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To Internet ως ιιέσο προβολής των σύγγοονων επιχειρήσεων

I. Εισαγωγή

1.1. Περιγραφή θέματος

Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία διερευνά το θέμα των δυνατοτήτων και 

των ευκαιριών που προσφέρει το Internet ως μέσο προβολής στις σύγχρονες 

επιχειρήσεις, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. Οι εξελίξεις στο 

χώρο του διαδικτύου είναι ραγδαίες και καθημερινά προκύπτουν νέα θέματα που 

διαμορφώνουν το σκηνικό του World Wide Web.

Αναμφισβήτητο γεγονός αποτελεί πάντως, ότι το Internet σήμερα έχει μπει για 

τα καλά στη ζωή των καταναλωτών και αναμένεται ότι ο ρόλος του θα καταστεί 

ιδιαίτερα σημαντικός και στο μέλλον. Οι χρήστες του Internet αυξάνονται 

καθημερινά και μέρα με τη μέρα καθιερώνεται ως το νέο μέσο επικοινωνίας και 

πληροφόρησης που απευθύνεται στο ευρύ κοινό. Με 50 περίπου εκατομμύρια 

χρήστες σε όλο το κόσμο και εκπληκτικούς ρυθμούς αύξησης που ανεβάζουν τους 

χρήστες για το 2000 σε 200 εκατομμύρια, με εμβέλεια που δεν περιορίζεται από 

δίκτυα διανομής ή ακτίνες εκπομπής των ραδιοτηλεοπτικών σημάτων, είναι προφανές 

ότι αποτελεί πεδίο εμπορικής εκμετάλλευσης για τις επιχειρήσεις ως μέσο προβολής 

ή εναλλακτικό δίκτυο προώθησης προϊόντων.

Η εξάπλωση του τα τελευταία χρόνια ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Ακόμα και ο 

πρωτοπόρος στις νέες τεχνολογίες ιδιοκτήτης της Microsoft, Bill Gates, δήλωνε με 

έκπληξη μερικά χρόνια πριν, ότι θα κοροΐδευε όποιον ισχυριζόταν ότι οι 

περισσότερες διαφημίσεις στη τηλεόραση θα ανέφεραν url (που υποδηλώνει τη 

διαφημιστική παρουσία της εταιρείας στο δίκτυο). Κι όμως, ενώ το 1995 ο συνολικός 

αριθμός των web sites δεν ξεπερνούσε τις 20.000, περίπου μέσα σε μία πενταετία ο 

αριθμός τους εκτοξεύθηκε στα 36 εκατομμύρια sites.

Στην Ευρώπη η εξάπλωση του Internet υπολείπεται έναντι της Αμερικής. Στην 

Ελλάδα οι χρήστες, χωρίς να ληφθούν υπόψη αυτοί που έχουν πρόσβαση από 

εκπαιδευτικά ιδρύματα, εκτιμώνται σύμφωνα με πηγές σε 350.000 με 400.000. 

Εκτιμάται ότι τα δημοφιλή ελληνικά sites δέχονται ήδη καθημερινά αρκετές 

εκατοντάδες ή ολίγες χιλιάδες επισκέπτες. Αν όμως αυτό ισχύει, τότε η διαφήμιση σε 

μία κατάλληλη ηλεκτρονική διεύθυνση απευθύνεται ήδη σε μεγαλύτερο κοινό από 

αυτό που έχουν πολλά περιοδικά μικρής και μεσαίας κυκλοφορίας.

Σίγουρο είναι ότι η διαφήμιση δε μπορεί να αγνοήσει το νέο μέσο, ενώ το νέο 

μέσο χρειάζεται τα έσοδα της διαφήμισης για να βελτιώσει και να επεκτείνει τις
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υπηρεσίες του. Τα διαθέσιμα τεχνολογικά εργαλεία διευρύνουν τις δυνατότητες της 

αυτοματοποιημένης αμφίδρομης επικοινωνίας στο marketing και στη διαφήμιση 

(interactive marketing). Η αυτοματοποιημένη αμφίδρομη επικοινωνία χαρακτηρίζεται 

από:

X τη δυνατότητα αυτοματοποιημένης αποστολής εξατομικευμένου 

διαφημιστικού μηνύματος και

X τη δυνατότητα καταγραφής της απόκρισης του ατόμου.

Οι δύο αυτές δυνατότητες επιτρέπουν την αποστολή νέων μηνυμάτων στο 

μέλλον, λαμβάνοντας υπόψη παλαιότερες αποκρίσεις και προτιμήσεις των ατόμων.

Η αυτοματοποιημένη αμφίδρομη επικοινωνία ασφαλώς δεν είναι καινούργια 

δυνατότητα στη διαφήμιση και στο marketing. Ένας πωλητής που επικοινωνεί με το 

πελάτη και καταγράφει τις απαντήσεις αυτού σε μία βάση δεδομένων για μελλοντική 

αναφορά στη συνομιλία αυτή, έχει τεχνολογική υποστήριξη στην αμφίδρομη 

επικοινωνία του με τον πελάτη. Η χρήση των τηλεφώνων 090 ή των 800 που 

υπάρχουν στην Αμερική και η καταγραφή αποκρίσεων του πελάτη υλοποιεί την 

αμφίδρομη επικοινωνία με το πελάτη με χρήση τεχνολογικών μέσων.

Σε αντίθεση όμως με τα προηγούμενα παραδείγματα, το web υπόσχεται 

σημαντικά υψηλότερο βαθμό αυτοματοποίησης και πολυπλοκότητας των μηνυμάτων 

που μπορούν να ανταλλαχθούν. Τα παραδείγματα είναι πολλά. Ενδεικτικά 

αναφέρεται ότι όταν ένας χρήστης επισκέπτεται ένα site, πολλά μηνύματα μπορούν 

να ανταλλαχθούν σε μικρό χρονικό διάστημα. Επιπλέον στην επόμενη επίσκεψή του 

η επικοινωνία μπορεί να συνεχιστεί από το σημείο που σταμάτησε.

Το μέσο αυτό λοιπόν, ενδείκνυται για αμφίδρομη επικοινωνία που υπόσχεται 

να είναι τόσο ακριβής και πειστική, όσο η προσωπική επαφή. Για να φτάσει, όμως, 

στο σημείο αυτό, θα πρέπει πρώτα να εξερευνηθούν και να αφομοιωθούν οι 

τεχνολογικές δυνατότητες από το διαφημιστικό επάγγελμα και τις επιχειρήσεις. 

Ακόμα όμως και αν δεχθούμε σαν μικρή πιθανότητα ότι το νέο μέσο μπορεί να 

επιβάλλει ριζικό επανασχεδιασμό του τρόπου προώθησης των προϊόντων και της 

διαφήμισής τους, τότε αξίζει να παρακολουθήσουμε από πολύ κοντά τις εξελίξεις.
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1.2. Ερωτήσεις έρευνας

Μέσα από αυτήν την εργασία, θα δοθούν απαντήσεις σε πολλές πτυχές που 

αφορούν το μίγμα προβολής, όπως αυτό διαμορφώνεται στο διαδίκτυο, με 

πρωταρχικό στόχο την κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων του διαδικτύου σε σχέση με τα 

υπόλοιπα μέσα προβολής που έχουν στη διάθεσή τους οι σύγχρονες επιχειρήσεις.

Κατ’ αρχήν, θα πραγματοποιηθεί μια αναφορά στις σύγχρονες τάσεις που 

διαμορφώνουν τη σημερινή πραγματικότητα στο διαδίκτυο και σαφώς επηρεάζουν 

την επιλογή του ως μέσο προβολής από τις επιχειρήσεις. Έπειτα, θα πραγματοποιηθεί 

μία γενική αναφορά στην έννοια και τα βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία που 

συνθέτουν το ηλεκτρονικό εμπόριο και στον τρόπο με τον οποίο το e-commerce 

συνδέεται με την προβολή μέσω του Internet. Κατόπιν, θα αναλυθούν οι διαφορετικοί 

τύποι επιχειρηματικών μοντέλων που έχουν εντοπιστεί και εφαρμόζονται αυτή τη 

στιγμή στο Internet, αλλά και ορισμένα επιχειρηματικά μοντέλα που βρίσκονται 

ακόμη σε πειραματικό στάδιο, καθώς και οι ιδιαιτερότητες του κάθε τύπου 

ξεχωριστά. Έπειτα θα ακολουθήσει μια ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών και 

ιδιαιτεροτήτων του marketing μέσω του διαδικτύου σε σχέση με το παραδοσιακό 

marketing και θα γίνει μια αναφορά στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του 

online marketing, όπως αυτά επισημαίνονται από τους ερευνητές. Θα ακολουθήσει 

μια ανάλύση των δομικών στοιχείων της στρατηγικής e-marketing με αναφορά στα 

συστατικά της στοιχεία, δηλαδή στην έννοια του διατηρήσιμου ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος, στην αγορά-στόχο, το προϊόν, τη διανομή και τη προβολή. Κατόπιν, 

θα πραγματοποιηθεί μια διερεύνηση των δημογραφικών χαρακτηριστικών και της 

αγοραστικής συμπεριφοράς των αγοραστών που χρησιμοποιούν το Internet, τόσο 

στην Ελλάδα, όσο και στον υπόλοιπο κόσμο, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί σήμερα. 

Έτσι θα προκόψουν χρήσιμα συμπεράσματα για τον τρόπο με τον οποίο η αγορά - 

στόχος μπορεί να προσεγγιστεί mo αποτελεσματικά από τις επιχειρήσεις μέσω του 

Internet.

Θα ακολουθήσει μια εκτενέστερη ανάλυση των συστατικών στοιχείων του 

μίγματος προβολής, όπως αυτό διαμορφώνεται στο Internet. Συγκεκριμένα θα γίνει 

αναφορά στη διαφήμιση, στην προσωπική πώληση, την προώθηση πωλήσεων και τη 

δημοσιότητα. Κατόπιν, θα πραγματοποιηθεί μία κριτική παρουσίαση ορισμένων 

ενδεικτικών ελληνικών web sites, για να παρουσιαστεί η προβολή των ελληνικών 

επιχειρήσεων, όπως αυτή εφαρμόζεται στην πράξη.
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Τέλος, θα διερευνηθούν τα νομικά, ηθικά, καθώς και τα ζητήματα ασφάλειας 

που συνδέονται με το διαδίκτυο, καθώς παρατηρείται ότι επηρεάζουν σε σημαντικό 

βαθμό την εξάπλωση της χρήσης του διαδικτύου σήμερα.

1.3. Σύγχρονες τάσεις στο Internet

Σύμφωνα με σχετική μελέτη που έγινε από την WITSA (World Information 

Technology & Service Alliance), η παγκόσμια βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας 

παρουσίασε ρυθμό ανάπτυξης λιγότερο του 4% την περίοδο 2000-2001, λόγω της 

επιβράδυνσης των δαπανών στον τομέα πληροφορικής και επικοινωνιών στις ΗΠΑ, 

επιβράδυνση που ήταν η μεγαλύτερη της τελευταίας δεκαετίας. Η μελέτη δείχνει ότι 

ο κλάδος έφτασε τα 2,4 τρις δολάρια, με ποσοστό αύξησης μικρότερο του 1% στις 

ΗΠΑ έναντι 15% στην Κίνα. Η WITSA επισημαίνει ότι σε αρκετές χώρες 

παρατηρήθηκε εξαιρετικά περιορισμένος ρυθμός αύξησης στις δαπάνες για υψηλή 

τεχνολογία (Βραζιλία 1%, Αυστραλία 2%, Καναδάς 3%), ενώ έδαφος έχασαν 

Αργεντινή, Πορτογαλία, Τουρκία και Ισραήλ. Η Κίνα ξεπέρασε το Βιετνάμ και 

αναδείχτηκε ως η χώρα με την ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά υψηλής τεχνολογίας 

την τελευταία οκταετία, ενώ χώρες όπως η Ελλάδα, η Πολωνία, η Κολομβία, η Ινδία, 

η Σλοβακία, η Ρουμανία και η Βραζιλία έδειξαν ρυθμούς ανάπτυξης της αγοράς τους 

πάνω από 15%. Οι αγοραστές Internet, σε διεθνή κλίμακα, αυξήθηκαν κατά 40% και 

έφτασαν το 2001 τα 142 εκατ.

Η Cap Gemini Ernst & Young σε συνεργασία με την ORC International, 

προχώρησαν σε μια έρευνα καταναλωτών για το 2002 [11]. Η ORC διενήργησε 

έρευνα σε 6.000 καταναλωτές από εννιά διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες (Φινλανδία, 

Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Νορβηγία, Ισπανία, Σουηδία και στην Μεγάλη Βρετανία). 

Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, το 27% των χρηστών του internet στη Σουηδία 

πραγματοποιεί αγορές μέσω του διαδικτύου, ενώ το ποσοστό αυτό είναι μόνο 22% 

για τη Μεγάλη Βρετανία και 21% για τη Γερμανία. Για την ακρίβεια η έρευνα 

κατέληγε στο συμπέρασμα ότι μόνο το 7% των ερωτηθέντων χαρακτήρισαν ως 

«ιδιαίτερα σημαντικό» το να πραγματοποιούν αγορές μέσω του διαδικτύου.
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Έκθεμα 1: Ποσοστό χρηστών Internet που πραγματοποιούν αγορές online

Η γνωστή εταιρία συμβούλων Strategic International [30] σε αναλύσεις της 

για τα επίπεδα του ηλεκτρονικού εμπορίου (business-to-consumer) σε διάφορες 

χώρες, που δημοσίευσε τον Ιούνιο του 2001, υπολόγισε για τις Η.Π.Α. ότι το 

ηλεκτρονικό εμπόριο αντιστοιχεί στο 0,4% του συνολικού λιανικού εμπορίου, ενώ 

στην ίδια μελέτη είχε προβλέψει ότι για την Ελλάδα το ποσοστό αυτό είναι 0,024%.

Έκθεμα 2: Ποσοστό ηλεκτρονικού εμπορίου στο σύνολο του λιανικού εμπορίου

Πηγή: Strategic International/K.Kataras SA, 2001
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Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι δαπάνες στο ελληνικό διαδίκτυο στον τομέα 

των λιανικών πωλήσεων ανήλθαν το 2000 στα 17 εκ. δολάρια, ενώ έως το 2004 

αναμένεται να εκτοξευθούν στα 474 εκατ. δολάρια. Οι on-line αγορές στον ελληνικό 

κυβερνοχώρο πραγματοποιούνται μόνο από το 5% των χρηστών. Επίσης, η 

κατηγορία με τις περισσότερες πωλήσεις είναι τα είδη τουρισμού και κυρίως τα 

εισιτήρια, ακολουθούν τα CDs και τα είδη ηλεκτρονικών υπολογιστών, τα βιβλία, η 

κινητή τηλεφωνία και τα λουλούδια.

Ανάλογη πρόσφατη έρευνα της Forrester Research αναφέρει ότι παρά τους 

βραδείς ρυθμούς ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα, οι 

ηλεκτρονικές πωλήσεις μέσω του διαδικτύου θα υπερδιπλασιαστούν το 2002 

φθάνοντας τα 17 εκατ. ευρώ από 8 εκατ. ευρώ το 2000. Σύμφωνα με την Forrester οι 

online πωλήσεις στην Ελλάδα θα τριπλασιαστούν το 2002 φθάνοντας τα 51 εκατ. 

ευρώ, ενώ η ανάπτυξή τους θα συνεχισθεί με ταχύτατους ρυθμούς φθάνοντας τα 125 

εκατ. ευρώ το 2003, τα 262 εκατ. ευρώ το 2004, τα 476 εκατ. ευρώ το 2005 και τα 

772 εκατ. ευρώ το 2006.

Έκθεμα 3: ΙΙρόβλεψη ρυθμού ανάπτυξης ηλεκτρονικών πωλήσεων

2006

2005

2004

2003

2002

0 200 400 600 800

εκατ. ευρώ

Πηγή: Forrester Research, 2002

Μετά από μια πενταετία, οι ελληνικές πωλήσεις μέσω διαδικτύου θα 

αντιστοιχούν στο 1,5% των συνολικών πωλήσεων λιανικής στη χώρα μας και στο 

0,5% των συνολικών online πωλήσεων στην Ευρώπη. Η Ελλάδα με βάση τις 

πωλήσεις που παρουσιάζει στο Internet βρίσκεται στην τρίτη κατηγορία των χωρών
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«χαμηλής ταχύτητας» όπως τις ονομάζει η Forrester, μαζί με την Ιταλία, Ισπανία και 

Πορτογαλία. Οι τέσσερις χώρες αντιπροσωπεύουν συνολικά το 4% του ευρωπαϊκού 

online τζίρου.

Σύμφωνα με τον Γιώργιο Δουκίδη [1], η ανάπτυξη του Internet αποτελεί 

καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα. 

Με βάση πρόσφατα στοιχεία και εκτιμήσεις υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα περίπου 

350.000-400.000 χρήστες, από τους οποίους το 50% είναι συνδεδεμένο σε εμπορικά 

και 50% σε ακαδημαϊκά δίκτυα. Τον τελευταίο χρόνο ο αριθμός των IP διευθύνσεων 

αυξήθηκε κατά 80%, ενώ παράλληλα τα domain names είχαν αύξηση της τάσης του 

180%. Παρά την εντυπωσιακή αυτή αύξηση η χρήση του Internet στην Ελλάδα 

παραμένει περιορισμένη.

Όσον αφορά τη χρήση του Internet στην Ελλάδα, ο Δουκίδης αναφέρει ότι 

επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στην άντληση πληροφοριών και ειδήσεων (32%), 

καθώς και στη χρήση email από το γραφείο (22%). Πάντως τα ποσοστά των 

καταναλωτών που αγοράζουν μέσω του Internet είναι ιδιαίτερα χαμηλά όταν μάλιστα 

αναφερόμαστε σε μια ολοκληρωμένη εμπορική πράξη (π.χ. πληρωμή). Γενικά, μόνο 

το 6% των χρηστών του Internet στην Ελλάδα το χρησιμοποιούν αυτή τη στιγμή για 

αγορές (και μάλιστα δεν είναι εξακριβωμένη και η συχνότητα των αγορών), ενώ το 

δυνητικό ποσοστό αναμένεται να φθάσει το 1/3 σε 3-5 χρόνια, κάτω όμως από 

συγκεκριμένες συνθήκες και προϋποθέσεις.

Σε δημοσιευμένο άρθρο στον τύπο [39] και σύμφωνα με ανακοινώσεις της 

αμερικανικής κυβέρνησης, οι πωλήσεις από αμερικάνικες εταιρίες λιανικής που 

δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο αυξήθηκαν κατά 34,4% στο δ’ τρίμηνο του 

περασμένου έτους (2001), έναντι του γ’ τριμήνου, ενώ σε ετήσια βάση το ποσοστό 

αύξησης έφτασε το 13,1%, καθώς οι καταναλωτές φαίνεται να προτιμούν ολοένα και 

περισσότερο το Internet για να κάνουν τις αγορές τους την περίοδο των εορτών. Το 

σύνολο των λιανικών πωλήσεων από το διαδίκτυο έφτασε το 2001 τα 32,6 δις 

δολάρια σημειώνοντας έτσι αύξηση κατά 19,3% σε σχέση με τα 27,3 δις δολάρια του 

2000. Κατά το τελευταίο τρίμηνο του περασμένου έτους οι online πωλήσεις έφτασαν 

τα 10,043 δις δολάρια έναντι 7,473 δις δολαρίων στο γ’ τρίμηνο και 8,881 δις στο δ’ 

τρίμηνο του 2000. Οι online πωλήσεις που έγιναν από το internet κατά το δ’ τρίμηνο 

του 2000 αντιπροσώπευαν το 1,2% του συνόλου των λιανικών πωλήσεων στις ΗΠΑ, 

οι οποίες έφθασαν τα 860,828 δις δολάρια.
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Στην έρευνα της Strategic International [30] αναφέρονται οι «μύθοι» και οι 

πραγματικότητες για το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, όπου 

υπογραμμίζεται ότι τα έσοδα από το ηλεκτρονικό εμπόριο μέσω του διαδικτύου, σε 

παγκόσμιο επίπεδο, φαίνεται να έχουν το μέγεθος του ΑΕΠ της Μ. Βρετανίας, αλλά 

οι περισσότερες επιχειρήσεις που εμπλέκονται δεν έχουν κέρδη. Σε συζητήσεις το 

ηλεκτρονικό εμπόριο συχνά είναι συνώνυμο με το εμπόριο μέσω του Internet. Το 

ηλεκτρονικό εμπόριο, όμως, είναι μια ευρύτερη έννοια από μία αγορά online. 

Αποτελεί ένα νέο τρόπο εργασίας και εμπορικών συναλλαγών. Αλλάζει τις 

οργανωτικές δομές, διαμορφώνει εκ νέου τις παραδοσιακές βιομηχανίες και 

δημιουργεί νέες πραγματικότητες στην αγορά.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, μέσα στα επόμενα τρία χρόνια τα έσοδα από το 

e-Commerce θα αυξηθούν έως 1,4 τρις δολάρια. Ωστόσο δεν είναι ξεκάθαρο σε ποιο 

βαθμό το εμπόριο μέσω του διαδικτύου μπορεί να συμβάλει έτσι ώστε να αποφέρει 

υψηλότερα έσοδα για τις ατομικές επιχειρήσεις, ενώ κάποιες παλαιότερες εκτιμήσεις 

φαίνεται ότι ήταν πολύ αισιόδοξες. Το μεγαλύτερο τμήμα των εσόδων του e- 

Commerce προέρχεται πάντως από τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων, δηλαδή από 

την business-to-business (Β2Β) δραστηριότητα. Περίπου το 70% των εσόδων 

προέρχονται από το τμήμα αυτό.

Πάντως οι συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια, 

πολύ πριν αποκτήσουν όλοι πρόσβαση στο Internet. Πρότυπα όπως η Ηλεκτρονική 

Ανταλλαγή Δεδομένων (EDI) χρησιμοποιούνταν σε μεγάλο βαθμό στις συναλλαγές 

Β2Β και περισσότερα από 20 πρότυπα δημιουργήθηκαν για να εμπλουτίσουν την 

online επιχειρηματική επικοινωνία μεταξύ των καινοτόμων εταιριών.

To Internet δεν τα άλλαξε όλα αυτά, ωστόσο είναι γεγονός πως ενώ έδωσε 

νέες ευκαιρίες στις επιχειρήσεις που δεν υπήρχαν πριν, αρχικά πολλές από τις 

δραστηριότητες είχαν σαν αποτέλεσμα απλά να μετατρέπουν τις ήδη υπάρχουσες 

λύσεις σε εφαρμογές βασισμένες στο Internet.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό άρθρο της εφημερίδας «Ναυτεμπορική» [40], 

όσον αφορά τα εμπόδια της ανάπτυξης του e-Commerce στην Ελλάδα παρατηρούνται 

τα εξής. Οι εξ αποστάσεως αγορές δεν αναπτύχθηκαν ποτέ στην Ελλάδα σε τέτοιο 

βαθμό, όπως για παράδειγμα στις ΗΠΑ, όπου οι καταναλωτές έχουν έναν τυπωμένο 

κατάλογο και αγοράζουν τηλεφωνικώς. Επιπλέον επικρατεί δυσπιστία για τις 

ηλεκτρονικές συναλλαγές που γίνονται με πιστωτική κάρτα, ενώ τα μετρητά 

προτιμιόνται γενικώς ως μέσο πληρωμής σε σχέση με τις κάρτες. Οι τελευταίες
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χρησιμοποιούνται κυρίως για αγορές μεγάλης αξίας. Η τηλεπικοινωνιακή υποδομή 

δεν είναι ακόμη τόσο αναπτυγμένη όσο σε άλλες χώρες, όπου προσφέρεται ταχύτερη 

και πιο αξιόπιστη πρόσβαση στο χρήστη του Internet. Δεν υπάρχει, συνήθως, κίνητρο 

για online αγορές όταν τα προϊόντα έχουν την ίδια τιμή και ποιότητα όπως στα 

καταστήματα. Τέλος, το B2C (business-to-consumer) δεν μπορεί να φθάσει σε ένα 

αξιοσημείωτο μέγεθος, εκτός και αν προσφέρει σε κάποιον το πλεονέκτημα να 

αγοράζει online περισσότερα προϊόντα από αυτά που ήδη προσφέρονται. Οι 

ανασταλτικοί παράγοντες που προαναφέρθηκαν θα πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα 

για την απρόσκοπτη ανάπτυξη του εμπορίου μέσω του διαδικτύου.

Σύμφωνα με έρευνα του μεγαλύτερου ISP (Internet Service Provider) στον 

κόσμο, της America Online, το διαδίκτυο αναδεικνύεται σε έναν από τους 

βασικότερους ανταγωνιστές των εταιριών παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, 

καθώς το 81% των εφήβων στις ΗΠΑ χρησιμοποιεί το Internet ως βασικό μέσο 

επικοινωνίας. Συνεπώς το διαδίκτυο μπορεί να αποτελέσει σοβαρή «απειλή» για τις 

εταιρίες τηλεπικοινωνιών, καθώς η τάση επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου εκτιμάται 

ότι θα εξαπλωθεί σταδιακά σε όλες τις ηλικίες. Αυτό σημαίνει πως οι 

τηλεπικοινωνιακοί φορείς θα χάσουν σταδιακά ένα σημαντικό μερίδιο της αγοράς 

από αυτούς που παρέχουν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες μέσω Internet. Η τάση αυτή 

έχει αρχίσει να διαφαίνεται ήδη και στην ελληνική αγορά. Τη στιγμή που η 

απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα έχει προσελκύσει δεκάδες νέους 

παίκτες από διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας, σημαντική βελτίωση εμφανίζει 

και η διείσδυση του Internet στην ελληνική κοινωνία. Οι μικρότερες ηλικίες των 

Ελλήνων χρηστών, αλλά και οι χρήστες με τη μεγαλύτερη εμπειρία χρησιμοποιούν 

και αυτοί το διαδίκτυο ως βασικό μέσο επικοινωνίας με την αποστολή e-mail, το 

online chat, αλλά και την τηλεφωνία VOIP, για τους πιο προχωρημένους. Οι τάσεις 

που κυριαρχούν σήμερα στις ΗΠΑ, στην πιο ώριμη αγορά διαδικτύου στον κόσμο, 

αποτελούν προάγγελο για τις κυρίαρχες τάσεις στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Άρα 

οι νέοι φορείς τηλεπικοινωνιών, οι οποίοι υλοποιούν ιδιαίτερα υψηλές επενδύσεις 

αυτή την περίοδο, αναμένεται να αποκτήσουν μέσα στα επόμενα χρόνια ένα νέο 

ανταγωνιστή.

Μία ακόμη εξέλιξη που μπορεί να επηρεάσει την επιλογή του διαδικτύου ως 

μέσο προβολής των επιχειρήσεων αποτελεί η ανάπτυξη του “Intemet2”. Πριν από έξι 

περίπου χρόνια, μια ομάδα από στελέχη πανεπιστημίων υψηλής τεχνολογίας 

κατέστρωσαν σχέδιο για τη δημιουργία ενός διαδικτύου υπερ-γρήγορων συνδέσεων
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για ακαδημαϊκούς ερευνητές, το οποίο επρόκειτο επίσης να λειτουργήσει και ως 

πιλοτική εφαρμογή για τη βελτίωση του παλαιού Internet. Το δίκτυό τους, που 

αποκαλείται πλέον “Intemet2”, σημειώνει τεράστια επιτυχία. Με 16.000 χιλιόμετρα 

οπτικών ινών, συνδέσεις 400 φορές πιο γρήγορες από τη σταθερή γραμμή υψηλών 

ταχυτήτων που χρησιμοποιείται ευρέως από επιχειρήσεις και περιορισμένο αριθμό 

χρηστών, οι ερευνητές είναι σε θέση να πραγματοποιούν αμφίδρομες τηλεδιασκέψεις, 

να συνεργάζονται στη σύνθεση μουσικής, ακόμη και να πραγματοποιούν εγχειρήσεις 

εξ αποστάσεως. Σχολεία και βιβλιοθήκες έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν 

διευρύνοντας έτσι τη χρήση του Intemet2 ως εκπαιδευτικό εργαλείο. Αλλά και 

ολοένα αυξανόμενος αριθμός εταιριών, όπως ο φαρμακευτικός όμιλος Johnson & 

Johnson και η αυτοκινητοβιομηχανία Ford Motors, συνδέονται με το Intemet2, με 

στόχο να δοκιμάσουν νέες τεχνολογίες. Όμως όσον αφορά τη βοήθεια προς τους 

χρήστες του «παλαιού» Internet, το Intemet2 μέχρι στιγμής δεν έχει σημειώσει 

ιδιαίτερη επιτυχία. Οι ερευνητές παραδέχονται ότι δεν υπολόγισαν σωστά την 

πρόκληση βελτίωσης του διαδικτύου, το οποίο αποτελεί ένα συνονθύλευμα από 

δίκτυα με εκατομμύρια χρήστες, χιλιάδες ενδοσυνδέσεις και καμία κεντρική 

διαχείριση. Παρόλα αυτά, οι Ευρωπαίοι εντυπωσιασμένοι από το Intemet2 πρόσφατα 

παρουσίασαν το δικό τους δίκτυο υψηλών ταχυτήτων για τη σύνδεση ερευνητικών 

δικτύων σε 27 χώρες της Ευρώπης. Το δίκτυο «Geant» συνδέει αυτή τη στιγμή 

περισσότερα από 3.000 πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Στις ΗΠΑ, εταιρίες 

όπως η Johnson & Johnson χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο2 για τη δοκιμή νέων τρόπων 

συνεργασίας με τους προμηθευτές τους. Πάντως ορισμένοι από τους υποστηρικτές 

του Intemet2 εκφράζουν την απογοήτευσή τους καθώς δεν υπάρχουν περισσότερα 

επιτεύγματα για το εμπορικό διαδίκτυο. Οι ελλείψεις, όπως υποστηρίζουν, 

προέρχονται κυρίως από την πολυπλοκότητα του Internet.

1.4. Εισαγωγικά για το e-commerce

Η αλματώδης πρόοδος των επιστημών κι ιδιαίτερα της πληροφορικής και των 

τηλεπικοινωνιών σφράγισαν το τέλος του 20ου και την αυγή του 21ου αιώνα. Οι 

εξελίξεις που δρομολογήθηκαν και συνεχίζουν να δρομολογούνται λόγω της προόδου 

αυτής ήταν εξαιρετικά σημαντικές και συντελέστηκαν με ραγδαίους ρυθμούς. Για το 

λόγο αυτό περιγράφονται συχνά με τον όρο «Πληροφορική Επανάσταση».

Οι νέες τεχνολογίες που συνεχώς αναπτύσσονται δημιούργησαν τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις για τη μετάβαση της παγκόσμιας κοινωνίας σε μια νέα
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μορφή οργάνωσης και λειτουργίας που τη χαρακτηρίζουν μια σειρά από 

πρωτόγνωρες δυνατότητες και ευκαιρίες για τους πολίτες σε όλο τον κόσμο. Η 

κοινωνία αυτή ονομάστηκε «Κοινωνία της Πληροφορίας» επειδή οι νέες δυνατότητες 

διαχείρισης πληροφοριών και γνώσεων είναι ο βασικός και ο προσδιοριστικός 

παράγοντας της νέας τάξης πραγμάτων.

Η επανάσταση της πληροφορικής επέδρασε, όπως ήταν επόμενο, και στις 

επιχειρήσεις μέσω ριζικών αλλαγών που επέφερε. Αυτές οι αλλαγές μπορούν να 

βοηθήσουν σημαντικά τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις του νέου περιβάλλοντος που χαρακτηρίζεται από συνεχώς 

μεταβαλλόμενες συνθήκες, διεθνοποίηση, εντατικοποίηση του ανταγωνισμού κ.α.

Το «Ηλεκτρονικό Εμπόριο» (e-commerce) μέσω του διαδικτύου παρέχει στις 

σημερινές επιχειρήσεις τη δυνατότητα να επιλέξουν, μέσα από μια ευρεία γκάμα 

τεχνολογικών και επιχειρηματικών επιλογών, τον κατάλληλο συνδυασμό κινήσεων 

που θα τους επιτρέψει να μεγιστοποιήσουν την αποδοτικότητά τους με το μικρότερο 

δυνατό κόστος.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελείται από ένα σύνολο επιχειρηματικών 

στρατηγικών που μπορούν να υποστηρίξουν συγκεκριμένους τομείς επιχειρηματικής 

δραστηριότητας και συγκεκριμένες επιχειρηματικές πρακτικές, οι οποίες επιτρέπουν, 

μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών, τη διεκπεραίωση εμπορικών διαδικασιών με 

ηλεκτρονικά μέσα. Όπως αναφέρει ο Αγγελος Τσακλάγκανος [5], το ηλεκτρονικό 

εμπόριο μπορεί να εφαρμοστεί σε πολυάριθμες επιχειρηματικές λειτουργίες που 

περιλαμβάνουν:

■ Ανταλλαγή πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες πριν την 

πραγματοποίηση της πώλησης, λειτουργία που θα αναλυθεί εκτενώς στη 

παρούσα εργασία. Η ανταλλαγή πληροφοριών, η διαφήμιση και η ενημέρωση 

για προϊόντα και υπηρεσίες αποτελεί την πιο διαδεδομένη χρήση του 

διαδικτύου (e-promotion).

■ Υποστήριξη πελάτη, τόσο πριν όσο και μετά την πώληση. Πολλές 

επιχειρήσεις δημιουργούν ομάδες συζητήσεων και επαφών με τους πελάτες 

τους, οι οποίοι με τον τρόπο αυτό μπορούν να επικοινωνούν όχι μόνο με τον 

προμηθευτή, αλλά και μεταξύ τους, ανταλλάσσοντας ιδέες, ερωτήσεις, 

συμβουλές κ.α.

■ Αναβάθμιση της εικόνας της επιχείρησης και του προϊόντος ή της υπηρεσίας 

που προωθεί
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■ Σχεδίασμά προγράμματος marketing και διαφήμισης

■ Διαφοροποίηση και βελτίωση προσφερόμενου προϊόντος βάσει της 

ανατροφοδότησης πληροφοριών από τους καταναλωτές

■ Εισαγωγή νέου προϊόντος και δοκιμή προϊόντος από τους καταναλωτές

■ Έρευνα αγοράς

■ Ηλεκτρονική πληρωμή που χρησιμοποιούνται από εταιρίες και τράπεζες

■ Ηλεκτρονική διανομή

■ Δημιουργία εικονικών επιχειρήσεων (virtual enterprises), δηλαδή ομάδων 

επιχειρήσεων που συνεργάζονται ηλεκτρονικά δημιουργώντας μια επιχείρηση 

που προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες που καμία από τις συμμετέχουσες 

επιχειρήσεις δεν θα μπορούσε να προσφέρει από μόνη της

Ανάπτυξη κοινών επιχειρηματικών διαδικασιών μεταξύ επιχειρήσεων. Τέτοιες 

διαδικασίες φέρνουν σε στενή επαφή τους πελάτες με τους προμηθευτές, 

συσφίγγοντας τους επιχειρηματικού δεσμούς και δυσχεραίνοντας με αυτόν τον τρόπο 

την αλλαγή συνεργατών.

1.5. Τύποι επιχειρηματικών μοντέλων στο Internet

1.5.1. Το υπάρχον επιχειρηματικό υπόδειγμα

Η ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής επιχείρησης προϋποθέτει την ολοκλήρωση 

των βασικών επιχειρησιακών δραστηριοτήτων μια εταιρίας και της πληροφορικής της 

υποδομής με τις τεχνολογίες του Internet. Οι κύριοι λόγοι που οδηγούν τους 

σύγχρονους επιχειρηματίες στη δημιουργία κάποιας μορφής ηλεκτρονικής 

επιχείρησης είναι η προσπάθειά τους να μειώσουν τα κόστη που αντιμετωπίζουν οι 

συμβατικές επιχειρήσεις, η αύξηση των εσόδων τους, η βελτίωση της ανταπόκρισης 

και εξυπηρέτησης των πελατών τους και η διεύρυνση της αγοράς τους. Στην 

προσπάθειά τους αυτή έχουν να αντιμετωπίσουν νέες επιχειρηματικές συνθήκες και 

περιβάλλον. Είναι λοιπόν ζωτικής σημασίας να επικεντρωθούν στην καινοτομία και 

όχι στα κέρδη και να είναι διατεθειμένοι να πειραματιστούν και να ρισκάρουν. 

Άλλωστε οι πρωτοπόροι είναι εκείνοι που κυρίως αποκτούν συγκριτικό πλεονέκτημα 

έναντι των ανταγωνιστών τους.

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι επιχειρηματίες που στοχεύουν σε 

μια κερδοφόρα ηλεκτρονική δραστηριοποίηση στο διαδίκτυο, ώστε να έχουν mo 

μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας είναι κατ’ αρχήν η ενημέρωσή τους γύρω από όλους
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τους δυνατούς συνδυασμούς τεχνολογιών, μεθόδων, επιχειρησιακών επιπτώσεων και 

αναγκαίων αναδιοργανώσεων που είναι αναγκαίοι για την μετάβασή τους σε ένα νέο 

επιχειρησιακό μοντέλο. Κατόπιν ακολουθεί ένας προγραμματισμός της συνολικής 

στρατηγικής και ένα χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης της όλης κίνησης, γίνεται η επιλογή 

των συνεργιών και συνεργατών και τέλος έρχεται η υλοποίηση της στρατηγικής μέσα 

από προγραμματισμένες φάσεις τακτικής.

Η διεξαγωγή εμπορικών συναλλαγών στηρίζεται στην ύπαρξη αμοιβαίας 

εμπιστοσύνης μεταξύ των συναλλασσόμενων μελών, είτε οι συναλλαγές εκτελούνται 

σε προσωπικό επίπεδο, είτε μέσω τηλεφώνου, είτε ηλεκτρονικά. Σήμερα η 

εμπιστοσύνη μεταξύ επιχείρησης και πελάτη βασίζεται σε κοινώς αποδεκτούς 

καθιερωμένους νομικούς και οικονομικούς μηχανισμούς. Το υπάρχον επιχειρηματικό 

υπόδειγμα απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα.

Έκθεμα 4: Το υπάρχον υπόδειγμα διεξαγωγής εμπορίου

The Current Model

[ Buyer ]
1
[ Buyer j

1

Everyone must be in a trust 
relationship with everyone else.

Πηγή: Dr. A. Cavalli, “Electronic Commerce and the Internet: Building a new paradigm for 

business” - A WhitePaper, May 31, 1995, http://www.tradewave.com/products/whitpapr.htm

Η εμπιστοσύνη, για παράδειγμα, στο τραπεζικό σύστημα και στο τηλέφωνο 

αναπτύχθηκε με τον καιρό. Το ίδιο συμβαίνει και με το Internet. Καθώς οι υπηρεσίες 

που παρέχονται μέσω του διαδικτύου θα γίνονται πιο αξιόπιστες και ασφαλείς, θα 

αποτελόσουν τα θεμέλια για την αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου. Επίσης, όσο 

αυξάνεται ο αριθμός των επιχειρήσεων που διεισδύουν στο χώρο του ηλεκτρονικού 

εμπορίου μέσω του διαδικτύου, τόσο συσσωρεύεται η εμπειρία και η γνώση γύρω 

από τις καινοτομίες που αφορούν το ηλεκτρονικό εμπόριο. Κατά συνέπεια μειώνεται
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ο κίνδυνος για τους νέο-εισερχόμενους στο χώρο, παράλληλα όμως αυξάνονται και οι 

πιέσεις από τον ανταγωνισμό.

1.5.2. Τα νέα επιχειρηματικά υποδείγματα στο Internet 

Το νέο υπόδειγμα διεξαγωγής εμπορικών πράξεων διαμορφώνεται σύμφωνα 

με το παρακάτω έκθεμα.

Έκθεμα 5: Το νέο υπόδειγμα διεξαγωγής εμπορίου

The New Model

Seller

Trusted Network Infrastructure
i i

Buyer

Each party needs trust relationships 
with only the infrastructure.

Πηγή: Dr. A. Cavalli, “Electronic Commerce and the Internet: Building a new paradigm for 

business” - A White Paper, May 31, 1995[http://www.tradewave.com/products/whitpapr.htm]

Buyer

Στο νέο εμπορικό χάρτη του ηλεκτρονικού εμπορίου που διαμορφώνεται, οι 

επτά βασικές διεπιχειρησιακές δραστηριότητες θα διεξάγονται με την υποστήριξη 

των νέων συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία 

πολλαπλών επιχειρηματικών μοντέλων. Για παράδειγμα οι νέες επιχειρηματικές 

αγορές μπορεί να είναι πλήρως «ανοιχτές», δηλαδή να απευθύνονται σε οποιοδήποτε 

αριθμό καταναλωτών και «πωλητών», ή να είναι «ημι-ανοιχτές», δηλαδή να υπάρχει 

ένας αγοραστής και πολλοί «πωλητές» ή το αντίστροφο, δηλαδή ένας πωλητής και 

πολλοί αγοραστές, (π.χ. ηλεκτρονικές δημοπρασίες). Ο τρόπος με τον οποίο οι επτά 

βασικές διεπιχειρησιακές δραστηριότητες διεξάγονται με την υποστήριξη των νέων 

συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου περιγράφεται στη συνέχεια και απεικονίζεται 

στο έκθεμα 6.
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Έκθεμα 6: Διεκπεραίωση των επτά βασικών διεπιχειρησιακών δραστηριοτήτων 

με την υποδομή ηλεκτρονικού εμπορίου

Electronic Commerce 
Infrastructure

i ThinK Design

z
l

Pay

Inter ration 
Services

Erg neeri-ς
Services

Directory
Services

Quality
Services EDI

Information
Distribution
(EDI)

Settlement
Services

Security Operations

Πηγή:Dr. A. Cavalli, “Electronic Commerce and the Internet: Building a new paradigm for 

business” - A White Paper, May 31, 1995[http://www.tradewave.com/products/whitpapr.htmJ

♦ Σκέψη: Όλες οι επιχειρήσεις συμμετέχουν σε μία δημιουργική διαδικασία.

Οφείλουν συχνά να επανεξετάζουν τους επιχειρηματικούς τους στόχους μετά 

από κατάλληλη έρευνα και συλλογή πλήθους πληροφοριών σχετικά με το 

εξωτερικό τους περιβάλλον. Τα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα

διευκολύνουν και επιταχύνουν τη διαδικασία αυτή της ανίχνευσης.

♦ Σχεδίαση: Οι επιχειρήσεις σχεδιάζουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους 

χρησιμοποιώντας συνήθως τις καλύτερες γνωστικές πρακτικές. Σήμερα στο 

Internet υπάρχουν χιλιάδες επιχειρήσεις συμβούλων επιχειρήσεων, 

εξειδικευμένες στο μάρκετινγκ, στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων 

λογισμικού κ.α.

♦ Εύρεση / Διαφήμιση: Όλες οι επιχειρήσεις χρειάζονται έναν τρόπο

εντοπισμού των πελατών τους και των προμηθευτών τους. Υπηρεσίες 

καταλόγων όπως το Yahoo και η Tradewave Galaxy παρέχουν μία λύση σε 

αυτό το πρόβλημα. Ακόμη αυτού του είδους οι υπηρεσίες καταλόγων είναι και 

μία καλή λύση για διαφήμιση των επιχειρήσεων.

♦ Αξιολόγηση: Οι επιχειρήσεις πρέπει να αξιολογούν τους δυνητικούς

εμπορικούς τους εταίρους. Η διαδικασία της αξιολόγησης είναι αρκετά

επίπονη με συνέπεια όταν εντοπίσουν τους κατάλληλους συνεργάτες τους να 

διστάζουν να τους αλλάξουν για κάποιους άλλους (κόστη συναλλαγών -

15

http://www.tradewave.com/products/whitpapr.htmJ


To Internet toe ιιέσο προβολύο των σύγγρονων επιγειοήσεων

transaction cost theory) [20]. Συνήθως η αξιολόγηση αυτή χαρακτηρίζεται από 

δύο φάσεις: οικονομική και τεχνική αξιολόγηση. Η αξιολόγηση μιας 

επιχείρησης από οικονομική άποψη γίνεται online από αντίστοιχες εταιρίες 

όπως η D&B.

♦ Παραγγελία: Κάθε επιχείρηση χρειάζεται έναν αξιόπιστο μηχανισμό για τη 

διαχείριση των παραγγελιών. Από νομική άποψη η διαδικασία αυτή 

καθορίζεται και προστατεύεται από τον Ενιαίο Κώδικα Εμπορίου (Uniform 

Commerce Code). To EDI (Electronic Data Interchange) είναι η μετάβαση 

συμφωνημένων μηνυμάτων, δομημένων με βάση συγκεκριμένα πρότυπα 

μεταξύ των συστημάτων πληροφορικής συναλλασσόμενων εμπορικών 

εταίρων. Η μεταβίβαση αυτή πραγματοποιείται μέσω δημοσίων ή ιδιωτικών 

δικτύων τηλεπικοινωνιών. To EDI παρέχει μία λύση σε εφαρμογές 

ηλεκτρονικού εμπορίου επιχείρησης προς επιχείρηση, καθώς αποτελεί πλέον 

ένα ευρέως αποδεκτό σύστημα. Μόνο που για να εφαρμοσθεί πρέπει να είναι 

εξοπλισμένα με αυτό όλα τα μέλη της συναλλαγής.

♦ Διανομή: Κάθε επιχείρηση χρειάζεται έναν τρόπο διανομής των προϊόντων ή 

υπηρεσιών της στους πελάτες της. Αν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες της 

επιχείρησης έχουν ψηφιακή μορφή τότε πολύ εύκολα και γρήγορα μπορούν να 

διανεμηθούν στον πελάτη με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του διαδικτύου. Αν 

όμως έχουν φυσική υπόσταση τότε πρέπει για τη διανομή τους να 

χρησιμοποιηθούν παραδοσιακοί τρόποι. Αλλά και πάλι παρέχονται νέες 

υπηρεσίες στους πελάτες, όπως για παράδειγμα η δυνατότητα εντοπισμού του 

προϊόντος online μέσω του site της Federal Express.

♦ Πληρωμή: Η πληρωμή αποτελεί το πιο σημαντικό τμήμα της εμπορικής 

συναλλαγής. Το σημερινό τραπεζικό σύστημα παρέχει τη δυνατότητα 

ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης της πληρωμής μέσω του συστήματος EFT 

(Electronic Fund Transfer) αλλά και μέσω του internet χάρη σε συστήματα 

υψηλών προδιαγραφών ασφάλειας (π.χ. Virtual Private Internet - VPI)

Υπάρχουν συνεπώς διάφορα επιχειρηματικά μοντέλα επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται μέσω του internet. Τα επιχειρηματικά μοντέλα είναι πιθανότατα 

μια από τις πιο πολυσυζητημένες, αλλά και λιγότερο κατανοητές πλευρές του 

Internet. Υπάρχουν πολλές βιβλιογραφικές αναφορές σχετικά με το γεγονός ότι η 

χρήση του διαδικτύου έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στα επιχειρηματικά μοντέλα,
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αλλά δεν φαίνεται να παρουσιάζεται με ξεκάθαρο τρόπο το τι ακριβώς σημαίνει αυτή 

η εξέλιξη.

Ο βασικός ορισμός των επιχειρηματικών μοντέλων είναι ο τρόπος με τον 

οποίο δραστηριοποιείται μια επιχείρηση, έτσι ώστε να καταφέρει να επιβιώνει, 

δηλαδή να δημιουργήσει έσοδα. Ένα επιχειρηματικό μοντέλο εξηγεί πώς μια 

επιχείρηση έχει κέρδη συγκεκριμενοποιώντας την θέση της στην αξιακή αλυσίδα 

(value chain). Ορισμένα μοντέλα είναι ιδιαίτερα απλά, ενώ άλλα είναι πολύπλοκα

[27],

Τα βασικά επιχειρηματικά μοντέλα που έχουν ήδη εντοπιστεί στο διαδίκτυο ή 

βρίσκονται ακόμη σε πειραματική λειτουργία είναι τα παρακάτω [31]:

Ο E-SHOP: Ουσιαστικά αποτελεί τη διενέργεια των λειτουργιών του marketing 

μέσω του διαδικτύου για μια επιχείρηση ή ένα κατάστημα. Κατ’ αρχήν, 

στόχος του μοντέλου είναι η προώθηση της επιχείρησης και των προϊόντων 

και υπηρεσιών της. Ολοένα σε περισσότερες περιπτώσεις παρέχεται επιπλέον 

η δυνατότητα ηλεκτρονικής παραγγελίας και πληρωμής, με τη χρησιμοποίηση 

των κλασικών καναλιών marketing. Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν για 

την επιχείρηση είναι η αύξηση της ζήτησης, η παγκόσμια παρουσία της με 

μικρό κόστος και η μείωση του κόστους προώθησης και πωλήσεων. Τα 

πλεονεκτήματα που προκύπτουν για τους πελάτες της επιχείρησης που 

ακολουθεί το συγκεκριμένο μοντέλο είναι πολύ συχνά οι χαμηλότερες τιμές, η 

μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, η καλύτερη πληροφόρηση και η ευκολία 

στην επιλογή, παραγγελία και παραλαβή των προϊόντων σε εικοσιτετράωρη 

βάση. Στη περίπτωση που πραγματοποιούνται επαναλαμβανόμενες επισκέψεις 

σε e-shops, η χρήση του one-to-one marketing μπορεί να αυξήσει τα οφέλη, 

τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους πελάτες. Αυτή τη στιγμή τα 

περισσότερα εμπορικά sites στο διαδίκτυο είναι ηλεκτρονικά καταστήματα 

που απευθύνονται από επιχειρήσεις σε καταναλωτές (business-to-consumer).

9 E-PROCUREMENT: Αναφέρεται στην ηλεκτρονική προμήθεια προϊόντων 

και υπηρεσιών. Μεγάλες ιδιωτικές ή δημόσιες επιχειρήσεις συνενώνονται με 

βάση το συγκεκριμένο μοντέλο μέσω του διαδικτύου, γιατί έχουν σημαντικά 

οφέλη. Κατ’ αρχήν έχουν ένα μεγαλύτερο εύρος προμηθευτών, γεγονός που 

ευελπιστούν να οδηγήσει σε μείωση του κόστους τους, υψηλότερη ποιότητα, 

καλύτερους χρόνους παράδοσης και μειωμένο κόστος προμηθειών. Η 

ηλεκτρονική διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνιών μπορεί να οδηγήσει σε

_
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περαιτέρω μείωση του κόστους και του χρόνου. Τα οφέλη των προμηθευτών 

είναι ότι τους δίνεται η ευκαιρία να αυξήσουν σημαντικά τους πελάτες τους, 

ακόμη και σε παγκόσμιο επίπεδο, να μειώσουν τα κόστη τους.

Q Ε-AUCTION: Η διενέργεια ηλεκτρονικών δημοπρασιών προσφέρει τη 

δυνατότητα πλειοδοσίας, όπως ακριβώς και ο συμβατικός τρόπος διενέργειας 

δημοπρασιών. Επίσης, η παρουσίαση των προϊόντων συνοδεύεται από 

παρουσιάσεις multimedia. Επιπλέον, μπορεί να προσφέρεται και η 

δυνατότητα ολοκλήρωσης της διαδικασίας μέσω ηλεκτρονικής σύναψης 

συμβολαίων, πληρωμής και διανομής των αντικειμένων. Οι πηγές κέρδους για 

αυτούς που διενεργούν ηλεκτρονικές δημοπρασίες προέρχονται από τις 

προμήθειες των αγοραπωλησιών και τις διαφημίσεις. Τα οφέλη των πωλητών 

και των αγοραστών προέρχονται από την αυξημένη αποτελεσματικότητα και 

την μείωση του χρόνου διενέργειας των αγοραπωλησιών. Επίσης δεν 

απαιτείται η φυσική παρουσία τους αν δεν ολοκληρωθεί κάποια 

αγοραπωλησία και τους δίνεται και η δυνατότητα παγκόσμιας εμβέλειας. 

Εξαιτίας του μειωμένου κόστους της όλης διαδικασίας, καθίσταται δυνατό να 

τίθενται προς πώληση και μικρές ποσότητες μικρής σχετικά αξίας, όπως για 

παράδειγμα το πλεόνασμα κάποιου τροφίμου. Οι πωλητές ωφελούνται μέσα 

από αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο από τη μείωση των αποθεμάτων τους, 

την αποτελεσματικότερη διαχείριση των παραγωγικών τους δυνατοτήτων και 

τις χαμηλότερες προμήθειες πωλήσεων. Οι αγοραστές ωφελούνται κυρίως από 

τις χαμηλότερες προμήθειες και τιμές.

9 Ε-MALL: Μια ηλεκτρονική αγορά, στη βασική της μορφή, αποτελείται από 

έναν αριθμό ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shops), που συνήθως 

αναβαθμίζεται με κάποιον τρόπο, όπως για παράδειγμα με τη χρήση κάποιας 

πολύ γνωστής μπράντας. Μπορεί να εμπλουτιστεί ακόμη, με την υιοθέτηση 

ενός κοινού χρηματοδοτικού προγράμματος από τα ηλεκτρονικά καταστήματα 

που συνθέτουν την ηλεκτρονική αγορά. Ο διαχειριστής της ηλεκτρονικής 

αγοράς δεν θα πρέπει να έχει συμφέρον να προωθήσει κάποιο συγκεκριμένο 

κατάστημα, αλλά θα πρέπει να προωθεί τα συμφέροντα όλων των 

καταστημάτων. Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν για τους πελάτες είναι η 

δυνατότητα εύκολης και γρήγορης πρόσβασης στα διάφορα καταστήματα της 

ίδιας αγοράς μέσω ενός κοινού τρόπου παρουσίασης των καταστημάτων στο 

Internet για τους χρήστες (common user interface) και η προσφορά ειδικών

_
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εκπτώσεων ή/και ευκολιών πληρωμής από τα καταστήματα που συμμετέχουν 

σε μια ηλεκτρονική αγορά. Τα πλεονεκτήματα για τα ηλεκτρονικά 

καταστήματα είναι το μειωμένο κόστος της παρουσίας τους στο διαδίκτυο, η 

ύπαρξη εξελιγμένων υπηρεσιών, όπως είναι οι ηλεκτρονικές πληρωμές (e- 

payments), καθώς και μια αυξημένη κίνηση στον δικτυακό τους χώρο που 

προέρχεται από την συνύπαρξή τους με άλλα καταστήματα ή την έλξη που 

ασκεί στους καταναλωτές η χρήση της ισχυρής μπράντας. Η εμπορική 

βιωσιμότητα του συγκεκριμένου επιχειρηματικού μοντέλου έχει αμφισβητηθεί 

έντονα, καθώς έχουν σημειωθεί αποτυχίες. Ένας από τους λόγους που μπορεί 

να οδήγησαν στην αποτυχία είναι το γεγονός ότι οι χρήστες του Internet στη 

μεγάλη τους πλειοψηφία φαίνονται να είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση 

διαφορετικών user interfaces και δεν θεωρούν τελικά ότι η ύπαρξη ενός 

κοινού interface αποτελεί πλεονέκτημα. Επίσης στο διαδίκτυο, όλες οι 

επιχειρήσεις απέχουν «μόνο ένα κλικ» του ποντικιού μεταξύ τους. Συνεπώς οι 

καταναλωτές φαίνεται να μην θεωρούν σημαντική την εικονική εγγύτητα των 

ηλεκτρονικών καταστημάτων που συνθέτουν μια ηλεκτρονική αγορά, όπως 

στις συμβατικές αγορές. Από την άλλη μεριά διαφαίνεται μια αύξηση του 

αριθμού των επιχειρήσεων που επιθυμούν να αναθέσουν την δικτυακή τους 

δραστηριότητα σε εξειδικευμένες επιχειρήσεις (outsourcing). Με αυτόν τον 

τρόπο αναμένεται να αυξηθούν οι ευκαιρίες για τις ηλεκτρονικές αγορές και 

τις αγορές τρίτων (Third Party Marketplaces).

Ο THIRD PARTY MARKETPLACE: Αποτελεί ένα αναδυόμενο επιχειρηματικό 

μοντέλο επιχειρήσεων που επιθυμούν να αναθέσουν εξολοκλήρου την 

προβολή των επιχειρήσεών τους μέσω του διαδικτύου σε εξειδικευμένες 

επιχειρήσεις. Το κοινό στοιχείο μεταξύ αυτών των επιχειρήσεων είναι ότι όλες 

προσφέρουν τουλάχιστον ένα user interface με τον κατάλογο των προϊόντων 

του προμηθευτή. Οι υπόλοιπες υπηρεσίες όπως το branding, οι πληρωμές, τα 

logistics, οι παραγγελίες και η παροχή ασφάλειας στις συναλλαγές 

ανατίθενται στις Third Party Marketplaces.

Q VIRTUAL COMMUNITIES: To σημαντικό πλεονέκτημα των εικονικών 

κοινοτήτων προέρχεται από τα μέλη τους (καταναλωτές ή/και συνεργάτες), τα 

οποία μοιράζονται μεταξύ τους τις πληροφορίες που διαθέτουν σε ένα βασικό 

περιβάλλον (δικτυακό χώρο) που προσφέρεται από την επιχείρηση εικονικών 

κοινοτήτων. Τα κέρδη των επιχειρήσεων εικονικών κοινοτήτων προέρχονται
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από τις αμοιβές που εισπράττουν από τα μέλη τους, αλλά και από διαφημίσεις. 

Μια εικονική κοινότητα μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική προσθήκη στις 

υπόλοιπες διαδικασίες μάρκετινγκ, με σκοπό την ενίσχυση της προσήλωσης 

των καταναλωτών και την ανατροφοδότηση της επιχείρησης με τις θέσεις και 

προτιμήσεις των καταναλωτών (feedback).

9 VALUE CHAIN SERVICE PROVIDER: Οι επιχειρήσεις αυτού του μοντέλου 

επικεντρώνονται σε μια συγκεκριμένη λειτουργία της αξιακής αλυσίδας, όπως 

είναι για παράδειγμα οι ηλεκτρονικές πληρωμές ή τα logistics, με στόχο να 

την αναδείξουν ως το κύριο ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα.

Ο VALUE CHAIN INTEGRATORS: Οι επιχειρήσεις αυτές εστιάζουν στην 

ολοκλήρωση πολλαπλών σταδίων της αξιακής αλυσίδας με την προοπτική να 

εκμεταλλευτούν τη ροή της πληροφορίας μεταξύ των σταδίων αυτών και να 

δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία.

Φ COLLABORATION PLATFORMS: Αυτές οι επιχειρήσεις προσφέρουν μια 

σειρά από εργαλεία και ένα πληροφοριακό περιβάλλον για την συνεργασία 

μεταξύ διαφορετικών επιχειρήσεων. Μπορεί να εστιαστούν σε συγκεκριμένες 

λειτουργίες ή να προσφέρουν υποστήριξη σε διάφορα έργα μέσω εικονικών 

ομάδων ειδικών.

© INFORMATION BROKERAGE: Μια μεγάλη γκάμα νέων υπηρεσιών 

πληροφορικής αναδύεται, που προσθέτει αξία στον τεράστιο όγκο 

πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο. Συνήθως η παροχή 

πληροφοριών και συμβουλευτικών υπηρεσιών πληρώνονται άμεσα.

Στο έκθεμα 7 παρουσιάζεται μια κατηγοριοποίηση των δικτυακών 

επιχειρηματικών μοντέλων που παρουσιάστηκαν, με βάση δύο διαστάσεις, την 

λειτουργική ολοκλήρωση και το βαθμό καινοτομίας που χαρακτηρίζει καθεμία από 

αυτές.

_____________________________To Internet wc ιιέσο προβολής των σύττοονων επινειούσεων
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Έκθεμα 7: Κατηγοριοποίηση δικτυακών επιχειρηματικών μοντέλων

Multiple
Functions/
Integrated

Functional
Integration

Single 
Function

lower Degree of Innovation higher

Πηγή: Timmers Paul, (1998), Business Models for Electronic Markets, European Commission, 

Directorate-General III, April

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι τα επιχειρηματικά μοντέλα που 

παρουσιάστηκαν δεν είναι σε καμιά περίπτωση τα μοναδικά που έχουν παρατηρηθεί 

μέχρι στιγμής στο διαδίκτυο. Άλλωστε παρατηρείται μια συνεχής εξέλιξη των 

μοντέλων μέσω νέων ιδεών που οδηγούν σε νέες πρακτικές, μέσω της αξιοποίησης 

της τεχνολογικής εξέλιξης και καθώς οι ανταγωνιστές μαθαίνουν τους κανόνες και τις 

ευκαιρίες του ηλεκτρονικού επιχειρείν.

2. On-line marketing

2.1. Βασικά χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες του on-line marketing

Σύμφωνα με τους Pride και Ferrell [26] τα βασικά χαρακτηριστικά του 

περιβάλλοντος στο e-marketing, που το διαφοροποιούν από το παραδοσιακό 

περιβάλλον marketing είναι τα έξι παρακάτω.

Κατ' αρχήν, αυτό που οι Pride και Ferrell ονομάζουν «addressability», 

δηλαδή η δυνατότητα που δίνεται στους marketers να εντοπίσουν τις προτιμήσεις των 

καταναλωτών πριν ακόμη αυτοί προχωρήσουν σε κάποια αγορά. Η τεχνολογία του 

Internet καθιστά δυνατό οι επισκέπτες ενός site να δώσουν πληροφορίες αναφορικά 

με τις προϊοντικές προτιμήσεις τους πριν να πραγματοποιήσουν κάποια αγορά. Πολλά
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web sites ενθαρρύνουν τους επισκέπτες να εγγραφούν, ώστε για παράδειγμα να 

αποκτήσουν πρόσβαση σε ορισμένες «προνομιακές» περιοχές των συγκεκριμένων 

site. Μάλιστα σε μερικά sites η εγγραφή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τον 

επισκέπτη. Οι φόρμες εγγραφής ζητούν κατά κύριο λόγο βασικές πληροφορίες, όπως 

ονοματεπώνυμο, ένα e-mail, διεύθυνση, ηλικία και επάγγελμα, από τα οποία οι 

marketers μπορούν να «χτίσουν» το προφίλ των επισκεπτών του site και να 

βελτιώσουν με αυτόν τον τρόπο τις προσπάθειες προσέγγισής τους. Ορισμένες 

ιστοσελίδες μάλιστα, διοργανώνουν και διαγωνισμούς προσφέροντας δώρα στους 

συμμετέχοντες, προκειμένου να πείσουν τους επισκέπτες να εγγραφούν. Οι marketers 

έχουν ακόμη τη δυνατότητα να διενεργήσουν συγκεκριμένες έρευνες, ώστε να 

μάθουν περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων 

που επισκέπτονται το site κάποιας εταιρίας, προσφέροντας δώρα ως κίνητρο 

συμμετοχής σε αυτές.

Οι marketers είχαν και πριν την ύπαρξη του Internet τη δυνατότητα να 

εντοπίσουν τους καταναλωτές των προϊόντων που τους ενδιέφεραν. Πλήρωναν και 

αποκτούσαν πρόσβαση σε τράπεζες πληροφοριών ή χρησιμοποιούσαν το προσωπικό 

των πωλήσεων των επιχειρήσεων για τη δημιουργία βάσεων δεδομένων με τα 

στοιχεία δυνητικών πελατών. Όμως αυτοί οι τρόποι συλλογής στοιχείων είναι ακριβοί 

και συνήθως χρησιμοποιούνταν μόνο για ακριβά προϊόντα που δικαιολογούν αυτά τα 

έξοδα. Με τη χρήση του Internet το κόστος διεξαγωγής ερευνών μειώθηκε 

σημαντικά. Επίσης, έγινε δυνατή η έρευνα καταναλωτών σε μεγάλο γεωγραφικό 

εύρος.

Παρ’ όλα αυτά, η χρήση του διαδικτύου για τη συλλογή στοιχείων που 

αφορούν τους καταναλωτές προκαλεί και ποικίλες αντιδράσεις. Με τη χρήση ειδικού 

λογισμικού, στη περίπτωση που κάποιος επισκέπτης επιλέξει μια ιστοσελίδα, 

εγκαθίσταται στον υπολογιστή του ένα «cookie», δηλαδή ένα ηλεκτρονικό ίχνος που 

επιτρέπει στους marketers να γνωρίζουν πόσο συχνά επισκέπτεται ο συγκεκριμένος 

χρήστης ένα συγκεκριμένο site, ποιες περιοχές σε αυτό βρίσκει πιο ενδιαφέρουσες, 

πόσο χρόνο μένει σε κάποια συγκεκριμένη ιστοσελίδα και πολλές παρόμοιες 

πληροφορίες. Το όφελος που προκύπτει μέσα από αυτή τη διαδικασία για τους 

καταναλωτές είναι ότι έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται όλο και γρηγορότερα, 

καθώς οι δημιουργοί των sites μπορούν να τα προσαρμόζουν ανάλογα με τις ανάγκες 

των καταναλωτών. Όμως πολλοί καταναλωτές δυσανασχετούν στην ύπαρξη των 

«cookies» και αισθάνονται ότι παραβιάζονται τα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς
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νιώθουν ότι στο διαδίκτυο «παρακολουθούνταυ> συνεχώς οι κινήσεις τους, γεγονός 

που δεν απέχει και πολύ από την πραγματικότητα. Συνεπώς πολύ σημαντικός είναι ο 

τρόπος με τον οποίο επιλέγεται να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία των καταναλωτών 

που συλλέγονται από την πρόσβασή τους στις ιστοσελίδες. Αυτό είναι ένα θέμα που 

αφορά την ηθική πλευρά του e-marketing και θα αναλυθεί εκτενώς στην τελευταία 

ενότητα.

Το δεύτερο χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί το e-marketing από το 

παραδοσιακό marketing είναι η αμφίδρομη σχέση, που επιτρέπει στους καταναλωτές 

να εκφράζουν τις ανάγκες και επιθυμίες τους απευθείας στις επιχειρήσεις, 

απαντώντας έτσι έμπρακτα στα μηνύματα που προσπαθεί να τους περάσει η 

επιχείρηση μέσω των διαδικασιών marketing. Οι Pride και Ferrell ονομάζουν αυτήν 

την δυνατότητα «interactivity», δηλαδή αμφίδρομη επικοινωνία. Πρακτικά, η ύπαρξη 

αυτού του χαρακτηριστικού σημαίνει ότι οι marketers μπορούν να επικοινωνούν 

ακόμη και σε πραγματικό χρόνο με τους καταναλωτές. Φυσικά αυτή τη δυνατότητα 

την είχαν μέχρι τώρα και οι πωλητές των επιχειρήσεων, αλλά το κόστος ήταν πολύ 

υψηλότερο. Επίσης η γεωγραφική κάλυψη από τους πωλητές ήταν περιορισμένη, ενώ 

το Internet παρέχει τη δυνατότητα κάλυψης ακόμη και ιδιαίτερα απομακρυσμένων 

περιοχών.

Το τρίτο χαρακτηριστικό που αναφέρουν οι Pride και Ferrell είναι η μνήμη 

(«memory»). Αναφέρονται δηλαδή, στην δυνατότητα πρόσβασης των επιχειρήσεων 

σε ηλεκτρονικές τράπεζες και βάσεις δεδομένων οι οποίες περιέχουν ατομικά προφίλ 

καταναλωτών και ιστορικά αγορών που έχουν πραγματοποιήσει και κατόπιν στην 

δυνατότητα που έχουν να χρησιμοποιήσουν οι επιχειρήσεις τα στοιχεία αυτά σε 

πραγματικό χρόνο για να χρησιμοποιήσουν εξατομικευμένα μίγματα marketing. Η 

χρήση ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων προϋπήρχε του διαδικτύου, αλλά σήμερα η 

εξέλιξη της τεχνολογίας επιτρέπει μέσω του Internet την ταχεία αναγνώριση των 

καταναλωτών (με την μέθοδο των «cookies» που περιγράφηκε παραπάνω) και την 

άμεση προσαρμογή του μείγματος marketing, ώστε να αγγίξει όσο το δυνατόν πιο 

αποτελεσματικά τον κάθε καταναλωτή, σύμφωνα με τις δικές του προτιμήσεις και 

επιθυμίες.

Το επόμενο χαρακτηριστικό είναι ο έλεγχος {«control»). Οι επισκέπτες 

ελέγχουν απόλυτα τις πληροφορίες στις οποίες εκτίθενται, καθώς και την συχνότητα 

και την διάρκεια της έκθεσή τους στις πληροφορίες αυτές. To Internet συχνά 

χαρακτηρίζεται ως μέσο στο οποίο εφαρμόζεται η μέθοδος «Pull», καθώς οι
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επιχειρήσεις που προβάλλονται μέσα από αυτό δεν έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν, 

στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, τις πληροφορίες που τελικά φτάνουν στους 

επισκέπτες των ιστοσελίδων. Σε αντίθεση δηλαδή με τα συμβατικά μέσα προβολής 

των επιχειρήσεων όπως είναι το ραδιόφωνο και η τηλεόραση, στο Internet οι 

επισκέπτες διατηρούν σε μεγάλο βαθμό τον έλεγχο των πληροφοριών που 

λαμβάνουν, καθώς αυτοί αποφασίζουν τους δικτυακούς τόπους που θα επισκεφτούν.

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό αποτελεί η εύκολη πρόσβαση {«accessibility»). 

Με τον όρο αυτό οι Pride και Ferrell αναφέρονται στον εξαιρετικά μεγάλο όγκο 

πληροφοριών που είναι εύκολα προσβάσιμες και προσιτές στους χρήστες του 

διαδικτύου. Οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να αναζητούν και να λαμβάνουν 

πολλές πληροφορίες πριν την αγορά κάποιου προϊόντος, με αποτέλεσμα να είναι 

καλύτερα ενημερωμένοι από ποτέ πριν πραγματοποιήσουν μια αγορά. Όμως η 

εύκολη πρόσβαση για τους καταναλωτές έχει σαν αποτέλεσμα την δραματική αύξηση 

του ανταγωνισμού από τη μεριά των προϊόντων και υπηρεσιών που επιλέγουν το 

Internet ως μέσο προβολής, ώστε να συγκεντρώσουν και να διατηρήσουν το 

ενδιαφέρον των καταναλωτών. Καθίσταται ολοένα και δυσκολότερο ένα site να 

διατηρήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των επισκεπτών, με αποτέλεσμα οι marketers να 

πρέπει να γίνουν ολοένα και mo δημιουργικοί για να καταφέρουν να τους 

προσεγγίζουν. Μια ακόμη απόρροια της εύκολης πρόσβασης είναι ότι φαίνεται να 

ενισχύονται τα γνωστά brand names. Οι καταναλωτές δυσκολεύονται όλο και 

περισσότερο να ξεχωρίσουν μεταξύ των αμέτρητων μαρκών στο Internet και υπάρχει 

μια τάση να καταφεύγουν στην αγορά ευρέως διαδεδομένων μαρκών, οι οποίες 

προσφέρουν και κάποια εγγύηση ποιότητας.

Το τελευταίο χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί το e-marketing είναι η 

ψηφιοποίηση ή «digitalization», δηλαδή η δυνατότητα που προσφέρει το διαδίκτυο 

για την ψηφιακή παρουσίαση ενός προϊόντος ή/και των ωφελειών που προκύπτουν 

από τη χρήση του. Το χαρακτηριστικό αυτό επιτρέπει την διανομή, προβολή και 

πώληση των προϊόντων χωρίς να είναι αναγκαία η φυσική παρουσία τους.

2.2. Πλεονεκτήματα e-marketing

Τα βασικότερα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των 

λειτουργιών του marketing σύμφωνα με τους George και Michael Belch [9] μέσω του 

Internet είναι τα παρακάτω:
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Στόχευση: Ένα σημαντικό πλεονέκτημα του διαδικτύου είναι ότι προσφέρει 

στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα στόχευσης πολύ συγκεκριμένων ομάδων 

καταναλωτών και μάλιστα με την ελαχιστοποίηση των περιττών δαπανών που 

προκύπτουν από την εκτεταμένη απήχηση κάποιων άλλων μέσων, όπως για 

παράδειγμα της τηλεόρασης. Στη αγορά business-to-business, το διαδίκτυο 

μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί για τις επιχειρήσεις ένα υποκατάστατο των 

εμπορικών περιοδικών εκδόσεων ή ακόμη και των εμπορικών εκθέσεων, 

καθώς μόνο οι καταναλωτές που πραγματικά ενδιαφέρονται για τα προϊόντα ή 

τις υπηρεσίες που προσφέρει μια τέτοια επιχείρηση θα επισκεφθούν το site 

της. Στο λιανεμπόριο, μέσω της δημιουργίας web site με βάση τις ανάγκες και 

τις απαιτήσεις των καταναλωτών που τα επισκέπτονται, καθώς και άλλων 

τακτικών για την αποτελεσματική στόχευση της αγοράς-στόχου, οι 

ιστοσελίδες καλύπτουν ολοένα και πιο αποτελεσματικά τις ανάγκες των 

καταναλωτών που επιθυμούν να προσελκύσουν.

Προσαρμογή του μηνύματος: Η αποτελεσματική στόχευση έχει σαν συνέπεια 

τα μηνύματα να μπορούν να σχεδιαστούν έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες και τις προτιμήσεις των επιμέρους καταναλωτών. Οι δυνατότητες για 

αμφίδρομη επικοινωνία που προσφέρει το Internet μεταξύ των επιχειρήσεων 

και των πελατών τους, καθιστά δυνατή τη πραγματοποίηση one-to-one 

marketing με υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας, τόσο στις business-to-business, 

όσο και στις business-to-consumer αγορές.

Δυνατότητες αμφίδρομης επικοινωνίας: Καθώς το Internet είναι ένα 

αμφίδρομο μέσο, προσφέρει τη δυνατότητα αυξημένης ανάμιξης των 

καταναλωτών και ικανοποίησής τους και σχεδόν άμεση ανατροφοδότηση για 

τους αγοραστές και τους πωλητές.

Παροχή πληροφοριών: Ίσως το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του διαδικτύου 

αποτελεί η δυνατότητα που προσφέρει για συλλογή πληροφοριών. Οι χρήστες 

του Internet μπορούν να βρουν μια πληθώρα πληροφοριών αναφορικά με 

οποιοδήποτε θέμα και αν επιλέξουν, απλά και μόνο χρησιμοποιώντας μια από 

τις γνωστές μηχανές αναζήτησης (search engines). Αν επισκεφτούν ένα site, οι 

καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να λάβουν ένα σημαντικό πλήθος 

πληροφοριών, όπως για παράδειγμα πληροφορίες αναφορικά με τιμές 

προϊόντων, προϊοντικά χαρακτηριστικά και πολλά άλλα. Οι υπερσυνδέσεις
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(links) που έχουν πολλές ιστοσελίδες τους οδηγούν σε ακόμη περισσότερες 

πληροφορίες αν οι καταναλωτές το επιθυμούν.

Προοπτικές επίτευξης πωλήσεων: Σύμφωνα με τα στοιχεία που ήδη 

παρουσιάστηκαν σε προηγούμενη ενότητα και αφορούν τους ρυθμούς 

αύξησης του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο, οι προοπτικές για τη πορεία των 

πωλήσεων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο είναι 

πολύ αισιόδοξες.

Δημιουργικότητα: Η δημιουργικότητα και η πρωτοτυπία στο σχεδίασμά ενός 

site στο διαδίκτυο μπορεί να βελτιώσει την εικόνα μιας επιχείρησης, να 

οδηγήσει στις επαναλαμβανόμενες επισκέψεις των καταναλωτών σε αυτό και 

να τοποθετήσει θετικά την επιχείρηση ή τον οργανισμό στο μυαλό των 

καταναλωτών.

Έκθεση: To World Wide Web σε πολλές μικρές επιχειρήσεις με περιορισμένο 

προϋπολογισμό, έχει δώσει τη δυνατότητα να «εκθέσουν» τη δραστηριότητά 

τους και τα προϊόντα τους στο ευρύ κοινό με τρόπο εύκολο και γρήγορο, κάτι 

που δεν ήταν εφικτό πριν από την εμφάνιση του Internet. Ξοδεύοντας μόνο 

ένα μικρό μέρος των χρημάτων που θα χρειαζόταν για τη χρήση των 

παραδοσιακών μέσων, οι επιχειρήσεις μπορούν να εξασφαλίσουν 

αναγνωρισιμότητα σε εθνικό ή ακόμη και σε διεθνές επίπεδο σε σύντομο 

χρονικό διάστημα.

Ταχύτητα: Γι’ αυτούς που αναζητούν πληροφορίες αναφορικά με μια 

επιχείρηση, τα προϊόντα της ή/και τις υπηρεσίες που προσφέρει, το Internet 

αποτελεί τον γρηγορότερο τρόπο συλλογής αυτών των πληροφοριών.

2.3. Μειονεκτήματα e-marketing

Στην Ελλάδα η ανάπτυξη του marketing και των πωλήσεων μέσω του 

διαδικτύου δεν ήταν τόσο μεγάλη όσο σε χώρες του εξωτερικού, με αποτέλεσμα οι 

περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις να διαθέτουν απλώς μια ηλεκτρονική σελίδα 

στο δίκτυο για να δηλώσουν την παρουσία τους.

Τα σημαντικότερα μειονεκτήματα του marketing μέσω του διαδικτύου στην 

Ελλάδα όσο και στον υπόλοιπο κόσμο σύμφωνα με τους George και Michael Belch 

[9] είναι τα παρακάτω:

Προβλήματα μετρήσεων: Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που 

αφορούν το διαδίκτυο φαίνεται να είναι η έλλειψη αξιοπιστίας των διαφόρων
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ερευνών που διενεργούνχαι γύρω από το μέσο αυτό. Mux γρήγορη 

ανασκόπηση των ερευνών και των προβλέψεων αναφορικά με το Internet 

φανερώνει ότι υπάρχουν σε πολλές περιπτώσεις σημαντικές διαφορές μεταξύ 

των αποτελεσμάτων των διαφόρων ερευνητών, οι οποίοι καταλήγουν τελικά 

σε αντικρουόμενα συμπεράσματα. Κατά καιρούς επιχειρήσεις που είναι 

υπεύθυνες για τη διενέργεια τέτοιων ερευνών έχουν προσπαθήσει να 

εξηγήσουν αυτό το φαινόμενο και αναφέρονται σε διαφορές στη μεθοδολογία 

που χρησιμοποιείται από τους διάφορους ερευνητές, αλλά τα φαινόμενα αυτά 

εξακολουθούν να υφίστανται.

Χαρακτηριστικά χρηστών: Εξαιτίας κυρίως της ραγδαίας ανάπτυξης του 

διαδικτύου τα τελευταία χρόνια, τα χαρακτηριστικά των χρηστών του Internet 

μεταβάλλονται με γοργούς ρυθμούς. Συνεπώς τα αποτελέσματα των διαφόρων 

ερευνών πολύ γρήγορα θεωρούνται ξεπερασμένα και συνεπώς είναι 

σημαντικά και τα κόστη που προέρχονται από την ανάγκη διενέργειας 

επαναλαμβανόμενων ερευνών από τη μεριά των επιχειρήσεων.

Χαμηλές ταχύτητες: Κατά καιρούς η φόρτωση πληροφοριών από το Internet 

απαιτεί πολύ χρόνο. Εξαιτίας της αυξημένης κίνησης σε ορισμένα sites οι 

χρόνοι αυξάνονται και η πρόσβαση καθίσταται ακόμη και αδύνατη για 

ορισμένες περιόδους σε ορισμένες ιστοσελίδες όταν έχουν μεγάλο αριθμό 

επισκεπτών. Για πολλούς χρήστες που αναζητούν υψηλές ταχύτητες το 

γεγονός αυτό αποτελεί σημαντικό μειονέκτημα.

Clutter: Καθώς ο αριθμός των διαφημίσεων στο Internet αυξάνει, η 

πιθανότητα οι καταναλωτές να δώσουν προσοχή σε μια συγκεκριμένη 

διαφήμιση ολοένα και μειώνεται. Αποτέλεσμα αυτού του φαινομένου είναι 

κάποιες διαφημίσεις να μην καταφέρνουν να προσελκύσουν τη προσοχή των 

καταναλωτών, ενώ ταυτόχρονα να προκαλείται η δυσαρέσκεια των 

καταναλωτών από το μεγάλο πλήθος των διαφημίσεων που συναντούν στα 

sites. Ορισμένες πρόσφατες έρευνες έδειξαν μάλιστα, ότι οι διαφημίσεις με 

«banners» εξαιτίας αυτού του φαινομένου αρχίζουν να χάνουν την 

αποτελεσματικότητά τους.

Δυνατότητα εξαπάτησης: Υπάρχει μια δυσπιστία ορισμένων καταναλωτών, 

αλλά και επιχειρήσεων αναφορικά με τη διενέργεια αγορών μέσω του 

Internet. Φαινόμενα όπως η συλλογή προσωπικών πληροφοριών των χρηστών 

χωρίς αυτοί να είναι ενήμεροι, απάτες με τη χρήση πιστωτικών καρτών και οι
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hackers, προκαλούν τη δυσαρέσκεια των χρηστών και δυσχεραίνουν την 

εξάπλωση της χρήσης του Internet.

Κόστη: Το κόστος δραστηριοποίησης στο διαδίκτυο για μια επιχείρηση 

φαίνεται να αυξάνει διαρκώς. Παρόλο που η δημιουργία ενός web site απαιτεί 

μικρό κόστος, η δημιουργία ενός πραγματικά επιτυχημένου site και η σωστή 

συντήρησή του αποτελεί για τις επιχειρήσεις ένα ολοένα και μεγαλύτερο 

κόστος. Επιπλέον, πρέπει να επισημανθεί ότι τα CPMs της διαφήμισης στο 

Internet φαίνεται να είναι σε κάποιες περιπτώσεις υψηλότερα από αυτά των 

άλλων συμβατικών μέσων, όπως παρουσιάζεται στο έκθεμα 8.

Έκθεμα 8: Σύγκριση αναλογίας διαφημίσεων μεταξύ των κύριων μέσων

προβολής των επιχειρήσεων

Μέσο Όχημα Κόστος Reach CPM

TV 30’ prime time $120,000 10 εκατ. νοικοκυριά $12
Περιοδικά Σελίδα, 4-χρωμία, 

Cosmopolitan
$86,155 2.5 εκατ. αναγνώστες 35

Προβολή Online Banner στο 
CompuServe

$10,000 
το μήνα

750,000 επισκέπτες 13

Website Banner στο 
Infoseek

$10.000 
το μήνα

500,000 επισκέπτες στη 
σελίδα το μήνα

20

Πηγή: Belch George & Belch Michael, (2001), Advertising and promotion: An integrated marketing 
communications perspective, McGraw-Hill Irwin, 5th edition, pp. 517

Μειωμένο reach: Παρόλο που η ανάπτυξη του Internet είναι ραγδαία, η 

διείσδυση του στους καταναλωτές εξακολουθεί να είναι μικρή σε σχέση με τα 

παραδοσιακά μέσα, όπως για παράδειγμα την τηλεόραση. Σαν αποτέλεσμα, οι 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Internet στρέφονται στα 

παραδοσιακά μέσα προκειμένου να επιτύχουν την επιθυμητή 

αναγνωρισιμότητα για τα προϊόντα τους. Επιπλέον, στατιστικές έρευνες 

δείχνουν ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό των ιστοσελίδων του διαδικτύου 

ανακύπτουν στις αναζητήσεις με τη χρήση των ειδικών μηχανών αναζήτησης 

και ότι τα 50 πρώτα sites αποτελούν το 95% των ιστοσελίδων που 

επισκέπτονται τελικά οι χρήστες.
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Συνοψίζοντας αναφορικά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της 

διενέργειας marketing μέσω του Internet, είναι φανερό ότι το διαδίκτυο προσφέρει 

στους marketers πολλά και χρήσιμα εργαλεία που διευκολύνουν σε σημαντικό βαθμό 

το έργο τους. Συγχρόνως όμως, τα μειονεκτήματα και οι περιορισμοί καθιστούν σε 

πολλές περιπτώσεις απαραίτητη τη χρήση και άλλων παραδοσιακών μέσων 

συμπληρωματικά με το Internet, το οποίο μόνο του δεν μπορεί να καλύψει 

αποτελεσματικά τις ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων.

2.4. Πλαίσιο σχεδιασμού στρατηγικής Internet marketing

Πολλές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, κάνουν ακόμη τα πρώτα τους 

βήματα στο διαδίκτυο. Βρίσκονται, λοιπόν, σε μια κατάσταση ανασφάλειας και 

δοκιμάζουν την εισαγωγή των προϊόντων και υπηρεσιών τους μέσα από το νέο αυτό 

μέσο, πιστεύοντας ότι η επιτυχία τους είναι εξασφαλισμένη. Αλλά κάτι τέτοιο δεν 

ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, καθώς σημειώνονται και πολλές αποτυχίες 

επιχειρήσεων που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με τους Σιώμκο και Βρεχόπουλο [28] τα τρία βασικά ερωτήματα 

που καλείται να απαντήσει μια επιχείρηση με τον στρατηγικό σχεδίασμά είναι: (α) 

πού είμαστε σήμερα, (β) πού θέλουμε να πάμε και (γ) πώς θα φτάσουμε εκεί που 

θέλουμε. Στόχος κάθε επιχείρησης είναι να αποκτήσει ένα ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της, που μπορεί να προκόψει από τις 

στρατηγικές αποφάσεις που θα λάβει.

Για τον σχεδίασμά της στρατηγικής μάρκετινγκ για μια επιτυχημένη παρουσία 

της επιχείρησης στο Internet θα πρέπει σύμφωνα με τους Zimmerman et al. [32] να 

ακολουθηθούν ορισμένα βήματα.

♦ Καθορισμός στόχων επιχείρησης

Κάθε επιχείρηση θα πρέπει να καθορίσει εκ των προτέρων, στα πλαίσια την 

ηλεκτρονικής παρουσίας της μέσα από το διαδίκτυο, τι περιμένει να κερδίσει. 

Οι βασικοί επιμέρους στόχοι σύμφωνα με τον Stem [29], που μπορεί να θέσει 

μια επιχείρηση είναι:

* Η βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης

Η βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών της

* Η εύρεση νέων ευκαιριών

* Η αύξηση της προβολής της στην αγορά 

Η ανάπτυξη συναλλαγών
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* Η επέκταση σε νέες αγορές

* Η προσαρμογή στις προσδοκίες των πελατών

* Η μείωση του κόστους μάρκετινγκ

φ Η υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών για τη διατήρηση του καινοτόμου 

χαρακτήρα της

♦ Προσδιορισμός τεχνολογικής και τηλεπικοινωνιακής υποδομής της 

επιχείρησης

♦ Συλλογή πληροφοριών για την αγορά-στόχο σε σχέση με το κοινό του 

διαδικτύου

♦ Καθορισμός προϋπολογισμού και εκτίμηση περιβάλλοντος μάρκετινγκ για την 

κάλυψη της στρατηγικής

Εδώ εξετάζονται ειδικότερα οι χρηματοοικονομικές δυνατότητες της 

επιχείρησης, θέματα ασφάλειας και νομοθετικής κάλυψης, ανάπτυξη της 

στρατηγικής από την ίδια την επιχείρηση ή ανάθεση σε τρίτους, εκπαίδευση 

και υποστήριξη.

♦ Μελέτη παραγόντων που αφορούν το προϊόν ή την υπηρεσία, την τιμή του, 

την προβολή του και τις ιδιαιτερότητες διανομής αυτού.

Οι Σιώμκος και Βρεχόπουλος [28] αναφέρουν ότι η στρατηγική marketing 

μιας λιανεμπορικής επιχείρησης που δραστηριοποιείται στο Internet ενσωματώνει τα 

παρακάτω οργανικά στοιχεία:

■ Τις ομάδες καταναλωτών που οι επιχειρήσεις πρέπει να στοχεύσουν (τμήματα 

καταναλωτών - στόχοι)

■ Τους άλλους εικονικούς λιανέμπορους με τους οποίους πρέπει να 

ανταγωνιστούν (ανταγωνιστές-στόχοι)

■ Τη βάση στην οποία θα ανταγωνιστούν έναντι των υπολοίπων επιχειρήσεων 

για τις ίδιους καταναλωτές-στόχους (στρατηγική τοποθέτησης).

Στο έκθεμα 9 που ακολουθεί παρουσιάζεται η στρατηγική marketing για την 

ανάπτυξη ηλεκτρονικού εμπορίου από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο 

λιανεμπόριο.
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Εκθεμα 9: Στρατηγική marketing για την ανάπτυξη ηλεκτρονικού εμπορίου

Πηγή: Siomkos, G.J. and Vrechopoulos Α.Ρ., (2002), Strategic Marketing Planning for Competitive 
Advantage in Electronic Commerce, International Journal of Services Technology and Management, 
Vol. 3, No 1, pp. 37

3. Στρατηγική e-marketing

3.1. Η έννοια του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

Όπως αναφέρει ο David Aaker [6] η στρατηγική που επιλέγει να ακολουθήσει 

μια επιχείρηση είναι δυνατόν να αποτελείται από διάφορες επιμέρους στρατηγικές, 

όπως τοποθέτησης, διανομής, διεθνείς στρατηγικές κ.α. Υπάρχουν αμέτρητα επίπεδα 

ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων. Και το διαδίκτυο καθιστά ακόμη πιο 

πολύπλοκη αυτή τη διαδικασία. Ο τρόπος όμως που επιλέγει τελικά μια επιχείρηση 

για να ανταγωνιστεί τις υπόλοιπες δεν μπορεί από μόνος του να οδηγήσει στην 

επιτυχία. Όπως παρουσιάζεται και στο έκθεμα 10, πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν 

τουλάχιστον άλλοι τρεις παράγοντες, ώστε να αποκτήσει μια επιχείρηση ένα 

διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (Sustainable Competitive Advantage, SCA) 

και συνεπώς μια επιτυχημένη στρατηγική.
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Έκθεμα 10: Το διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

The Way You Compete
•Product strategy 
•Positioning strategy 
•Manufacturing strategy 
•Distribution strategy, etc

IZ_

Basis of Competition 
•Assets and competencies

Where You Compete
•Product-market selection

1

Whom You Compete Against
•Competitor selection

>
/

X

SCA

Πηγή .David A Aaker, “Strategic Market Management", John Wiley & Sons Inc., 5th edition, 1998

Ο τρόπος που διαλέγει να ανταγωνιστεί μια επιχείρηση, δηλαδή το μίγμα 

marketing που επιλέγει, θα αναλυθεί εκτενώς στην επόμενη ενότητα. Ο επόμενος 

παράγοντας είναι η ανταγωνιστική βάση (Basis of Competition). Η στρατηγική θα 

πρέπει να στηρίζεται σε ιδιαίτερες ικανότητες και στοιχεία που διαθέτει η επιχείρηση, 

χωρίς την ύπαρξη των οποίων είναι απίθανη η διατήρηση ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος. Μια επιχείρηση συνεπώς, είναι αναγκαίο να γνωρίζει τα δυνατά και 

τα αδύνατα σημεία της έναντι των ανταγωνιστών της και σε αυτά να βασίζει την 

στρατηγική της. Η αναγνώριση της πραγματικής ανταγωνιστικής βάσης για μια 

επιχείρηση που δραστηριοποιείται μέσω του Internet μπορεί να καταστεί μια 

ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία, εξαιτίας κυρίως του πλήθους των ανταγωνιστριών 

επιχειρήσεων που έχει να αντιμετωπίσει και του μεγάλου όγκου των στοιχείων που θα 

πρέπει να συλλέξει και να εξετάσει γι’ αυτές.

Το τρίτο σημαντικό στοιχείο που καθορίζει την ύπαρξη διατηρήσιμου 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος αποτελεί η επιλογή από την επιχείρηση της σωστής 

αγοράς-στόχου για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της. Μια ορθά ορισμένη στρατηγική 

βασισμένη στις δυνάμεις και στα πλεονεκτήματα μιας επιχείρησης είναι πολύ πιθανό 

να αποτύχει αν τα πλεονεκτήματα αυτά δεν αξιολογούνται με αντίστοιχο τρόπο από 

την αγορά στην οποία η επιχείρηση στοχεύει. Μια επιχείρηση που επιλέγει να
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χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο σαν μέσο προβολής των προϊόντων της θα πρέπει να 

είναι σε θέση να ορίσει σαφώς την αγορά στην οποία απευθύνεται λαμβάνοντας υπ’ 

όψιν της τις σημαντικές διαφορές που είναι πιθανό να υφίστανται μεταξύ των 

διαφόρων ομάδων καταναλωτών που μπορεί να επισκεφτούν της ιστοσελίδα της. 

Τέτοιες διαφορές μπορεί για παράδειγμα να αποτελεί η κουλτούρα ή η θρησκεία 

μεταξύ των καταναλωτών διαφόρων χωρών, καθώς η κατασκευή μιας ιστοσελίδας 

είναι προσβάσιμη από πληθυσμούς ετερογενών κρατών και εθνοτήτων.

Τέλος, το τέταρτο στοιχείο αποτελεί ο ορθός ορισμός των ανταγωνιστών. 

Μερικές φορές ορισμένες δυνάμεις μιας επιχείρησης φαίνεται ότι της εξασφαλίζουν 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι άλλων, γεγονός που παύει να υφίσταται αν 

εξεταστούν οι ανταγωνιστές της υπό ένα ευρύτερο πρίσμα. Χρειάζεται λοιπόν 

ιδιαίτερη προσοχή από τη μεριά της επιχείρησης κατά τον ορισμό των ανταγωνιστών 

της. Ιδιαίτερα στο χώρο του διαδικτύου ο ανταγωνισμός είναι ιδιαίτερα οξύς, μια και 

είναι συχνά αμέτρητες οι επιχειρήσεις που παράγουν ανταγωνιστικά προϊόντα, με 

αποτέλεσμα να καθίσταται μερικές φορές αδύνατος ακόμη και ο εντοπισμός του 

συνολικού αριθμού των ανταγωνιστών για μια επιχείρηση.

Στο παρακάτω έκθεμα παρουσιάζονται τα 15 σημαντικότερα στοιχεία που 

κατονόμασαν ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 248 επιχειρήσεις σύμφωνα με έρευνα 

του David A. Aaker.
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Έκθεμα 11: Το Διατηρήσιμο Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα για 248 επιχειρήσεις

High-Tech Service Other Total

1 Reputation for quality 26 50 29 105

2 Customer service/product support 23 40 15 78

3 Name recognition/high profile 8 42 21 71

4 Retain good management & engineering staff 17 43 5 65

5 Low-cost production 17 15 21 53

6 Financial resources 11 26 14 51

7 Customer orientation/feedback/market research 13 26 9 48

8 Product-line breadth 11 23 13 47

9 Technical superiority 30 7 9 46

10 Installed base of satisfied customers 19 22 4 45

11 Segmentation/focus 7 22 16 45

12 Product characteristics 12 15 10 37

13 Continuing product innovation 12 17 6 35

14 Market share 12 14 9 35

15 Size/location of distribution 10 11 13 34

Πηγή:David A Aaker, “Strategic Market Management ”, John Wiley & Sons Inc., 5th edition, 1998

Σύμφωνα με τους Σιώμκο και Βρεχόπουλο [28] υπάρχουν οι ακόλουθες 

τέσσερις σημαντικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

από τις επιχειρήσεις που πωλούν τα προϊόντα τους μέσω του Internet.

♦ Η προσήλωση των καταναλωτών (customer loyalty), δηλαδή η αφοσίωση ή 

την συστηματική προτίμηση που επιδεικνύουν στο να πραγματοποιούν τις αγορές 

τους από μια συγκεκριμένη επιχείρηση.

♦ Οι δυνατές σχέσεις με τους προμηθευτές, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στις 

εικονικές επιχειρήσεις να αποκτούν αποκλειστικά δικαιώματα πώλησης 

συγκεκριμένων προϊόντων σε ορισμένες περιοχές, να αγοράζουν εμπορεύματα σε 

χαμηλότερες τιμές από τους ανταγωνιστές τους, ή ακόμη και να εξακολουθούν να 

λαμβάνουν εμπορεύματα σε περιόδους ελλείψεων στην αγορά.

♦ Πληροφοριακά συστήματα και συστήματα διανομών, τα οποία επιτρέπουν 

στις επιχειρήσεις να ανταποκρίνονται άμεσα στις απαιτήσεις των πελατών τους, 

γεγονός που αποτελεί μια βάση ανάπτυξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

♦ Λειτουργίες χαμηλού κόστους, οι οποίες αποτελούν ένα σημαντικό ζήτημα για 

τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το αν απευθύνονται σε καταναλωτές
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ευαίσθητους ως προς την τιμή ή όχι. Το χαμηλό κόστος δίνει τη δυνατότητα σε 

μια επιχείρηση, είτε να επιτυγχάνει ένα μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους, είτε να 

χρησιμοποιεί μέρος των χρημάτων αυτών για να προσελκύσει περισσότερους 

καταναλωτές και να αυξήσει τις πωλήσεις της.

Μια άλλη άποψη που φαίνεται να κυριαρχεί τελευταία στη βιβλιογραφία, 

είναι ότι σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα θα αποτελέσει για τις επιχειρήσεις 

που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο η ηθική και υπεύθυνη αντιμετώπιση του 

Internet. Μακροπρόθεσμα, εκτιμάται ότι οι καταναλωτές θα εκτιμήσουν και θα 

εμπιστευτούν επιχειρήσεις που τηρούν μια τέτοια στάση. Το θέμα αυτό θα αναλυθεί 

εκτενέστερα στην ενότητα 7.

Στο έκθεμα που ακολουθεί παρουσιάζεται ένα πλαίσιο για την αξιολόγηση 

του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος κατά τους Σιώμκο και Βρεχόπουλο [28],

Έκθεμα 12: Στρατηγικό πλαίσιο αξιολόγησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

Πψ/ή: Siomkos, G.J. and Vrechopoulos Α.Ρ., (2002), Strategic Marketing Planning for Competitive 

Advantage in Electronic Commerce, International Journal of Services Technology and Management, 

Vol. 3, No l, pp. 36

-



To Internet toe ιιέσο προβολής των σύττοονων επιγειούσεων

3.2. Αγορά - στόχος

Η στρατηγική marketing περιλαμβάνει, κατ’ αρχήν, τον εντοπισμό και την 

ανάλυση μιας αγοράς-στόχου και κατόπιν την δημιουργία ενός κατάλληλου 

μείγματος marketing, με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των ατόμων της 

συγκεκριμένης αγοράς, ανεξάρτητα από το αν τα άτομα αυτά είναι δυνατόν να 

προσεγγιστούν μέσω του διαδικτύου ή όχι. Παρόλα αυτά φαίνεται πως υπάρχουν 

σημαντικές διαφορές στον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται και συνδυάζονται τα 

στοιχεία του μίγματος marketing ώστε να προκόψει μια συγκεκριμένη στρατηγική 

στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του διαδικτύου. Άλλωστε το Internet αποτελεί ένα 

ιδιαίτερα δυναμικό περιβάλλον, γεγονός που σημαίνει ότι οι στρατηγικές e-marketing 

συχνά είναι αναγκαίο να τροποποιούνται και να αναθεωρούνται ούτως ώστε να είναι 

αποδοτικές.

Εξετάζοντας το πρώτο στοιχείο του μίγματος marketing, την αγορά-στόχο, 

όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά και οι Aldridge, Forcht και Pierson [7] η 

παραδοσιακή τμηματοποίηση στους χρήστες του Internet μπορεί να αποβεί όχι μόνο 

άκαρπη, αλλά και περιττή. Τα δημογραφικά και ψυχογραφικά χαρακτηριστικά των 

χρηστών του διαδικτύου δεν είναι απόλυτα γνωστά μέχρι στιγμής, αλλά όπως 

επισημαίνουν, οι marketers μπορούν να βασιστούν στα εξής: οι καταναλωτές είναι 

αυτοί που ξεκινούν την επαφή, ελέγχουν την ροή των πληροφοριών και το 

περιεχόμενο των μηνυμάτων που λαμβάνουν. Σύμφωνα με τους Aldridge, Forcht και 

Pierson η προσπάθεια δημιουργίας ενός διαφημιστικού μηνύματος κατάλληλου για 

ένα μεγάλο δημογραφικό γκρουπ δεν αποτελεί μια ορθή προσέγγιση του διαδικτύου. 

Εξαιτίας της αμφίδρομης φύσης του Internet οι καταναλωτές λαμβάνουν τα μηνύματα 

που επιθυμούν και επιλέγοντας μέσω των μενού που έχουν στη διάθεσή τους 

τοποθετούν οι ίδιοι τους εαυτούς τους σε κάποιο «τμήμα» ανάλογα με τις προσωπικές 

τους επιθυμίες και επιλογές. Συνεπώς οι marketers γνωρίζουν τις προτιμήσεις των 

καταναλωτών και γύρω από αυτές «χτίζουν» τα μηνύματα που θέλουν να τους 

επικοινωνήσουν. Άρα το κλειδί στην τμηματοποίηση στο Internet αποτελούν τα 

οφέλη.

Τέλος, αναφέρουν ότι τα κριτήρια τμηματοποίησης των καταναλωτών του 

διαδικτύου είναι διαφορετικά σε σχέση με αυτά που χρησιμοποιούνταν παραδοσιακά. 

Στο έκθεμα 13 παρουσιάζονται οι διαφοροποιήσεις αυτές.
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Έκθεμα 13: Κριτήρια αποτελεσματικής τμηματοποίησης στο Internet

Traditional Internet

Accessibility Can the firm reach the intended market 
segment?

Consumers initiate contact via Web 
site visits

Measurability Can the segment’s characteristics be 
assessed?

Measure the number of Web Cruisers 
who see an ad, directly or “click
throughs”. Ask Web visitors for 
demographic information

Substantiality Is the segment large enough with enough 
spending power?

Upscale, educated, sophisticated, 
adventuresome, baby boomers

Πηγή: Alicia Aldridge Karen Forcht and Joan Pierson, "Get linked or get lost: marketing strategy for 
the Internet", Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy, 1997

Κατά τους Pride και Ferrell [26] το e-marketing δίνει τη δυνατότητα στις 

επιχειρήσεις να στοχεύσουν τους καταναλωτές με πιο μεγάλη ακρίβεια και επιτυχία 

από ότι το συμβατικό marketing. Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη ενότητα, οι 

marketers έχουν τη δυνατότητα μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας να γνωρίζουν 

καλύτερα τις ατομικές προτιμήσεις των καταναλωτών που επισκέπτονται 

συγκεκριμένες ιστοσελίδες και συνεπώς μπορούν να βελτιώσουν και να 

εξατομικεύσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ώστε να καλύψουν τις ανάγκες αυτές. 

Με αυτόν τον τρόπο αντί οι επιχειρήσεις να στοχεύουν να αυξήσουν τις πωλήσεις 

τους σε ολόκληρες ομάδες καταναλωτών, στοχεύουν τελικά σε αύξηση των αγορών 

που πραγματοποιούν οι επιμέρους καταναλωτές. Αυτό είναι δυνατόν, καθώς οι 

επιχειρήσεις είναι πλέον σε θέση να βελτιώσουν σημαντικά τα επίπεδα 

εξυπηρέτησης και ικανοποίησης των πελατών.

Φυσικά πριν αρχίσουν να προσφέρουν τόσο εξειδικευμένες υπηρεσίες στους 

καταναλωτές, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αξιολογήσουν κατά πόσο αξίζει τελικά μια 

τέτοια προσπάθεια. Από τα στοιχεία για την αγοραστική συμπεριφορά των 

καταναλωτών που έχουν στη διάθεσή τους μέσα από τις ιστοσελίδες τους και με την 

βοήθεια της τεχνολογίας, μπορούν να «αξιολογήσουν» τους καταναλωτές και έτσι να 

καταλήξουν στο ποιοι και πόσοι από αυτούς είναι οι πιο επικερδείς και πιστοί 

πελάτες. Ένα χαρακτηριστικό των επιχειρήσεων που ασχολούνται με το e-marketing 

είναι ότι τους δίνεται η δυνατότητα να εστιάσουν στο λεγόμενο «relationship 

marketing», δηλαδή στην ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες τους και 

αύξηση της προσήλωσής τους. Έτσι, οι σχέσεις της επιχείρησης με τους καταναλωτές
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της γίνονταν όλο καν πνο βαθνές καν ουσναστνκές, η εμπιστοσύνη από την μερνά των 

καταναλωτών αυξάνεν καν η επνχείρηση μπορεί να κατανοήσεν καλύτερα τνς ανάγκες 

τους. Έρευνες έχουν δείξεν, άλλωστε, ότν το να δνατηρήσεν μνα επνχείρηση τους ήδη 

πελάτες της αποβαίνεν μέχρν καν πέντε φορές πνο κερδοφόρα ενέργενα από ότν η 

ανάλωση πόρων γνα την προσέλκυση νέων πελατών.

3.3. Προϊόν

Η ραγδαία ανάπτυξη του δναδνκτύου τα τελευταία χρόννα, έχεν δημνουργήσεν 

σημαντνκές ευκανρίες γνα το marketing προϊόντων που απευθύνονταν σε καταναλωτές, 

αλλά καν σε επνχενρήσενς. Ον αγορές μέσω του δναδνκτύου έχουν οδηγήσεν στην 

μείωση του κόστους γνα τνς επνχενρήσενς που πραγματοπονούν αγορές μέσω του 

Internet καν έχουν συμβάλεν αποφασνστνκά στην γρηγορότερη καν καλύτερη 

εξυπηρέτηση των πελατών τους, καθώς καν στην βελτίωση της επνκοννωνίας τόσο με 

τους πελάτες όσο καν με τους προμηθευτές τους. Σύμφωνα με τους Pride καν Ferrell 

[26] ον υπολογνστές καν τα περνφερενακά, καθώς καν το τυποπονημένο λογνσμνκό 

αποτελούν τα κύρνα είδη προϊόντων που αγοράζουν ον επνχενρήσενς μέσω του 

Internet. Τα καταναλωτνκά προϊόντα αποτελούν ακόμη μόνο ένα μνκρό μέρος των 

αγορών που πραγματοπονούνταν μέσω του δναδνκτύου, το ποσοστό τους όμως 

φαίνεταν να αυξάνεταν σταθερά. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον φαίνεταν πως 

συγκεντρώνουν τα βνβλία, τα τουρνστνκά προϊόντα καν ον αγοραπωλησίες μετοχών.

Μέσω του e-marketing ον επνχενρήσενς έχουν τη δυνατότητα να προωθήσουν 

προϊόντα, υπηρεσίες, γνώσενς καν να προσφέρουν νδναίτερα οφέλη γνα να αυξήσουν 

την νκανοποίηση των καταναλωτών. To e-marketing προϊόντων όπως είναν τα βνβλία, 

ον ηλεκτροννκοί υπολογνστές καν το λογνσμνκό, τα CD’s, τα αυτοκίνητα, ακόμη καν τα 

οπωροκηπευτνκά αυξάνεν δναρκώς. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα επντυχημένων 

επνχενρήσεων, όπως είναν γνα παράδενγμα η Dell Computer, η οποία πουλάεν 

ηλεκτροννκούς υπολογνστές αξίας 12 εκατομμυρίων δολαρίων κάθε μέρα μέσω του 

δναδνκτύου σε επνχενρήσενς καν νδνώτες. Παραδείγματα επνχενρήσεων που πωλούν με 

επντυχία υπηρεσίες μέσω του Internet αποτελούν ον χρηματνστηρνακές, μεσντνκές, 

ταξνδνωτνκές καν αεροπορνκές ετανρίες. Γνα παράδενγμα, όπως αναφέρουν ον Pride καν 

Ferrell, πρνν από μερνκά χρόννα η American Airlines είχε πουλήσεν μέσω του 

δναδνκτύου αεροπορνκά ενσντήρνα αξίας που ξεπερνούσε τα 100 εκατομμύρνα δολάρνα. 

Τέλος, ακόμη καν η γνώση μπορεί να προωθηθεί με επντυχία μέσω του internet. Τα 

εκπανδευτνκά προγράμματα εξ’ αποστάσεως μέσω του δναδνκτύου, αποκτούν ολοένα
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καν μεγαλύτερη απήχηση. Επίσης, μέσω του Internet οι καταναλωτές μπορούν να 

λάβουν νομικές, λογιστικές ακόμη και ιατρικές συμβουλές.

Κατά τους Aldridge, Forcht και Pierson [7] το Internet έχει δείξει ήδη τις 

σημαντικές προοπτικές και δυνατότητες που προσφέρει για την αύξηση της 

αναγνωρισιμότητας των προϊόντων, την ανάπτυξη της εικόνας τους και την 

προώθηση των διαφόρων μαρκών. Υπάρχουν πολλά Web sites με υψηλής ποιότητας 

γραφικά που καταφέρνουν να προσελκύσουν την προσοχή των καταναλωτών και να 

εγείρουν το ενδιαφέρον τους για τα προϊόντα που προβάλουν. Όμως, όπως αναφέρουν 

οι Aldridge, Forcht και Pierson, είναι πολύ λίγοι οι καταναλωτές που φτάνουν στο 

σημείο να πραγματοποιήσουν τελικά κάποια αγορά μέσω του διαδικτύου. Σε ένα 

βαθμό αυτή η διστακτικότητα από μέρους των καταναλωτών μπορεί να οφείλεται στο 

γεγονός ότι ορισμένα προϊόντα που επιθυμούν δεν διατίθενται μέσω του Internet. 

Παρόλα αυτά, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, οι καταναλωτές εκδηλώνουν μια 

διστακτικότητα στο να αγοράσουν προϊόντα με τα οποία δεν έχουν φυσική επαφή, 

από κάποια άγνωστη σε αυτούς εταιρία και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι υπάρχει 

και από πολλούς ο φόβος ότι οι κινήσεις τους στο διαδίκτυο παρακολουθούνται και 

κάποιοι μπορεί ακόμη και να υποκλέψουν τους αριθμούς των πιστωτικών τους 

καρτών. Για όλους αυτούς τους λόγους, τα προϊόντα που έχουν περισσότερες 

πιθανότητες να πετύχουν υψηλές πωλήσεις μέσω του Internet θα πρέπει να 

συγκεντρώνουν τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζονται στο έκθεμα 14.

Έκθεμα 14: ΓΙροϊοντικά χαρακτηριστικά για επιτυχημένη παρουσία στο Internet

ΓΙροϊοντικά Χαρακτηριστικά Παραδείγματα

Αναγνωρισιμότητα Μπράντες με υψηλή αναγνωρισιμότητα

Συγκεκριμένες προδιαγραφές Εισιτήρια εκδηλώσεων. Ταξίδια, 

Computers

Καταξιωμένοι πωλητές Επώνυμοι κατασκευαστές, επώνυμοι 

λιανέμποροι

Καταναλωτικά προϊόντα CDs, Software, Εκδόσεις

Χαμηλή ανάγκη εξυπηρέτησης πελατών Λουλούδια, πληροφορίες Online

Πηγή: Alicia Aldridge Karen Forcht and Joan Pierson, “Get linked or get lost: marketing strategy for 
the Internet", Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy, 1997
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Έτσι, οι καταναλωτές είναι πιο πιθανό να αγοράσουν μέσω του Internet 

προϊόντα που τους είναι ήδη γνωστά, που συνοδεύονται από σαφείς περιγραφές και 

οδηγίες, καθώς έτσι μειώνεται ο κίνδυνος να πραγματοποιήσουν μια αποτυχημένη 

αγορά. Επίσης, φαίνεται ότι αγοράζουν με μεγαλύτερη ευκολία προϊόντα επώνυμων 

προμηθευτών και λιανέμπορων, ευρείας κατανάλωσης, όπως τα CDs και τα βιβλία 

και προϊόντα που δεν απαιτούν παροχή υπηρεσιών μετά την πώληση. Τέλος προϊόντα 

που πωλούνται με μεγάλη έκπτωση συγκεντρώνουν και αυτά την προτίμηση των 

καταναλωτών. Συνεπώς η προϊοντική στρατηγική είναι καλό να στηρίζεται στην 

αυθεντικότητα τόσο των προϊόντων, όσο και των προμηθευτών. Οι μπράντες και οι 

προμηθευτές με υψηλή αναγνωρισιμότητα αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

έναντι νέων και άγνωστων στους καταναλωτές προϊόντων και επιχειρήσεων. Επίσης 

τυχόν εγγυήσεις ποιότητας ή επιστροφής χρημάτων θα πρέπει να τονίζονται ιδιαίτερα 

και να εξηγούνται αναλυτικά.

Τέλος, όσον αφορά τους χονδρέμπορους και τους λιανέμπορους, κατ’ αρχήν 

διαφαίνεται ότι οι λιανέμποροι μπορεί να παραγκωνιστούν, μια και οι καταναλωτές 

έχουν τη δυνατότητα να απευθυνθούν απ’ ευθείας στους χονδρέμπορους, που είναι 

απαλλαγμένοι από κόστη όπως τα έξοδα προβολής και να εξασφαλίσουν, έτσι, 

χαμηλότερες τιμές. Όμως, όπως αναφέρουν και οι Aldridge, Forcht και Pierson, οι 

καταναλωτές κυρίως επισκέπτονται το Internet γιατί αναζητούν την ποικιλία και την 

ευκολία όταν αποφασίζουν να προβούν στην αγορά κάποιου προϊόντος. Βασικό 

κίνητρό τους, δηλαδή, δεν αποτελούν οι χαμηλές τιμές. Έτσι ο ρόλος των 

λιανέμπορων κρίνεται σημαντικός, μια και διαθέτουν το πλεονέκτημα ότι 

προσφέρουν μια ευρεία γκάμα προϊόντων και διευκολύνουν τους καταναλωτές στην 

αναζήτηση των αγαθών που επιθυμούν.

3.4. Διανομή

Σύμφωνα με τους Pride και Ferrell [26], ο ρόλος της διανομής είναι να 

διαθέσει τα προϊόντα στην κατάλληλη στιγμή, στο κατάλληλο μέρος και στην σωστή 

ποσότητα. Η φυσική διανομή των προϊόντων διευκολύνεται σημαντικά από την 

χρήση του διαδικτύου. Λειτουργίες όπως η ηλεκτρονική διαχείριση των παραγγελιών 

και η επιτάχυνση των επικοινωνιών μέσω του Internet, έχουν σαν αποτέλεσμα τη 

μείωση των σφαλμάτων, του κόστους και των ελλείψεων στα κανάλια διανομής. 

Επίσης, μειώνονται αισθητά οι χρόνοι παράδοσης των παραγγελιών και συνεπώς 

βελτιώνεται η εξυπηρέτηση των πελατών.
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Ακόμη, η αμφίδρομη φύση του Internet προσφέρει τη δυνατότητα στις 

επιχειρήσεις να αναπτύξουν στενές σχέσεις συνεργασίας με τα μέλη της εφοδιαστικής 

αλυσίδας. Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις εκμεταλλεύονται τα πλεονεκτήματα της 

πληροφορικής τεχνολογίας, ώστε να συγχρονίσουν το τμήμα παραγωγής τους με τις 

παραγγελίες των πελατών τους. Η αυξημένη διάχυση της πληροφορίας στα διάφορα 

τμήματα των επιχειρήσεων έχει σαν αποτέλεσμα να διευκολύνεται η εξατομίκευση 

των προϊόντων ανάλογα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες του κάθε πελάτη.

Επίσης, μέσω του Internet υπάρχει η δυνατότητα οι προμηθευτές να έχουν 

πρόσβαση στις τράπεζες πληροφοριών με τα στοιχεία των συναλλαγών των πελατών. 

Έτσι πετυχαίνεται καλύτερος συγχρονισμός στο κανάλι διανομής. Οι προμηθευτές, 

καθώς έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν ηλεκτρονικά τις παραγγελίες των 

πελατών προς την εταιρία, γνωρίζουν το σωστό χρόνο που πρέπει να στείλουν τα 

υλικά που απαιτούνται για την ικανοποίηση της ζήτησης και έτσι με την σειρά της η 

επιχείρηση δεν χρειάζεται να διατηρεί μεγάλο όγκο αποθεμάτων. Το γεγονός αυτό 

οδηγεί στη μείωση του κόστους αποθήκευσης και διανομής για τις επιχειρήσεις, οι 

οποίες καθίστανται πιο ανταγωνιστικές.

Όσον αφορά τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (business-to-business 

transactions), αυτές έχουν αναβαθμιστεί με την δημιουργία και τη χρήση προηγμένων 

τεχνολογικά δικτύων που συνδέουν τους κατασκευαστές και άλλα μέλη της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. Η χρήση των extranets, τα οποία αποτελούν ασφαλή δίκτυα 

που συνδέουν μέσω του Internet τις επιχειρήσεις με τους προμηθευτές και τους 

πελάτες τους, διευκόλυνε τον συντονισμό στην φυσική διανομή των προϊόντων, στην 

διεκπεραίωση των παραγγελιών και στον έλεγχο των αποθεμάτων.

Οι Pitt και Berthon [23] θεωρούν ότι τα τρία παρακάτω χαρακτηριστικά 

στοιχεία του διαδικτύου επηρεάζουν τη διανομή των προϊόντων:

► Η κατάργηση της απόστασης. Στα προϊόντα που μπορούν να διατεθούν σε 

ψηφιακή μορφή, όπως η μουσική, οι φωτογραφίες, οι λέξεις και τα videos, η 

απόσταση μεταξύ των πωλητών και των αγοραστών δεν επηρεάζει το κόστος 

τους. Το ίσιο ισχύει και για τις υπηρεσίες.

► Η ομογενοποίηση του χρόνου. Με τη χρήση του διαδικτύου καταργείται η 

έννοια των εποχών, της μέρας και της νύχτας, καθώς ανεξάρτητα από την ώρα 

της ημέρας οι καταναλωτές μπορούν να αναζητήσουν, να εντοπίσουν τα 

προϊόντα που επιθυμούν και να προβούν σε μια αγορά, ενώ οι επιχειρήσεις
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έχουν τη δυνατότητα να τους εξυπηρετήσουν άμεσα και χωρίς να απαιτείται η 

φυσική παρουσία των καταναλωτών.

► Η κατάργηση της έννοιας της ετπλογής θέσης για τις επιχειρήσεις. Η επιλογή 

τοποθεσίας, ιδιαίτερα για τα καταστήματα λιανικής, αποτελούσε μέχρι 

σήμερα ίσως την πιο σημαντική και κρίσιμη απόφαση που καλούνταν να 

πάρουν οι επιχειρηματίες, καθώς έπρεπε να επιλέξουν να ανοίξουν το 

κατάστημά τους λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους ένα πλήθος παραγόντων, όπως 

την εύκολη πρόσβαση από τους καταναλωτές, τη θέση των ανταγωνιστών 

τους, τα κόστη των διαφόρων περιοχών κ.α. Το διαδίκτυο καταργεί όλους 

αυτούς τους προβληματισμούς. Για παράδειγμα, η φυσική τοποθεσία των 

εγκαταστάσεων της Amazon.com δεν ενδιαφέρει ούτε τους αγοραστές, ούτε 

τους εκδοτικούς οίκους των βιβλίων, μια και όλοι έχουν πρόσβαση στην 

ιστοσελίδα της μέσω του Η/Υ τους, από οπουδήποτε και αν βρίσκονται.

3.5. Προβολή

To Internet αποτελεί ένα αμφίδρομο μέσο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για την ενημέρωση, την ψυχαγωγία της αγοράς-στόχου, αλλά και για να πείσει τους 

καταναλωτές να αποδεχθούν τα προϊόντα των επιχειρήσεων που προβάλλονται μέσα 

από αυτό. Η αυξημένη προσβασιμότητα του διαδικτύου προσφέρει στους marketers 

τη δυνατότητα να διευρύνουν ή να συμπληρώσουν τις παραδοσιακές μεθόδους 

προβολής που χρησιμοποιούσαν μέχρι σήμερα, ή ακόμη μπορεί να αποτελέσει και το 

αποκλειστικό μέσο για την προβολή ορισμένων προϊόντων ή υπηρεσιών.

Τα χαρακτηριστικά του e-marketing το διαφοροποιούν σημαντικά από τα 

παραδοσιακά μέσα προβολής όπως είναι το ραδιόφωνο, η τηλεόραση και ο τύπος. 

Κατ’ αρχήν, όπως ήδη αναφέρθηκε, οι χρήστες του internet είναι αυτοί που επιλέγουν 

τις ιστοσελίδες που θα επισκεφτούν, με αποτέλεσμα να εκτίθενται μόνο στις 

πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν. Όπως αναφέρει ο Γ. I. Σιώμκος [4], το ποια 

ερεθίσματα επιλέγονται και γίνονται αντιληπτά από τους καταναλωτές εξαρτάται από 

τρεις βασικούς παράγοντες: (α) την φύση του ερεθίσματος - η αντίθεση προσελκύει 

την προσοχή, (β) την προηγούμενη εμπειρία τους - η οποία δημιουργεί ανάλογες 

προσδοκίες, έτσι το μη αναμενόμενο προσελκύει την προσοχή και (γ) τα κίνητρα - οι 

καταναλωτές δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στα ερεθίσματα εκείνα που έχουν σχέση με 

τα ενδιαφέροντά τους. Όσον αφορά το τρίτο χαρακτηριστικό, η «επιλεκτική 

αντίληψη», όπως ονομάζεται, εγγυάται ότι οι καταναλωτές θα συλλέξουν τις
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7ΐληροφορίες εκείνες που είναι οι πιο σχετικές με τις ανάγκες τους για την αξιολόγηση 

διαφόρων μαρκών. Και η «αντιληπτική επαγρύπνηση», η οποία αποτελεί μία από τις 

λειτουργίες της επιλεκτικής αντίληψης, καθοδηγεί τους καταναλωτές στις 

απαραίτητες πληροφορίες, ενώ φιλτράρει τις μη απαραίτητες πληροφορίες. Μέσω 

αυτών των λειτουργιών οι καταναλωτές κατευθύνονται σχεδόν αποκλειστικά στις 

ιστοσελίδες που τους ενδιαφέρουν και συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με 

συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες. Έτσι είναι πιο δεκτικοί στα μηνύματα που 

στοχεύει να προβάλει η επιχείρηση γύρω από αυτά τα προϊόντα ή/και υπηρεσίες.

Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό του e-marketing που το διαφοροποιεί από τα 

συμβατικά μέσα προβολής αποτελεί η αμφίδρομη φύση του διαδικτύου, που επιτρέπει 

στους marketers να επικοινωνήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις και πληροφορίες 

ακόμη και σε πραγματικό χρόνο με τους καταναλωτές. Με αυτόν τον τρόπο τους 

δίνεται η δυνατότητα να πληροφορηθούν τις επιθυμίες και τις ανάγκες των 

καταναλωτών. Αυτές οι πληροφορίες στη συνέχεια μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

ώστε να κατασκευαστούν διαφημιστικά μηνύματα που θα αγγίζουν με μεγαλύτερη 

επιτυχία την αγορά-στόχο.

Τέλος, μέσω του internet καθίσταται δυνατή η προσέγγιση των καταναλωτών 

σε προσωπικό επίπεδο, ώστε η στόχευση της αγοράς να είναι πιο αποτελεσματική. Το 

direct marketing σε συνδυασμό με μια αποτελεσματική ανάλυση των στοιχείων των 

καταναλωτών μπορούν να αποτελόσουν ένα ισχυρό εργαλείο για την προώθηση 

προϊόντων ή υπηρεσιών.

Πρέπει να σημειωθεί όμως, ότι ο έλεγχος που έχουν στα χέρια τους οι 

καταναλωτές αν συνδυαστεί με την διευρυμένη πρόσβαση που έχουν στα αμέτρητα 

sites του διαδικτύου, έχει σαν αποτέλεσμα να καθίσταται ολοένα και πιο δύσκολη η 

προσέλκυση της προσοχής τους. Καθώς το πλήθος των ιστοσελίδων συνεχώς 

αυξάνει, η κάθε μία ιστοσελίδα έχει να αντιμετωπίσει μεγαλύτερο ανταγωνισμό και 

πρέπει να περιλαμβάνει καινοτόμες ιδέες, για να εξασφαλίσει ικανοποιητική 

πρόσβαση. Όλα αυτά τα θέματα θα εξεταστούν αναλυτικά στην ενότητα 5.

3.6. Τιμολόγηση

To Internet δίνει στους καταναλωτές πρόσβαση σε ένα πλήθος από 

πληροφορίες αναφορικά με το κόστος και τις τιμές των προϊόντων. Δεν διευκολύνει 

απλώς τους υποψήφιους αγοραστές να συγκρίνουν τις τιμές διαφορετικών προϊόντων, 

αλλά δίνει μία επιπλέον ευκαιρία στους κατασκευαστές που επιθυμούν να στηριχτούν
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στην τιμή ως κύριο στοιχείο του μίγματος marketing, να ενημερώσουν τους 

καταναλωτές για την τιμολογιακή πολιτική που ακολουθούν. Οι marketers έχουν τη 

δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το Internet σαν εργαλείο είτε ακολουθούν μια 

πολιτική χαμηλών τιμών είτε όχι.

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα επιχειρήσεων που επιλέγουν να 

ακολουθήσουν μια πολιτική χαμηλών τιμών μέσω του διαδικτύου. Η Autobytel.com 

είναι μια εταιρία παροχής πληροφοριών που βοηθά τους καταναλωτές να βρουν και 

να εκμεταλλευτούν κάποια προσφορά για την αγορά φτηνών ή μεταχειρισμένων 

αυτοκινήτων και φορτηγών. Επίσης ορισμένες αεροπορικές εταιρίες, όπως η 

Northwest Airlines, δίνουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να αγοράσουν τα 

εισιτήριά τους μέσω του Internet σε χαμηλότερες τιμές. Ακόμη, το διαδίκτυο μειώνει 

τα κόστη προβολής ορισμένων προϊόντων. Το γεγονός αυτό μπορεί να οδηγήσει σε 

μείωση των τιμών των προϊόντων αυτών. Για παράδειγμα, οι διαφημιστικοί 

κατάλογοι που στέλνουν επιχειρήσεις όπως κατασκευαστές ρούχων στους 

καταναλωτές με το ταχυδρομείο, είναι ακριβοί. Αν οι επιχειρήσεις αυτές 

αντικαταστήσουν τους έντυπους καταλόγους με μία ενημερωμένη ιστοσελίδα στο 

διαδίκτυο, το κόστος προβολής θα μειωθεί σημαντικά, με αποτέλεσμα να έχουν τη 

δυνατότητα να μειώσουν τις τιμές των προϊόντων τους και έτσι να αποκτήσουν 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών τους.

Κατά τους Aldridge, Forcht και Pierson [7] μια πολιτική χαμηλών τιμών δεν 

φαίνεται να θεωρείται από τους καταναλωτές ως το πρωτεύον στοιχείο που τους 

οδηγεί στην επιλογή ενός προϊόντος μέσω του Internet. Αντίθετα αναζητούν ευκολίες, 

όπως εικοσιτετράωρη εξυπηρέτηση, εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες, οικονομία 

χρόνου και κόπου κ.α. Παρόλα αυτά, μακροπρόθεσμα οι τιμές αναμένεται να παίξουν 

σημαντικό ρόλο κατά την διαδικασία λήψης της αγοραστικής απόφασης από τους 

καταναλωτές. Συνεπώς, η mo ορθή μακροχρόνια στρατηγική για τις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο είναι να βασιστούν σε μια πελατοκεντρική 

αντίληψη και συγχρόνως να προσφέρουν στους καταναλωτές προϊόντα με μοναδικά 

χαρακτηριστικά. Δίνοντας έμφαση στη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

μέσα από τη μοναδικότητα των προϊόντων, θα καταστεί σχεδόν αδύνατη η άμεση 

σύγκριση των τιμών και έτσι οι καταναλωτές θα επικεντρωθούν σε προϊοντικά 

στοιχεία πέρα από τις τιμές.

Πρόσφατα στοιχεία, μάλιστα, φανερώνουν ότι ο πόλεμος των τιμών στις 

εταιρίες πωλήσεων διαμέσου του διαδικτύου έχει ήδη αρχίσει και είναι αβέβαιο εάν
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τα αποτελέσματα γι' αυτές που δραστηριοποιούνται σε αυτόν το χώρο θα είναι κέρδη 

ή ζημιές [35], Είναι χαρακτηριστικό ότι πολύ πρόσφατα, η εταιρία Buy.com 

αποφάσισε να πουλάει όλα τα βιβλία της σε τιμές χαμηλότερες κατά 10% από τις 

τιμές που έχει για τα ίδια βιβλία η ανταγωνίστρια εταιρεία Amazon.com. Τον αγώνα 

της μείωσης των τιμών άρχισε πρώτη η Amazon.com, κατεβάζοντας το όριο για 

παραγγελίες από τα 99 δολάρια στα 49 δολάρια, περιορίζοντας και τα μεταφορικά 

έξοδα. Η απάντηση από την Buy.Com δεν άργησε να έρθει. Η εταιρεία δεν ζητάει 

μεταφορικά έξοδα για όλα τα αγαθά που πουλάει και δεν έχουν μεγάλο μέγεθος. 

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Buy.com, υπάρχουν ελπίδες πως η μείωση των 

τιμών θα οδηγήσει πελάτες από την Amazon στην εταιρεία του. Από την πλευρά της 

η εταιρεία Amazon δήλωσε πως η μείωση των τιμών έγινε κατόπιν πίεσης των 

πελατών και όχι λόγο του ανταγωνισμού. Η σύγκρουση των δύο εταιρειών αποτελεί 

καλό νέο για τους αγοραστές, οι οποίοι μετά τον ανταγωνισμό ανάμεσα στις δύο 

εταιρείες θα αγοράζουν σε ελκυστικότερες τιμές αγαθά, αλλά μένει να δούμε τις 

οικονομικές επιπτώσεις που θα έχει για τις δύο εταιρείες.

4. Προφίλ online αγοραστών

4.1. Στον κόσμο

4.1.1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά χρηστών

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έρευνα χρηστών του διαδικτύου από την GVU 

[21] προκύπτουν σημαντικά συμπεράσματα αναφορικά με το προφίλ των online 

αγοραστών σε όλον τον κόσμο.

Εξετάζοντας, κατ’ αρχήν, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των χρηστών, 

προέκυψαν από την έρευνα στοιχεία που αφορούν το φύλο στην Αμερική, την 

Ευρώπη και σε άλλες Ηπείρους και παρουσιάζονται στο έκθεμα 15.
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Έκθεμα 15: Φύλο χρηστών internet

Source: GVU's 10th WWW User Survey (October 1998) 

Copyright 1998 GTRC

Female Male

Gender

Από τα στοιχεία παρατηρείται ένα σαφές προβάδισμα των αντρών. Πάντως 

επισημαίνεται από τους ερευνητές, ότι όσον αφορά τους νέους χρήστες, δηλαδή 

αυτούς που έχουν πρόσβαση στο Internet λιγότερο από ένα χρόνο και ανεξάρτητα 

από την χώρα στην οποία βρίσκονται, εμφανίζουν μία ισορροπία ανάμεσα στα 

ποσοστά των δύο φύλων (48,5% οι γυναίκες και 51,5% οι άντρες).

Προέκυψε ακόμη, ότι το μορφωτικό επίπεδο των ερωτηθέντων είναι αρκετά 

υψηλό, καθώς το 87,8% είναι απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης και το 59,3% έχει 

τουλάχιστον ένα πτυχίο. Αυτά τα αποτελέσματα αναστρέφουν την τάση ενός ολοένα 

και χαμηλότερου μορφωτικού επιπέδου που φαινόταν να διαμορφώνεται με βάση τις 

4 προηγούμενες έρευνες της GVU.

Όσον αφορά την ηλικιακή διάρθρωση των χρηστών του διαδικτύου, 

παρουσιάστηκε μια αύξηση του μέσου όρου ηλικίας τους σε σχέση με την 

προηγούμενη έρευνα από 35,1 σε 37,6 έτη. Τα δύο τελευταία χρόνια ο μέσος όρος 

ηλικίας κυμαινόταν γύρω στα 35 έτη, ενώ τώρα φαίνεται ότι ανεβαίνει. Όπως και στις 

προηγούμενες έρευνες το ηλικιακό προφίλ στην Ευρώπη διαφέρει αρκετά από αυτό 

της Αμερικής. Επίσης, δεν φαίνεται να υπάρχει διαφορά στο μέσο όρο ηλικίας μεταξύ 

αντρών και γυναικών, αλλά υπάρχουν περισσότερες γυναίκες στην ηλικιακή ομάδα 

από 25 έως 50 έτη από ότι στα γηραιότερα και νεότερα άκρα. Ο μέσος όρος ηλικίας
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των ατόμων που είναι χρήστες του διαδικτύου για χρονικό διάστημα λιγότερο από 

ένα χρόνο αυξήθηκε κατά 4,5 έτη και έφτασε τα 41,4 χρόνια. Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται συγκεντρωμένα στο έκθεμα 16.

Έκθεμα 16: Μέσος όρος ηλικίας για διαφορετικές κατηγορίες καταναλωτών

GVU10 GVU9

Σύνολο Δείγματος Συνολικά 37.6 35.1

Χώρα ΗΠΑ 38.5 34.4

Ευρώπη 30.9 35.5

Λοιπές Χώρες 34.4 36.0

Φύλο Γυναίκες 37.6 28.8

Άντρες 37.5 30.9

Χρόνια στο Internet < 1 Χρόνο 41.4 36.9

1 -3 Χρόνια 38.0 35.0

> 3 Χρόνια 36.3 34.3

Επίπεδο δεξιότητας Αρχάριοι 41.1

Μέσοι 39.5

Πεπειραμένοι 36.3

Ειδήμονες 34.1
Πηγή: GVU's 10th WWW User Survey, Graphics Visualization and Usability Center, College of 
Computing, Georgia Institute of technology, May 14, 1999

Επιπλέον, από την έρευνα προέκυψε ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ζει 

στα προάστια κάποιας πόλης (48,9%), ενώ το 37,3% ζει σε αστικές περιοχές και το 

13,8% σε αγροτικές περιοχές. Οι ερωτηθέντες στην Αμερική ζουν στην πλειοψηφία 

τους σε προάστια (52,4%), ενώ στην Ευρώπη ζουν σε πόλεις (62,9%).

Οι τομείς στους οποίους απασχολούνται οι ερωτώμενοι είναι ποικίλοι. Τα 

μεγαλύτερα ποσοστά συγκέντρωσαν οι εργαζόμενοι στην Πανεπιστημιακή 

εκπαίδευση (11,6%), σε εταιρίες πληροφορικής (6,8%) και εταιρίες λογισμικού 

(6,0%). Μεγαλύτερο ποσοστό αντρών από ότι γυναίκες εργάζονται σε εταιρίες 

πληροφορικής, ενώ οι γυναίκες υπερτερούν αριθμητικά σε τομείς όπως είναι η Υγεία, 

η εκπαίδευση, αλλά και στους ανέργους. Όπως ήταν αναμενόμενο, προέκυψε ότι όσοι 

εργάζονται σε εταιρίες πληροφορικής είναι χρήστες του Internet περισσότερο καιρό
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από ότι οι εργαζόμενοι σε άλλους τομείς. Τέλος, περισσότεροι από τους μισούς 

(62,4%) εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, το 19,4% στον δημόσιο τομέα και ένα 8,3% 

σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Αναφορικά με τα χρόνια που χρησιμοποιούν οι ερωτώμενοι το Internet, το 

μεγαλύτερο ποσοστό συγκέντρωσε η απάντηση από 4-6 χρόνια (37,1%). Στην 

προηγούμενη έρευνα το μεγαλύτερο ποσοστό είχαν συγκεντρώσει τα 1-3 χρόνια. 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο έκθεμα 17.

Έκθεμα 17: Χρόνια χρήσης του Internet και βαθμός δεξιότητας χρηστών

Source: GVU's 10th WWW User Survey (October 1998) 
Copyright 1998 GTRC
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Επιπλέον, προέκυψε ότι το 78,7% των ερωτηθέντων έχει πρόσβαση στο 

Internet από το σπίτι του σε καθημερινή βάση, ενώ ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 

4,6% δεν έχει συνδεθεί ποτέ με το διαδίκτυο από το σπίτι. Σχεδόν το 1/3 των 

ερωτηθέντων δεν έχει πρόσβαση στο Internet από τη δουλειά (31,5%), γεγονός που 

έρχεται σε ευθεία αντιδιαστολή με την περίοδο όταν το Internet έκανε τα πρώτα 

βήματά του και τότε η πλειοψηφία των χρηστών είχε πρόσβαση από τον χώρο 

εργασίας. Τέλος, η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων δήλωσε ότι πληρώνει 

συνδρομή για να έχει πρόσβαση στο Internet (78,7%). Το ποσοστό αυτό αυξήθηκε σε 

σχέση με την προηγούμενη έρευνα, όπου μόνο το 67,2% των ερωτηθέντων πλήρωνε

48



Το I nternet οκ ιιέσο ποοβολήο των σύγ/οονων επιγειοήσεων

συνδρομή. Ακόμη, το 40% δήλωσε ότι οι εργοδότες τους πληρώνουν την συνδρομή 

τους.

Όσον αφορά το εισόδημα των χρηστών, παρατηρήθηκε μια αύξηση του μέσου 

εισοδήματος σε σχέση με τις δύο προηγούμενες έρευνες ($52,5 και $53 στην όγδοη 

και ένατη έρευνα αντίστοιχα) που φτάνει τώρα τα $57,300. Οι ερωτώμενοι ηλικίας 

πάνω από 50 ετών δήλωσαν τα υψηλότερα εισοδήματα σε σχέση με τις υπόλοιπες 

ηλικιακές ομάδες. Αναλυτικά τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο έκθεμα 18.

Έκθεμα 18: Μέσο οικογενειακό εισόδημα ανά κατηγορία

Entire Sample All 57.3 Gender Female 55.1

Age 11-20 Yrs 53.2 Male 58.4

21-25 Yrs 41.5 Location USA 58.7

26 - 50 Yrs 59.1 Europe 47.6

50+ Yrs 62.8 Other 51.0

Years on Web <1 yr. 47.8 Skill Level Novice 51.2

1-3 Yrs 54.6 Intermediate 55.5

>4 Yrs 61.3 Experienced 58.3
—

Expert 62.8
Πηγή: GVU’s 10th WWW User Survey, Graphics Visualization and Usability Center, College of 
Computing, Georgia Institute of technology, May 14, 1999

Πρόσφατη έρευνα του NewsFactor Network [24] επισημαίνει ότι σε τέσσερα 

χρόνια ο μέσος καταναλωτής του Internet θα είναι γηραιότερος και λιγότερο εύπορος 

από τον μέσο καταναλωτή σήμερα. Μέχρι το 2006 ο μέσος online καταναλωτής θα 

είναι πάνω από 35 ετών και περισσότεροι από τους μισούς νέους αγοραστές από το 

2002 ως το 2006 θα έχουν ετήσιο εισόδημα μεταξύ $30,000 και $75,000. Σύμφωνα με 

την έρευνα αυτή, το μεγαλύτερο μέρος των νέων καταναλωτών, τα επόμενα χρόνια, 

θα είναι άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών και πάνω των 50. Προβλέπει επίσης, ότι οι 

αγοραστές μεταξύ 35 και 49 ετών θα μειωθούν από το 49% στο 19% του συνόλου 

των online αγοραστών, ενώ το ποσοστό των παιδιών και των εφήβων θα αυξηθεί από 

το 5% στο 20% του συνόλου. Οι ενήλικες από 19 έως 35 ετών, που σήμερα 

αποτελούν το 47% του συνόλου των online αγοραστών, θα μειωθούν στο 19% μέχρι 

το 2006.
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Αυτές οι αλλαγές στα δημογραφικά χαρακτηριστικά των αγοραστών του 

Internet, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, αναμένεται να επηρεάσουν τις απόψεις των 

καταναλωτών γύρω από το ηλεκτρονικό εμπόριο. Για παράδειγμα, ανησυχίες που 

αφορούν θέματα ασφάλειας στη χρήση των πιστωτικών καρτών και των προσωπικών 

δεδομένων προ βλέπεται ότι θα μειωθούν. Επίσης, καθώς το μέσο εισόδημα των 

online καταναλωτών μειώνεται, η τιμή αναμένεται ότι θα αποτελέσει έναν πολύ 

σημαντικό παράγοντα που θα επηρεάσει την αγοραστική συμπεριφορά των 

καταναλωτών.

Στα εκθέματα 19 και 20 παρουσιάζονται τα στοιχεία της Global Reach [16] 

αναφορικά με τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται από τους χρήστες του Internet. 

Παρατηρούμε ότι η Αγγλική γλώσσα κυριαρχεί με ποσοστό 40,2%, ενώ οι υπόλοιπες 

ευρωπαϊκές γλώσσες (πλην της Αγγλικής) συγκεντρώνουν περίπου το 34%.

Έκθεμα 19: Οι γλ-ώσσες που χρησιμοποιούνται στο Internet (1)

Internet
access
(M)

%’age
world
online
pop.

2003 
(est. 
in M)

Total
pop.
(M)

GDP
(SB)

%’age of 
world 

economy

GDP
per

capita
(K)

Net
Hosts

English 228 40.2% 270 567 $13,812 33.4%

Non-English 339 59.8% 510 5633 $27,590 66.6%

European
Languages
(non-English)

192.3 33.9% 259.3 1,218 $12,550 30.3%

Catalan 1.9 : 2.2 6.6

Czech 2.2 J 3 12 $53 $5.1 214

Dutch 11.8‘ 2.1% 13 23.6 $570 $24.2 2485

Finnish 2.1 ' 3.5 6 $127 $24.4 945

French 22.0 ‘ 3.9% 28 77 $1734 4.2% $21.5 2388

German 38.6' 6.8% 49 100 $2421 5.8% $24.9 3784

Greek 1.6 8 3 12 $184 $16.9 182

Hungarian 1.3 8 3 14.5 $96 $9.4 211

Italian 20.2 3.6% 27 62 $1471 3.6% $24.7 2313

Polish 6.7 " 8.5 44 $306 $7.8 654

Portuguese 14.9 |: 2.6% 26 176 $1472 3.6% $8.34 1909
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Romanian 0.8 13 1.2 26 $98 $4.4 69

Russian 11.5 13 2.0% 15 167 $730 1.8% $5.0 415

Danish 3.2 15 5.4 $176 $32.9 707

Icelandic 0.2 '■ .3 $6 $23.5 47

Norwegian 2.5 13 5 $126 $27.7 630

Swedish 6.2 '■ 9 $223 $22.3 1330

Scandinavian 
languages (total) 12.0 ' 2.1% 13 19.7 $525 1.3% 26.0 2714

Slovak 0.7 16 1.5 5.6 $47 $8.7 69

Slovenian 0.6 ' 1 2 $22.9 $10.9 26

Spanish 40.8 18 7.2% 53 350 $3684 8.9% $11.0 3241

Turkish 3.9 19 7 67.4 $454 $6.7 140

Ukranian 0.8 39 2 47 $115 $2.3 56

TOTAL 
EUROPEAN 
LANGUAGES 
(excl. English)

192.3 33.9% 259 1,218 $14,112 33.9% 24,529

ASIAN
LANGUAGES

Arabic 4.4 20 0.8% 6 300 $678 1.6% $4.2 95

Chinese 55.5 21 9.8% 125 874 $5370 13.0% $5.4 2388

Hebrew 1.9 22 2.5 5.2 $132 $21.0 223

Japanese 52.1 23 9.2% 75 125 $3,315 8.0% $26.1 7118

Korean 25.22' 4.4% 35 78 $835 2.0 $17.3 440

Malay 4.8 22 7 229 $835 2.0% $3.7 95

Thai 2.3 26 3 46 $453 $7.3 81

TOTAL ASIAN 
LANGUAGES 146.2 26.1% 254 10,440

TOTAL WORLD 560 762 6,200 $41,400

Πηγή: Global Reach, http://glreach.com/globstats
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Έκθεμα 20: Οι γλώσσες που χρησιμοποιούνται στο Internet (2)

Online Language Populations 
Total: 561 Million 

(March, 2002)

Korean 
4 4%

English
40.2%

Dutch 2.1% 

Portuguese 2.6

Italian 3.6% 

French 3.9%

German 
6 8%

Chinese
9.8%

Spanisr
7.2%

Japanese
9.2%

Πηγή: Global Reach, http://glreach.com/globstats

4.1.2. Αγοραστική συμπεριφορά χρηστών Internet

Όσον αφορά την αγοραστική συμπεριφορά των χρηστών του Internet, από την 

έρευνα της GVU προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα. Κατ’ αρχήν, όπως φαίνεται στο 

έκθεμα 21, οι ιδιωτικές και οι επαγγελματικές αγορές σημείωσαν αύξηση κατά 10,6% 

και 23,7% αντίστοιχα σε σχέση με τα αποτελέσματα της προηγούμενης έρευνας.
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Έκθεμα 21: Ιδιωτικές και επαγγελματικές αγορές

c
φ
υ
L.

Φα.

Personal vs. Professional Purchasing

Survey and Purchasing Type

WWW Use SuveysTM hMp://7www.gvu$atedi. echmseifjuveys Copyiiadtf 1994-1999 All Rights Reserved

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που καρπώθηκαν το μεγαλύτερο μέρος αυτής 

της αύξησης των αγορών είναι τα ενδύματα, τα videos και τα ηλεκτρονικά, όπως 

φαίνεται στο έκθεμα 22.
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Έκθεμα 22: Πορεία αγορών προϊόντων / υπηρεσιών

Product/Service Purchasing Over Time

■ ELECTRONICS 13 14 30 19 64

Survey and Summary Data

GFVU's WWW Use SnveysflM liMp'"wvw.jRii.gate£li«<liHise_surv«>·» Copynaiit 1994-1999 All Rislits Reserved

Προέκυψε επίσης, ότι ο μέσος χρήστης πραγματοποιεί μια αγορά από ένα 

ηλεκτρονικό κατάστημα στο Internet 1 φορά το μήνα (42%), αλλά παίρνει την 

απόφαση να πραγματοποιήσει μία τέτοια αγορά 1-2 φορές κάθε μήνα (33%).

Η προσφορά υψηλής ποιότητας πληροφοριών θεωρείται σημαντική από το 

78,4% των ερωτηθέντων και ακολουθεί η ασφάλεια στις συναλλαγές (73,2%). Οι 

γυναίκες απάντησαν ότι το πιο σημαντικό στοιχείο γι’ αυτές είναι η ασφάλεια και 

ακολουθούν η δυνατότητα εύκολης παραγγελίας, η αξιοπιστία και η ποικιλία. Τις 

ίδιες απόψεις έχουν και οι χρήστες που έχουν πρόσβαση στο Internet λιγότερο από 

ένα χρόνο. Ακόμη ένα χαρακτηριστικό αποτέλεσμα που προκύπτει από την έρευνα 

είναι ότι οι ερωτώμενοι κάτω των 25 ετών απάντησαν ότι οι χαμηλές τιμές αποτελούν 

ένα σημαντικό θέλγητρο των επιχειρήσεων που πωλούν τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες τους μέσω του Internet (το 81,5% των νέων μεταξύ 11 και 20 ετών και το 

75% μεταξύ 20 και 25 ετών).

Εξετάζοντας την περίπτωση κατά την οποία άτομα επισκέπτονται sites στο 

Internet, χωρίς όμως να έχουν την πρόθεση να αγοράσουν, προέκυψε ότι αυτή η 

κίνηση πραγματοποιείται σχεδόν από το σύνολο των ερωτηθέντων. Μόνο το 7,8%
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απάντησε ότι αυτό αποτελεί ένα απίθανο ενδεχόμενο, ενώ το 71% του συνόλου 

δήλωσε ότι ήδη επισκέπτεται sites χωρίς να έχει πρόθεση να αγοράσει. Όταν 

ερωτήθηκαν πόσο πιθανό είναι να συνεχίσουν αυτή η δραστηριότητα και στο μέλλον, 

το 76% απάντησε καταφατικά. Τα προϊόντα για τα οποία κατ’ εξοχήν οι καταναλωτές 

αναζητούν πληροφορίες μέσω του Internet, χωρίς την πρόθεση να αγοράσουν, είναι 

το hardware και το software (76,3% και 77,8% αντίστοιχα). Ακολουθούν τα βιβλία 

(68,7%), η μουσική (62,2%), τα ταξίδια (59,2%), τα ηλεκτρονικά (46%) και τα videos 

(34%).

Τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα της GVU, δείχνουν ότι οι 

καταναλωτές αναζητούν πληροφορίες στο Internet με σκοπό να προβούν σε κάποια 

αγορά σε ποσοστό 75%. Όσον αφορά τη συχνότητα με την οποία οι καταναλωτές 

αναζητούν αυτές τις πληροφορίες, το 31,6% των ερωτηθέντων απάντησε «αρκετές 

φορές κάθε μήνα». Μάλιστα, σχεδόν όλοι οι καταναλωτές δήλωσαν ότι δεν 

σκοπεύουν να μεταβάλλουν τη συχνότητα με την οποία αναζητούν πληροφορίες στο 

διαδίκτυο μέσα στους επόμενους έξι μήνες. Τα προϊόντα που κυρίως συγκεντρώνουν 

το ενδιαφέρον των καταναλωτών που έχουν πρόθεση να αγοράσουν, είναι προϊόντα 

hardware και software (76,9% και 73,6% αντίστοιχα). Ακολουθούν τα βιβλία 

(63,1%), η μουσική (55,7%), τα ταξίδια (51,6%), τα ηλεκτρονικά (36%), τα videos 

(27,1%), και οι ασφάλειες (21,1%). Στην Ευρώπη τα ποσοστά διαμορφώνονται ως 

εξής: hardware (82,1%), software (76,8%), βιβλία (67,9%), μουσική (60,7%), ταξίδια 

(44,6%), περιοδικά (35,7%), ηλεκτρονικά (26,8%) και τραπεζικές υπηρεσίες (26,8%). 

Στις χώρες εκτός Ευρώπης και Αμερικής προηγείται το software (85,4%) και 

ακολουθεί το hardware (81,31%), τα βιβλία (54,2%), η μουσική (43,8%), τα ταξίδια 

(31,3%), οι τραπεζικές υπηρεσίες (25%), τα ηλεκτρονικά (22,9%) και τα videos 

(22,9%). Στο έκθεμα 23 παρουσιάζονται οι προτιμήσεις των γυναικών.
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Έκθεμα 23: Προτιμήσεις σε προϊόντα / υπηρεσίες γυναικών που αναζητούν 

πληροφορίες στο Internet με πρόθεση να αγοράσουν
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Πηγή: Global Reach, http://glreach.com/globstats

Στους νέους μεταξύ 11 και 20 ετών οι προτιμήσεις τους διαμορφώνονται ως 

εξής: hardware (74,1%), software (63%), μουσική (63%), βιβλία (51,9%), 

ηλεκτρονικά (40,7%), συναυλίες (33,3%), videos (33,3%), ρούχα (25,9%), περιοδικά 

(22,2%) και τραπεζικές υπηρεσίες (22,2%). Τα άτομα ηλικίας από 50 ετών και πάνω 

αναζητούν πληροφορίες για hardware (80,7%), software (78,9%), βιβλία (65,1%), 

ταξίδια (56,9%), ηλεκτρονικά (43,1%), ρούχα (28,4%), τραπεζικές υπηρεσίες (26,6%) 

και αυτοκίνητα (25,7%).

Μια συνολική εικόνα της χρήσης του Internet από τους καταναλωτές που 

έχουν ή δεν έχουν πρόθεση να προβούν σε κάποια αγορά, παρουσιάζεται στο έκθεμα 

24.
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Έκθεμα 24: Πλοήγηση στο Internet με πρόθεση ή όχι για την πραγματοποίηση

κάποιας αγοράς
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OVU's WWW User SHveySIM blip a\-w\v gni satedi ednuserjauveys Copyrialil 19P4-lP9i> All Ri stats Reserved

Για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αγοράζουν οι καταναλωτές μέσω του 

διαδικτύου, 52,1% επικοινωνούν με τις επιχειρήσεις κατά μέσο όρο λιγότερο από 1 

φορά το μήνα, για να συλλέξουν πληροφορίες για τα προϊόντα αυτά πριν 

προχωρήσουν στην αγορά, ενώ το 32.2% έκρινε ότι δεν είναι απαραίτητη μια τέτοια 

επικοινωνία. Πάντως οι Ευρωπαίοι καταναλωτές επικοινωνούν λιγότερο συχνά με τις 

εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο Internet σε σχέση με τους καταναλωτές χωρών 

εκτός Ευρώπης (το 44,6% δεν επικοινωνεί ποτέ, ενώ το 44,6% επικοινωνεί λιγότερο 

από 1 φορά τον μήνα). Αντίθετα οι καταναλωτές εκτός Ευρώπης και Αμερικής 

επικοινωνούν πιο συχνά με τις επιχειρήσεις (το 22,9% επικοινωνεί 1 φορά το μήνα 

κατά μέσο όρο). Βέβαια αυτές οι διαφορές οφείλονται κυρίως στη φύση και τα 

χαρακτηριστικά των προϊόντων ή υπηρεσιών που προτιμούν να αγοράζουν μέσω του 

Internet οι καταναλωτές των διαφόρων χωρών. Για παράδειγμα, οι καταναλωτές 

εκτός Ευρώπης και Αμερικής αγοράζουν σε μεγαλύτερο ποσοστό τραπεζικές 

υπηρεσίες, οι οποίες είναι αναμενόμενο να προϋποθέτουν κάποιες επιπλέον

Browsing with or wthout Intent to Buy and 
Purchasing
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διευκρινήσεις από τους τραπεζικούς οργανισμούς, γεγονός που ωθεί τους 

καταναλωτές να επικοινωνήσουν με αυτούς πριν να προβούν σε κάποια αγορά.

Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες για τα οποία οι καταναλωτές κυρίως 

επικοινωνούν με τις εταιρίες πριν προχωρήσουν σε μια αγορά μέσω του Internet, 

παρουσιάζονται στο έκθεμα 25.

Έκθεμα 25: Προϊόντα / υπηρεσίες για τα οποία οι καταναλωτές επικοινωνούν με 

τις επιχειρήσεις πριν από μια online αγορά
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Πηγή: Global Reach, http://glreach.com/globstats

Επίσης, οι άντρες είναι πιο πιθανό να επικοινωνήσουν με τις επιχειρήσεις σε 

σχέση με τις γυναίκες (το 12,5% των αντρών και το 20,1% των γυναικών δεν 

επικοινωνεί). Ακόμη, το 50,4% των καταναλωτών που ήδη επικοινωνεί με τις 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Internet, δήλωσε ότι θα συνεχίσει αυτή την 

επικοινωνία με τον ίδιο τρόπο για τους επόμενους έξι μήνες, ενώ το 42,5% των 

ερωτώμενων που δήλωσαν ότι δεν έχουν επικοινωνήσει ακόμη με τις εταιρίες στο 

διαδίκτυο, χαρακτήρισαν ως πολύ πιθανό το ενδεχόμενο να το κάνουν στο μέλλον.
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4.1.3. Στοιχεία online αγορών

Το 97,5% των ερωτώμενων, με βάση την έρευνα της GVU, πραγματοποιεί 

online αγορές. Το ποσοστό αυτό είναι μικρότερο στους αρχάριους χρήστες (85%), 

τους χρήστες μεταξύ 11 και 20 ετών (84,6%) και σε αυτούς που έχουν 

χρησιμοποιήσει το Internet για διάστημα μικρότερο του 1 έτους (88,4%). Ο μέσος 

καταναλωτής αγοράζει μέσω του Internet τα προϊόντα και τις υπηρεσίες με την 

συχνότητα που παρουσιάζονται στο έκθεμα 26.

Έκθεμα 26: Προϊόντα / υπηρεσίες που αγοράζονται online
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Πηγή: Global Reach, http://glreach.com/globstats

Η ομάδα καταναλωτών που διαφέρει περισσότερο από τον παραπάνω μέσο 

όρο είναι οι γυναίκες, οι οποίες αγοράζουν κυρίως: βιβλία (53%), software (47%), 

hardware (35%), μουσική (36,5%), ταξίδια (31,5%), άλλο (19,5%), λουλούδια (18%), 

ρούχα (16,5%) και videos (14,5%).

Διακρίνοντας τις online αγορές σε προσωπικές και επαγγελματικές, πολλοί 

καταναλωτές δήλωσαν ότι ποτέ δεν χρησιμοποιούν το Internet για να 

πραγματοποιήσουν επαγγελματικές αγορές (27,1%), ενώ το 25,1% πραγματοποιεί 

τέτοιες αγορές με συχνότητα μικρότερη από 1 φορά τον μήνα. Παρόλα αυτά φαίνεται 

πως διαμορφώνεται μια τάση κατά την οποία οι επαγγελματικές αγορές αυξάνονται 

όσο πιο πολύ καιρό κάποιος καταναλωτής χρησιμοποιεί το Internet. Το 31% των 

καταναλωτών πραγματοποιεί προσωπικές αγορές 1-2 φορές τον μήνα (31,3%) και
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λιγότερο από 1 φορά το μήνα το 26,5%. Οι γυναίκες εμφανίζεται ότι αγοράζουν πιο 

συχνά από τους άντρες, ενώ η ηλικιακή ομάδα καταναλωτών που αγοράζει πιο συχνά 

online είναι οι νέοι μεταξύ 11 και 20 ετών, καθώς το 25,9% από αυτούς αγοράζει 

περισσότερες από 10 φορές τον μήνα.

Το μέσο χρηματικό ποσό που ξόδεψαν οι καταναλωτές σε online αγορές μέσα 

στους έξι τελευταίους μήνες έφτασε ή ξεπέρασε τα $500 (38%) και το 33% των 

καταναλωτών ξόδεψε από $100-500. Μόνο το 17,7% ξόδεψε ποσά μικρότερα των 

$50. Οι ερωτώμενοι που δήλωσαν ότι ξοδεύουν τα περισσότερα χρήματα είναι η 

ηλικιακή ομάδα 26-50 (το 41% ξοδεύει $500 και πάνω) και οι έμπειροι χρήστες του 

Internet (το 58% ξοδεύει $500 και πάνω). Στοιχεία αναφορικά με τα ποσά που 

δαπανώνται σε online αγορές, με βάση και τις προηγούμενες έρευνες της GVU, 

παρουσιάζονται στο έκθεμα 27.

Έκθεμα 27: Συνολικά ποσά που δαπανώνται διαχρονικά

Total Spending Over Time
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Τέλος, όσον αφορά τους καταναλωτές που δεν αγοράζουν ποτέ μέσω του 

Internet, στο έκθεμα 28 παρουσιάζονται τα στοιχεία που τους αφορούν.
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Έκθεμα 28: Ομάδες καταναλωτών που δεν πραγματοποιούν online αγορές

Frequency of Purchasing On-line:
Do not do at all

Respondent Categories
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4.2. Στην Ελλάδα

Οι Δουκίδης, Σιώμκος και Βρεχόπουλος [14] βασισμένοι στις θεωρίες της 

διαδικασίας λήψης αγοραστικής απόφασης από τους καταναλωτές, διενήργησαν μία 

έρευνα για να μελετήσουν τα δημογραφικά, τα συμπεριφορικά χαρακτηριστικά, 

καθώς και τις προτιμήσεις και απόψεις των Ελλήνων καταναλωτών, γενικότερα για 

την πραγματοποίηση αγορών εξ αποστάσεως, αλλά και ειδικότερα για τις αγορές 

μέσω του Internet. Μέσα από την έρευνα αυτή προέκυψαν σημαντικά εμπειρικά 

δεδομένα, με βάση τα οποία κατέστη δυνατό να αναπτυχθεί το λεπτομερές «προφίλ» 

των καταναλωτών που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για τις αγορές τους, αλλά και των 

εν δυνάμει αγοραστών.

Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, όταν ένα νέο προϊόν ή μια καινοτομική 

τεχνολογία εισάγεται στην αγορά, οι καταναλωτές, κατ’ αρχήν, μαθαίνουν γι’ αυτήν, 

κατόπιν αποφασίζουν για το αν θα προβούν σε αγορά και για το αν θα επαναλάβουν 

την αγορά αυτή και στο μέλλον. Με άλλα λόγια, αποφασίζουν αν θα υιοθετήσουν το 

νέο αυτό προϊόν ή όχι. Υιοθέτηση ενός προϊόντος (ή μιας τεχνολογίας) επιτυγχάνεται 

όταν ο καταναλωτής έχει δοκιμάσει το προϊόν και το χρησιμοποιεί τακτικά. Ένα 

καινούργιο προϊόν υιοθετείται από τους καταναλωτές σε διαφορετικές χρονικές
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στιγμές, με αποτέλεσμα να προκύπτει μια κανονική κατανομή, όπως παρουσιάζεται 

στο κάτω μέρος του εκθέματος 29.

Έκθεμα 29: H διαδικασία λήψης αγοραστικής απόφασης και διάδοσης

καινοτομιών
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Πηγή: Doukidis G., Siomkos G. & Vrechopoulos A., “Internet shopping adoption by Greek 
consumers”, European Journal of Innovation Management, Vol. 4, Number 3, 2001

Ανάλογα με τον χρόνο υιοθέτησης ενός νέου προϊόντος από τους 

καταναλωτές, αυτοί χωρίζονται σε πέντε βασικές κατηγορίες: Τους καινοτόμονς, τους 

πρώιμους αποδέκτες, την πρώιμη πλειοψηφία, την όψιμη πλειοψηφία και τους 

αργοκίνητους. Οι καταναλωτές που ανήκουν στην ίδια κατηγορία διαθέτουν κοινά 

χαρακτηριστικά. Συνεπώς οι marketers καλούνται να αναπτύξουν διαφορετικές 

στρατηγικές για να προσεγγίσουν αποτελεσματικά την κάθε κατηγορία καταναλωτών. 

Αναλυτικότερα:

9 Οι καινοτόμοι είναι οι καταναλωτές που υιοθετούν πρώτοι ένα νέο προϊόν ή 

μια τεχνολογία. Είναι λίγοι σε αριθμό και πρόθυμοι να δοκιμάσουν νέες ιδέες 

και προϊόντα, είναι μορφωμένοι και έχουν την οικονομική ευχέρεια να
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ρισκάρουν δοκιμάζοντας καινοτομίες. Είναι πολύ καλά πληροφορημένοι γύρω 

από τα νέα προϊόντα από άλλους καινοτόμους καταναλωτές ή/και 

επιστημονικές πηγές πληροφόρησης.

9 Οι πρώιμοι αποδέκτες είναι οι καταναλωτές που έχουν πιο ανεπτυγμένες 

κοινωνικές σχέσεις στις τοπικές τους κοινωνίες από ότι οι καινοτόμοι και 

είναι οι πιο πιθανοί να αποτελόσουν καθοδηγητές γνώμης. Είναι κατά κύριο 

λόγο νεαρότεροι σε ηλικία, πιο μορφωμένος ανήκουν σε υψηλότερη 

κοινωνική τάξη και διαβάζουν περισσότερα εξειδικευμένα περιοδικά 

αναφορικά με νέα προϊόντα σε σχέση με τον μέσο καταναλωτή. Έρχονται 

συχνά σε επαφή με πωλητές νέων προϊόντων και παίζουν σημαντικό ρόλο ως 

καθοδηγητές γνώμης σε άλλες κατηγορίες καταναλωτών.

9 Η πρώιμη πλειοψηφία αποτελείται από καταναλωτές που υιοθετούν τα νέα 

προϊόντα ακριβώς πριν από τον μέσο καταναλωτή. Οι συγκεκριμένοι 

καταναλωτές σκέφτονται πολύ πριν υιοθετήσουν τελικά μια καινοτομία. Τα 

χαρακτηριστικά τους είναι: μεγαλύτερες ηλικίες, υψηλότερο μορφωτικό και 

κοινωνικοοικονομικό επίπεδο σε σχέση με τους μέσους καταναλωτές μιας 

κοινωνίας. Επηρεάζονται κατά κύριο λόγο από καθοδηγητές γνώμης (π.χ. τους 

πρώιμους αποδέκτες).

9 Η όψιμη πλειοψηφία αποτελείται από καταναλωτές που καθυστερούν να 

υιοθετήσουν νέα προϊόντα, κυρίως επειδή είναι δύσπιστοι όσον αφορά νέες 

ιδέες και πρακτικές. Αποφασίζουν να υιοθετήσουν αφού πρώτα αισθανθούν 

μια έντονη πίεση από το κοινωνικό σύνολο. Κατά κύριο λόγο επηρεάζονται 

από γνώμες που εκφράζονται ανεπίσημα από άτομα που γνωρίζουν καλά. 

Παρακολουθούν ηλεκτρονικά μέσα πιο αραιά από ότι άλλες κατηγορίες 

καταναλωτών.

9 Οι αργοκίνητοι αποφασίζουν συνήθως να υιοθετήσουν ένα «νέο» προϊόν, όταν 

αυτό βρίσκεται πλέον στο στάδιο της απόσυρσης από την αγορά ή λίγο πριν 

αντικατασταθεί από ένα άλλο προϊόν. Είναι ιδιαίτερα δύσπιστοι όσον αφορά 

τις καινοτομίες και είναι κοινωνικά απομονωμένοι. Είναι μεγάλοι σε ηλικία 

καταναλωτές, χαμηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου. Η συγκεκριμένη 

κατηγορία καταναλωτών δεν προσφέρει κανένα ενδιαφέρον για τους 

marketers.

_________________________ To Internet οκ ιιέσο ποοΒολτ'κ των σύγ/οονων επν/ειούσεων
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Η έρευνα των Δουκίδη, Σιώμκου και Βρεχόπουλου διεξήχθη σε δείγμα 500 

Ελλήνων καταναλωτών μιας μεγάλης αλυσίδας supermarket στην ευρύτερη περιοχή 

της Αττικής. Βασίστηκε σε τυχαία δειγματοληψία από εννέα διαφορετικές περιοχές 

των Αθηνών. Το βασικό κριτήριο για την συμμετοχή των ατόμων στην έρευνα ήταν 

να είναι μεταξύ 18 και 45 ετών και να διαθέτουν ή να έχουν πρόσβαση σε 

ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Από την ανάλυση των δημογραφικών χαρακτηριστικών αυτών που 

συμμετείχαν στην έρευνα προέκυψαν τρία διαφορετικά προφίλ καταναλωτών: αυτοί 

που πραγματοποιούν αγορές μέσω του Internet, αυτοί που ενδιαφέρονται να 

πραγματοποιήσουν αγορές μέσω του Internet στο προσεχές μέλλον και αυτοί που δεν 

ενδιαφέρονται για τέτοιου είδους αγορές. Πιο συγκεκριμένα:

4- Όσοι Έλληνες έχουν χρησιμοποιήσει ήδη το Internet για τις αγορές τους είναι 

κυρίως νεαρά άτομα και οι περισσότεροι από αυτούς ανήκουν στο υψηλότερο 

μορφωτικό επίπεδο. Επίσης, οι μισοί από αυτούς είναι ανύπαντροι, ενώ οι 

περισσότεροι από αυτούς έχουν εισόδημα που ξεπερνάει το μέσο 

οικογενειακό εισόδημα της χώρας. Τέλος, οι περισσότεροι είναι ιδιωτικοί 

υπάλληλοι, επιστήμονες ή ελεύθεροι επαγγελματίες.

4- Οι καταναλωτές που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν αγορές μέσω του Internet 

στο προσεχές μέλλον είναι στη πλειοψηφία τους άντρες, παντρεμένοι, με 

πανεπιστημιακή μόρφωση. Περίπου το 40% από αυτούς είναι ιδιωτικού 

υπάλληλοι με μέσο μηνιαίο εισόδημα.

4- Οι καταναλωτές που δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν να πραγματοποιήσουν 

αγορές μέσω του Internet αγγίζουν σχεδόν το 50% του συνόλου των 

ερωτηθέντων (242 άτομα). Περίπου το 54% από αυτούς είναι γυναίκες, ενώ το 

80% είναι μεταξύ 25 και 44 ετών. Οι μισοί έχουν πτυχίο Πανεπιστημίου, ενώ 

το μηνιαίο εισόδημά τους κυμαίνεται μεταξύ του μέσου και των χαμηλών 

εισοδημάτων. Τέλος, οι μισοί από αυτούς είναι παντρεμένοι και περισσότερο 

από το 1/3 είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι.

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των δημογραφικών χαρακτηριστικών των 

ερωτηθέντων, οι καταναλωτές που σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν αγορές μέσω 

του Internet διαφέρουν ελαφρώς από τους καταναλωτές που ήδη χρησιμοποιούν το 

Διαδίκτυο. Πιο συγκεκριμένα, οι καταναλωτές που ήδη αγοράζουν μέσω του Internet 

είναι ελαφρώς πιο υψηλού μορφωτικού επιπέδου, ενώ σε αυτήν την κατηγορία των
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καταναλωτών οι επιστήμονες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι περισσότεροι. 

Αυτό το φαινόμενο μπορεί να εξηγηθεί εύκολα, αν αναλογιστούμε ότι τα 

πανεπιστημιακά ερευνητικά κέντρα και οι συμβουλευτικές εταιρίες ήταν οι πρώτες 

που υιοθέτησαν την χρήση του Internet.

Από την ανάλυση των συμπεριφορικών χαρακτηριστικών που προέκυψαν από 

την έρευνα, προκύπτει ότι οι απομακρυσμένες αγορές (για παράδειγμα μέσω του 

Internet, της τηλεόρασης, του τηλεφώνου κ.λ.π.) θεωρούνται πλέον μια από τις 

επιλογές των καταναλωτών που πραγματοποιούν ήδη αγορές μέσω του Internet, αλλά 

και αυτών που σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν. Φυσικά η αποδοχή είναι πιο ευρεία 

μεταξύ αυτών που ήδη αγοράζουν μέσω του Διαδικτύου. Πάντως, οι ερευνητές 

επισημαίνουν ότι οι απομακρυσμένες αγορές είναι ακόμη σε νηπιακό στάδιο. Οι 

κύριοι λόγοι για τους οποίους οι καταναλωτές επιλέγουν να πραγματοποιήσουν 

απομακρυσμένες αγορές είναι η δυνατότητα πραγματοποίησης αγορών όλο το 

εικοσιτετράωρο και η οικονομία χρόνου που συνεπάγονται. Θα πρέπει να 

υπογραμμιστεί επίσης, ότι καθώς το Internet κατ’ εξοχήν συγκεντρώνει τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά, αναμένεται ότι στο μέλλον θα αναδειχτεί ως το κύριο μέσο 

πραγματοποίησης απομακρυσμένων αγορών.

Όσον αφορά τις αντιλήψεις και τις προτιμήσεις των ερωτηθέντων αναφορικά 

με τις αγορές μέσω του Internet, κατ’ αρχήν φαίνεται ότι τα προϊόντα που αγοράζουν 

ή θα αγόραζαν οι καταναλωτές στην Ελλάδα είναι: hardware και software, CDs ή 

δίσκους, βιβλία και περιοδικά, αεροπορικά εισιτήρια και ηλεκτρονικά είδη, καθώς και 

όλα εκείνα τα είδη που και οι δύο ομάδες καταναλωτών αγοράζουν ή θα αγόραζαν 

μέσω της τηλεόρασης, του τηλεφώνου κ.λ.π. Αντίθετα, προϊόντα όπως είναι τα 

τρόφιμα, τα ρούχα, τα έπιπλα και τα καλλυντικά, οι καταναλωτές δήλωσαν ότι τα 

αγοράζουν ή θα τα αγόραζαν μόνο από καταστήματα. Επιπλέον, η πληρωμή με την 

παράδοση των προϊόντων αναδείχτηκε ως το πιο επιθυμητό χαρακτηριστικό και για 

τις δύο ομάδες καταναλωτών, ενώ οι χαμηλές τιμές αποτελούν την πιο πολύτιμη 

υπηρεσία που μπορεί να προσφέρει, κατά τη γνώμη τους, ένα ηλεκτρονικό 

κατάστημα. Ακόμη, αυτοί που αγοράζουν μέσω του Internet χαρακτήρισαν το 

«υψηλό επίπεδο υπηρεσιών/ γρήγορη παράδοση» ως την πιο πολύτιμη υπηρεσία που 

μπορούν να προσφέρουν τα ηλεκτρονικά καταστήματα. Ανάλογα, οι καταναλωτές 

που σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν αγορές μέσω του Internet στο μέλλον, 

χαρακτήρισαν ως πιο σημαντική γι’ αυτούς την μεγάλη ποικιλία προϊόντων που 

προσφέρει το Διαδίκτυο. Επίσης, οι προσφορές και οι χαμηλές τιμές αποτελούν και
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γνα τις δύο ομάδες καταναλωτών τα πιο σημαντικά κίνητρα για την πραγματοποίηση 

ηλεκτρονικών αγορών. Τέλος, η πλειοψηφία και τις δύο ομάδες (το 65% και το 79% 

αντίστοιχα) δήλωσαν ότι δεν θα αγόραζαν από ένα ηλεκτρονικό κατάστημα αν οι 

τιμές ήταν υψηλότερες, ενώ όλοι δέχονται την ύπαρξη ενός ελάχιστου χρηματικού 

ορίου παραγγελίας, εάν αυτό συνεπάγεται δωρεάν αποστολή των προϊόντων που 

παραγγέλνουν.

Με βάση το σύνολο των δημογραφικών, συμπεριφορικών χαρακτηριστικών 

και τις αντιλήψεις και προτιμήσεις των καταναλωτών, προκύπτει ότι οι καταναλωτές 

που ήδη πραγματοποιούν αγορές μέσω του Internet ανήκουν στους «καινοτόμους», 

ενώ αυτοί που σκοπεύουν να προβούν σύντομα σε μια τέτοια αγορά ανήκουν στους 

«πρώιμους αποδέκτες».

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα από την έρευνα των Δουκίδη, Σιώμκου και 

Βρεχόπουλου, προκύπτουν λεπτομερή προφίλ για τις δύο κατηγορίες των 

καταναλωτών. Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται αναλυτικά στο έκθεμα 30.
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Έκθεμα 30: Προφίλ «καινοτομίαν» και «πρώιμων αποδεκτών»

Characteristics Internet Shoppers Interested to adopt Internet Shopping

Sex Mostly male Male and female

Age 25-44 18-44

Education University graduates & postgraduate University graduates

studies

Avg. Monthly HH 300,000 - 2.000.000 300.000- 1.000.000

income (GRD)

Family status Single Married

Occupation Scientists; private employees; Private employees; scientists; public

freelancers servants

To purchase products, Internet; phone orders (sometimes; few Advertising material and store catalogues;

they use (how often) times) phone orders; telemarketing

Reasons for buying To save time; 24-hour shopping; better Save lime; 24-hour shopping; the only way

products from home briefing about products to buy some products

What products buy Hardware & software; CD or disks; Already buy: books & magazines; CD or

from home/job books & magazines; travel tickets; disks; electronics; clothes; home equipment;

electronics travel tickets; cosmetics; sport items

Buy only in store Clothes; furniture; cosmetics Furniture; clothes; cosmetics

Preferred payment Cash on delivery; credit card through Cash on delivery

method Internet

Most valuable services High quality service - quick delivery; wide product variety; low prices; 24-hours

offered by Internet low prices; 24-hours service; wide service; home/job delivery

store product variety

Incentives for buying Sales promotion; low prices; discount Low prices; sales promotion; discount in

through Internet in total amount of purchases total amount of purchases

Would buy from virtual No No

store if prices were

higher

% tolerable higher 0-10% 0-10%

prices

Believe should be a Yes Yes

min. purchase limit for

free home delivery

Min. tolerable purchase Up to 10.000 GRD Up to 20.000 GRD

limit for free home

delivery

Πηγή: Doukidis G., Siomkos G. & Vrechopoulos A., Internet shopping adoption by Greek consumers, 

European Journal of Innovation Management, Vol. 4, Number 3, 2001
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Όπως αναφέρουν οι Δουκίδης, Σιώμκος και Βρεχόπουλος, από τα 

χαρακτηριστικά κάθε ομάδας καταναλωτών, μπορούμε να εξάγουμε ορισμένους 

σημαντικούς παράγοντες που πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν τους οι επιχειρήσεις για την 

επιτυχία της δραστηριότητάς τους στο διαδίκτυο:

Οι λιανέμποροι που πωλούν τα προϊόντα τους μέσω του Internet πρέπει να 

είναι σε θέση να προσφέρουν προσωποποιημένο αγοραστικό περιβάλλον 

ανάλογα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες των καταναλωτών. Αυτή η ανάγκη 

προκύπτει, καθώς οι εν δυνάμει αγοραστές μέσω Internet θεωρούν πολύ 

σημαντική τη διάσταση «αίσθηση σαν να είστε σε ένα κατάστημα», σε 

αντίθεση με αυτούς που ήδη αγοράζουν μέσω του Διαδικτύου.

Είναι πολύ σημαντικό να παρέχεται η δυνατότητα πληρωμής με 

εναλλακτικούς τρόπους. Αναφέρθηκε ήδη ότι και οι δύο ομάδες καταναλωτών 

προτιμούν την πληρωμή των προϊόντων κατά την παραλαβή τους.

Οι προϊοντικές πληροφορίες, οι συγκρίσεις τιμών μεταξύ εναλλακτικών 

προϊόντων και η γρήγορη πρόσβαση στην ιστοσελίδα μιας επιχείρησης, 

συμβάλουν σημαντικά στη βελτίωση της λειτουργικότητας ενός site και έχουν 

χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερα σημαντικά από τους καταναλωτές και των δυο 

ομάδων.

Οι τιμές των εικονικών καταστημάτων δεν θα πρέπει να είναι υψηλότερες από 

αυτές των φυσικών καταστημάτων, καθώς οι καταναλωτές δήλωσαν ότι σε 

μια τέτοια περίπτωση δεν θα προέβαιναν σε ηλεκτρονικές αγορές.

Σύμφωνα με δημοσιευμένο άρθρο στον τύπο [34], το Οικονομικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, η ΡΟΤΑ και η εταιρία ΑΛΚΟ διεξήγαγαν στο τέλος του 

2000, έρευνα για τους Έλληνες καταναλωτές. Η έρευνα αυτή περιελάμβανε δείγμα 

800 ατόμων από 16 έως 54 ετών. Με βάση το δείγμα προέκυψε ότι γίνεται χρήση του 

Internet από το 17% των ερωτηθέντων, το οποίο αναγόμενο στο σύνολο του 

πληθυσμού δίνει ποσοστό διείσδυσης του Internet στην Ελλάδα 6%. Σύμφωνα με την 

έρευνα οι συνολικές αγορές που εκτιμάται ότι πραγματοποίησαν οι Έλληνες χρήστες 

του Internet το 2000 ανήλθαν μόλις τα 20 εκατ. εκ των οποίων μόνο το 10%-15% 

σχετίζονταν με ελληνικά sites. Βέβαια εμφανίζεται το ενθαρρυντικό στοιχείο ότι το 

17% των ερωτηθέντων εμφανίστηκε πρόθυμο να πραγματοποιήσει αγορές μέσω του 

διαδικτύου μέσα στο 2001. Έτσι μπορούμε να αναφερόμαστε σε μια αγορά 200.000 

ατόμων μέσα στο 2001 που θα πραγματοποιήσει τουλάχιστον 1 συναλλαγή. Στους

_____________________________To Internet ακ αέσο προβολής των σύνθρονων επιγειούαεων
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«όρους» και προϋποθέσεις που θέτουν οι χρήστες προκειμένου να πραγματοποιήσουν 

αγορές μέσω του Internet, είναι η γρήγορη απόκριση του site (σημαντικότητα 4,6 με 

πολύ σημαντικό το 5), η προβολή εικόνων (4,34), η αναλυτική περιγραφή (4,32), η 

σύγκριση τιμών (4,03) κ.α.

Τα είδη που αγοράζουν ηλεκτρονικά οι χρήστες του Internet στην Ελλάδα, 

παρουσιάζονται στο έκθεμα 31.

Εκθεμα 31: Τι αγοράζουν περισσότερο οι χρήστες του Internet στην Ελλάδα

ΒΙΒΛΙΑ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ/ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

ΜΟΥΣΙΚΗ 

ΕΙΔΗ SUPERMARKET 

ΕΙΔΗ Η/Υ 

ΡΟΥΧΑ/ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 

ΕΠΙΠΛΑ

Πηγή: Ναυτεμπορική, 22/03/2001

Στις πρώτες προτιμήσεις έρχονται τα βιβλία και τα περιοδικά (19,3%), τα 

εισιτήρια και η κράτηση θέσεων (19%) και είδη μουσικής (13,5%). Είδη supermarket 

αγόραζε το 4% και είδη Η/Υ το 3,1%. Τέλος, σε ό,τι αφορά τη χρήση του Internet, 

φαίνεται ότι η διείσδυση αυξάνει περισσότερο στο πεδίο της οικίας παρά στο πεδίο 

της εργασίας. Το 2000 το 58% των νέων χρηστών δήλωσε ότι απέκτησε πρόσβαση τα 

τελευταία δύο χρόνια.

Τέλος, είναι χρήσιμο να γίνει η επισήμανση ότι όπως φάνηκε από τα μέχρι 

τώρα στοιχεία, οι ανάγκες των καταναλωτών, οι επιθυμίες και η συμπεριφορά τους 

διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό από χώρα σε χώρα και ανά τομέα δραστηριότητας.
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5. Ανάλυση στοιχείων μίγματος προβολής στο διαδίκτυο

5.1. Διαφήμιση στο Internet

5.1.1. Σύγκριση της online με την παραδοσιακή διαφήμιση

Ο στόχος σύγκρισης της online με την παραδοσιακή διαφήμιση, είναι να 

τονισθεί η διαφορετικότητα του διαδικτύου σαν επικόινωνιακό μέσο και να 

εντοπισθούν δυνατότητες και αδυναμίες του σαν μέσο προβολής διαφημιστικών 

μηνυμάτων.

Όπως αναφέρεται σε αντίστοιχο άρθρο του Tom Hyland [17], κατ’ αρχήν 

όσον αφορά το θέμα της προσέγγισης, το διαδίκτυο προσεγγίζει μικρότερο σε 

μέγεθος κοινό σε σχέση με τα μέσα της παραδοσιακής διαφήμισης. Το περιορισμένο 

κοινό του διαδικτύου οφείλεται στην υποδομή σε εξοπλισμό (ηλεκτρονικός 

υπολογιστής) και γνώσεις που απαιτεί η δικτυακή χρήση και αποτελεί τη 

σημαντικότερη αδυναμία του. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά θα περάσουν πολλά 

χρόνια για να μπορέσει το διαδίκτυο να ανταγωνιστεί την τηλεόραση που 

παρουσιάζει τις μεγαλύτερες δυνατότητες προσέγγισης κοινού. Ωστόσο κάποιες 

αισιόδοξες προβλέψεις που βασίζονται στη μεγάλη αύξηση των χρηστών του 

διαδικτύου αναφέρουν ότι το διαδίκτυο σε μια πενταετία θα παρουσιάζει υψηλότερη 

προσέγγιση από την έντυπη διαφήμιση σε κάποιες περιοχές.

Όσον αφορά την επιλεκτικότητα, όπως επισημαίνεται από τους Pride και 

Ferrell [26] αυτή είναι εφικτή περισσότερο με το διαδίκτυο παρά με οποιοδήποτε 

άλλο διαφημιστικό μέσο. Αυτό συμβαίνει, γιατί το κοινό είναι αυτό που επιλέγει να 

εκτεθεί στη διαφήμιση. Με το διαδίκτυο είναι εφικτό το πολυπόθητο για κάθε 

επιχείρηση και διαφημιστή «exposure on demand», που πολύ απλά σημαίνει ότι 

άτομα που ήδη ενδιαφέρονται για το προϊόν ή την υπηρεσία μιας επιχείρησης 

(πρόκειται ενδεχομένως για πιθανούς αγοραστές) επιλέγουν να ενημερωθούν και να 

πληροφορηθούν καλύτερα με την έκθεσή τους στις online διαφημίσεις.

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που απασχολούν τους διαφημιστές είναι 

αυτό της ανάδρασης, δηλαδή της δυνατότητας του κοινού να «αντιδράσευ> άμεσα στο 

διαφημιστικό μήνυμα. Όπως αναφέρει και ο Τσακλάγκανος [5] το διαδίκτυο είναι το 

μόνο, προς το παρόν, μέσο που παρέχει στο κοινό τη δυνατότητα ανάδρασης 

(feedback). Το κοινό του διαδικτύου την ώρα που εκτίθεται στη διαφήμιση (κάνοντας 

περιήγηση σε μια διαφημιστική ιστοσελίδα) μπορεί με τη χρήση του ηλεκτρονικού

70



To Internet toe ιχέσο ποοβολικ των σύτ/οονων επιγεωήσεων

ταχυδρομείου ή μέσα από έτοιμες φόρμες ερωτήσεων να ζητήσει περισσότερες 

πληροφορίες απ' αυτές που υπάρχουν στο περιεχόμενο της διαφήμισης. Η ανάδραση 

γίνεται αποτελεσματικά και μέσω του ίδιου μέσου χωρίς κόπο και χρόνο από την 

πλευρά του χρήστη ή της επιχείρησης.

Όπως τονίζει σε ένα άλλο άρθρο του ο Tom Hyland [18], η τεχνολογία των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών και του Παγκόσμιου Ιστού Πληροφοριών δίνει τη 

δυνατότητα στους υπεύθυνους της διαφήμισης να ελέγχουν σε τακτά χρονικά 

διαστήματα, ακόμα και σε καθημερινή βάση, τις αντιδράσεις του κοινού στις 

διάφορες διαφημιστικές τους προσπάθειες. Με την εφαρμογή του κατάλληλου 

λογισμικού οι διαφημιστές μπορούν να γνωρίζουν πόσοι εκτέθηκαν στην online 

διαφήμιση, το χρόνο που αφιέρωσαν για να τη δουν και ποιες πληροφορίες επέλεξαν 

να αντλήσουν. Μ' αυτό τον τρόπο γίνεται άμεσα, γρήγορα και αξιόπιστα η μέτρηση 

αποτελεσματικότητας κάθε διαφημιστικής ενέργειας. Δεν ισχύει το ίδιο για τα 

παραδοσιακά μέσα διαφήμισης. Για τα περισσότερα από αυτά απαιτείται ένα χρονικό 

διάστημα μηνών, εκτεταμένες «έρευνες κοινού» και επομένως μεγάλα ποσά για να 

πάρουν κάποια πρώτα αποτελέσματα που θα ελέγχουν την αποδοτικότητα του μέσου 

και την ποιότητα του διαφημιστικού μηνύματος.

Το κόστος μιας online διαφήμισης, όπως επισημαίνουν οι George και Michael 

Belch [9] φαίνεται να αυξάνει διαρκώς. Παρόλο που η δημιουργία της απαιτεί μικρό 

κόστος, η δημιουργία μιας επιτυχημένης διαφήμισης αντιπροσωπεύει για τις 

επιχειρήσεις ένα ολοένα και μεγαλύτερο κόστος. Παρόλα αυτά το κόστος της online 

διαφήμισης εξακολουθεί να είναι χαμηλό σε σχέση με τα περισσότερα παραδοσιακά 

μέσα και ως προς το σχεδίασμά και την παραγωγή και ως προς την ποσότητα της 

μεταδιδόμενης πληροφορίας. Επίσης μια διαφημιστική ιστοσελίδα στο διαδίκτυο 

διαφημίζει ένα προϊόν εικοσιτέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο, επτά ημέρες την 

εβδομάδα. Πάντως υφίσταται σε πολλές περιπτώσεις ένα πρόσθετο κόστος για μία 

online διαφήμιση, που αφορά την προώθηση της ίδιας της διαφήμισης, ακόμα και με 

την χρήση παραδοσιακών μέσων.

Στο παρακάτω έκθεμα συνοψίζονται όσα προαναφέρθηκαν και αφορούν τη 

σύγκριση μεταξύ παραδοσιακής και online διαφήμισης.
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Έκθεμα 32: Συγκριτικός πίνακας online και παραδοσιακής διαφήμισης

Προσέγγιση Επιλεκτικότητα Ανάδραση Μέτρηση

αποτι:λι:σματικότητας

Κόστος

Παραδοσιακή

διαφήμιση

μέτρια-

υψηλή

χαμηλή-μέτρια χαμηλή-

μέτρια

χαμηλή-μέτρια μέτριο-υψηλό

Online

διαφήμιση

χαμηλή Υψηλή Πολύ

υψηλή

Πολύ υψηλή χαμηλό-μέτριο

Συνεπώς, το διαδίκτυο από πολλές απόψεις αντιπροσωπεύει μια ιδανική 

μορφή επικοινωνίας που αλλάζει τα δεδομένα της διαφήμισης. Συνολικά, θα 

μπορούσε να πει κανείς ότι το διαδίκτυο υπερτερεί σε σχέση με πολλά παραδοσιακά 

μέσα. Είναι το μόνο μέσο που μπορεί να ανταγωνιστεί τα υπόλοιπα ως προς την 

ποσότητα πληροφοριών που μπορεί να μεταδώσει σε ένα διαφημιστικό μήνυμα λόγω 

της χρήσης του υπερκειμένου. Επιπλέον, με το διαδίκτυο γίνεται πλέον εφικτός ο 

διαφημιστικός διάλογος ανάμεσα στην επιχείρηση και τους καταναλωτές μέσα μόνο 

από ένα μέσο επικοινωνίας. Ως μέσο αλληλεπίδρασης δίνει τη δυνατότητα στο 

χρήστη να επικοινωνήσει με την επιχείρηση και να ζητήσει επιπλέον πληροφορίες και 

να εκφράσει την άποψή του για το προϊόν ή το ίδιο το διαφημιστικό μήνυμα. 

Εξασφαλίζει επίσης το πολυπόθητο «exposure on demand», που σημαίνει ότι είναι το 

μόνο μέσο όπου το κοινό επιλέγει να εκτεθεί στο διαφημιστικό μήνυμα. 

Επιτυγχάνεται, επίσης, με την ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στο κοινό και την 

επιχείρηση η αξιόπιστη και σε σύντομο χρονικό διάστημα η αξιολόγηση κάθε 

διαφημιστικής προσπάθειας στο μέσο.

Ωστόσο η μεγάλη του αδυναμία, που είναι η προσέγγιση ενός μικρού σε 

σχέση με τα υπόλοιπα διαφημιστικά μέσα κοινού, το καταργεί από πρωταρχικό μέσο 

σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προβολής. Προς το παρόν για τα περισσότερα 

προϊόντα το διαδίκτυο μπορεί να λειτουργήσει σαν συμπληρωματικό μέσο.

Οι Levy και Weitz [22] επισημαίνουν την αποτελεσματικότητα των διαφόρων 

μέσων προβολής που έχουν στη διάθεσή τους οι επιχειρήσεις, όσον αφορά το κατά 

πόσο επιτυγχάνονται οι στόχοι της επικοινωνίας των επιχειρήσεων με τους 

καταναλωτές. Οι διαφορές αυτές παρουσιάζονται στο έκθεμα 33.
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Έκθεμα 33: Λποτελεσματικότητα μέσων στην επίτευξη των στόχων

επικοινωνίας

Communication Task Newspaper Magazine Direct TV Radio Internet Outdoor

mail

Getting attention Low Medium Medium High Low Low Medium

Identifying name Medium High Low Low Low High

Announcing events High Low High High Medium Low Low

Demonstrating merchandise Low Medium High High Low Highest Low

Providing information Low High High Low Highest lowest

Changing attitudes High Medium High High Medium High Low

Building brand image Low Medium High High Low High Low
T—---- --------Πηγή: Levy Μ. & Weitz Β., “Retailing Management ”, Me Graw-Hill Higher Education, "Τ' 

International Edition, 2000, pp.514

Όπως τονίζουν, η διαφήμιση μέσω του Internet δεν συμφέρει οικονομικά τις 

επιχειρήσεις που επιθυμούν την αύξηση της αναγνωρισιμότητας μιας μπράντας, 

εξαιτίας του μεγάλου πλήθους των web sites. Αντίθετα όμως, το διαδίκτυο είναι 

ιδιαίτερα αποτελεσματικό όσον αφορά την μεταφορά πληροφοριών από τις 

επιχειρήσεις στους καταναλωτές και αντίστροφα.

Σύμφωνα με στοιχεία των George και Michael Belch [9] το διαδίκτυο 

υποστηρίζει την διαφήμιση, αλλά ταυτόχρονα βασίζεται σε αυτήν για την επιτυχία 

του. Το 1999, οι διαφημιστές δαπάνησαν $4 δις για την διαφήμιση προϊόντων και 

υπηρεσιών στο Internet. Συγχρόνως οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο 

Internet δαπάνησαν περισσότερα από $1 δις για σε παραδοσιακά μέσα για να 

διαφημίσουν τις ιστοσελίδες τους. Η κατανομή αυτών των χρημάτων στα διάφορα 

παραδοσιακά μέσα παρουσιάζεται στο έκθεμα 34. Τα περισσότερα χρήματα 

δαπανήθηκαν στην τηλεόραση και ακολουθούν τα περιοδικά.
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Έκθεμα 34: Κατανομή δαπανών Επιχειρήσεων “Dot-coiiT" για διαφήμιση σε

συμβατικά μέσα

Rank Measured Media Jan. Sept 1999 Jan.Sept. 1998 Percent Change

1 Network television $278,275,800 $60,184,500 362,4%

2 Magazines 265,085,100 91,401,600 190,0

3 Cable TV 202,627,000 43,471,900 366,1

4 Spot television 166,928,300 44,120,000 278,4

5 National spot radio 154,621,400 27,400,800 464,3

6 National newspapers 148,659,900 41,404,000 259,0

7 Newspapers 69,392,900 17,522,500 296,0

8 Network radio 43,137,500 17,172,200 151,2

9 Outdoor 24,640,300 3,972,400 520,3

10 Sunday magazine 6,978,300 581,000 1,101.1

11 Syndication 5,715,200 1,910,700 199,1

Πηγή: Belch George & Belch Michael, “Advertising and promotion: An integrated marketing 
communications perspective”, McGraw-Hill Irwin, 5'h edition, 2001

Παρ’ όλα αυτά, για πολλούς η online διαφήμιση βρίσκεται ακόμη σε νηπιακό 

στάδιο σε χώρες όπως η Ελλάδα. Οι ταχύτατες εξελίξεις στο χώρο των υπολογιστών 

και η αύξηση των χρηστών του διαδικτύου προμηνύουν τεράστιες αλλαγές στο χώρο 

της online διαφήμισης. Ήδη παρατηρείται μια μετάβαση από το στάδιο των 

μεμονωμένων online διαφημίσεων στο σχεδίασμά οργανωμένων online 

διαφημιστικών προγραμμάτων, τα οποία συνδυάζουν όλα τα είδη της online 

διαφήμισης. Οι διαφημιστές και οι προγραμματιστές μέσων θα πρέπει να 

παρακολουθούν τις εξελίξεις σ' αυτό το χώρο, καθώς ήδη για κάθε επιχείρηση η 

διαφημιστική παρουσία στο διαδίκτυο είναι επιβεβλημένη.

5.1.2. Χαρακτηριστικά στοιχεία ενός επιτυχημένου Internet site

Οι Aldridge, Forcht και Pierson [7] αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι το κλειδί 

της στρατηγικής προβολής μιας επιχείρησης που δραστηριοποιείται στο διαδίκτυο 

είναι αναμφισβήτητα το web site της, δηλαδή το μέρος που επισκέπτονται οι 

καταναλωτές για να ενημερωθούν γύρω από την εταιρία και τα προϊόντα της, να 

κρίνουν την δημιουργικότητά της, να ανατροφοδοτήσουν την εταιρία με πληροφορίες 

που τους αφορούν και φυσικά για να προβούν σε αγορές. Επισημαίνουν επίσης, ότι το
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περιεχόμενο της ιστοσελίδας μιας επιχείρησης εξαρτάται από τους στόχους που 

επιθυμεί να πετύχει η εταιρία από τη δημιουργία και συντήρηση της συγκεκριμένης 

ιστοσελίδας και βασίζεται στην κουλτούρα της επιχείρησης. Ορισμένα sites 

εστιάζονται αποκλειστικά στην αύξηση της ζήτησης, δίνοντας έμφαση στην παροχή 

πληροφοριών, την ψυχαγωγία των καταναλωτών και την καινοτομία. Αντίθετα, 

μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν διαφορετικούς στόχους και περισσότερους 

πόρους να διαθέσουν, σχεδιάζουν τις ιστοσελίδες τους και για να αυξήσουν την 

ζήτηση για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που πωλούν, ενώ ταυτόχρονα ικανοποιούν τη 

ζήτηση που δημιουργείται παρέχοντας στους καταναλωτές την δυνατότητα να 

αγοράσουν τα προϊόντα online. Όποιοι και να είναι οι στόχοι μιας επιχείρησης 

αναφορικά με το web site της έχει μεγάλη σημασία να αφιερώσει τους απαραίτητους 

πόρους, ώστε να δημιουργήσει μια μοναδική ιστοσελίδα, κάνοντας χρήση της 

σύγχρονης τεχνολογίας.

Η ανάπτυξη ενός web site είναι σημαντικό να βασίζεται σε προγενέστερη 

έρευνα marketing αναφορικά με τις προτιμήσεις των καταναλωτών, ώστε να περιέχει 

τα στοιχεία εκείνα που εκείνοι επιθυμούν. Σύμφωνα με τους Aldridge, Forcht και 

Pierson, τα υψηλόβαθμα στελέχη του τμήματος marketing της επιχείρησης θα πρέπει 

να συμμετέχουν στη δημιουργία της ιστοσελίδας, έτσι ώστε αυτή να προβάλει ένα 

ισχυρό μήνυμα marketing που αντανακλά το όραμα της επιχείρησης. Τα web sites 

που παρουσιάζουν μία μοναδικότητα εξασφαλίζουν αυξημένη κίνηση και αυξημένη 

προώθηση από στόμα σε στόμα (word-of-mouth).

Σε πολλές περιπτώσεις το διαφημιστικό μήνυμα μιας επιχείρησης για κάποιο 

προϊόν της συνοδεύεται από την φράση «επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας». 

Αλλωστε, μία ιστοσελίδα προσφέρει τη δυνατότητα τμηματοποίησης της αγοράς, 

προσωποποίησης των προϊόντων και υπηρεσιών, χτίσιμο πελατειακών σχέσεων, 

συλλογής πληροφοριών, δημιουργίας βάσεων δεδομένων και ακόμα τη δυνατότητα 

δοκιμής νέων στρατηγικών. Οι ιστοσελίδες αποτελούν το θεμέλιο πάνω στο οποίο 

στηρίζονται οι στρατηγικές marketing στο Internet και συνεπώς είναι αναγκαίο οι 

επιχειρήσεις να προσέχουν ιδιαίτερα κατά τη δημιουργία τους.

Όπως αναφέρουν οι Aldridge, Forcht και Pierson, τα χαρακτηριστικά στοιχεία 

ενός site θα πρέπει να αντανακλούν την διαφορετική ατμόσφαιρα πωλήσεων της 

επιχείρησης στο διαδίκτυο. Οι ιστοσελίδες, εκτός από το γεγονός ότι θα πρέπει να 

είναι με κάποιο τρόπο μοναδικές και ψυχαγωγικές, είναι επίσης σημαντικό:

'r να είναι εύκολες στην ανεύρεση

75



To Internet ως μέσο προΒολικ των σύτ/οονων επιγειούσεων

r να περιέχουν κείμενα και γραφικά υψηλής ευκρίνειας 

V να είναι εύκολη η πλοήγηση των καταναλωτών σε αυτές 

r να διαθέτουν πρόσφατα στοιχεία και πληροφορίες και τέλος 

r να έχουν έναν αμφίδρομο χαρακτήρα.

Η δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων και 

καταναλωτών μέσω των ιστοσελίδων προσφέρει ένα σημαντικό πλεονέκτημα στις 

επιχειρήσεις, καθώς έχουν τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται με αμεσότητα στις 

επιθυμίες, στα ερωτήματα και στα προβλήματα των πελατών τους. Πληροφορίες 

αναφορικά με τα προϊόντα, την τεχνολογία, τις δυνατότητες επαγγελματικής 

αποκατάστασης, τους διανομείς, δελτία τύπου, εταιρικές εκδηλώσεις και την 

αποστολή παραγγελιών, πρέπει σύμφωνα με τους Aldridge, Forcht και Pierson να 

περιέχονται σε ένα site, ενώ θα πρέπει να παρουσιάζονται υπό το πρίσμα μιας 

ισχυρής εταιρικής εικόνας. Τέλος, αναφέρουν ότι παρόλο που υπάρχει μια τάση οι 

ιστοσελίδες να περιέχουν πολλές εικόνες και πληροφορίες, τελικά θα πρέπει να είναι 

ζεστές, επαγγελματικές, ελκυστικές και με ξεκάθαρο περιεχόμενο.

Η εταιρία συμβουλευτικών υπηρεσιών Deloitte & Touche πραγματοποίησε 

έρευνα με τίτλο «Web assessment: Pan -European analysis of the quality of the user 

experience offered by major web sites» και τα αποτελέσματά της δημοσιεύτηκαν στον 

τύπο [41], Η έρευνα ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2001 και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο 

του ίδιου έτους. Μελετήθηκαν περισσότερα από 200 web sites ευρωπαϊκών χωρών 

(Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Γαλλία, Ελλάδα, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Πορτογαλία, 

Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία και Αγγλία). Στόχος της ήταν να μελετήσει την ποιότητα 

και το επίπεδο εξυπηρέτησης και λειτουργικότητας που παρέχουν τα web sites στους 

χρήστες τους και τη συνολική εμπειρία που αυτοί «εισπράττουν» από τη χρήση των 

μεγαλύτερων εταιριών του ηλεκτρονικού εμπορίου σε 13 χώρες.

Από την έρευνα προέκυψε ότι η καλύτερη πλοήγηση και η βελτιωμένη 

εξυπηρέτηση των «ηλεκτρονικών» πελατών τους, αποτελούν το κλειδί της επιτυχίας 

για τα web sites που καταφέρνουν να πωλούν τα προϊόντα τους. Η ικανοποιητική 

παρουσία τους στις μηχανές αναζήτησης στο Διαδίκτυο και η εύκολη πρόσβαση για 

την προώθηση παραγγελίας προϊόντων, αναδεικνύονται επίσης ως χαρακτηριστικά 

καταλυτικής σημασίας για την επιτυχία στον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Την 

πρώτη θέση στις πωλήσεις κατέλαβαν τα sites ηλεκτρονικού εμπορίου βιβλίων, CDs 

και DVDs και την δεύτερη θέση τα ταξιδιωτικά web sites. Όσον αφορά την χώρα

76



To Internet οκ ιιέσο ποοβολής των σύγγρονων επιγειούσεων

προέλευσης, τα γαλλικά και τα γερμανικά sites ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους, 

σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης, ενώ τα σουηδικά και τα ελληνικά 

βρέθηκαν σε σχετικά χαμηλή θέση. Τα ισπανικά κρίθηκαν ως ικανοποιητικά σε 

σχέση με την παρουσία τους στις μηχανές αναζήτησης και την ευκολία παραγγελίας 

προϊόντων ηλεκτρονικά, ενώ στην Ιταλία οι πραγματικοί «e-tailers» παρουσιάζουν 

και αυτοί ιδιαίτερα ικανοποιητική πορεία. Ενδιαφέρον επίσης, εμφανίζουν τα 

αποτελέσματα εκείνα της έρευνας που υπογραμμίζουν την ύπαρξη σημαντικών 

διαφορών από χώρα σε χώρα στην παρουσία στις μηχανές αναζήτησης των web sites. 

Όσο για τις χρήσεις των τελευταίων, σχεδόν το 80% των Ευρωπαίων που 

συμμετείχαν στην έρευνα, χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο το Internet για την 

εξεύρεση πληροφοριών ή προϊόντων συγκεκριμένων καταστημάτων, χωρίς όμως να 

πραγματοποιούν τις αγορές τους ηλεκτρονικά. Περίπου το 60% των ερωτηθέντων 

χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για σύγκριση τιμών, ενώ μόνο το 8% πραγματοποιεί 

αγορές ηλεκτρονικά.

Συγκεκριμένα για τα ελληνικά sites, από την έρευνα προέκυψε ότι έχουν 

μεγάλα περιθώρια βελτίωσης, ενώ τονίστηκε η ανάγκη να εκτείνουν την παρουσία 

τους στις μηχανές ηλεκτρονικής αναζήτησης (και κατά κύριο στην Alta Vista, η 

οποία είναι η μοναδική μηχανή ηλεκτρονικής αναζήτησης που υποστηρίζει την 

ελληνική γλώσσα), τόσο βάσει της εμπορικής τους επωνυμίας όσο και βάσει του 

προϊόντος που παρέχουν.

Αναμφισβήτητα, τονίζεται από τα αποτελέσματα την έρευνας ότι ένα 

καλοσχεδιασμένο web site προσελκύει την προσοχή του χρήστη που το επισκέπτεται 

για πρώτη φορά και η εύκολη πλοήγηση και ασφάλεια για την διεξαγωγή 

συναλλαγών ηλεκτρονικά, αποτελούν χαρακτηριστικά καταλυτικής σημασίας.

Η Worldsites, μία ραγδαία αναπτυσσόμενη εταιρία στον χώρο του Internet, 

που παρέχει ολοκληρωμένες επιχειρηματικές λύσεις στο Internet και στον σχεδίασμά 

websites, αναφέρει ορισμένα ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν από τις 

επιχειρήσεις που έχουν δημιουργήσει ένα web site, αλλά δεν επιτυγχάνουν 

ικανοποιητικές πωλήσεις μέσα από αυτό. Τα ερωτήματα αυτά που αφορούν την 

ιστοσελίδα είναι τα παρακάτω [44]:

Δίνει έμφαση το κείμενο στα πλεονεκτήματα και τα οφέλη που θα έχουν οι 

πελάτες από την αγορά προϊόντων και την χρήση του site;

Τα κείμενα σελίδων πωλήσεων θα πρέπει να εστιάζονται στα οφέλη που θα 

έχει ο τελικός χρήστης και όχι στις λειτουργίες του προϊόντος.
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Περιέχει το website αρκετά δυνατά οφέλη;

Τα οφέλη ενδείκνυται να παρουσιάζονταν σε μία σειρά βάσει της 

σπουδαιότητας τους.

Κεντρίζει το site τα συναισθήματα;

Οι περισσότεροι καταναλωτές αποφασίζουν να αγοράσουν με το συναίσθημα 

και όχι με την λογική. Γι’ αυτό το λόγο οι επιχειρήσεις πρέπει να 

προσπαθήσουν να κεντρίσουν τα συναισθήματα χρησιμοποιηώντας λέξεις ή 

εκφράσεις που δείχνουν την εικόνα της ζωής των καταναλωτών μετά την 

αγορά των προϊόντων.

Οι επικεφαλίδες είναι αρκετά ελκυστικές ώστε να οδηγούν μέσα στο site;

Θα πρέπει να προσπαθήσουν να τους τραβήξουν το ενδιαφέρον με την 

επικεφαλίδα της κάθε σελίδας. Πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα σημαντικότερα 

ωφέλη του προϊόντος τους και να δημιουργήσουν στους καταναλωτές την 

επιθυμία να διαβάσουν την περιγραφή του προϊόντος.

Προκαλείται άμεση δράση;

Οι καταναλωτές αναβάλουν μία απόφαση, ακόμα και αν είναι 90% σίγουροι 

ότι θέλουν να αγοράσουν το προϊόν. Δεν πρέπει να έχουν τον χρόνο να 

ξεχαστούν. Είναι σημαντικό να έχουν κίνητρο για να αγοράσουν εκείνη την 

στιγμή, για παράδειγμα μέσω εκπτώσεως, μπόνους κλπ.

Φορτώνεται γρήγορα και λειτουργεί σωστά το site;

Μερικές φορές οι επισκέπτες γίνονται ανυπόμονοι και επισκέπτονται κάποιο 

άλλο site όταν μια ιστοσελίδα αργεί να «φορτώσει». Είναι σημαντικό να 

λειτουργούν όλα τα link του site και το σημαντικότερο να έχει δοκιμαστεί η 

σελίδα των παραγγελιών με demo παραγγελίες 

Υπάρχουν σχόλια από ευχαριστημένους πελάτες;

Οι επιχειρήσεις μπορούν να ρωτούν τους καταναλωτές που πραγματοποίησαν 

κάποια αγορά την γνώμη τους, για παράδειγμα στέλνοντάς τους με e-mail μία 

απλή έρευνα γνώμης του πελάτη και να τους προσφέρουν ένα δώρο αν αυτοί 

απαντήσουν. Τα καλύτερα σχόλια από αυτά που θα συλλέξει, μπορεί η 

επιχείρηση να τα χρησιμοποιήσει στέλνοντάς τα σε άλλους.

Δέχεται το site πιστωτικές κάρτες;

Είναι βέβαιο ότι θα χαθεί ένας πολύ μεγάλος αριθμός πελατών στην 

περίπτωση που δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.

Είναι το site ξεκούραστο στο μάτι;
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Τα πολύ δυνατά χρώματα κάνουν την ανάγνωση του κειμένου δύσκολη. 

Παρέχεται εγγύηση;

Οι περισσότεροι καταναλωτές ανησυχούν ότι μπορεί να πέσουν θύματα 

απάτης online. Συνεπώς είναι σημαντικό να αισθάνονται ασφάλεια όταν 

πραγματοποιούν μια αγορά μέσω του Internet.

5.1.3. Συστατικά στοιχεία επιτυχημένων διαφημίσεων σε άλλα sites 

Πέρα από τη δυνατότητα μιας επιχείρησης να δημιουργήσει και να συντηρεί 

ειδικά σχεδιασμένες ιστοσελίδες για την διαφήμιση των προϊόντων και υπηρεσιών 

της, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει να διαφημιστεί και σε άλλα sites στο Internet. Για 

τον σκοπό αυτό μπορεί να δημιουργήσει και να καταχωρήσει “Banners”, “Buttons”, 

“Splash Screens”, “Advertorials” και “Links”.

Όπως αναφέρει ο Γ. X. Ζώτος [2] τα “Banners” αποτελούν τον πιο 

διαδεδομένο τρόπο διαφήμισης σε δικτυακούς χώρους. Στην ουσία αποτελούν μικρές 

λωρίδες στην επικεφαλίδα ή στο υποσέλιδο μιας ιστοσελίδας, όπου προβάλλεται ένα 

διαφημιστικό μήνυμα. Καθώς ο χώρος παρουσίασης είναι μικρός, οι δημιουργοί 

αυτών των καταχωρήσεων καλούνται να προσελκύσουν την προσοχή των χρηστών με 

την προσθήκη κίνησης, οπτικών εφέ και αλληλεπιδραστικών στοιχείων. Τα 

διαφημιστικά Banners μετατρέπονται έτσι, πολλές φορές, σε μικρές τηλεοπτικές 

διαφημίσεις. Πιο εξειδικευμένες προσπάθειες αντικαθιστούν αυτές τις παθητικές 

κινούμενες εικόνες με αλληλεπιδραστικές εφαρμογές και παιχνίδια. Μέσα στον μικρό 

χώρο του Banner ο διαφημιστής καλεί τον χρήστη να παίξει ένα παιχνίδι, το οποίο 

στο τέλος θα τον οδηγήσει στο στοχούμενο διαφημιστικό site ή τον προτρέπει να 

χρησιμοποιήσει μια μίνι εφαρμογή, τα αποτελέσματα της οποίας θα εμφανιστούν στο 

αντίστοιχο site της εταιρίας. Τέτοιου είδους διαφημίσεις έχουν χρησιμοποιήσει στο 

παρελθόν εταιρίες όπως η AltaVista, η Amazon.com, και η IBM.

Μάλιστα η IBM διαμόρφωσε έναν κατάλογο για την ανάπτυξη “Banner 

Advertising”, που περιλαμβάνει τις εξής βασικές οδηγίες:

□ Χορηγείτε μόνο το πιο ενδιαφέρον περιεχόμενο.

□ Αγοράζετε απευθείας «συνδέσεις» (Links) με τα sites της IBM, όχι μόνο 

“Banners”.

□ Ζητείστε τη συνδρομή και υποστήριξη των συντακτών των ιστοσελίδων στις 

οποίες διαφημίζεστε, για την προώθηση χρηστών στα sites της IBM. Με άλλα

_____________________________To Internet toe ιιέσο προβολής των σύτ/οονων επιγειρτίσεων
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λόγια θα πρέπει να υπάρχουν άρθρα, τα οποία κάνουν αναφορά στην IBM και 

περιλαμβάνουν ενεργούς δεσμούς με το site της.

□ Προσπαθήστε να είναι ο αποκλειστικός χορηγός πληροφορικής / τεχνολογίας 

για οποιοδήποτε site.

□ Διαπραγματευτείτε προτιμώμενες θέσεις στις ιστοσελίδες όπου θα 

διαφημιστείτε.

□ Απαιτείστε έναν εγγυημένο ελάχιστο αριθμό χρηστών που θα ακολουθούν 

τους διαφημιστικούς δεσμούς, διαφορετικά η IBM δεν θα πληρώσει την 

συμφωνημένη αμοιβή.

□ Ζητήστε μετρήσεις και ελέγχους των χρηστών που επισκέπτονται το site στο 

οποίο διαφημίζεστε, από τρίτους, ανεξάρτητους παρατηρητές.

□ Αποκτείστε δωρεάν δοκιμαστικές διαφημίσεις, πριν συμφωνήσετε σε 

πληρωμένες διαφημίσεις.

□ Ζητήστε συνδυαζόμενα συμβόλαια με υπάρχοντα Μ.Μ.Ε. και εκδοτικούς 

οίκους. Δηλαδή ζητήστε να διαφημίζεστε και στο site και στην εφημερίδα ή 

το τηλεοπτικό κανάλι ενός εκδοτικού οίκου ή άλλου οργανισμού.

□ Διασφαλίστε όρους διαφυγής από το συμβόλαιο σε βραχυχρόνια βάση στην 

περίπτωση που το site αποδειχτεί αναποτελεσματικό.

Τα Buttons αποτελούν ένα απλό σύνδεσμο της συγκεκριμένης σελίδας με το 

διαφημιζόμενο site και έχουν τη μορφή ενός μικρού κουμπιού ή μιας εικόνας 

(κινούμενης ή στατικής). Συνήθως παίζουν υποστηρικτικό ρόλο σε διαφημίσεις με 

Banners ή εμφανίζονται σε σελίδες κάποιου χορηγού και συνδέουν τούτες τις σελίδες 

με το κυρίως site του χορηγού.

Τα Splash Screens αποτελούν έναν περιορισμένο τρόπο διαφήμισης και 

προσομοιάζουν στις τηλεοπτικές διαφημίσεις, με την έννοια ότι για λίγα 

δευτερόλεπτα, πριν από την είσοδο ενός χρήστη σ’ ένα site, παρεμβάλλεται ένα 

διαφημιστικό μήνυμα, που καταλαμβάνει ολόκληρη την ιστοσελίδα.

Τα Advertorials αποτελούν πληρωμένες καταχωρήσεις σε διάφορους 

δικτυακούς τόπους, με τη μορφή άρθρων που αναφέρονται σε συγκεκριμένα 

προϊόντα, υπηρεσίες ή διαφημίσεις. Συνήθως συνοδεύονται από αντίστοιχα 

διαφημιστικά Banners ή Buttons και πάντα περιλαμβάνουν “Links”, δηλαδή δεσμούς 

υπερσύνδεσης (Hyperlinks) με τα αντίστοιχα sites. Τα Links αποτελούν λέξεις, οι 

οποίες συνδέονται με τα αντίστοιχα sites στων οποίων τα προϊόντα, υπηρεσίες ή 

εταιρίες αναφέρονται. Πολλές φορές τα sites υψηλής επισκεψιμότητας αποτελούν
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τμήμα του διαφημιστικού πακέτου, ενώ αλλού αποτελούν απλώς μια προσπάθεια του 

δημιουργού για παροχή περισσότερων πληροφοριών στο κοινό του.

5.1.4. E-mail promotion

Ένα από τα πιο βασικά εργαλεία εξάπλωσης του διαδικτύου, όπως αναφέρει ο 

Γ. X. Ζώτος [2], είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή e-mail. Τα βασικά 

χαρακτηριστικά της επιτυχίας του είναι η αμεσότητα και η ευκολία, σε συνδυασμό με 

τον δωρεάν χαρακτήρα του και τη δυνατότητα πρόσβασής του από οπουδήποτε 

υπάρχει συνδεδεμένος υπολογιστής στο διαδίκτυο. Οι ίδιοι ακριβώς λόγοι οδήγησαν 

στην άμεση υποστήριξή του ως ένα φθηνό και αποδοτικό μέσο για να διαφημιστεί μια 

επιχείρηση σ’ ένα μεγάλο αριθμό χρηστών ή απλά για να κρατήσει επαφή με χρήστες 

των προϊόντων και των υπηρεσιών της. Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την επικοινωνία με μεμονωμένους χρήστες, αλλά και 

με ομάδες χρηστών εγγεγραμμένων σε λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail 

lists), δηλαδή ομάδες ατόμων που δέχονται και αποστέλλουν από και προς όλους 

μηνύματα που αφορούν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο συζήτησης.

Εξαιτίας του ελάχιστου κόστους δημιουργίας και διακίνησης διαφημιστικών 

μηνυμάτων με την μορφή e-mail, η μέθοδος αυτή γνώρισε μεγάλη εξάπλωση, 

συναντώντας όμως συχνά τη δυσαρέσκεια της πλειοψηφίας των χρηστών, που 

διαπίστωναν ότι τα ηλεκτρονικά τους γραμματοκιβώτια κατακλύζονταν καθημερινά 

από πολλά «ενοχλητικά» μηνύματα. Η τακτική αυτή, που έγινε γνωστή με τον όρο 

«spamming», οδήγησε στη δημιουργία ομάδων χρηστών που μπλοκάρουν και 

μποϊκοτάρουν όσους στέλνουν, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τους παραλήπτες, 

πλήθος διαφημιστικών μηνυμάτων. Παράλληλα, προμηθευτές πρόσβασης στο 

διαδίκτυο, υπηρεσίες παροχής λογαριασμών e-mail, αλλά και στέγασης δικτυακών 

τόπων, απαγορεύουν στα μέλη τους τέτοιες πρακτικές και «φιλτράρουν» αντίστοιχες 

προσπάθειες τρίτων προς τους πελάτες τους.

Παρ’ όλα αυτά, η σωστή χρήση του μέσου αυτού αποτελεί έναν φθηνό και 

άμεσο τρόπο πληροφόρησης του κοινού για διάφορες προσφορές επιχειρήσεων, 

ειδήσεις και άλλες δραστηριότητες που το αφορούν.

Εκπρόσωπος της εταιρίας Worldsites [33] δίνει αρκετές χρήσιμες 

πληροφορίες σε σχέση με το πώς συντάσσεται ένα διαφημιστικό εμπορικό e-mail. 

Αναφέρει χαρακτηριστικά, ότι οι επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να ξεχνάνε ποτέ ότι 

επικοινωνούν με ανθρώπους. Οι περισσότεροι διαφημιστές, marketers και
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επιχειρηματίες αντιμετω7ΐίζουν τους καταναλωτές ως άβουλα όντα ικανά να 

οδηγηθούν οπουδήποτε αρκεί να τα χειριστεί κανείς με τον κατάλληλο τρόπο. Στην 

πραγματικότητα όμως οι καταναλωτές είναι άνθρωποι με ευφυΐα, μόρφωση και 

αξιοπρέπεια που αργά ή γρήγορα τιμωρούν όποιον δεν τους συμπεριφέρεται με τον 

απαιτούμενο σεβασμό. Συμβουλεύει λοιπόν τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να 

χρησιμοποιήσουν το e-mail ως εργαλείο για την προβολή της επιχείρησής τους και 

των προϊόντων τους να μιλούν ειλικρινά στους πελάτες τους, και να τους προτείνουν 

προσφορές και τότε σίγουρα θα τους ακούσουν με τη δέουσα προσοχή. Οι 

επιχειρήσεις, σε γενικές γραμμές, είναι καλό να ακολουθήσουν τα παρακάτω:

Να έχουν ένα σοβαρό λόγο για να επικοινωνήσουν με τους πελάτες. Ένα 

μήνυμα χωρίς σοβαρή και χρήσιμη πληροφορία για τον αποδέκτη θα τον 

κάνει να ζητήσει άμεσα τη διαγραφή του από τη λίστα της εταιρίας. Γι' αυτό 

και οι περισσότερες επιχειρήσεις προτιμούν την έκδοση e-mail newsletters, 

στα οποία οι εταιρικές διαφημίσεις συνοδεύονται συνήθως και από χρήσιμες 

πληροφορίες.

Να χρησιμοποιούν απλή γλώσσα και σύντομα κείμενα. Οι πλατειασμοί και η 

χρήση τεχνικών όρων δεν είναι καθόλου δημοφιλείς στην αγχωμένη, βιαστική 

και πολυάσχολη εποχή μας.

Να επιλέγουν ένα περιεκτικό και ευκολονόητο θέμα για το e-mail («subject»). 

Με τον τρόπο αυτό ο παραλήπτης καταλαβαίνει αμέσως αν τον ενδιαφέρει το 

μήνυμα, καθώς και πόσο επείγον είναι. Αν δεν τον ενδιαφέρει το 

συγκεκριμένο email και το διαγράψει, διαβάζοντας μόνο το subject, αλλά θα 

παραμείνει στη λίστα των αποδεκτών. Αν όμως διαβάσει το μήνυμα και 

κατανοήσει ότι του είναι αδιάφορο, θα ζητήσει κατά πάσα πιθανότητα τη 

διαγραφή του και ίσως η εταιρία να μην έχει ποτέ ξανά την ευκαιρία να 

επικοινωνήσει μαζί του.

Να γράφουν για ανθρώπους οι οποίοι δεν διαβάζουν προσεκτικά. Λίγοι 

διαθέτουν πλέον τον χρόνο ή την υπομονή να μελετήσουν το σύνολο ενός 

μηνύματος. Οι περισσότεροι διαβάζουν μόνο την πρώτη παράγραφο, ή τις 

πρώτες γραμμές κάθε παραγράφου και "σκανάρουν" με το μάτι όλο το 

κείμενο, σταματώντας μόνο σε συγκεκριμένες λέξεις. Γι' αυτό και τα 

σημαντικότερα τμήματα ενός email είναι η πρώτη παράγραφος, οι λίστες
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(bullets), καθώς και όσες λέξεις ξεχωρίζουν από το πλήθος (συνήθως τις 

κάνουμε bold ακριβώς γι' αυτό το λόγο). Έτσι, ακόμη και αν ο αναγνώστης 

ρίξει μια επιπόλαιη ματιά σε αυτό το κείμενο θα συγκρατήσει κάποια από τα 

κυριότερα σημεία του, ενώ είναι πιθανό ότι κάποια από τις bold προτάσεις θα 

του τραβήξει την προσοχή και θα σταματήσει για να διαβάσει περισσότερες 

λεπτομέρειες.

Να είναι πάντοτε ειλικρινείς και ξεκάθαροι. Η τιμιότητα είναι απαραίτητη 

επειδή οι επιχειρήσεις απευθύνονται σε ανθρώπους με τους οποίους 

προσδοκούν να αποκτήσουν μια μακρόχρονη και αμοιβαία επωφελή σχέση. 

Επίσης, πρέπει να δίνουν μεγάλη βαρύτητα στη σαφή και ευκολονόητη 

συγγραφή κάθε μηνύματος, καθώς οποιαδήποτε παρανόηση μπορεί να 

αποδειχθεί μοιραία.

Να γράφουν σε καλά ελληνικά. Στο e-mail η καλή χρήση του γραπτού λόγου 

αποτελεί το μόνο όπλο που έχουν οι επιχειρήσεις στη διάθεσή τους και 

δυστυχώς η ανάγκη για συντομία κάνει τη χρήση αυτού του μέσου 

επικοινωνίας εξαιρετικά δύσκολη.

Να προσαρμόζουν τη γλώσσα και το ύφος του κειμένου στο κοινό στο οποίο 

απευθύνονται. Ο νεαρός αναγνώστης προτιμά διαφορετικό ύφος από τον 

μεγαλύτερο και ο αρχάριος απαιτεί διαφορετική αντιμετώπιση από τον 

πεπειραμένο.

Να χρησιμοποιούν μικρές παραγράφους. Οι έρευνες έχουν δείξει ότι όλο και 

λιγότεροι άνθρωποι μπορούν πλέον να διαβάσουν και να κατανοήσουν ένα 

κείμενο με μεγάλες παραγράφους.

Να πραγματοποιούν πολλές δοκιμές. Κάθε κείμενο, ιδιαίτερα όσα είναι 

διαφημιστικού περιεχομένου, πρέπει να δίδεται σε αρκετά άτομα ξένα προς 

την επιχείρηση, για να περιγράφουν τα συναισθήματα που τους προκαλεί και 

να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους. Επίσης, αφού διαβάσουν το κείμενο, 

πρέπει να τους γίνονται ερωτήσεις για να βεβαιωθούν οι εκπρόσωποι της 

επιχείρησης ότι τα άτομα αυτά κατανόησαν το περιεχόμενο του μηνύματος, 

καθώς και τα κυριότερα σημεία του. Επίσης, αν ο αριθμός των παραληπτών 

του μηνύματος είναι μεγάλος, συνιστάται η τμηματική αποστολή του. Έτσι, 

από την αντίδραση των πρώτων αναγνωστών (πόσοι απάντησαν, τι ερωτήσεις
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83



υπέβαλλαν κ.λ.π.) μπορεί συνήθως να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα του 

μηνύματος και να προσαρμοστεί ανάλογα στις επόμενες αποστολές.

Να χρησιμοποιούν HTML mail. Πολύμηνες δοκιμές στο συγκεκριμένο e-mail 

newsletter έχουν δείξει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών του 

δικτύου μπορεί να λάβει και να διαβάσει HTML mail (μηνύματα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία αποστέλλονται με τη μορφή web 

σελίδας). Χρησιμοποιώντας αυτή την τεχνική, ο αποστολέας μπορεί να 

δημιουργήσει ένα πολύ πιο ευπαρουσίαστο και λειτουργικό μήνυμα. Πάντως, 

υπερβολές όπως το rich mail (multimedia email κ.λ.π.) πρέπει να 

αποφεύγονται διότι ο όγκος τους είναι συνήθως μεγαλύτερος απ' όσο είναι 

διατεθειμένος να λάβει ο χρήστης. Επίσης, δεν πρέπει να αποστέλλονται 

μηνύματα τα οποία απαιτούν από τον παραλήπτη να είναι συνδεδεμένος με το 

δίκτυο για να τα διαβάσει (π.χ. e-mail τα οποία φορτώνουν από μόνα τους μια 

web σελίδα), διότι οι περισσότεροι χρήστες διαβάζουν το email τους offline 

χωρίς να είναι συνδεδεμένοι.

Να διευκολύνουν όσους θέλουν να διαγραφούν από τις λίστες τους. Αν και 

κάθε χρήστης ο οποίος ζητά να μην λαμβάνει πλέον e-mail αποτελεί απώλεια 

για την επιχείρηση, η τοποθέτηση εμποδίων στην προσπάθειά του να διακόψει 

την επαφή μαζί της δεν συμβαδίζει με το μακροπρόθεσμο συμφέρον μιας 

επιχείρησης. Η διαδικασία διαγραφής πρέπει να είναι εμφανής, ξεκάθαρη και 

εύχρηστη (η συνήθης πρακτική είναι να αναφέρεται στο τέλος κάθε 

μηνύματος). Αυτή η πολιτική εξασφαλίζει το καλό όνομα της επιχείρησης. 

Επίσης, διευκολύνει όσους χρήστες επιθυμούν τη διαγραφή τους για τεχνικούς 

λόγους (π.χ. διακοπή για το καλοκαίρι ή αλλαγή email διεύθυνσης).

Να εξηγούν στους παραλήπτες ακριβώς τι πρέπει να κάνουν. Πολλοί 

διαφημιστές και αρθρογράφοι εφημερίδων έχουν συνηθίσει στη χρήση των 

λεγάμενων «teasers» μέσω των οποίων τραβούν την προσοχή του κόσμου. Στο 

δίκτυο όμως, παρόμοια μηνύματα αγνοούνται από την πλειοψηφία των 

χρηστών η οποία εκτιμά μόνο τίτλους και επικεφαλίδες που χαρακτηρίζονται 

από συντομία και καθαρότητα (π.χ. "Μαζί με το περιοδικό μας δώρο μια 

αριθμομηχανή"). Είναι καλό, λοιπόν να χρησιμοποιούνται καθαρές 

παραπομπές και κατανοητές επικεφαλίδες. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι

_____________________ To Internet <oc ιιέσο προβολής των σύγγρονων επιγειοήσεων

84



To Internet <oc ιιέσο ποοΒολι'κ των σύν/ρονων επητειούσεων

επικεφαλίδες αποτελούν το πρώτο σημείο το οποίο διαβάζουν οι χρήστες του 

δικτύου.

Να αναφέρουν τα ελαττώματα και τους περιορισμούς τους. Οι αναγνώστες 

μας θα θυμούνται για καιρό την απογοήτευσή τους (και θα τη συνδέσουν με 

το όνομα της επιχείρησης), αν υποχρεωθούν να διαβάσουν ένα κείμενο που 

εξάπτει τη φαντασία τους, αλλά καταλάβουν την τελευταία στιγμή ότι το 

προϊόν το οποίο προσφέρουμε τελικά δεν καλύπτει τις δικές τους ανάγκες.

Να δίνουν πολλές και λεπτομερείς πληροφορίες για το προϊόν. Είναι 

απαραίτητο να προσφέρονται παραπομπές σε άλλες σελίδες με περισσότερες 

πληροφορίες για την επιχείρηση και τα προϊόντα της. Με τον τρόπο αυτό 

καλύπτονται οι ανάγκες των απαιτητικών αναγνωστών χωρίς όμως να 

κουράζονται οι βιαστικοί.

Να αποφεύγουν τα συνημμένα αρχεία, ειδικά αν είναι μεγάλα. Ελάχιστοι 

παραλήπτες θα διαβάσουν ένα συνημμένο αρχείο Word, Powerpoint ή PDF το 

οποίο αποστέλλεται μαζί με το κανονικό μήνυμα. Είναι προτιμότερο λοιπόν, 

να δίδεται απλώς μια παραπομπή στις σελίδες που περιέχουν αυτό το υλικό. 

Αν κάποιος ενδιαφέρεται πραγματικά, θα τις επισκεφθεί.

Να αποφεύγουν τα κεφαλαία γράμματα. Σε ένα e-mail η χρήση των 

κεφαλαίων υποδηλώνει αρχάριο χρήστη ή άνθρωπο ο οποίος προσπαθεί 

απεγνωσμένα να περάσει κάποιο μήνυμα.

Να μην γεμίσουν το μήνυμα με κείμενο, γραφικά και παραπομπές. Αντίθετα 

με ό,τι συμβαίνει στα έντυπα, όπου ο χώρος κοστίζει πολύ και πρέπει να 

αποτυπωθούν όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα σε μικρό χώρο, στους 

υπολογιστές ο κενός χώρος δεν κοστίζει πρακτικά τίποτε. Γι’ αυτό και πρέπει 

να αξιοποιείται αυτή η δυνατότητα, αφήνοντας κενά μέρη στο μήνυμα (π.χ. 

μεγάλα περιθώρια, διπλές αποστάσεις μεταξύ παραγράφων ή ενοτήτων κ.λ.π.) 

για να γίνει πιο ευανάγνωστο το κείμενο.

Τέλος, υπογραμμίζει ότι στην ανθρώπινη επικοινωνία δεν υπάρχουν αυστηροί 

κανόνες ούτε μαγικές συνταγές. Οι παραπάνω επισημάνσεις πρέπει να 

αντιμετωπιστούν ως ένα σύνολο από χρήσιμες συμβουλές. Η εφευρετικότητα, 

φαντασία και δημιουργικότητα των στελεχών των επιχειρήσεων που θα συντονίσουν

85



To Internet οκ αέσο προβολής των σύγγοονων επιχειρήσεων

την όλη κίνηση είναι εκείνες που θα μεταμορφώσουν αυτές τις κατευθύνσεις σε 

αποδοτικά επιχειρηματικά μηνύματα.

5.2. Προσωπική πώληση και προώθηση πωλήσεων

Ένας ακόμη τρόπος με τον οποίο οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το Internet 

είναι για να διευκολύνουν τις προσωπικές πωλήσεις και την διαδικασία προώθησης 

των πωλήσεων. Σύμφωνα με τους Pride και Ferrell [26], η χρήση του Internet μπορεί 

να βοηθήσει τους πωλητές των επιχειρήσεων να κάνουν τη δουλειά τους πιο 

αποτελεσματικά, ιδιαίτερα όσον αφορά τα πρώτα στάδια της διαδικασίας 

πραγματοποίησης των προσωπικών πωλήσεων. Πιο συγκεκριμένα, το Internet, το e- 

mail, και οι φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές αποτελούν εργαλεία υψηλής 

τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται ευρέως από το προσωπικό των τμημάτων 

πωλήσεων των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με στοιχεία των Pride και Ferrell από τις 

επιχειρήσεις που έχουν στο δυναμικό τους παραπάνω από 100 πωλητές, το 80% από 

αυτούς χρησιμοποιούν φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές και μια σύνδεση μέσω 

του διαδικτύου για να επικοινωνούν με τους πελάτες τους. Πολλές είναι οι 

επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν CRM (Customer Relationship Management) 

συστήματα, ώστε να είναι σε θέση να διαχειριστούν με επιτυχία τις σχέσεις με τους 

πελάτες τους. Συνδέοντας τους πελάτες με τους προμηθευτές και τους πωλητές της 

εταιρίας, η χρήση τέτοιου είδους συστημάτων εξασφαλίζει την βελτιστοποίηση της 

διαχείρισης των πελατειακών σχέσεων της επιχείρησης.

Οι George και Michael Belch [9] αναφέρονται σε μια άλλη πτυχή της χρήσης 

του Internet για την υποβοήθηση των προσωπικών πωλήσεων. Αναφέρουν 

χαρακτηριστικά ότι σε πολλές περιπτώσεις η χρήση του Internet προκάλεσε μείωση 

των θέσεων εργασίας στα τμήματα πωλήσεων ορισμένων επιχειρήσεων, που 

διαπίστωσαν ότι η αποτελεσματικότητά τους μπορεί να αυξηθεί σημαντικά από μια 

ισχυρή παρουσία στο διαδίκτυο. Ταυτόχρονα, το υψηλό κόστος και η περιορισμένη 

ακτίνα δράσης των πωλητών επιτρέπουν στις επιχειρήσεις αυτές να μειώσουν τις νέες 

προσλήψεις και να προβούν ακόμη και σε απολύσεις μέρους του ήδη υπάρχοντος 

προσωπικού.

Πολλοί marketers πραγματοποιούν κινήσεις προώθησης πωλήσεων μέσω του 

Internet, προσφέροντας στους καταναλωτές ειδικά κίνητρα για την πραγματοποίηση 

αγορών μέσω του διαδικτύου και έτσι καθιστούν τα προϊόντα τους πιο ελκυστικά. Για 

παράδειγμα πολλές επιχειρήσεις, όπως η Johnson & Johnson και η EyeMasters,
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προσφέρουν κουπόνια μέσω της ιστοσελίδας τους, ή μέσω άλλων sites τα οποία 

έχουν επιλέξει για να προβληθούν. Ένα ακόμη παράδειγμα για την Ελλάδα αποτελεί 

η αλυσίδα καταστημάτων καλλυντικών Beauty Shop, η οποία προσφέρει στους 

Έλληνες καταναλωτές έκπτωση 10% αν πραγματοποιήσουν τις αγορές τους μέσω της 

ιστοσελίδας της εταιρίας και η πρώτη αγορά τους συνοδεύεται και από ένα δώρο. Το 

case study της συγκεκριμένης εταιρίας θα αναλυθεί εκτενέστερα στην επόμενη 

ενότητα.

Αναλυτές προβλέπουν ότι μέχρι το 2003 το 50% με 70% του προϋπολογισμού 

των εξόδων για το e-marketing [43] θα ξοδεύεται σε προωθητικές δραστηριότητες. 

Επίσης:

Το 88% των χρηστών του Internet χρησιμοποιεί κουπόνια. Πρόκειται για 

νεαρά άτομα, πιο εύπορα, πιο μορφωμένα και με λιγότερο χρόνο στη διάθεσή 

τους για τις αγορές τους από τους μέσους καταναλωτές. Το κοινό του 

διαδικτύου είναι πιο δεκτικό σε προσφορές σε σχέση με το κοινό των άλλων 

μέσων. Σύμφωνα με το PromoMagazine, το 44% των χρηστών του Internet 

παίρνουν μέρος σε μία προσφορά κάθε εβδομάδα.

Μόνο για το 2000, για κάθε $1 που δαπανήθηκε online, άλλα $8 δαπανήθηκαν 

σε παραδοσιακά καταστήματα, σύμφωνα με έρευνα που διενεργήθηκε μέσω 

του Internet.

Το 61% των χρηστών του Internet προτιμούν να δέχονται κινήσεις marketing 

προσαρμοσμένες στις δικές τους προτιμήσεις.

Οι καταναλωτές θεωρούν ότι οι εκπτώσεις και τα δείγματα αποτελούν τα πιο 

χρήσιμα στοιχεία που μπορεί να προσφέρει ένα web site. Σε μια πρόσφατη 

έρευνα, τα δύο κύρια στοιχεία ενός εταιρικού web site που χαρακτηρίστηκαν 

ως «ιδιαίτερα χρήσιμα» ήταν η δυνατότητα εγγραφής για την παραλαβή 

δειγμάτων δωρεάν (44%) και η δυνατότητα παραλαβής κουπονιών και 

προσφορών online (36%).

Στο έκθεμα 35 παρουσιάζονται οι βασικές κατηγορίες κουπονιών που 

εξαργυρώνονται μέσω του διαδικτύου.

_____________________________Το Internet toe ιιέσο ποοβολικ των σόνγρονων επιγειοήσεων
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Έκθεμα 35: Κατηγορίες κουπονιών που εξαργυρώνονται μέσω του Internet

Παιχνίδια 87%
Βιβλία 83%
Μουσική 80%
Ηλεκτρονικά 60%
Καλλυντικά 58%

Υγεία 55%
Ρούχα 39%
Είδη παντοπωλείου 4%

Πηγή: «Facts about coupon promotion», http://www.online-coupon-codes.com/facts.htm

5.3. Δημοσιότητα

Όπως αναφέρει ο Π. Γ. Μάλλιαρης [3], δημοσιότητα είναι η μη πληρωμένη 

και απρόσωπη παρουσίαση ιδεών, προϊόντων ή παραγωγών. Η δημοσιότητα 

επιτυγχάνεται συνήθως με τη δημοσίευση άρθρων, ειδήσεων, συνεντεύξεων τύπου 

και φωτογραφικού υλικού σχετικών με μια επιχείρηση ή με τα προϊόντα της, το 

προσωπικό της, τα μελλοντικά σχέδιά της κ.α. Η δημοσιότητα είναι ιδιαίτερα 

σημαντική, καθώς συμβάλλει στην αύξηση της αξιοπιστίας της πηγής του μηνύματος 

πολύ περισσότερο από την διαφήμιση.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα web sites που έχουν μία μοναδικότητα και 

περιλαμβάνουν πληροφορίες και στοιχεία που κρίνονται ενδιαφέροντα από τους 

καταναλωτές, εξασφαλίζουν σημαντική δημοσιότητα σε άλλα μέσα, όπως για 

παράδειγμα τον τύπο ή ακόμα και στην τηλεόραση. Εφημερίδες με μεγάλη 

κυκλοφορία αφιερώνουν ειδικές στήλες στις εξελίξεις στο διαδίκτυο και κάνουν 

αναφορά στα πιο αξιόλογα web sites προβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο έμμεσα και 

τις επιχειρήσεις που τα συντηρούν. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν 

τηλεοπτικές εκπομπές αφιερωμένες εξολοκλήρου στο διαδίκτυο και στην παρουσίαση 

επιτυχημένων sites επιχειρήσεων.

Η δημοσιότητα μαζί με την διαφήμιση, αποτελούν ίσως τα πιο ορατά στοιχεία 

του μίγματος προβολής μιας επιχείρησης στο διαδίκτυο. Πολλές πολύ γνωστές 

επιχειρήσεις, όπως η Adidas, η Wal-Mart και πολλές άλλες, έχουν δημιουργήσει το 

δικό τους web site για να προωθήσουν τα προϊόντα τους, να διακινούν με ταχύτητα 

επιχειρησιακές πληροφορίες, να δημοσιεύουν δελτία τύπου, να καλύπτουν θέσεις
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εργασίας, καθώς καν να ψυχαγωγούν, να ενημερώνουν και να επικοινωνούν με τους 

πελάτες τους. Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το Internet για να 

αυξήσουν την προσήλωση των καταναλωτών σε συγκεκριμένες μάρκες και για να 

αναπτύξουν με αυτούς μακροπρόθεσμες σχέσεις.

Όπως αναφέρουν οι George και Michael Belch [9], το Internet αποτελεί ένα 

χρήσιμο μέσο για την ανάπτυξη δημόσιων σχέσεων από τις επιχειρήσεις. Πολλά sites 

αφιερώνουν ένα σημαντικό κομμάτι τους σε αναφορές για την επιχείρηση, τις 

φιλανθρωπικές της δραστηριότητες, τα ετήσια οικονομικά της αποτελέσματα κ.ο.κ. 

Παρ’ όλα αυτά τονίζουν, ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων σήμερα δεν κάνει 

χρήση του Internet σε ικανοποιητικό βαθμό για την βελτίωση των δημοσίων σχέσεων. 

Οι περισσότερες επιχειρήσεις το χρησιμοποιούν απλώς ως ένα μέσο ενημέρωσης των 

καταναλωτών για τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που πωλούν.

6. Κριτική παρουσίαση χαρακτηριστικών ελληνικών εμπορικών Web sites

6.1. Case study www.BeautyShop.gr

Η γνωστή εταιρία πώλησης καλλυντικών Beauty Shop προχώρησε στη 

δημιουργία μίας πετυχημένης ιστοσελίδας στο Internet που συγκεντρώνει αρκετά 

θετικά στοιχεία. To site σχεδιάστηκε από την εταιρία Hellas On Line Α.Ε.

Κατ’ αρχήν, υπάρχουν δύο εκδόσεις της ιστοσελίδας στα Ελληνικά και στα 

Αγγλικά. Οπότε ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ποια από τις δύο επιθυμεί. 

Η πρώτη σελίδα με την οποία έρχεται σε επαφή ο χρήστης παρουσιάζεται στο 

παρακάτω έκθεμα.
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Έκθεμα 36: mvvv.BeiUilyShop.gr

4] "£> Internet

Πηγή: www.BeautyShop.gr

Σε γενικές γραμμές το site χαρακτηρίζεται ευχάριστο, εξαιτίας της επιλογής 

ζωηρών χρωμάτων που ελκύουν τους επισκέπτες. Επιπλέον, έχει δοθεί ιδιαίτερο 

βάρος στην λειτουργικότητα του site. Δίδεται η δυνατότητα στους καταναλωτές να 

πραγματοποιήσουν αγορές online και μάλιστα χωρίς τη χρήση πιστωτικής κάρτας, 

αλλά πληρώνοντας με αντικαταβολή όταν παραλάβουν τα προϊόντα. Μάλιστα δίδεται 

και ένα κίνητρο για την πραγματοποίηση online αγορών, καθώς οι καταναλωτές 

έχουν έκπτωση 10% αν πραγματοποιήσουν της αγορές τους μέσω του site για την 

πρώτη αγορά και 5% για όλες τις επόμενες.

To site φορτώνεται εύκολα και η πλοήγηση στις σελίδες του είναι εύκολη και 

γρήγορη. Ακόμη, προσφέρει διάφορες συμβουλές ομορφιάς στους επισκέπτες και 

πληροφορίες για καλλυντικά, οι οποίες είναι ενδιαφέρουσες και διαρκώς 

ανανεώνονται με αποτέλεσμα να εξασφαλίζεται η συχνή επίσκεψη των χρηστών στην 

ιστοσελίδα, ακόμη και αν δεν έχουν την πρόθεση να πραγματοποιήσουν κάποια 

αγορά.
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6.2. Case study www.greekbooks.gr

Το συγκεκριμένο ελληνικό Web site αναπτύχθηκε από την εταιρία FDS ΑΕ 

και αποτελεί ίσως το λειτουργικότερο ελληνόγλωσσο online βιβλιοπωλείο. Μάλιστα 

βραβεύτηκε με το Πρώτο Βραβείο για Best Shop Site στα Web Awards του 2000. 

Πρόκειται για μια σημαντική προσπάθεια, με στόχο όχι απλώς την πώληση 

ελληνόγλωσσων βιβλίων, αλλά και τη διατήρηση όλης της Ελληνικής βιβλιογραφίας.

To greekbooks διαθέτει σήμερα περίπου 60.000 τίτλους βιβλίων και 

ενημερώνεται συνεχώς με γρήγορους ρυθμούς. Συνεπώς είναι ενημερωμένο με τους 

τελευταίους τίτλους, στοιχείο σημαντικό για την επιτυχία του. Επίσης, είναι 

κατασκευασμένο με την χρήση της τελευταίας τεχνολογίας και στόχο τη καλύτερη 

δυνατή λειτουργικότητα για τους χρήστες. Η αναζήτηση των βιβλίων, η ταξινόμηση 

με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, η μαζική τοποθέτησή τους σε καλάθι αγοράς και 

η μαζική αποθήκευση σε προσωπική βιβλιοθήκη με ταυτόχρονη επιλογή εμφάνισης 

σε wish list, είναι μερικές από τις δυνατότητες που σχεδιάστηκαν ώστε οι επισκέπτες 

να εξυπηρετούνται με τρόπο γρήγορο και απλό. Επιπλέον, οι επικεφαλίδες είναι 

ελκυστικές, με αποτέλεσμα να οδηγούν τους επισκέπτες μέσα στο site.

Ακόμη, μέσα από το site υπάρχει η δυνατότητα online παραγγελίας με τρόπο 

ιδιαίτερα απλό, ενώ τα έξοδα αποστολής είναι δωρεάν για αγορές που ξεπερνούν ένα 

ορισμένο ποσό. Τέλος, η ιστοσελίδα φορτώνεται εύκολα και οι ταχύτητες είναι 

ικανοποιητικές για τους χρήστες που αναζητούν ταχύτητα στην εξυπηρέτησή τους.

Στο παρακάτω έκθεμα παρουσιάζεται η αρχική σελίδα, που «βλέπουν» οι 

επισκέπτες του site μόλις το επισκέπτονται.
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Έκθεμα 37: www.greekbooks.gr
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6.3. Case study www.kokkoris.com.gr

Το κατάστημα επίπλων Κόκκορης απέκτησε τον Μάρτιο του 2002 παρουσία 

στο Internet. Στο site της εταιρίας που κατασκευάστηκε από την εταιρία WorldSites 

Α.Ε., παρουσιάζονται τα προϊόντα της επιχείρησης ανά κατηγορία, υπάρχει ενότητα 

με έπιπλα σε προσφορά, καθώς και νέα της εταιρίας.

To site διακρίνεται για την ευκολία πρόσβασης, την ικανοποιητική ταχύτητα 

πλοήγησης και το ευχάριστο γραφικό περιβάλλον. Η εταιρία Κόκκορης έχει 

πρόσβαση στο τμήμα διαχείρισης του site, έτσι ώστε να μπορεί να ανανεώνει τα 

προϊόντα και τις προσφορές όποτε εκείνη το κρίνει σκόπιμο, κρατώντας τους 

επισκέπτες ενήμερους αναφορικά με τις εξελίξεις στον χώρο του μοντέρνου επίπλου.

Τέλος, δίνεται η δυνατότητα στους επισκέπτες να επικοινωνήσουν με την 

εταιρία και να υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις ή ερωτήματα. Δεν υπάρχει όμως η 

δυνατότητα πραγματοποίησης αγορών μέσω της ιστοσελίδας, κάτι που δεν 

αποκλείεται για το μέλλον. Πάντως η φύση των προϊόντων που πωλεί η εταιρία 

κρίθηκε από τους υπεύθυνους ότι απαιτεί την φυσική παρουσία των καταναλωτών σε 

ένα από τα καταστήματά της πριν την πραγματοποίηση κάποιας αγοράς.
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Έκθεμα 38: www.kokkoris.com.gr
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Πηγή: wwwkokkoris.com.gr

7. Νομικά, ηθικά και ζητήματα ασφάλειας που συνδέονται με το e-marketing

7.1. Νομικά ζητήματα

Σύμφωνα με τους Jinender Jain και Vinod Krishnan [19], το μοντέλο των 

συναλλαγών μέσω του κυβερνοχώρου παρουσιάζεται στο έκθεμα 39.

93

http://www.kokkoris.com.gr


To Internet toe αέσο προβολής των σύγγοονων επιχειρήσεων

Έκθεμα. 39: Μοντέλο συναλλαγών στο Intcrnel

Debit customer 
and credit vendor

Bank 4- Pavment gateway

Πηγή: Jain Jinender & Krishnan Vinod, «Legal and Transaction issues in e-commerce», 

http://www. indiainfoline. com/bisc/#summ

Όπως επισημαίνουν χαρακτηριστικά, οι κύριες ανησυχίες που συνδέονται με 

το παραπάνω μοντέλο είναι:

X Η προστασία των δεδομένων - η κατάχρηση των στοιχείων των χρηστών 

X Η εγκυρότητα των δεδομένων - η αξιοπιστία των μερών που συμμετέχουν 

X Η φορολογία - θέματα που συνδέονται με την φορολογία

Άμεσα συνδεδεμένο με τα παραπάνω βασικά θέματα είναι το νομικό πλαίσιο 

μέσα στο οποίο λειτουργεί το συγκεκριμένο μοντέλο. Οι απάτες, τα οικονομικά 

παραπτώματα και η φοροδιαφυγή δεν είναι φαινόμενα μόνο του Internet, αλλά το 

ηλεκτρονικό εμπόριο μέσω του διαδικτύου προσφέρει σίγουρα νέους τρόπους για την 

διάπραξη παλαιών εγκλημάτων.

Η επιβολή κανόνων και διατάξεων για τη ρύθμιση του ηλεκτρονικού εμπορίου 

μέσω του Internet εμφανίζει δυσκολίες, καθώς:

* Το εύρος των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται μέσω του Internet και 

η τεχνολογία που απαιτείται, μεταβάλλονται διαρκώς. Παραδοσιακά, η
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δημιουργία νόμων αποτελεί μια εξελικτική διαδικασία, κατά τη διάρκεια της 

οποίας οι νόμοι και οι διατάξεις συνεχώς προσαρμόζονται ανάλογα με τις 

ανάγκες των κοινωνιών. Όσον αφορά όμως το Internet και το ηλεκτρονικό 

εμπόριο, η ταχύτητα των αλλαγών είναι και θα εξακολουθήσει να είναι 

εξαιρετικά ταχεία, ώστε να λάβει χώρα αυτή η διαδικασία. Συνεπώς, τίθεται η 

επιλογή ή να εφαρμοστεί στο Internet το ήδη υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο ή 

να θεσπιστεί νέο νομοθετικό πλαίσιο για να αντιμετωπίσει την πρόκληση του 

ηλεκτρονικού εμπορίου.

Η ίδια η φύση της τεχνολογίας του Internet συνεπάγεται ότι πρόκειται για ένα 

διεθνές μέσο. Λρα προκύπτουν προβλήματα που συνδέονται με το ποιο 

νομικό σύστημα ποιας χώρας έχει δικαιοδοσία να παρέμβει στις εμπορικές 

συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του Διαδικτύου.

Ασχολούμενοι με το ζήτημα των νομικών θεμάτων που σχετίζονται με το e- 

marketing, οι Pride και Ferrell [26] αναφέρουν ότι το Internet αναπτύχθηκε με τόσο 

γρήγορους ρυθμούς που προέκυψαν πολλά καινούργια νομικά ζητήματα. Λίγοι νόμοι 

καλύπτουν το θέμα της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια του e- 

marketing, όμως το κενό καλύπτουν νόμοι και διατάξεις που έχουν δημιουργηθεί 

γενικότερα για το e-marketing. Παρόλα αυτά, οι περιορισμένες διατάξεις αναφορικά 

με τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τα 

προσωπικά στοιχεία των καταναλωτών επιτρέπουν σε επιχειρήσεις να αγοράζουν και 

να πωλούν νόμιμα πληροφορίες που αφορούν τους καταναλωτές, ώστε να 

αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, τα πρώτα σημαντικά βήματα προς την 

θεσμοθέτηση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ευρωπαίων 

καταναλωτών στο Internet και σε σχέση με το e-marketing, πραγματοποιήθηκαν το 

1998, όταν τέθηκε σε ισχύ ντιρεκτίβα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) για την 

προστασία των δεδομένων. Συγκεκριμένα απαιτείται από τις επιχειρήσεις, όταν 

ζητούν προσωπικά δεδομένα, να εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα αυτά 

θα χρησιμοποιηθούν στο μέλλον, καθώς και να ζητούν από τους καταναλωτές την 

άδειά τους. Επίσης, οι επιχειρήσεις στην Ευρώπη υποχρεούνται να θέσουν στη 

διάθεση των καταναλωτών τα δεδομένα που έχουν συλλέξει και τους αφορούν, όπως 

αντίστοιχα οι επιχειρήσεις στην Αμερική υποχρεούνται να επιτρέπουν την πρόσβαση 

στους καταναλωτές στα στοιχεία που αφορούν το προσωπικό ιστορικό των 

συναλλαγών που έχουν πραγματοποιήσει. Ακόμη, οι διαχειριστές των δικτύων δεν
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έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν cookies για να παρακολουθούν τις κινήσεις και 

τις προτιμήσεις των καταναλωτών όταν αυτοί επισκέπτονται ένα web site, αλλά ούτε 

και να πωλούν αρχεία με τις διευθύνσεις e-mail σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη 

έγκριση των καταναλωτών. Η συγκεκριμένη ντιρεκτίβα έχει σαν αποτέλεσμα καμία 

επιχείρηση να μην έχει το δικαίωμα να διαθέσει στοιχεία που αφορούν κατοίκους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σε χώρες των οποίων οι νόμοι περί προστασίας προσωπικών 

δεδομένων δεν είναι αντίστοιχοι των νόμων της Ε.Ε. Αυτή η ντιρεκτίβα αναμένεται 

να δημιουργήσει μια νομική πραγματικότητα που μπορεί να αποτελέσει στο μέλλον 

σημείο αναφοράς για άλλα κράτη.

7.2. Ηθικά ζητήματα

Η πρακτική εφαρμογή του e-marketing αφορά κυρίως την ανάλυση των 

στοιχείων και πληροφοριών που περιλαμβάνουν βάσεις δεδομένων και αφορούν τους 

χρήστες του διαδικτύου. Δισεκατομμύρια δυνητικών αγοραστών μπορούν να 

προσεγγιστούν με τις πρακτικές του e-marketing. Παρόλα αυτά, μια σύντομη εξέταση 

της εφαρμογής του e-marketing στην πράξη, δείχνει ότι ορισμένες επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στο Internet χρησιμοποιούν ιδιαίτερα επιθετικές πρακτικές, όπως 

είναι τα popups, τα παραπλανητικά banners και οι υπερ-συνδέσεις (hyperlinks) και 

διάφορες άλλες μορφές παρεισφρητικών μηχανισμών, οι οποίοι παραβιάζουν τα 

προσωπικά δεδομένα των χρηστών του διαδικτύου. Και όσο η τεχνολογία εξελίσσεται 

από τη χρήση προσωπικών υπολογιστών στις φορητές επικοινωνίες, είναι ορατή η 

προοπτική αυτή η κατάσταση να οξυνθεί και να καταστεί ακόμη πιο φορτική για τους 

χρήστες, καθώς θα υπάρχει η δυνατότητα ακόμη και του εντοπισμού της φυσικής 

τους θέσης. Δεδομένου ότι τέτοια ισχυρά επινοήματα θα αποτελέσουν τον κανόνα τα 

επόμενα δύο με πέντε χρόνια, όπως υποστηρίζει η Claire Gauzente [15], οι 

επιχειρήσεις που επιθυμούν να διαφοροποιηθούν από τον ανταγωνισμό θα πρέπει να 

εφαρμόσουν κανόνες δεοντολογίας στο e-marketing, ώστε να κατορθώσουν να 

κερδίσουν περισσότερους καταναλωτές και να διατηρήσουν το ήδη υπάρχον 

πελατολόγιό τους. Η υιοθέτηση βραχυπρόθεσμων στρατηγικών θα ωθήσει τις 

επιχειρήσεις σε σύντομες διαφημιστικές καμπάνιες και διαφημιστικά σχέδια και στην 

υιοθέτηση ανήθικης στάσης. Αυτός ο κίνδυνος μπορεί να αποφευχθεί αν οι 

επιχειρήσεις αναπτύξουν ένα μοντέλο ηθικής αμφίδρομης επικοινωνίας με τους 

καταναλωτές. Το μοντέλο που ανέπτυξε και προτείνει η Claire Gauzente αναφέρει 

συγκεκριμένες πρακτικές, η σωστή ερμηνεία των οποίων οδηγεί στην ενδυνάμωση
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της θέσης των καταναλωτών και στην δημιουργία σημαντικού πλεονεκτήματος, τόσο 

για τις επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές.

Παρατηρώντας την πρακτική εφαρμογή του e-marketing μέσω του Internet, 

ανακαλύπτει κανείς ότι είναι κυρίως δύο τα θέματα που προκύπτουν: Η συλλογή των 

στοιχείων των καταναλωτών και χρήση των διαφόρων εργαλείων marketing. Όσον 

αφορά το πρώτο θέμα, η τεχνολογία του Internet παρέχει τη δυνατότητα για τη 

συλλογή στοιχείων σε μια κλίμακα άνευ προηγουμένου. Όμως ορισμένες πτυχές της 

διαδικασίας συλλογής αυτών των στοιχείων είναι ορατές (όπως η εκούσια 

γνωστοποίηση των στοιχείων τους από τους ίδιους τους καταναλωτές για την 

πραγματοποίηση κάποιας αγοράς, για να τους επιτραπεί η είσοδος σε κάποια 

συγκεκριμένη ιστοσελίδα κ.α.), ενώ άλλες είναι λιγότερο ορατές και αντιληπτές από 

τους καταναλωτές (όπως τα cookies, το IP κ.α.). Εξαιτίας της πιθανής κατάχρησης 

αυτών των πληροφοριών, πολλοί καταναλωτές διστάζουν να πραγματοποιήσουν 

αγορές μέσω του Internet. Φαινόμενα όπως η ανάπτυξη ειδικών λογισμικών πακέτων 

που εξασφαλίζουν «ιδιωτική πλοήγηση στο Internet» αποτελούν σαφή ένδειξη της 

ανησυχίας των καταναλωτών αναφορικά με την εισβολή στην ιδιωτική τους ζωή.

Σύμφωνα με στοιχεία που προέκυψαν από έρευνα του Culnan που 

πραγματοποιήθηκε στα 100 εμπορικά web sites με την μεγαλύτερη κίνηση [12 & 13] 

μόνο το 20% από αυτά εφαρμόζουν μια πολιτική σύμφωνα με κανόνες δεοντολογίας. 

Οι εκθέσεις του Culnan, αναδεικνύουν πέντε στοιχεία που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να περιγράφουν την στάση ενός web site ως προς τον σεβασμό 

της εμπιστευτικότητας των στοιχείων των καταναλωτών:

η Η γνωστοποίηση στους καταναλωτές αναφορικά με την φύση των 

πληροφοριών που συλλέγονταμ με ποιόν τρόπο αυτές θα χρησιμοποιηθούν, αν 

θα αποκαλυφθούν τα στοιχεία τους σε τρίτους και αν χρησιμοποιούνται 

cookies ή όχι.

ίί Η δυνατότητα επιλογής από τη μεριά των καταναλωτών να αποδεχτούν ή να 

εκφράσουν τη διαφωνία τους στις διάφορες πτυχές της διαδικασίας συλλογής 

των πληροφοριών.

Η δυνατότητα πρόσβασης των καταναλωτών στα στοιχεία του, ώστε να τα 

επανεξετάσει ή ακόμη και να τα διορθώσει.

Η ασφάλεια κατά την συλλογή και αποθήκευση των στοιχείων των 

καταναλωτών.
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ir Η δυνατότητα επαφής του καταναλωτή με κάποιον υπεύθυνο, τα στοιχεία του 

οποίου γίνονται γνωστά στην περίπτωση που ο καταναλωτής επιθυμεί να 

θέσει κάποια ερωτήματα ή να εκφράσει τυχόν παράπονα αναφορικά με 

ζητήματα εμπιστευτικότητας των δεδομένων του.

Όσον αφορά το θέμα της χρήσης των πληροφοριών που συλλέγονται και τα 

εργαλεία marketing που χρησιμοποιούνται, ορισμένες πρακτικές που 

χαρακτηρίζονται ως αποτελεσματικές είναι στην πραγματικότητα παραπλανητικές. Η 

Claire Gauzente αναφέρει χαρακτηριστικά κάποιες από τις συμβουλές που δίνονται 

σήμερα από διαφημιστικές εταιρίες για την σχεδίαση αποτελεσματικών banners:

Ω Δημιουργήστε την αίσθηση του επείγοντος 

Ω Χρησιμοποιήστε την λέξη «Free»

Ω Ορισμένες κοινοτυπίες, όπως το ότι το σεξ και η βία πουλάνε, μπορούν να 

αποδειχτούν αποτελεσματικές

Στο πεδίο της διαφήμισης η Claire Gauzente επισημαίνει ότι υπάρχουν τρεις 

μεταβλητές που είναι σημαντικές για την αξιολόγηση της δεοντολογικής φύσης μίας 

διαφήμισης: η προσωπική αυτονομία, η κυριαρχία του καταναλωτή και η 

βλαβερότητα των προϊόντων. Η προσωπική αυτονομία αναφέρεται στην ικανότητα 

που έχουν τα άτομα να αναγνωρίζουν τη δύναμη επηρεασμού των διαφημίσεων. Η 

κυριαρχία του καταναλωτή αναφέρεται στο επίπεδο γνώσεων και απαιτήσεων της 

αγοράς -στόχου. Τέλος, η βλαβερότητα των προϊόντων αναφέρεται στη φύση τους 

(για παράδειγμα η διαφήμιση τσιγάρων μπορεί να χαρακτηριστεί ως ανήθικη, καθώς 

το προϊόν αυτό είναι επιβλαβές για την υγεία των καταναλωτών). Στο Internet η 

βλαβερότητα θα μπορούσε να προσδιοριστεί αν αναλογιστούμε τις διαφημίσεις των 

πορνογραφικών sites.

Ορισμένες ακόμη πτυχές της διαφήμισης μέσω του Internet, που επισημαίνει η 

Claire Gauzente, αποτελούν τα επίπεδα της αδιακρισίας των διαφημίσεων. Στο 

έκθεμα 40 παρουσιάζεται μια σύγκριση της διαφήμισης στο Internet σε σχέση με τις 

γενικές τακτικές της διαφήμισης.
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Έκθεμα 40: Ηθικός αντιληπτικός χάρτης τρέχουσας γκάμας διαφημίσεων

Some banner ads

Bluetooth
(Possibly)

Cnstomer sovereignty 
low

Direct jnnk-mail

High intrusivenes*

Agreed E-mailing of offers 
eg. Amazon

Some banner ads

TV/Radio ads
Cnstomer sovereignty 
high

Agreed direct mail 
offerings

Newspaper ads

Low intmsiveness

Πηγή: Claire Gauzente, “Ethical marketing for competitive advantage on the Internet ”, Journal of the 

Academy of Marketing Science Review, Vol. 01, Number 10, pp.5, 2001.

To έκθεμα 40 καθιστά εμφανή τον τρόπο με τον οποίο η διαφήμιση στο 

Internet μπορεί να καταπατήσει την αυτονομία και κυριαρχία των καταναλωτών 

όντας παρεισφρητική και μη σεβόμενη τα προσωπικά δεδομένα των ατόμων.

Συνοψίζοντας όλα όσα προαναφέρθηκαν από την Gauzente και τον Culnan 

μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα μοντέλο για την κατανόηση και την αξιολόγηση 

των δεοντολογικών πρακτικών του marketing στο Internet. Το μοντέλο αυτό 

παρουσιάζεται στο έκθεμα 41.
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Έκθεμα 41: Σκιαγράφηση δεοντολογικού Internet marketing

Notice 
»■ Choice 

Contact 
* Security 

Access 
Horizon 

Intrusiveness

Individual autonomy 
Consumer sovereignty 

Harmfulness of product

Ethical interactivity

Claire Gauzente, “Ethical marketing for competitive advantage on the Internet”, Journal of the 

Academy of Marketing Science Review, Largo University of Angers, Vol. 01, Number 10, pp.6, 2001.

To μοντέλο αυτό, δείχνει τον τρόπο με τον οποίο η προσωπική αυτονομία, η 

κυριαρχία του καταναλωτή και η βλαβερότητα των προϊόντων αλληλεπιδρούν με 

τους επτά παράγοντες που παρουσιάζονται. Στους πέντε παράγοντες του Culnan 

έχουν προστεθεί και ο χρονικός ορίζοντας (στοιχείο του χρόνου) και η παρείσφρηση. 

Αυτοί οι επτά παράγοντες, όπως αναφέρει η Gauzete, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για την συνολική αξιολόγηση του βαθμού σεβασμού της δεοντολογίας στην 

αμφίδρομη σχέση μεταξύ επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται μέσω του Internet 

και των καταναλωτών. Ένας μηδενικός (ή ελάχιστος) βαθμός στην αξιολόγηση του 

σεβασμού της δεοντολογίας από μια επιχείρηση στο Internet, σημαίνει ότι αυτή 

απλώς γνωστοποιεί στους καταναλωτές την φύση των πληροφοριών που συλλέγονται 

και με ποιόν τρόπο αυτές θα χρησιμοποιηθούν, ενώ παρέχει επίσης και κάποια 

επίπεδα ασφάλειας. Υψηλότερα επίπεδα σεβασμού της δεοντολογίας μπορούν να 

επιτευχθούν από τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν υπ’ όψιν τους τους υπόλοιπους 

παράγοντες. Αναλυτικά τα επίπεδα σεβασμού της δεοντολογίας από τις επιχειρήσεις 

παρουσιάζονται στο έκθεμα 42.
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"Εκθεμα 42: Κριτήρια δεοντολογικού marketing και συγκριτικού

πλεονεκτήματος

Notice Choice Contact Security Access Horizon Intrusive ness

II XI II u II II II
Frst level of Choice about 71 interactivity 71 increased 7i trust 71 update reliable Agreed marketing
thics disclosure: 71 opp ammiie s tiust 71 accurate database actions leadingto
” Institutional 71 reliable data to ^ image inf onnaticm possibility to 71 targeted

image Choice about use: communicate 71 reliable identify long marketing action
71 target with database term 71 profitable

marketing consigners relationships marketing
actions 71 development opp attrn ties actions

7» Overall: of consumers
71 Trust knowledge

71 bettervalue fareansumers 
71 better relationship qualify 

71 increase of lifetime valie of consumers 
71 differentiating advantage

Πηγή: Claire Gauzente, “Ethical marketing for competitive advantage on the Internet ”, Journal of the 

Academy of Marketing Science Review, Largo University of Angers, Vol. 01, Number 10, pp.7, 2001.

Όλοι οι παραπάνω παράγοντες βοηθούν στην ενδυνάμωση της θέσης των 

καταναλωτών. Σύμφωνα με την Gauzente, οι καταναλωτές δεν θα έπρεπε απλά και 

μόνο να έχουν την ευχέρεια να αποκρύπτουν τα στοιχεία που τους αφορούν και δεν 

επιθυμούν να κοινοποιήσουν σε επιχειρήσεις, αλλά επιπλέον, θα έπρεπε να τους 

δίνεται και η δυνατότητα με διαφάνεια και ακρίβεια να καταλήγουν σε κάποιου 

είδους συνεννόηση με τις επιχειρήσεις με τις οποίες έχουν συναλλαγές μέσω του 

Internet, αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο τα στοιχεία που τους αφορούν θα 

χρησιμοποιηθούν. Αν σεβαστούν τους καταναλωτές οι επιχειρήσεις με παρουσία στο 

διαδίκτυο, θα αποκτήσουν ένα σημαντικό διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

έναντι των ανταγωνιστών τους, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Καθώς το Internet συνεχώς αναπτύσσεται, προκύπτουν συνεχώς νέα 

προβλήματα δεοντολογίας. Λαμβάνοντας αυτό σαν δεδομένο, η American Marketing 

Association [8] ανέπτυξε έναν κώδικα δεοντολογίας για το e-marketing, όπως 

παρουσιάζεται στο έκθεμα 43.
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Εκθεμα 43: Κώδικας δεοντολογίας από την American Marketing Association για

το e-marketing

American Marketing Association’s Code of Ethics for Marketing on the Internet

Preamble
The Internet, including online computer communications, has become increasingly important 
to marketer’s activities, as they provide exchanges and access to markets worldwide. The 
ability to interact with stakeholders has created new marketing opportunities and risks that are 
not currently specifically addressed in the American Marketing Association Code of Ethics. 
The American Marketing Association Code of Ethics for Internet marketing provides 
additional guidance and direction for ethical responsibility in this dynamic area of marketing. 
The American Marketing Association is committed to ethical professional conduct and has 
adopted these principles for using the Internet, including on-line marketing activities utilizing 
network computers.
General Responsibilities
Internet marketers must assess the risk and take responsibility for the consequences of their 
activities. Internet marketers’ professional conduct must be guided by:

1. Support of professional ethics to avoid harm by protecting the rights of privacy, 
ownership and access.

2. Adherence to all applicable laws and regulations with no use of Internet marketing 
that would be illegal, if conducted by mail, telephone, fax or other media.

3. Awareness of changes in regulations related to Internet marketing.
4. Effective communication to organizational members on risks and policies related to 

Internet marketing, when appropriate.
5. Organizational commitment to ethical Internet practices communicated to employees, 

customers and relevant stakeholders.
Privacy
Information collected from the Internet sources should be confidential and used only for 
expressed purposes. All data, especially confidential customer data, should be safeguarded 
against unauthorized access. The expressed wishes of others should be respected with regard 
to the receipt of unsolicited e-mail messages.
Ownership
Information obtained from the Internet sources should be properly authorized and 
documented. Information ownership should be safeguarded and respected. Marketers should 
respect the integrity and ownership of computer and network systems.
Access
Marketers should treat access to accounts, passwords, and other information as confidential, 
and only examine or disclose content when authorized by a responsible party. The integrity of 
others’ information systems should be respected with regard to placement of information, 
advertising or messages.
Πηγή: American Marketing Association, www.ama.org

Τέτοιου είδους κανονιστικές πολιτικές μπορούν να καλύψουν τα κενά μέχρι 

τη θέσπιση ειδικών νόμων από τις χώρες. Είναι θετικό το γεγονός ότι οι περισσότεροι 

marketers φαίνεται ότι αναγνωρίζουν την ανάγκη να ακολουθήσουν ορισμένους 

κανόνες δεοντολογίας, καθώς συνειδητοποιούν ότι με αυτό τον τρόπο μπορούν να 

εκμεταλλευτούν όλες τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τη χρήση του Internet για 

την ανάπτυξη μακροπρόθεσμων σχέσεων με τους πελάτες τους.
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7.3. Ζητήματα ασφάλειας

Το ζήτημα της ασφάλειας στο Internet απασχολεί σχεδόν το σύνολο των 

καταναλωτών που το χρησιμοποιούν ως μέσο για την πραγματοποίηση αγορών. Παρ’ 

όλες τις επενδύσεις των επιχειρήσεων σε σύγχρονες μεθόδους προστασίας, τα 

στοιχεία που μιλούν για απάτες στο διαδίκτυο εξακολουθούν να είναι ανησυχητικά. 

Σύμφωνα με σχετικό άρθρο [25], έρευνα της GartnerG2, αποκάλυψε ότι περισσότερα 

από $700 εκατομμύρια σε πωλήσεις χάθηκαν εξαιτίας διαφόρων δολιοφθορών μέσα 

στο 2001. Το ποσό αυτό αποτελεί το 1,14% των συνολικών online πωλήσεων που 

πραγματοποιήθηκαν μέσω του διαδικτύου την περσινή χρονιά και έφτασαν τα $61,8 

δις. Θετικό είναι πάντως το γεγονός ότι τουλάχιστον οι ενήλικες στην Αμερική έχουν 

ξεκινήσει να υιοθετούν τις λύσεις που προτείνουν διάφορες εταιρίες πιστωτικών 

καρτών για την προστασία στις απάτες.

Όπως αναφέρεται στο ίδιο άρθρο, έρευνα της Gartner που διεξήχθη σε 

περισσότερους από 1,000 ενήλικες καταναλωτές στις Ηνωμένες Πολιτείες της 

Αμερικής τον Ιανουάριο του 2002, έδειξε ότι το 5,2% των ερωτώμενων είχε πέσει 

θύμα απάτης λόγο χρήσης πιστωτικής κάρτας μέσα στο 2001. Επίσης, το 1,9% των 

ερωτώμενων έπεσε θύμα κλοπής των στοιχείων της ταυτότητάς του. Επιπλέον, η 3η 

ετήσια CyberSource Fraud Survey που πραγματοποιήθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου του 

2001, αποκάλυψε ότι οι επιχειρήσεις ανέμεναν αύξηση του ποσοστού των κλοπών 

κατά τη διάρκεια των εορτών, αύξηση η οποία θα έφτανε μέχρι και το τριπλάσιο του 

ποσοστού που ισχύει για τον υπόλοιπο χρόνο. Ακόμη, περισσότεροι από τους μισούς 

ερωτώμενους (54%) χαρακτήρισαν τις απάτες με τις πιστωτικές κάρτες ως «πολύ 

σοβαρό φαινόμενο» και το 65% έλαβε περισσότερες προφυλάξεις κατά τη διάρκεια 

των διακοπών του 2001 από ότι τον υπόλοιπο χρόνο.

Σύμφωνα με δημοσιευμένα άρθρα στον τύπο, η ασφάλεια στο Internet 

παρουσιάζει ακόμη αρκετές ελλείψεις, γεγονός που συμβάλλει αρνητικά στην 

επιλογή του ως μέσο για την πραγματοποίηση αγορών από πολλούς καταναλωτές. 

Άρθρο της Ναυτεμπορικής τον Φεβρουάριο του 2002 [42] χαρακτηριστικά αναφέρει 

ότι ενισχύονται οι ανησυχίες ότι οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο Διαδίκτυο 

δεν έχουν τα κατάλληλα εφόδια για να αντιμετωπίσουν κάποιο κρούσμα 

ηλεκτρονικού σαμποτάζ, ύστερα από διάφορα περιστατικά όπου ανώνυμοι χάκερς 

εισβάλουν σε απόρρητες πληροφορίες επιχειρήσεων και οργανισμών αναγκάζοντας 

ακόμη και μερικές εταιρίες να αναστείλουν τη δραστηριότητά τους. Οι ειδικοί 

επισημαίνουν ότι οι επιθέσεις σε εταιρίες μέσω του Internet είναι χιλιάδες κάθε
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χρόνο, αλλά πολλές φορές δεν καταγγέλλονται από τις εταιρίες, οι οποίες φοβούνται 

ότι κάτι τέτοιο θα ήταν αρνητικό για την επιχειρηματική τους φήμη. Τα κίνητρα για 

επιθέσεις από χάκερς είναι ποικίλα. Πολλοί το κάνουν για την συγκίνηση που τους 

προσφέρει η παράνομη δράση, ενώ κάποιοι άλλοι ψάχνουν ευκαιρία για 

δημοσιότητα. Επιπλέον, μια σειρά προγραμμάτων που μπορούν να απενεργοποιήσουν 

συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών «βομβαρδίζοντάς» τα με δεδομένα είναι 

διαθέσιμα στο διαδίκτυο χωρίς χρέωση.

Σε ανάλογο άρθρο τον Μάρτιο του 2002 [37], αναφέρεται ότι όπως προκύπτει 

από ενδελεχή ετήσια έρευνα, έχει σημειωθεί ένα ακόμη άλμα των ιών που πλήττουν 

υπολογιστές και οι εμπειρογνώμονες περί την ασφάλεια των ηλεκτρονικών βλέπουν 

το πρόβλημα να διαχέεται σε μερικές νέες κατευθύνσεις. Πιο συγκεκριμένα, σε 

δείγμα που συγκεντρώθηκε από 300 εταιρίες της βορειοδυτικής Αμερικής, αλλά και 

διάφορους οργανισμούς, με βάση έρευνα την οποία διενήργησε η ICSA Labs, γίνεται 

αναφορά σε 1,2 εκατομμύρια περιπτώσεις, οι οποίες αφορούν δόλια διάρθρωση 

κώδικα υπολογιστών (του συστήματος των ειδικών συμβόλων που χρησιμοποιούνται 

στα computers) σε 666.327 υπολογιστές κατά τη διάρκεια της υπό έλεγχο περίοδο 

που τερματίστηκε στις 31 Αυγούστου. Στο τέλος αυτού του χρονικού διαστήματος, 

παρατηρήθηκε μια μέση μηνιαία «μόλυνση» με 103 ιούς ανά 1.000 ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές. Σημειώθηκε, δηλαδή, αύξηση κατά 13% σε σχέση με τα 91 περιστατικά 

μηνιαίως , τα οποία είχαν καταγραφεί σε έρευνα που διενεργήθηκε το 2000, σύμφωνα 

πάντα με τα στοιχεία της ICSA Labs, η οποία ανήκει στην TrueSecure Corporation 

της Herndon. Πρόκειται, μάλιστα, για την ίδια ποσοστιαία αύξηση που είχε 

σημειωθεί το 2000 έναντι του 1999.

Βέβαια μπορεί να χαρακτηριστεί ως θετικό το στοιχείο ότι μόλις το 28% όσων 

έλαβαν μέρος στης έρευνα ανέφερε ότι είχε εμπειρία καταστρεπτικών συνεπειών από 

ιό, αποτέλεσμα που επισύρει αυτό το χαρακτηρισμό στην περίπτωση που σημειωθεί 

«μόλυνση» σε 25 ή περισσότερους προσωπικούς υπολογιστές ή servers ταυτόχρονα. 

Στην έρευνα, η οποία είχε διενεργηθεί το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, το 51% 

των συμμετεχόντων είχε αναφέρει ότι είχαν σημειωθεί τέτοιου είδους καταστρεπτικές 

συνέπειες. Ωστόσο, ο πλέον καταστρεπτικός ιός του 2001, γνωστός με την ονομασία 

Nimda, εκδηλώθηκε αφού είχε ολοκληρωθεί η προαναφερόμενη έρευνα. Έτσι λοιπόν, 

όπως υπογραμμίζουν οι αναλυτές, τα μεγέθη που αφορούν τα καταστρεπτικά 

αποτελέσματα είναι κατά πάσα πιθανότητα υποβαθμισμένα. Ο Pitter Tipet, 

επικεφαλής του τμήματος τεχνολογίας στην TrueSecure, δηλώνει χαρακτηριστικά ότι
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το βασικό μήνυμα που προκύπτει είναι ότι ο κόσμος χειροτερεύει και ότι τα 

πράγματα είναι ολοένα και περισσότερο εκτός ελέγχου. To Internet και το 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) αποτελούν τους κυριότερους παράγοντες οι οποίοι 

επιταχύνουν τη διάδοση των ιών και των συναφών καταστρεπτικών προγραμμάτων. 

Οι περισσότεροι από αυτούς τους ιούς βρίσκονται στα συνημμένα αρχεία (attached 

files) και ενεργοποιούνται από τη στιγμή που ο χρήστης κάνει «κλικ» πάνω σε αυτά. 

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι όσοι ασχολούνται με τους «δόλιους κώδικες» επιδιώκουν 

τρόπους διάδοσής τους στο e-mail χωρίς όμως να απαιτείται η χρήση συνημμένων 

αρχείων.

Στα τέλη Απριλίου του 2002 [36] η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ποινή 

τεσσάρων ετών φυλάκισης για τα πιο σοβαρά «εγκλήματα» στον κυβερνοχώρο της 

Ευρώπης, ανεξάρτητα από τον τόπο στον οποίο διαμένει ο παραβάτης. Η πρόταση 

αυτή, αν εγκριθεί τελικά, θα δώσει τη δυνατότητα στις ευρωπαϊκές αρχές να διώκουν 

ποινικά τους παραβάτες, είτε κατοικούν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε εκτός, 

αλλά πραγματοποιούσαν «επιθέσεις» σε υπολογιστές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμόδιος για την δικαιοσύνη, ανέφερε ότι το 

έγκλημα στον κυβερνοχώρο σχετίζεται ολοένα και περισσότερο με δίκτυα 

οργανωμένου εγκλήματος που έχουν ως στόχο χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.

Τέλος, σε δημοσιευμένο άρθρο στις αρχές του χρόνου [38], γίνεται αναφορά 

στο επίμαχο θέμα των ναρκωτικών. Η φετινή έκθεση του ΟΗΕ πρότεινε διεθνή 

συνεργασία για την ανάπτυξη ενός δικτύου που θα ασκεί έλεγχο στο Internet σε ό,τι 

αφορά τα ναρκωτικά. Ο ΟΗΕ διαπιστώνει ότι το να διαπράξει κανείς έγκλημα ση 

ηλεκτρονικό περιβάλλον είναι εύκολο, γιατί απαιτούνται περιορισμένοι πόροι, ενώ τα 

πρόσωπα δεν διακινδυνεύουν καθώς υπάρχουν μικρές πιθανότητες να εντοπιστούν. Η 

παρουσίαση της έκθεσης του ΟΗΕ πραγματοποιήθηκε στις 27 Φεβρουάριου του 2002 

και τονίστηκε πως κατά τη διάρκεια του 2000, η Interpol διαπίστωσε πως οι 

Βρετανικές αρχές είχαν επισημάνει περισσότερες από 1,000 διευθύνσεις στο 

διαδίκτυο, οι οποίες πωλούν ναρκωτικά. Η έκθεση επισημαίνει ότι λόγω 

παραπληροφόρησης , προπαγάνδας ή πλύσης εγκεφάλου, οι νέοι άνθρωποι μπορεί να 

παρασυρθούν σε εγκληματικές πράξεις που συνδέονται με ναρκωτικά. Επίσης, 

διατίθενται δωρεάν συνταγές παρασκευής ναρκωτικών (μεταμφεταμίνες), έχουν 

διαπιστωθεί κρυπτογραφικά λογισμικά που χρησιμοποιούνται από ομάδες διακίνησης 

παράνομων ουσιών, ενώ γίνεται ολοένα δυσκολότερο να ανακαλυφθεί ξέπλυμα 

χρήματος εξαιτίας των διαδικτυακών τραπεζικών συναλλαγών.
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