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Πεξίιεςε
Σα ηειεπηαία ρξφληα ηα θηλεηά ηειέθσλα έρνπλ κεηαηξαπεί, απφ φρη θαη ηφζν
ρξήζηκεο ζπζθεπέο πςειήο ηερλνινγίαο, ζε αληηθείκελα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο καο
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ δηζεθαηνκκχξηα αλζξψπνπο ζε φιν ηνλ θφζκν. Η εμέιημε
ηεο ηερλνινγίαο απνηειεί ηνλ θπξηφηεξν ιφγν πνπ ζπλέβαιε ζε απηή ηελ ζεκαληηθή
αιιαγή. Δλψ ηα θηλεηά απνηεινχζαλ κία κηθξνγξαθία ησλ ζηαζεξψλ καο
ηειεθψλσλ, πιένλ έρνπλ κεηαηξαπεί ζε ζπζθεπέο επηθνηλσλίαο πνπ επηηεινχλ
πεξηζζφηεξεο απφ 20 δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο.
Λφγσ απηήο ηεο ηεξάζηηαο πηνζέηεζεο θηλεηψλ ηειεθψλσλ εκθαλίζηεθαλ θάπνηεο
λέεο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο. Μία εμ απηψλ ήηαλ ε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ
ηνπ ψζηε λα κπνξέζεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηνλ ηνκέα ηνπ Marketing. Δηζάγνληαο ηα
θηλεηά ηειέθσλα ζε απηφ ηνλ δσηηθήο ζεκαζίαο -απφ ηε κεξηά ησλ επηρεηξήζεσληνκέα, είλαη εχθνιε ε ζηφρεπζε ελφο αξθεηά κεγάινπ αξηζκνχ αηφκσλ πνπ κπνξεί
θάιιηζηα λα ζπγθξηζεί κε άιια κέζα δηαθήκηζεο φπσο ηελ ηειεφξαζε θαη ην
ξαδηφθσλν. Όκσο, ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πνπ ην θάλεη λα μερσξίδεη είλαη φηη δελ
παχεη λα απνηειεί έλα θαζαξά «πξνζσπηθφ» κέζν δηαθήκηζεο.
ε απηή ηε δηπισκαηηθή εξγαζία, φζνλ αθνξά ην ζεσξεηηθφ επίπεδν, ζα αλαιχζνπκε
ηελ έλλνηα ηνπ Mobile Marketing, θαηαγξάθνληαο ηα πιενλεθηήκαηα θαη
κεηνλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο θηλεηνχ κάξθεηηλγθ βάζεη βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο
θαη παξνπζηάδνληαο κεξηθέο απφ ηηο πνιπάξηζκεο εθαξκνγέο ηνπ, ζε δηάθνξνπο
επηρεηξεκαηηθνχο θιάδνπο.
Γηα ην πξαθηηθφ επίπεδν ηεο εξγαζίαο, πξαγκαηνπνηήζεθε κηα πξσηνγελήο έξεπλα
θαη ζα αλαιπζνχλ ηα δεδνκέλα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ
ψζηε λα δηεξεπλεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ελδερφκελεο εθαξκνγήο ππεξεζηψλ
κέζσ ηερληθψλ Mobile Marketing απφ δηάθνξνπο θαηαλαισηέο ζηελ ειιεληθή αγνξά.
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θνπόο εξγαζίαο
Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη αξρηθά, ε θαηαγξαθή βαζηθήο βηβιηνγξαθίαο
θαη εθαξκνγψλ ηνπ mobile marketing θαη ζηε ζπλέρεηα ε δηεξεχλεζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ελδερφκελεο εθαξκνγήο ππεξεζηψλ κέζσ ηερληθψλ Mobile
Marketing απφ δηάθνξνπο θαηαλαισηέο ζηελ ειιεληθή αγνξά θαη ε ρξεζηκφηεηα
απηνχ ηνπ λένπ κέζνπ πξνψζεζεο
Μεζνδνινγία
Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, ζην ζεσξεηηθφ επίπεδν αλαδεηήζεθε Διιεληθή θαη μέλε
βηβιηνγξαθία, θαζψο θαη εξεπλεηηθέο πξνζεγγίζεηο, κε βαζηθφ ζθνπφ λα απνδνζεί κία
αμηφπηζηε εηθφλα ζρεηηθά κε ην εμεηαδφκελν ζέκα βαζηδφκελε ζε έγθπξεο πεγέο
βάζεη ηεο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο.
ην πξαθηηθφ επίπεδν, πξαγκαηνπνηήζεθε πξσηνγελήο έξεπλα κε πεξαηηέξσ αλάιπζε
ησλ πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηε ζηάζε ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ σο
πξνο ηελ εθαξκνγή ππεξεζηψλ mobile marketing. Σέινο παξνπζηάδνληαη θαη
αλαιχνληαη ηα επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα.
Λέμεηο θιεηδηά

Mobile Marketing (Κηλεηφ Marketing), Mobile Advertising, Marketing

MIS 2009-2010

5

ΣΕΟΤΒΑΝΗΓΖ ΣΔΡΓΗΟ (ΑΜ: 12/08)

Mobile Marketing: Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε θαη πξαθηηθή εθαξκνγή

Δηζαγσγή
Πιένλ, ην Marketing απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ζηε δσή καο, είηε αθνξά
επηρεηξεκαηίεο είηε θαηαλαισηέο. Οπζηαζηηθά, Marketing είλαη ν ηξφπνο πνπ βξίζθεη
ν επηρεηξεκαηίαο γηα λα πξνσζήζεη ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο ηνπ θαη λα ηα
δηαθεκίζεη κε έμππλν ηξφπν, ψζηε λα έρεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα πνπ δελ είλαη
άιιν απφ ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ θαη ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ηεο επσλπκίαο. Απφ
ηελ άιιε, νη θαηαλαισηέο ζα δερηνχλ ηελ επίδξαζε/απνηειέζκαηα ηνπ Marketing
ψζηε λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο δηάθνξεο αλάγθεο ηνπο. Όκσο, νη απαηηήζεηο ησλ
επηρεηξεκαηηψλ θαη νη αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ ζπλερψο κεηαβάιινληαη.
Δπνκέλσο, ν ζθνπφο ησλ δηαθεκηζηψλ είλαη λα πξνζαξκφδνληαη ζηα δεδνκέλα ηεο
θάζε επνρήο θαη λα βξίζθνπλ ζπλερψο λένπο ηξφπνπο πξνψζεζεο πξντφλησλ θαη
ππεξεζηψλ.
Μηα λέα κέζνδνο πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο είλαη ην
Mobile Marketing,

πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη δηαθήκηζε πξντφλησλ

ρξεζηκνπνηψληαο ζαλ δηαθεκηζηηθφ κέζν ηα θηλεηά καο ηειέθσλα. Απηφ βέβαηα ήηαλ
αλακελφκελν φηη ζα ζπκβεί, δηφηη ε ζρέζε εμάξηεζεο πνπ έρνπκε αλαπηχμεη κε ηα
θηλεηά καο ηειέθσλα θαη ε πςειή δηείζδπζή ηνπο ζην παγθφζκην θνηλφ -πνπ αγγίδεη
ζρεδφλ ην 100% ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ- δελ ζα κπνξνχζε λα πεξάζεη απαξαηήξεηε
θαη αλαμηνπνίεηε. Σψξα πηα, νη θηλεηέο ζπζθεπέο δελ είλαη απιψο έλα ηειέθσλν.
Απνηεινχλ έλα πνιπκέζν πνπ πξνζθέξεη πξφζβαζε ζην Internet, απνζηνιή θαη ιήςε
κελπκάησλ, online games, ιήςε θαη απνζηνιή θσηνγξαθηψλ, downloading κνπζηθήο
θαη κία πιεζψξα εθαξκνγψλ πνπ είηε δηεπθνιχλνπλ, είηε θάλνπλ πνην επράξηζηε ηελ
θαζεκεξηλφηεηά καο.
Όπσο θαηαιαβαίλνπκε απηά ηα νθέιε έρνπλ κεηαηξέςεη ην θηλεηφ ηειέθσλν ζε έλα
απφ ηα πιένλ αλαπηπζζφκελα κέζα ζην ρψξν ηνπ Marketing. Σν Mobile Marketing
ζεσξείηαη κία απφ ηηο θαηαιιειφηεξεο ζηξαηεγηθέο γηα:



Αλαγλώξηζε θαη θαηαγξαθή δύζθνισλ target group όπσο πρ ην λεαληθό
θνηλό



Δηαθνξνπνίεζε κελπκάησλ αλάινγα κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθα ηνπ
θαηαλαισηή
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Ακθίδξνκε επηθνηλσλία



Τκεκαηνπνίεζε

βαζηζκέλε

ζε

δεκνγξαθηθά

θαη

ςπρνγξαθηθά

ραξαθηεξηζηηθά.
Η ζπγθεθξηκέλε εμαηνκηθεπκέλε ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ κε ηε ρξήζε θηλεηψλ
ζπζθεπψλ θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ απέλαληί ηνπ είλαη ην αληηθείκελν
κειέηεο ζε απηή ηε δηπισκαηηθή εξγαζία.
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ΜΔΡΟ 1Ο – ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ
‘It’s all about communication and trust relationships.’
Vesku Paananen, the father of the ringtone business, 2000

1. Ηζηνξηθή Αλαδξνκή
Σν πξψην δίθηπν θηλεηήο ηειεθσλίαο ιεηηνχξγεζε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80
ζηε θαλδηλαβία. Μέρξη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80 ηα θηλεηά ηειέθσλα ήηαλ
νγθψδε γηα λα κεηαθέξνληαη ζηελ ηζέπε θη έηζη ήηαλ εγθαηεζηεκέλα θπξίσο ζε
απηνθίλεηα. Σν πξψην θηλεηφ πνπ έιαβε άδεηα έγθξηζεο ήηαλ ην κνληέιν ηεο
‘Motorola’ DynaTAC8000X. Τπήξμε ε λαπαξρίδα ησλ θηλεηψλ πξψηεο γεληάο (1G).
ηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90 άξρηζε ε απνγείσζε ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ, κε ηελ
ςεθηνπνίεζε ζπζθεπψλ θαη δηθηχσλ (GSM). Σα θηλεηά έγηλαλ κηθξφηεξα θαη
έκπαηλαλ, έζησ θαη κε δπζθνιία, ζηελ ηζέπε ησλ ρξεζηψλ. Έγηλε έηζη ην πέξαζκα
ζηα θηλεηά ηεο δεχηεξεο γεληάο (2G), πνπ παξείραλ θαη θάπνηεο άιιεο επθνιίεο, φπσο
ε απνζηνιή ζχληνκσλ γξαπηψλ κελπκάησλ (sms) θαη ε ιήςε θσηνγξαθηψλ. [30]
ηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηψλα ήξζαλ ηα θηλεηά ηξίηεο γεληάο (3G), κε απεξηφξηζηεο
δπλαηφηεηεο πνιπκέζσλ. [30]
ηελ Διιάδα ε θηλεηή ηειεθσλία έθαλε ηελ εκθάληζή ηεο ην 1992, κε ηελ
πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ απφ ηελ θπβέξλεζε Μεηζνηάθε γηα ηε ρνξήγεζε δχν
αδεηψλ. Οη άδεηεο θαηαθπξψζεθαλ ζηελ Panafon (ηε ζεκεξηλή Vodafone), θαη ζηελ
ηηαιηθή Telestet (ηε ζεκεξηλή Wind). [30]
Σν Γεθέκβξην ηνπ 1992 έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ ην πξψην γξαπηφ κήλπκα ζην
αγγιηθφ ηειεπηθνηλσληαθφ δίθηπν ηεο Vodafone, ην νπνίν θάλεθε λα έρεη ηδηαίηεξε
απήρεζε ζην θνηλφ, φρη κφλν φζνλ αθνξά ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο αιιά θαη ηηο
επηρεηξεκαηηθέο ζπλδηαιιαγέο. Απνηέιεζκα ηεο δεκνηηθφηεηαο γηα ηελ νπνία γίλεηαη
ηψξα ιφγνο θαη ηεο εμέιημήο ηεο είλαη ε ζεκεξηλή κνξθή ηεο, ε νπνία θπκαίλεηαη ζε
θιίκαθα πνπ αγγίδεη ηε δηαθίλεζε 30 δηζεθαηνκκπξίσλ γξαπηψλ κελπκάησλ
κεληαίσο ζε παγθφζκην επίπεδν. [15]
χκθσλα κε έξεπλα ηεο εηαηξείαο Wireless Intelligence, ην 2010, ζε φιν ηνλ θφζκν
ιεηηνπξγνχλ πέληε δηζεθαηνκκχξηα ζπλδέζεηο θηλεηήο ηειεθσλίαο ελψ κφλν ηνλ
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ηειεπηαίν ελάκηζε ρξφλν πξνζηέζεθαλ πεξηζζφηεξεο απφ έλα δηζεθαηνκκχξην
ζπζθεπέο θηλεηψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φζνλ αθνξά ηελ Διιάδα, ηα απνηειέζκαηα
ηεο έξεπλαο «Lifestyles» ηεο Focus Bari, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαμχ επηεκβξίνπ
2009 θαη Μαξηίνπ 2010, δείρλεη φηη ε δηείζδπζε ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηε ρψξα
καο έρεη θηάζεη ζε επίπεδα άλσ ηνπ 90% [26]. Απηφ ζεκαίλεη φηη 9 ζηνπο 10
θαηνίθνπο ηεο ρψξαο καο έρεη ζηα ρέξηα ηνπο κία πξνζσπηθή ζπζθεπή επηθνηλσλίαο,
ηθαλή λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα επηθνηλσλία κε ήρν, θείκελν αιιά θαη εηθφλα. Σν
γεγνλφο απηφ θαζηζηά ην θηλεηφ ηειέθσλν απαξαίηεην γηα θάζε άλζξσπν, παληφο
ειηθίαο, θχινπ, κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ή ηφπνπ δηακνλήο, θαζψο εμππεξεηεί πνιιέο
θαη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ηνπ 24 ψξεο ην εηθνζηηεηξάσξν. Σαπηφρξνλα φκσο, ην
θηλεηφ ηειέθσλν απνηειεί θαη αλεθηίκεην εξγαιείν θαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ
ζθνπψλ ηνπ Άκεζνπ (direct) Marketing, πνπ είλαη ε δπλαηφηεηα απνζηνιήο
πξνζσπηθψλ κελπκάησλ, αιιά θαη ηεο επίηεπμεο εμαηξεηηθά αθξηβνχο ζηφρεπζεο.
ην ζεκείν απηφ είλαη απαξαίηεην λα επηζεκαλζεί ε ζρέζε αλάκεζα ζην άκεζν
marketing θαη ζην m-marketing, θαζψο ην δεχηεξν ζπληζηά έλα είδνο ηνπ άκεζνπ
Marketing, ην νπνίν επζχλεηαη γηα ηνλ άκεζν ραξαθηήξα απηνχ ηνπ θαλαιηνχ
επηθνηλσλίαο.
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2. Ση είλαη ην Direct Marketing;
Σν Άκεζν Μάξθεηηλγθ είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηαρπδξνκείνπ, ηειεθψλνπ, θαμ,
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη άιισλ εξγαιείσλ κε πξνζσπηθήο επαθήο γηα λα
επηηεπρζεί απεπζείαο επηθνηλσλία ή λα εμαζθαιηζηεί κηα άκεζε απάληεζε απφ έλαλ
ζπγθεθξηκέλν πειάηε ή ππνςεθίνπο πειάηεο. Γειαδή, ην Direct Marketing απνηειεί
έλαλ ηξφπν πξνζέγγηζεο πειαηψλ θαη γεληθφηεξα δηαθήκηζεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα
φκσο, ην άκεζν marketing, απνηειεί έλα πνην πξνζσπηθφ ηξφπν πξνζέγγηζεο
θαηαλαισηψλ θαη δπλεηηθψλ πειαηψλ. Απηφ κπνξεί λα γίλεη κε πάξα πνιινχο
ηξφπνπο π.ρ. παξάιιεια κε ηελ ηαρπδξφκεζε δηαθεκηζηηθνχ πιηθνχ, κέζσ
εμαηνκηθεπκέλσλ αλαθνηλψζεσλ, επηζηνιψλ θιπ. Απφ θεη θαη πέξα βέβαηα, ν
πειάηεο είλαη απηφο πνπ ζα απνθαζίζεη αλ ε πξνζθνξά είλαη ειθπζηηθή ε φρη. [17]



Έηζη ην Άκεζν Marketing απνηειεί κηα μερσξηζηή πξνζέγγηζε marketing, ε
νπνία [15]:


εζηηάδεη ζε άηνκα, ηα νπνία είλαη κέιε ελφο πξνζδηνξηζκέλνπ θνηλνχζηφρνπ



αμηνπνηεί ηε δηαπξνζσπηθή ζρέζε κεηαμχ επηρείξεζεο θαη πειάηε.



απνηειεί έλα επέιηθην ηξφπν πξνζέγγηζεο πηζαλψλ πειαηψλ θαη
γεληθφηεξα πξνβνιήο



είλαη έλαο πξνζσπηθφο ηξφπνο πξνζέγγηζεο δπλεηηθψλ πειαηψλ.

ύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ηεο Direct Marketing Association, ην Direct Marketing
είλαη έλα ακθίδξνκν (interactive) ζύζηεκα marketing πνπ ρξεζηκνπνηεί έλα ή
πεξηζζόηεξα δηαθεκηζηηθά κέζα, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα
κεηξνύκελε αληαπόθξηζε (response) ή ζπλαιιαγή (transaction) ζε νπνηαδήπνηε
ζεκείν.
ε απηφ ηνλ νξηζκφ θαίλεηαη πσο ππάξρνπλ ηέζζεξα ζεκεία πνπ ρξήδνπλ πξνζνρήο
[17]:

1.

ην direct marketing αλαθέξεηαη ζαλ έλα ακθίδξνκν ζχζηεκα πνπ απηφ
ζεκαίλεη φηη ν marketer θαη ν θαηαλαισηήο κπαίλνπλ ζε κηα επηθνηλσλία δχν
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δξφκσλ θαη δελ ππάξρεη κία κνλφδξνκε επηθνηλσλία φπνπ ν marketer
πξνσζεί ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζέιεη ζηνπο θαηαλαισηέο ρσξίο φκσο λα
κπνξεί λα έρεη ελεκέξσζε γηα ηελ αληίδξαζή ηνπο.

2.

ηα κέζα δξάζεο ηνπ direct marketing πάληνηε δίλνπλ ηελ επθαηξία ζηνπο
θαηαλαισηέο λα αληαπνθξηζνχλ είηε ζεηηθά είηε φρη ζηα κελχκαηα πνπ ηνπο
απνζηέιινληαη. Έηζη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο marketers ζπλνςίδνληαο
απηέο ηηο αληηδξάζεηο λα βγάινπλ πνιχηηκα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα ηνπο
βνεζήζνπλ ζηηο κειινληηθέο θακπάληεο marketing.

3.

ε ζπλαιιαγή κπνξεί λα γίλεη ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ρσξίο λα είλαη
απαξαίηεην γηα ηνλ πηζαλφ αγνξαζηή λα επηζθεθηεί θάπνην θαηάζηεκα ή λα
πάεη θάπνηνο πσιεηήο ζην ρψξν ηνπ. Η ζπλαιιαγή κπνξεί λα γίλεη αλά πάζα
ζηηγκή θαη ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν πνπ ππάξρεη πξφζβαζε ζηα κέζα
επηθνηλσλίαο ηνπ direct marketing.

4.

ην γεγνλφο φηη νη αληηδξάζεηο ησλ θαηαλαισηψλ είλαη κεηξήζηκεο, είηε απηέο
είλαη ζεηηθέο είηε αξλεηηθέο, δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο marketers λα
αμηνινγήζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ηνπ εθάζηνηε κέζνπ direct
marketing πνπ έρεη εθαξκνζηεί. Έηζη κπνξνχλ λα γλσξίδνπλ ζε πνην κέζν νη
θαηαλαισηέο αληαπνθξίλνληαη πεξηζζφηεξν θαζψο θαη ηε θχζε ηεο
αληαπφθξηζεο. Απηέο νη πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνπλ πξνζηίζεληαη ζηε βάζε
δεδνκέλσλ (database) ησλ direct marketers θαη είλαη δηαζέζηκεο λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην επφκελν πξφγξακκα marketing. Απηφ θαλεξψλεη ηνλ
ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην άκεζν marketing απνηειεί έλα ακθίδξνκν ζχζηεκα.
Σν direct marketing αλαιχεη βάζεηο δεδνκέλσλ, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα
ζηνηρεία ησλ θαηαλαισηψλ, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ζρεδηαζκφ κηαο
λέαο θακπάληαο θαη αλαβαζκίδνληαη κεηά απφ θάζε αληίδξαζε ησλ
θαηαλαισηψλ. Απηέο νη βάζεηο δεδνκέλσλ απνηεινχλ ην θιεηδί γηα ηελ
επηηπρία ηνπ direct marketing .

Σν Direct Marketing εμειίζζεηαη κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. Η αξρή ηνπ άκεζνπ
marketing κε ηελ ηερλνινγία πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ
ππνινγηζηψλ, πνπ επέηξεςαλ ηε δεκηνπξγία αξρείσλ πειαηψλ θαη ηε δηάδνζε ηνπ
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Internet ην νπνίν νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ηνπ ακθίδξνκνπ Marketing. ήκεξα, ην
Ηιεθηξνληθφ Μάξθεηηλγθ είλαη κία πξνζσπνπνηεκέλε επηθνηλσλία πξνζαξκνζκέλε
ζηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ παξαιήπηε πνπ γίλεηαη δπλαηή απφ ηελ
ηερλνινγηθή αλάπηπμε. Η ηερλνινγηθή αλάπηπμε δελ ζηακαηά φκσο ζην Internet,
δεκηνπξγψληαο θάπνηεο λέεο ηάζεηο. Η εμέιημε ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, θαη ησλ
ηειεπηθνηλσληψλ γεληθφηεξα, παξέρνπλ εμίζνπ ελδηαθέξνπζεο δπλαηφηεηεο γηα άκεζε
επηθνηλσλία κε ην θνηλφ. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα είλαη ε ρξήζε ησλ sms (mobile
marketing) –κέζν πξνψζεζεο ηνπ Marketing γηα ην νπνίν ζα γίλεη αλαιπηηθή
αλαθνξά παξαθάησ- γηα ακθίδξνκε επηθνηλσλία κεηαμχ εηαηξηψλ θαη πειαηψλ ηνπο,
αιιά θαη γεληθφηεξα ε ρξήζε ηνπ ηειεθψλνπ.
ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε πξνψζεζε πξντφλησλ ρξεζηκνπνηψληαο ην θηλεηφ
ηειέθσλν σο κέζν επηθνηλσλίαο, απνηειεί έλα είδνο άκεζνπ κάξθεηηλγθ, αθνχ
επηηξέπεη ζηελ εηαηξία [17]:


Να ζθπγκνκεηξήζεη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηελ αληαπφθξηζε ησλ
θαηαλαισηψλ ζε κηα δηαθεκηζηηθή θακπάληα.



Να ζπγθεληξψζεη ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηφπν θαη ηνλ ρξφλν
κέζα ζηνλ νπνίν ν θαηαλαισηήο απνθξίζεθε ζηε δηαθεκηζηηθή
θακπάληα, δεκηνπξγψληαο έηζη έλα πην νινθιεξσκέλν πξνθίι ησλ
θαηαλαισηψλ.



Να απεπζπλζεί ζε «δχζθνιεο» θαηεγνξίεο θαηαλαισηψλ, φπσο ην
λεαληθφ θνηλφ.

Βέβαηα, ζεκαληηθφ είλαη λα αλαθέξνπκε φηη γηα λα μεθηλήζεη κηα ηέηνηα δηαθεκηζηηθή
θακπάληα ζα πξέπεη εθ ησλ πξνηέξσλ ν θαηαλαισηήο λα έρεη εθδειψζεη ελδηαθέξνλ
ζηέιλνληαο πρ έλα sms ζε κηα δηαθήκηζε πνπ είδε ζε θάπνην ζεκείν ή κέζν, ζηελ
νπνία αλαθέξεηαη έλαο αξηζκφο ζηνλ νπνίν κπνξεί θαλείο λα ζηείιεη κήλπκα γηα λα
δειψζεη ελδηαθέξνλ.
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Σρήκα 1: Ελεκεξώλνκαη από παξαδνζηαθό θάπνην κέζν, 2. Απαληώ, 3. Λακβάλσ δηαθεκηζηηθό κήλπκα

Φπζηθά, ε ζπγθαηάζεζε ηνπ θαηαλαισηή είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαη δε κπνξεί λα
μεθηλήζεη κία θακπάληα m-marketing ρσξίο απηή, δηφηη θηλεηφ ηειέθσλν ζεσξείηαη
πξνζσπηθή ζπζθεπή επηθνηλσλίαο. Οη εηαηξίεο, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ρψξν
ηνπ Mobile Marketing πξέπεη λα δψζνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε ζέκαηα spamming,
αθνχ ηέηνηα κελχκαηα δελ βιάπηνπλ κφλν ηε ζπγθεθξηκέλε εηαηξία, αιιά γεληθφηεξα
ηνλ θιάδν ηνπ mobile marketing [23].
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3. Οξηζκόο Mobile Marketing
Σν Mobile Marketing απνηειεί θαηλνηφκν ζηξαηεγηθή πνπ μεθίλεζε σο ηδέα ησλ
δηαθεκηζηψλ, ε νπνία πξνέθπςε απφ ηε ξαγδαία αλάπηπμε θαη επηξξνή πνπ είρε ε
ρξήζε ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ ζηνλ άλζξσπν, κε ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζή ηνπ. Απηφ
επηβεβαηψλεηαη απφ ζηαηηζηηθέο έξεπλεο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε ρξήζε ηεο θηλεηήο
ηειεθσλίαο ζε δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο δχλαηαη λα πεηχρεη κέρξη θαη 200%
κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα [21].
Γηα ην Mobile Marketing, δελ έρεη δηαηππσζεί θάπνηνο ζπγθεθξηκέλνο νξηζκφο,
σζηφζν, ζπλαληνχκε θάπνηνπο ζε δηάθνξεο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο νη νπνίεο
πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην 2005 θαη κεηά.
Έλαο νξηζκφο είλαη:



Τν Mobile Marketing πεξηιακβάλεη όιεο εθείλεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ
απαηηνύληαη ώζηε λα ππάξμεη επηθνηλσλία κε θαηαλαισηέο δηακέζνπ θνξεηώλ
ζπζθεπώλ κε ζθνπό ηελ πξνώζεζε ησλ πσιήζεσλ θαη ησλ ππεξεζηώλ θαζώο
θαη ηελ πξνβνιή πιεξνθνξηώλ γηα απηά ηα αγαζά θαη ππεξεζίεο. [5]

Έλαο δεχηεξνο νξηζκφο, δηαηππσκέλνο απφ ηνλ Ακεξηθάληθν Οξγαληζκφ Μάξθεηηλγθ
(American Marketing Association) είλαη ν εμήο:



Mobile Marketing είλαη κία ζεηξά δηαδηθαζηώλ θαη νξγαλσηηθώλ ιεηηνπξγηώλ
γηα ηελ πξνβνιή θαη δεκηνπξγία πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηα πξντόληα αιιά θαη
γηα ηελ θαιύηεξε δηαρείξηζε ησλ πειαηεηαθώλ ζρέζεσλ θάζε επηρείξεζεο,
κέζσ θνξεηώλ ζπζθεπώλ.

Σέινο, ην Ννέκβξην ηνπ 2009 δφζεθε έλαο νξηζκφο απφ ηνλ Οξγαληζκφ Mobile
Marketing (Mobile Marketing Association), ν νπνίνο είλαη ν εμήο:
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Mobile Marketing is a set of practices that enables organizations to
communicate and engage with their audience in an interactive and relevant
manner through any mobile device or network.

Γεληθφηεξα, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ Mobile Marketing αθνξά
ηελ επηθνηλσλία θαη πξνψζεζε πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ κέζσ ησλ θηλεηψλ
ηειεθψλσλ.
πλερίδνληαο κε ην M-Marketing αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη δελ απνηειεί θάηη ηφζν
θαηλνχξγην θαη θαηλνηφκν φζν πηζηεχνπκε. ην παξειζφλ έγηλαλ πνιιέο πξνζπάζεηεο
εθκεηάιιεπζεο ησλ θηλεηψλ γηα ζθνπνχο marketing. Όκσο, απέηπραλ είηε επεηδή δελ
ππήξραλ μεθάζαξνη ζηφρνη, είηε επεηδή δελ αμηνπνηήζεθαλ φπσο έπξεπε νη ηερληθέο
ηκεκαηνπνίεζεο θαη ζηφρεπζεο ηεο αγνξάο θαη απιά αξθέζηεθαλ ζε κηα
δηεξεπλεηηθή ρξήζε απηνχ ηνπ λένπ κέζνπ επηθνηλσλίαο [31]. Σν θαιφ, αλ κπνξνχκε
λα πνχκε, απφ απηή ηε πξνζπάζεηα είλαη φηη ην κέζν δελ επιήγε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ,
ψζηε νη θαηαλαισηέο λα απνθηήζνπλ αξλεηηθή ζηάζε πξνο απηφ. Καη πξαγκαηηθά, νη
θίλδπλνη λα ζπκβεί θάηη ηέηνην είλαη αξθεηνί αλ ζθεθηνχκε φηη αλ έλα κήλπκα θηάζεη
ζηνλ παξαιήπηε ζε κία αθαηάιιειε ζηηγκή, ηφηε φρη κφλν δε ζα επηηεπρζνχλ νη
ζηφρνη ησλ εηαηξηψλ, αιιά ζα δεκηνπξγεζεί κία αξλεηηθή δηάζεζε ζηνλ παξαιήπηε, ε
νπνία κειινληηθά ζα απαηηήζεη

κεγαιχηεξε επηθνηλσληαθή πξνζπάζεηα γηα λα

αλαηξαπεί [23].
Σν ζεκαληηθφ ζην m-marketing, ην νπνίν πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φινη νη
marketers, είλαη έλαο βαζηθφο θαλφλαο ηνπ άκεζνπ marketing, ν νπνίνο ηζρχεη θαη γηα
ην m-marketing. Ο θαλφλαο απηφο ππνζηεξίδεη ηα εμήο:



ε θαηάιιειε πξνζθνξά



ηελ θαηάιιειε ζηηγκή



ζην θαηάιιειν θνηλφ

Βέβαηα, γηα λα επηηεπρζεί απηφο ν θαλφλαο ζα πξέπεη λα έρνπκε ιάβεη, απαξαηηήησο,
ηελ έκκεζε ή άκεζε άδεηα ηνπ παξαιήπηε. Η άδεηα απηή είλαη πνπ μερσξίδεη ην
spam(ην αλεπηζχκεην κήλπκα) απφ ην πνιχηηκν θαη ρξήζηκν κήλπκα.
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Μηιψληαο γηα «κήλπκα» ε ζθέςε φισλ πεγαίλεη ζην γλσζηφ SMS. Αζθαιψο, ην
Mobile Marketing νθείιεη ηελ χπαξμή ηνπ, νπζηαζηηθά, ζηελ εκθάληζε ηνπ sms, αιιά
πέξαλ απφ απηφ ππάξρνπλ θαη άιινη ηξφπνη/κέζα γηα ζσζηή πξνψζεζε θαη
δηαθήκηζε πξντφλησλ νη νπνίνη φκσο θξχβνπλ θάπνηεο δπζθνιίεο. ην ζεκείν απηφ
είλαη ρξήζηκν λα αλαθεξζνχλ θάπνηνη απφ απηνχο.
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3.1 Μέζα πξνώζεζεο ηνπ Mobile Marketing
Η επηθνηλσλία ζεσξείηαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ Marketing αθνχ απνηειεί έλα
δίαπιν αλάκεζα ζην δέθηε ηεο δηαθήκηζεο θαη ζηνλ πνκπφ απηήο. Σν Mobile
Marketing απνηειεί έλα είδνο πξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο, ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί
θπξίσο ηε γξαπηή επηθνηλσλία γηα ηελ πξαγκάησζή ηνπ. Υσξίο ηελ επηθνηλσλία δε ζα
κπνξνχζε λα ππάξμεη ε πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ.
πλεπψο, ζεκαληηθφ είλαη λα δνζεί έλαο νξηζκφο ηεο επηθνηλσλίαο:



Επηθνηλσλία είλαη ε δηαδηθαζία απνζηνιήο ελφο κελχκαηνο απφ έλαλ
απνζηνιέα ζε έλα δέθηε. Δπηπξφζζεηα ν πνκπφο κπνξεί ηαπηφρξνλα λα
είλαη θαη δέθηεο αθνχ ηαπηφρξνλα θαη ζηέιλεη θαη ιακβάλεη κελχκαηα
φπσο επίζεο θαη ν δέθηεο κπνξεί λα είλαη ηαπηφρξνλα θαη πνκπφο. Γηα
απηφ ηνλ ιφγν θαη ην λφεκα δεκηνπξγείηαη θαη απφ ηνπο δχν. Γειαδή, ε
επηθνηλσλία είλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία έλαο πνκπφο Α (άλζξσπνο ή
νκάδα) κεηαβηβάδεη πιεξνθνξίεο, ζθέςεηο, ηδέεο ή ζπλαηζζήκαηα ζε έλα
δέθηε Β (άλζξσπνο, νκάδα) κε ζηφρν λα ελεξγήζεη πάλσ ηνπ κε ηξφπν
ψζηε λα πξνθαιέζεη ζε απηφλ ηελ εκθάληζε ηδεψλ, πξάμεσλ ή
ζπλαηζζεκάησλ θαη ζε ηειηθή αλάιπζε λα επεξεάζεη ηελ θαηάζηαζή ηνπ
θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. [15]

πλερίδνληαο ηελ αλαθνξά ζηα κέζα πξνψζεζεο ηνπ Mobile Marketing, νη
ππεξεζίεο/ηερλνινγίεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ είλαη:

1.

Μέζσ SMS (Short Message Service πνπ ζεκαίλεη Τπεξεζία χληνκνπ
Μελχκαηνο).

2.

Μέζσ MMS (Multimedia Messaging Service)

3.

Μέζσ Bluetooth

4.

Μέζσ Τπεξχζξσλ
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1. Μέζσ SMS
Σα ηειεπηαία ρξφληα ην SMS έρεη γίλεη έλα λφκηκν δηαθεκηζηηθφ θαλάιη θαη απηφ
νθείιεηαη ζην φηη, αληίζεηα κε ην e-mail πνπ δηακνηξάδεηαη κέζσ ηνπ «δεκφζηνπ»
Internet, θνξείο ηεο δηαθεκηζηηθήο αγνξάο φπσο ν ΙΑΒ (Interactive Advertising
Bureau) θαη ν ΜΜΑ (Mobile Marketing Association) έρνπλ ζεζπίζεη θαηεπζπληήξηεο
νδεγίεο φζνλ αθνξά ζηε ρξήζε ηνπ θηλεηνχ γηα ιφγνπο marketing. Αξρηθά ε θνηλή
γλψκε, θπξίσο ζηελ Δπξψπε, αληηκεηψπηζε ην SMS ηδηαίηεξα αξλεηηθά, ζεσξψληαο
ην κία κνξθή spam πνπ έζηειλαλ νη δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο, νη νπνίεο κε ην ζρεηηθφ
αληίηηκν δελ είραλ θαλέλα πξφβιεκα λα πξνκεζεπηνχλ φπνηεο ιίζηεο παξαιεπηψλ
ήζειαλ. Όκσο, νη πεξηνξηζκνί θαη νη νδεγίεο πνπ ζεζπίζηεθαλ νδήγεζαλ ην SMS λα
γίλεη ε πιένλ δεκνθηιήο κέζνδνο M-Marketing, κε πεξίπνπ 100 εθαη. Γηαθεκηζηηθά
κελχκαηα λα απνζηέιινληαη κφλν ζηελ Δπξψπε θάζε κήλα [21].
Ο ιφγνο πνπ ην Mobile Marketing εζηηάδεη, θπξίσο, ζηα sms είλαη επεηδή ζεσξείηαη
έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα
ζηέιλνπλ θαη λα ιακβάλνπλ κελχκαηα κέζσ ησλ θηλεηψλ ηνπο, δεκηνπξγψληαο ηνπ
ηελ αίζζεζε ηεο ακεζφηεηαο θαη ηεο πξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο. Όζνλ αθνξά ηε
κνξθή ηνπ sms, απηφ πξέπεη λα είλαη απιφ, θαηαλνεηφ, έμππλν, γξήγνξν, άκεζν,
πξνζσπηθφ θαη λα κελ ππεξβαίλεη ηνπο 160 ραξαθηήξεο ελψ ε κνξθή ηνπ κελχκαηνο
λα είλαη δνκεκέλε, ψζηε λα πξνθαιέζεη ηελ πξνζνρή θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπ
παξαιήπηε [18][25].
Σα πιενλεθηήκαηα πνπ πεγάδνπλ απφ ηε ρξήζε ησλ sms είλαη:



ην ρακειό θόζηνο,



ε πςειή απνηειεζκαηηθόηεηα,



ε αμηνπηζηία,



ε άκεζε παξάδνζε θαη δηαθξηηηθόηεηα,



θαη ε κεγάιε εκβέιεηα (πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα καδηθήο απνζηνιήο sms).
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εκαληηθφο είλαη ε δπλαηφηεηα πνπ παξέρεη γηα καδηθή απνζηνιή sms. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ν ρξήζηεο γίλεηαη δέθηεο κίαο ππεξεζίαο πνπ επηθνξηίδεηαη κε ηελ
αξκνδηφηεηα λα απνζηέιιεη καδηθά sms. Η ππεξεζία απηή νλνκάδεηαη «bulk sms
service» θαη ηα κελχκαηα πνπ ζηέιλεη εθηφο απφ καδηθά πξέπεη λα είλαη απιά θαη
ζχληνκα γηα ηελ πην εχθνιε θαηαλφεζή ηνπο. Δπηπξφζζεηα, ην bulk sms είλαη
ζεκαληηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο δηφηη δηαζέηεη κία εθαξκνγή, ηηο εηδνπνηήζεηο, ε νπνία,
κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζην CRM (Customer Relationship Management- εξγαιείν ηνπ
Marketing) εθφζνλ δηεπθνιχλεη ηε ζσζηή ελεκέξσζε ησλ πειαηψλ γηα ηπρφλ
παξαγγειίεο ή γηα ην ινγαξηαζκφ ηνπο κεηά απφ θάπνηα ζπλαιιαγή. [35]
Πώο όκσο θηάλεη ην κήλπκα ζην θηλεηό ηειέθσλν; Όπσο πξναλαθέξζεθε, αθνχ
πεηζηεί ν θαηαλαισηήο λα ζπκκεηάζρεη ζε κηα mobile marketing θακπάληα απφ ηα
παξαδνζηαθά κέζα δηαθήκηζεο, ζηέιλεη έλα απαληεηηθφ κήλπκα ζηελ εηαηξεία. Αθνχ
πεξάζεη απηφ ην κήλπκα απφ ην SMS center ηνπ παξνρέα θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη ην
αληίζηνηρν SMS Gateway, θαηαιήγεη ζε κηα Γηαδηθηπαθή δηεπηθάλεηα, φπνπ ν
δηαθεκηδφκελνο κπνξεί λα δεη πφζνη θαηαλαισηέο έρνπλ δψζεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο
λα ιάβνπλ εκπνξηθά κελχκαηα. Έπεηηα, ν δηαθεκηδφκελνο έρεη ηνπ κηα πιεζψξα
εξγαιείσλ κάξθεηηλγθ, φπσο, δεκνςεθίζκαηα, θνπίδ θαη δηαγσληζκνχο γηα λα
πξνζεγγίζεη ηελ πειαηεηαθή ηνπ βάζε. Δπηιέγνληαο κε απιέο θαη γξήγνξεο
δηαδηθαζίεο ην θαηάιιειν θνηλφ-ζηφρν, απνζηέιιεη κε ηελ αληίζηξνθε δηαδηθαζία ην
εκπνξηθφ κήλπκα [18].
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Σρήκα 2: Η ηερλνινγία ηνπ SMS Marketing (Γηαγιήο Γ., Δξόζνο Δ., 2006)

2. Μέζσ MMS

Έλα κέζν πξνψζεζεο πνπ ζθφπεπαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζε κεγάιν βαζκφ νη
marketers είλαη ηα MMS (Multimedia Messaging Service) ή ππεξεζία κελπκάησλ
πνιπκέζσλ . Σα MMS, ζε αληίζεζε κε ηα SMS, είλαη κελχκαηα κε multimedia
πεξηερφκελν πνπ επηηξέπνπλ ζηηο εηαηξείεο λα απνζηέιινπλ δηαθεκηζηηθφ
πεξηερφκελν εκπινπηηζκέλν κε κνπζηθή, θσηνγξαθίεο, βίληεν θιπ.
Παξφια απηά, ε απνζηνιή κελπκάησλ κε mms θξχβεη δχν ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα
πνπ θάλνπλ απηφ ην κέζν λα κεηνλεθηεί απέλαληη ζηα SMS. Σν 1ν κεηνλέθηεκα είλαη
φηη ζε νξηζκέλεο ζπζθεπέο δε δηαηίζεηαη απηή ε εθαξκνγή (MMS) , κε απνηέιεζκα
λα θαζίζηαηαη αλαγθαίνο ν έιεγρνο πξηλ ηελ απνζηνιή ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα
εληνπηζηνχλ ηα άηνκα πνπ λα ηελ δηαζέηνπλ. Δλψ ην 2ν είλαη, φηη ζε πεξηπηψζεηο πνπ
απνζηέιινληαη καδηθά MMS -αληίζηνηρα, φπσο πξναλαθέξζεθε, ππάξρεη θαη ε
καδηθή απνζηνιή SMS- κπνξεί λα ππάξμνπλ πξνβιήκαηα θαη πνιιά απφ ηα
κελχκαηα πνπ ζα ζηαινχλ λα κε θηάζνπλ πνηέ ζηνπο παξαιήπηεο ηνπο [15].
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3. Μέζσ Bluetooth
H «αλαηνιή» ηνπ Bluetooth μεθίλεζε ην 2003, φηαλ αξθεηέο επξσπατθέο εηαηξείεο
αμηνπνίεζαλ ην πξφηππν αζχξκαηεο κεηάδνζεο πξνζθέξνληαο «ζπζηήκαηα hotspot»
απνηεινχκελα απφ έλα είδνο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ κε δπλαηφηεηα
Bluetooth. Η ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία έρεη ηα πιενλεθηήκαηα φηη απαηηεί ηελ άδεηα
ηνπ παξαιήπηε γηα λα απνζηαιεί, κεηαδίδεηαη κε πςειέο ηαρχηεηεο θαη σο
ηερλνινγία ξαδηνθπκάησλ δελ κπνξεί λα ρξεσζεί [31].

4. Μέζσ Τπεξύζξσλ
H πιένλ παξσρεκέλε θαη πεξηνξηζηηθή κέζνδνο Mobile Marketing ε νπνία θαη
αλαθέξεηαη γηα ηζηνξηθνχο ιφγνπο είλαη ε απνζηνιή κελπκάησλ κέζσ ππεξχζξσλ.
Λφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο ηνπο αθηίλαο, πεξίπνπ ελφο κέηξνπ, αιιά θαη ηεο έιιεηςεο
ζρεηηθήο ζχξαο απφ πνιιέο θηλεηέο ζπζθεπέο, δελ ζα κπνξνχζε πνηέ λα ζεσξεζεί
απνδνηηθή κέζνδνο θηλεηνχ marketing [31].
Αλεμάξηεηα απφ ην κέζν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο θακπάληαο
Mobile Marketing, ζα πξέπεη λα γίλεη ιφγνο γηα ην «πεξηερφκελν» ηνπ κελχκαηνο,
ψζηε λα πξνζειθχζεη ηνλ θαηαλαισηή. Με βάζε ην πεξηερφκελν, έλα κήλπκα, κπνξεί
λα ραξαθηεξηζηεί σο «ζεηηθφ» ή σο «αξλεηηθφ».
Θεηηθό απνθαιείηαη έλα κήλπκα πνπ επηθεληξώλεηα [2]:



ζην πξντφλ,



ζηηο ηδηφηεηεο ηνπ πξντφληνο,



ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο,



ζηα νθέιε πνπ ζα απνθνκίζεη ν θαηαλαισηήο, ζε πεξίπησζε πνπ
επηιέμεη ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ.
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Σα βαζηθά είδε δηαθήκηζεο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ δεκηνπξγία ζεηηθψλ
κελπκάησλ είλαη:



Άκεζε δηαθήκηζε: είλαη ε κεηάδνζε δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο
απεπζείαο ζηνλ θαηαλαισηή κέζσ ηειεθψλνπ, θαμ, ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ, απηφκαηεο θιήζεο ή άιινπ ειεθηξνληθνχ κέζνπ
επηθνηλσλίαο. [24]



πγθαιπκκέλε ή Έκκεζε δηαθήκηζε: Δίλαη ε δηαθήκηζε ε νπνία
κηιάεη επαηλεηηθά γηα έλα πξντφλ θαη πξνηείλεη ζηνπο θαηαλαισηέο λα
πξνβνχλ ζε θάπνηα αγνξά. [24]

Αξλεηηθό απνθαιείηαη ην κήλπκα πνπ εζηηάδεη ζηελ αληαγσλίζηξηα εηαηξία, θαη
επηζεκαίλεη ηα αξλεηηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά, πξνζπαζψληαο λα πείζεη ηνλ
θαηαλαισηή γηα ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζε πεξίπησζε πνπ επηιέμεη θάπνην πξντφλ
ηεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν πξνζπαζεί λα ζηξέςεη ηνλ θαηαλαισηή πξνο ηε δηθή ηεο
θαηεχζπλζε. [2]
Σα είδε δηαθήκηζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία αξλεηηθψλ κελπκάησλ
είλαη [24]:



πγθξηηηθή δηαθήκηζε: είλαη ε δηαθήκηζε πνπ πξνζδηνξίζεη άκεζα ή
έκκεζα ηελ ηαπηφηεηα ελφο ζπγθεθξηκέλνπ αληαγσληζηή ή ησλ
νκνεηδψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ εθείλνο πξνζθέξεη [24].



Παξαπιαλεηηθή

δηαθήκηζε:

είλαη

ε

δηαθήκηζε

ε

νπνία

κε

νπνηνλδήπνηε ηξφπν παξαπιαλά ή ελδέρεηαη λα παξαπιαλήζεη ηνπο
θαηαλαισηέο θαη είλαη ηθαλή λα επεξεάζεη ηελ νηθνλνκηθή ηνπο
ζπκπεξηθνξά, ελψ παξάιιεια γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο κπνξεί λα βιάςεη
ηνπο αληαγσληζηέο [24].



Αζέκηηε δηαθήκηζε: είλαη ε δηαθήκηζε πνπ ζηνρεχεη ζηελ πξφθιεζε ή
εθκεηάιιεπζε αηζζεκάησλ θφβνπ, πξνιήςεσλ, πξνζβάιιεη ηα ήζε,
παξνπζηάδεη ηελ εηθφλα πνιχ δειεαζηηθήο πξνζθνξάο, ηδίσο ζε παηδηά,
λένπο θαη ζηηο πην επάισηεο θαηεγνξίεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη απεπζχλεη
ην κήλπκα θαηεπζείαλ ζην ππνζπλείδεην [24].
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Σειεηψλνληαο κε ην θνκκάηη πνπ αθνξά ηα κέζα πξνψζεζεο ηνπ M-Marketing, αμίδεη
λα αλαθέξνπκε θάπνηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο
δηαθήκηζεο κέζσ θηλεηνύ ηειεθώλνπ [28][45]:



Φαξαθηεξηζηηθά ησλ θαηαλαισηώλ: Οη δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο ζα πξέπεη
λα πξνζειθχζνπλ θαηαλαισηέο ησλ νπνίσλ ηα ραξαθηεξηζηηθά λα
ζρεηίδνληαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνηλνχ-ζηφρνπ. πγθεθξηκέλα,
πξέπεη λα δψζνπλ βάζε ζην θχιν, ηελ ειηθία, ην κνξθσηηθφ επίπεδν,
ηελ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, θιπ.



Κόζηνο απνζηνιήο κελπκάησλ από ηνπο παξαιήπηεο πξνο ηνλ
δηαθεκηδόκελν: ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ ν παξαιήπηεο θαιείηαη
(εθφζνλ ην επηζπκεί) λα ζηείιεη θάπνην κήλπκα ζην δηαθεκηδφκελν.
Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί είηε γηα ζπκκεηνρή ηνπ θαηαλαισηή ζε θάπνην
δηαγσληζκφ, είηε γηα λα πάξεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην
πξντφλ/ππεξεζία, θ.ά.



Τόπνο θαη ρξόλνο παξάδνζεο ηνπ δηαθεκηζηηθνύ: πνπ ζα βξίζθεηαη ν
παξαιήπηεο ηε ζηηγκή πνπ ζα ιάβεη ην κήλπκα αιιά θαη ηη ψξα ζα ην
ιάβεη.



Δηαθεκηδόκελν πξντόλ: Υαξαθηεξηζηηθά θαη θφζηνο ηνπ πξντφληνο.



Σπλάθεηα αλαγθώλ παξαιήπηε/δηαθεκηδόκελνπ πξντόληνο: Οη αλάγθεο
ησλ παξαιεπηψλ λα ζρεηίδνληαη κε ην δηαθεκηδφκελν πξντφλ, δειαδή ην
πξντφλ λα κπνξεί λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ αγνξάδνληαο ην.



Οηθνλνκηθό

θίλεηξν:

Όζν

πην

ρακειφ

είλαη

ην

θφζηνο

ηνπ

δηαθεκηδφκελνπ πξντφληνο, ηφζν πην πνιινί θαηαλαισηέο ζα ζειήζνπλ
λα ην απνθηήζνπλ.

MIS 2009-2010

23

ΣΕΟΤΒΑΝΗΓΖ ΣΔΡΓΗΟ (ΑΜ: 12/08)

Mobile Marketing: Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε θαη πξαθηηθή εθαξκνγή

3.2 Πιενλεθηήκαηα Mobile Marketing
Σν M-Marketing έρεη λα επηδείμεη έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ πιενλεθηεκάησλ, έλαληη
άιισλ πην παξαδνζηαθψλ κνξθψλ Marketing (πρ marketing κέζσ δηαδηθηχνπ),
κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη ε έκκεζε αιιά θαη άκεζε ιήςε άδεηαο απφ ηνλ
θαηαλαισηή. Έηζη, ν παξαιήπηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα μερσξίδεη ηα ελνριεηηθά sms
(spam) απφ ηα πνιχηηκα κελχκαηα, ηα νπνία ν ίδηνο κπνξεί λα ρεηξηζηεί φπσο θξίλεη
απαξαίηεην.
Αλαιχνληαο ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ M-Marketing θαη ιακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο
φηη ην θηλεηφ ηειέθσλν απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ
ρξήζηε κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηα εμήο πιενλεθηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ
επηθνηλσλία, ηε ζηφρεπζε θαη ηελ πξνσζεηηθή δηαδηθαζία [25]:



Όζνλ αθνξά ηελ επηθνηλσλία ην Mobile Marketing [1][28][45]:

 εθφζνλ ρξεζηκνπνηεί ην θηλεηφ είλαη θαζαξά πξνζσπηθφ θαη άκεζν.
 δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο πειάηεο λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά ζηηο θακπάληεο
Marketing πνπ δηελεξγνχληαη.
 είλαη ζχγρξνλνο ηξφπνο επηθνηλσλίαο, φπσο ην αληηιακβάλνληαη νη πειάηεο.
 κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη άιινπο κεζφδνπο επηθνηλσλίαο (πρ. δηαθεκίζεηο ζην
ξαδηφθσλν, ηελ ηειεφξαζε), αιιά θαη άιινπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο (πρ.
ηειέθσλν, e-mail, web forms θιπ).
 επηηξέπεη ηε ιήςε feedback απφ ηνπο παξαιήπηεο κε ηε ρξήζε απιψλ αξηζκψλ
θηλεηήο ηειεθσλίαο ή κε ηε ρξήζε ηεηξαςήθηνπ αξηζκνχ ν νπνίνο κπνξεί κε
κεγάιε επθνιία λα ελζσκαησζεί ζηηο ήδε ππάξρνπζεο δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο.
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Όζνλ αθνξά ηε ζηόρεπζε ην Mobile Marketing [1][28][45]:

 έρεη ρακειφηεξν θφζηνο δηαθήκηζεο, αλ νη πειάηεο επηζπκνχλ λα απαληήζνπλ
ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ ηεηξαςήθην αξηζκφ κε premium ρξέσζε.
 κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 1:1 (πξνζσπνπνίεζε) επηθνηλσλία αλάκεζα ζηελ εηαηξία
θαη ζην αγνξαζηηθφ θνηλφ, ψζηε ε ελεκέξσζε λα ζπκβαδίδεη κε ηα ελδηαθέξνληα
ηνπ πειάηε.
 δίλεη ηε δπλαηφηεηα επηινγήο ηφπνπ θαη ρξφλνπ πρ. κέζσ ηνπ Bluetooth.



Όζνλ αθνξά ηελ πξνώζεζε ην Mobile Marketing[1][28][45] :

 πξνζθέξεη δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Απφ ηε ζηηγκή πνπ
γίλεηαη ε απνζηνιή κελχκαηνο ηα απνηειέζκαηα είλαη άκεζα.
 δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ειέγρεηαη άκεζα ε απνδνηηθφηεηα ησλ πξνσζεηηθψλ
ελεξγεηψλ, ρξεζηκνπνηψληαο είηε ηερληθά κέζα, είηε αιιειεπηδξψληαο κε ηελ
αγνξά-ζηφρν.
 δεδνκέλσλ ησλ δπλαηνηήησλ ζηφρεπζεο, ην θφζηνο πινπνίεζεο κίαο θακπάληαο
M-Marketing είλαη ρακειφηεξν ζε ζρέζε κε άιια θαλάιηα επηθνηλσλίαο.
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3.3 Μεηνλεθηήκαηα ηνπ Mobile Marketing
Έλα απφ ηα κεγαιχηεξα κεηνλεθηήκαηα ηνπ M-Marketing είλαη φηη ζε νξηζκέλεο
πεξηπηώζεηο ππάξρεη ζεκαληηθή έιιεηςε δεκηνπξγηθφηεηαο, θάηη ην νπνίν επεξεάδεη
ηελ εηθφλα απηνχ ηνπ ηξφπνπ επηθνηλσλίαο ηφζν ζηνλ πειάηε πνπ ζέιεη λα
δηαθεκίζεη ηελ εηαηξία ηνπ φζν θαη ζηνλ θαηαλαισηή. Γειαδή, θάπνηεο εηαηξίεο,
ππνηίζεηαη φηη πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο M-Marketing, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα
πξνζθέξνπλ κηα εθαξκνγή sms κε ζθνπφ ηελ άκεζε ζπγθέληξσζε εηζεξρφκελσλ
κελπκάησλ. Οη ππεξεζίεο απηέο δελ πξνζθέξνπλ ηίπνηα νχηε ζηηο εηαηξίεο πνπ
επηιέγνπλ απηφ ηνλ ηξφπν δηαθήκηζεο αιιά νχηε θαη ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ πνπ
είλαη ν ηειηθφο απνδέθηεο ηέηνησλ ελεξγεηψλ θαη επηζπκεί θάηη πην δεκηνπξγηθφ πνπ
ζα ηνπ θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ.
Βέβαηα, δε θέξνπλ φιν ην κεξίδην επζχλεο νη δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο θαη νη
εηαηξείεο Marketing. ηελ Διιάδα, νη πειάηεο ζέινπλ λα δηαθεκηζηνχλ κε ην
ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο. Γειαδή, απιή απνζηνιή κελπκάησλ ζε άγλσζηνπο
αλζξψπνπο γηα άγλσζηνπο ιφγνπο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο ζθνπφο απηήο ηεο
κεζφδνπ επηθνηλσλίαο θαη δηαθήκηζεο είλαη ε απνζηνιή ηνπ ζσζηνχ κελχκαηνο sms
ή mms ζηνλ θαηάιιειν άλζξσπν, ηελ θαηάιιειε ζηηγκή θαη γηα ηνλ θαηάιιειν
ιφγν, πξνθεηκέλνπ ην κήλπκά καο λα έρεη ηελ αλάινγε απνδνρή. Γηα απηφ ην ιφγν
ρξήζηκε ζα είλαη ε δεκηνπξγία κηαο ηξάπεδαο δεδνκέλσλ κε πειάηεο θαη ε
ηαμηλφκεζή ηνπο αλάινγα κε ηηο επηζπκίεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπο [31].
Σέινο, άιινο έλαο ιφγνο πνπ ην Mobile Marketing δελ είλαη ηφζν επηηπρεκέλν αθφκα
θαη ζε παγθφζκην επίπεδν είλαη φηη νη εηαηξίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζεσξνχλ ηνπο
ρξήζηεο θηλεηψλ ηειεθψλσλ πξνζσπηθνχο ηνπο πειάηεο θαη ρξεψλνπλ πςειέο ηηκέο
γηα πνιχ ιίγεο ή θαζφινπ πιεξνθνξίεο, φζνλ αθνξά ζηνλ ηδηνθηήηε ηνπ θηλεηνχ.
Έηζη, δπζρεξαίλνπλ ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο ηδηνθηήηεο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ
αλαγθψλ ηνπο [31].
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3.4 Σα εξγαιεία ηνπ Mobile Marketing
Μεξηθά απφ ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Mobile Marketing είλαη θνππφληα,
δηαγσληζκνί, δεκνςεθίζκαηα, θαη ρνξεγίεο. Πνην αλαιπηηθά:
Κνππόληα
Οη παξαιήπηεο, κέζσ ελφο κνλαδηθνχ αξηζκνχ, πνπ απνζηέιιεηαη κε sms, ιακβάλνπλ
έλα θνππφλη κε θάπνηα έθπησζε γηα ηα δηαθεκηδφκελα πξντφληα θαη ην κφλν πνπ
ρξεηάδεηαη είλαη λα επηδείμνπλ ην κήλπκα ζηα ζεκεία πψιεζεο. χκθσλα κε
εθηηκήζεηο, ην πνζνζηφ εμαξγχξσζεο ησλ θνππνληψλ απμάλεηαη φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη
ην θηλεηφ ηειέθσλν σο κέζν δηαλνκήο δηφηη ην θφζηνο απνζήθεπζεο θαη κεηαθνξάο
ζην ζεκείν πψιεζεο κεηψλεηαη ζε ζρέζε κε ηα άιια κέζα (πρ θνππφληα ζε
εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά ή πάλσ ζην πξντφλ). Σν κνπζηθφ θιακπ Ministry of Sound
ζηελ Αγγιία θαινχζε φζνπο ιάκβαλαλ θνππφλη ζην θηλεηφ ηνπο λα θέξνπλ καδί ηνπο
θαη άιινπο ηξεηο θίινπο, ψζηε ν έλαο ζηνπο ηέζζεξηο λα κπεη δσξεάλ ζην ρψξν
δηαζθέδαζεο. Σν πνζνζηφ εμαξγχξσζεο έθηαζε ην 84%! [23]
Δηδνπνηήζεηο
Αλά πάζα ζηηγκή νη θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα ιάβνπλ ζηελ αζχξκαηή ηνπο ζπζθεπή
time critical εηδνπνηήζεηο. πλήζσο, νη ρξήζηεο εγγξάθνληαη ζε ηέηνηεο ππεξεζίεο
κέζσ δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ θαη αθνχ ζπκπιεξψζνπλ ηα δεκνγξαθηθά ηνπο
δεδνκέλα, θαινχληαη λα δειψζνπλ ηνλ ρξφλν θαη ηηο εηδνπνηήζεηο, πνπ ζέινπλ λα
ιακβάλνπλ. Οη δεκνθηιέζηεξεο ππεξεζίεο αθνξνχλ απνηειέζκαηα αγψλσλ, ηηκέο
κεηνρψλ θαη ππελζπκίζεηο, φπσο, «ζήκεξα γηνξηάδεη ν Νηθφιανο». Δηαηξίεο φπσο νη
Buongiorno, Yahoo!Mobile θαη MyAlert.com επηθεληξψλνληαη ζε ηέηνηεο ππεξεζίεο
[23].
Txt2win δηαγσληζκνί
Σα McDonald’s, ην θαλάιη 5 ζηελ Αγγιία, αιιά θαη ε ΔΡΣ ζηελ Διιάδα, είλαη
κεξηθνί νξγαληζκνί πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ κε κεγάιε επηηπρία ηνπο δηαγσληζκνχο
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Txt2win γηα λα απμήζνπλ ην εηαηξηθφ ηνπο ζήκα θαη λα δεκηνπξγήζνπλ κηα λέα βάζε
ρξεζηψλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. Παξέρνληαο νηθνλνκηθά θίλεηξα, θπξίσο δψξα ζε
κεηξεηά ή θηλεηά ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, νη ρξήζηεο ζηέιλνπλ κε sms ηα
δεκνγξαθηθά ηνπο ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε θιεξψζεηο. ηελ
πεξίπησζε ησλ McDonald’s, νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ θακπάληα έθηαζαλ ηνπο 220.000
ζηηο 10 πξψηεο εβδνκάδεο [23].

Premium rate SMS
Οη πξψηεο πξνζπάζεηεο θηλεηνχ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ είλαη ηα Logos θαη ηα
Ringtones, πνπ ζηεξίρηεθαλ ζηελ θνζηνιφγεζε ησλ Premium rate SMS. Με θφζηνο
10 θνξέο πεξηζζφηεξν απφ έλα απιφ SMS, νη εηαηξίεο ρξεζηκνπνηψληαο ηα κπνξνχλ
λα απμήζνπλ ζεκαληηθά ηελ θεξδνθνξία ηνπο, θαζψο παξέρνπλ πξαγκαηηθή αμία γηα
ηνλ θαηαλαισηή ζε ππεξεζίεο θαη πεξηερφκελν. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα γηα ηελ
ρξήζε ησλ premium rate SMS ζηελ Διιάδα είλαη ηα reality show ηχπνπ Big Brother
φπνπ ν ζεαηήο κπνξεί λα ςεθίζεη γηα ην ληθεηή, λα θαηεβάζεη ringtones ή αθφκε θαη
λα απνζηείιεη έλα πξνζσπηθφ κήλπκα ζηνλ αγαπεκέλν ηνπ παίρηε [23].

3.5 Αγνξέο ζηηο νπνίεο απεπζύλεηαη ην Mobile Marketing
Οη βαζηθφηεξεο αγνξέο/ ζηφρνη, ζηνπο νπνίνπο, απεπζχλεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ην
Mobile Marketing, είλαη νη παξαθάησ:



Υψξνη δηαζθέδαζεο (π.ρ. θαθεηεξίεο, club, θηλεκαηνγξάθνη, ηαβέξλεο ή/
θαη εζηηαηφξηα). Έηζη, νη παξαιήπηεο, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
ελεκεξσζνχλ γηα ζέκαηα, φπσο:


ε πξψηε πξνβνιή κηαο ηαηλίαο



ε δηνξγάλσζε ελφο πάξηη, ελφο event ή αθφκε κηαο εηδηθήο βξαδηάο



ε χπαξμε πξνζθιήζεσλ γηα κηα ηδηαίηεξε ζπγθέληξσζε.
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Οξγαληζκνί, ζχιινγνη, γθξνππ, θφκκαηα θαη θνηλφηεηεο. Η καδηθή
απνζηνιή κελπκάησλ, εμππεξεηεί ζε πξαθηηθέο φπσο:





ε απνζηνιή επρψλ



ε άκεζε ελεκέξσζε κειψλ θαη πειαηψλ γηα πξνζθνξέο



ε εηδνπνίεζε γηα θάπνηα ζπγθέληξσζε.

Σαμηδησηηθά γξαθεία. Με ηε καδηθή απνζηνιή κελπκάησλ, νη ρξήζηεο
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ελεκεξσζνχλ ζρεηηθά κε:





εηζηηήξηα πνπ αθνξνχλ δηάθνξνπο πξννξηζκνχο,



αθίμεηο-αλαρσξήζεηο



ελεκέξσζε γηα παθέηα πξνζθνξψλ.

Δηαηξίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο. Αλαιακβάλνπλ λα ελεκεξψζνπλ ηνπο
ρξήζηεο γηα:





ηηο πξνζθνξέο



ηα λέα ηνπο πξνγξάκκαηα.

Σξάπεδεο, αζθαιηζηηθέο θαη ρξεκαηηζηεξηαθέο εηαηξίεο. Έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα

κέζσ

πξνεμνθιήζνπλ

ηεο

ηελ

ρξήζεο

ηεο

ππεξεζίαο

αλάγλσζε

–εθ

κέξνπο

ελεκεξψζεσλ γηα ζέκαηα φπσο:


νη αιιαγέο ζηα επηηφθηα



ε ηξέρνπζα ηηκή κηαο κεηνρήο



νη δηαθπκάλζεηο ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνχ δείθηε



ε ηξέρνπζα θαηάζηαζε ελφο portfolio.
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3.6 Δηαηξίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ην Mobile Marketing
ε απηή ηελ ελφηεηα ζα αλαθεξζνχλ θάπνηεο εηαηξίεο παξνρήο ππεξεζηψλ Mobile
Marketing, νη νπνίεο ζαλ ζθνπφ ηνπο έρνπλ λα βνεζήζνπλ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ
επηιέγνπλ απηφ ηνλ ηξφπν δηαθήκηζεο λα μερσξίζνπλ ζηνλ αληαγσληζκφ. Η
ιεηηνπξγία απηψλ ησλ εηαηξηψλ απνηειεί κία απιή δηαδηθαζία πνπ απνηειείηαη απφ ηα
εμήο βήκαηα [23][31]:





δεκηνπξγία ελφο κελχκαηνο,
απνζηνιή απηνχ ηνπ κελχκαηνο ζε έλα target group
έιεγρνο ηνπ πξνζδνθψκελνπ απνηειέζκαηνο.

ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ έξεπλα, ηα απνηειέζκαηα ησλ
νπνίσλ ζα αλαιπζνχλ ζε επφκελε ελφηεηα ηεο εξγαζίαο, νη ππεξεζίεο Mobile
Marketing δηαθξίζεθαλ ζε 4 (ηέζζεξηο) βαζηθέο θαηεγνξίεο: Δπηθνηλσλίαο,
Πιεξνθφξεζεο, Αγνξψλ, Γηαζθέδαζεο.

Τπεξεζίεο

Τπεξεζίεο

Τπεξεζίεο αγνξώλ

Δπηθνηλσλίαο

Πιεξνθόξεζεο

E-mail, chat, γξαπηά

Δηδήζεηο /ελεκέξσζε

Αγνξά αγαζψλ,

Καηέβαζκα

κελχκαηα, απνζηνιή

ζε πξαγκαηηθφ

εηζηηεξίσλ,

εθαξκνγψλ,

θσηνγξαθηψλ/

ρξφλν, ιήςε

θξαηήζεηο,

παηρληδηψλ,

βίληεν, ςεθνθνξία

πξφγλσζεο θαηξνχ,

ειεθηξνληθέο

γξαθηθψλ, κνπζηθήο,

κέζσ SMS,

αζιεηηθά,

ζπλαιιαγέο

ήρσλ θιήζεσλ,

βηληενθιήζε

πιεξνθνξίεο ζέζεο,

παξαθνινχζεζε

ρξεκαηηζηεξίνπ,

ηειεφξαζεο κέζσ

ειεθηξνληθή

θηλεηνχ,

ηξαπεδηθή,

«ζεξθάξηζκα» ζην

πιεξνθνξίεο

Γηαδίθηπν

Γηαζθέδαζεο

θαηαιφγνπ
Πίλαθαο 1: θαηεγνξίεο ππεξεζηώλ Mobile Marketing
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Με βάζε ηηο ππεξεζίεο απηέο, νη εηαηξίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ Διιεληθφ
αιιά θαη Γηεζλή ρψξν είλαη νη εμήο:

Διιεληθέο εηαηξίεο πνπ

Γηεζλείο εηαηξίεο πνπ

δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην ρώξν ηνπ

δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην ρώξν ηνπ

Mobile Marketing

Mobile Marketing



Upstream



Velti



InternetQ



Aerodeon



Internet Hellas



12snap



Newphone Hellas



Mindmatics



mVision Network Solutions SA



Enpocket



Infosupport



Flytxt



Activemms



Branistorm

Πίλαθαο 2: Ειιεληθέο θαη Δηεζλείο εηαηξίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ παξνρή Κηλεηώλ Υπεξεζηώλ Marketing

3.6.1 InternetQ
Η InternetQ, παξέρεη νινθιεξσκέλεο ιχζεηο ζε επηρεηξήζεηο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ
ππεξεζίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη Internet. Δπηπιένλ, απνηειεί κία απφ ηηο πξψηεο
εηαηξίεο ζηελ Διιάδα πνπ αζρνιήζεθε κε ηελ θηλεηή ηειεθσλία δεκηνπξγψληαο
κεξηθέο απφ ηηο πξψηεο δηαζέζηκεο εθαξκνγέο «SMS and WAP». [23][32]

3.6.2 Internet Hellas AE
Η Internet Hellas AE παξέρεη ππεξεζίεο πξφζβαζεο κέζσ Internet θαη αλαιακβάλεη
ηε καδηθή απνζηνιή sms ελψ δηαζέηεη θαη ππεξεζίεο ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο κέζσ
sms.

Λφγσ

ησλ

άξηηα

ηερλνινγηθψλ

θαη

πξσηνπνξηαθψλ

ππεξεζηψλ

δξαζηεξηνπνηήζεθε, ζηελ παξνρή ASP ππεξεζηψλ, κε ζθνπφ λα απνηειέζεη ηνλ
ζπλεξγάηε θάζε επηρείξεζεο πνπ επηζπκεί λα πηνζεηήζεη ην e-business θαη λα
αμηνπνηήζεη ζην έπαθξν ηα νθέιε ηεο λέαο νηθνλνκίαο. Η Internet Hellas ζε
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ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο παξέρεη ππεξεζίεο SMS Communication
πνπ πεξηιακβάλνπλ [23]:



SMS Gateway Service: ππεξεζία απνζηνιήο κελπκάησλ SMS



Managed

SMS

Applications/services:

ππεξεζίεο

ακθίδξνκεο

επηθνηλσλίαο κέζσ SMS.
Οη ππεξεζίεο απηέο πξνζθέξνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο έλαλ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν
άκεζεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο ππαιιήινπο, πειάηεο θαη ζπλεξγάηεο ηνπο κέζσ SMS.
Οη ππεξεζίεο SMS Communication έρνπλ πινπνηεζεί ζε κηα ηερλνινγηθά πξνεγκέλε
ππνδνκή πνπ απνηειείηαη απφ:



data center πςειψλ πξνδηαγξαθψλ



πνιιαπιέο ζπλδέζεηο κε ηνπο παξνρείο δηθηχσλ θηλεηήο ηειεθσλίαο
(mobile operators)



SMS / EMS / MMS compliant gateways



εξγαιεία παξαθνινχζεζεο γηα ηελ ζπλερή ιεηηνπξγία ησλ αζχξκαησλ
δηαζπλδέζεσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ζε 24σξε βάζε.

Δπηπιένλ, ην ινγηζκηθφ είλαη ζπκβαηφ κε αζχξκαηα δίθηπα 2G, 2.5G θαη 3G
πξνζθέξνληαο θιηκαθσηέο ιχζεηο αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο δεδνκέλσλ (SMS
gateway) θαη αζχξκαησλ εθαξκνγψλ δεδνκέλσλ (SMS applications), έηνηκεο λα
ελζσκαηψζνπλ ηηο κειινληηθέο αιιαγέο ζηελ ηερλνινγία ησλ αζχξκαησλ δηθηχσλ
θαη λα εμαζθαιίζνπλ ηελ παξνρή φισλ ησλ αζχξκαησλ ηερλνινγηψλ αηρκήο ζηνπο
πειάηεο. [23]
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3.6.3 Upstream
Η Upstream, εηδηθεχεηαη ζε ινγηζηηθέο εθαξκνγέο θαη ζε ππεξεζίεο πνπ δίλνπλ ηε
δπλαηφηεηα γηα ζχγθιηζε ησλ ηερλνινγηψλ ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο κε ηα κέζα
καδηθήο ελεκέξσζεο, ην direct marketing θαη promotions θαη ηελ έξεπλα αγνξάο. Σν
Upstream TV Producer θαη ην Upstream Radio Producer απεπζχλνληαη ζε
παξαγσγνχο θαη παξνπζηαζηέο ηειενπηηθψλ θαη ξαδηνθσληθψλ πξνγξακκάησλ. Σα
Corporate Services απεπζχλνληαη ζε εηαηξίεο πνπ επηδεηνχλ κηα νινθιεξσκέλε ιχζε
ζηνπο ηνκείο ηεο Έξεπλαο Αγνξάο ή ηνπ Mobile Marketing. Η Upstream
ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε εηαηξίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ Διιάδα θαη ην Ηλσκέλν
Βαζίιεην γηα ηελ παξνρή απξφζθνπηεο ζχλδεζεο κέζσ SMS θαη WAP. [23][33]

3.6.4 Hellas on Line
Η Hellas on Line (HOL), εηαηξία ηνπ Οκίινπ EFG EUROBANK ERGASIAS, απφ ηηο
κεγαιχηεξεο ειιεληθέο εηαηξίεο παξνρήο ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ κε βάζε ην
Internet, παξέρεη νινθιεξσκέλε δηαζχλδεζε γηα εηαηξίεο θαη ηδηψηεο, ππεξεζίεο
πξνζηηζέκελεο αμίαο, απφ ηε δεκηνπξγία απιψλ εηαηξηθψλ ζειίδσλ κέρξη ην
ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ ή ηελ δεκηνπξγία
Ιδεαηψλ Ιδησηηθψλ Γηθηχσλ. Η HOL δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ηεο παξνρήο
πεξηερνκέλνπ θαη marketing πιηθνχ ζηελ αγνξά ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο
αμηνπνηψληαο κηα δπλακηθή πιαηθφξκα wireless messaging θαη application
development. Η πιαηθφξκα απηή είλαη απνηέιεζκα ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ ηζπαληθή
εηαηξία B!MyAlert θαη πεξηιακβάλεη έλα κεγάιν εχξνο πξν-εγθαηεζηεκέλσλ
δπλαηνηήησλ ελψ ηαπηφρξνλα ππνζηεξίδεη απεξηφξηζην αξηζκφ λέσλ wireless
applications ζε ζπλδπαζκφ κε θαηάιιειν θάζε θνξά πεξηερφκελν. Έηζη ππνζηεξίδεη
δνκεκέλεο ζνπίηεο απφ αζχξκαην πεξηερφκελν ζπκπεξηιακβάλνληαο Alerts (SMS,
MMS), Παηρλίδηα, Φεθνθνξίεο, On Demand (Pull-Push) Τπεξεζίεο θαη Οηθνλνκηθέο
Τπεξεζίεο. Η ΗΟL δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο λα ζηείινπλ πιεξνθνξία
απφ νπνηαδήπνηε πεγή ζε νπνηαδήπνηε ζπζθεπή. [23][34]
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3.6.5 VELTI
H Velti, ηδξχζεθε ην 2000, θαη απνηειεί κία απφ ηηο ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελεο
εηαηξίεο ηερλνινγίαο ελψ παξέρεη νινθιεξσκέλεο ιχζεηο ινγηζκηθνχ θαη ππεξεζίεο
πξνζηηζέκελεο αμίαο γηα ηειεπηθνηλσληαθνχο θνξείο, θαζψο θαη εηαηξίεο Γηαθήκηζεο
θαη Μέζσλ Δλεκέξσζεο. Η εηαηξία δξαζηεξηνπνηείηαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ 18 ρψξεο
ζηελ Δπξψπε, ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο θαη ζηελ Αζία ελψ ζην
πειαηνιφγηφ ηεο πεξηιακβάλεη ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξίεο παξνρήο ηειεπηθνηλσληαθψλ
ππεξεζηψλ, θαζψο θαη δηαθεκηζηηθέο εηαηξίεο θαη εθδνηηθνχο νξγαληζκνχο.
Παξάιιεια, ε Velti έρεη αλαπηχμεη ζηξαηεγηθέο ζπλεξγαζίεο ζηνλ δηεζλή ρψξν κε
εηαηξίεο φπσο νη: Hewlett Packard, Oracle, Sun Microsystems, Volantis θαη
Microsoft. Η εηαηξία απαζρνιεί ζήκεξα πεξηζζφηεξνπο απφ 250 εξγαδφκελνπο θαη
δηαζέηεη γξαθεία ζην Λνλδίλν, ηελ Αζήλα θαη ηε Βνζηφλε. Η Velti είλαη ε πξψηε
ειιεληθή εηαηξία ηερλνινγίαο πνπ έρεη εηζαρζεί ζηε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά ηνπ
Λνλδίλνπ LSE/ AIM. [27][29]
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3.7 ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΔ ΚΑΜΠΑΝΗΔ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ MOBILE
MARKETING

Tasty Foods
χκθσλα κε άξζξν ζην Marketing Week νη ππεχζπλνη ηεο εηαηξίαο Tasty Foods
(βηνκεραλία ηξνθίκσλ), ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα ζπζρεηίζνπλ ην mobile marketing
κε ηα άιια κέζα, δηνξγάλσζαλ κία θακπάληα γηα ηα Lay’s Chips πνπ ζηεξηδφηαλ ζην
mobile marketing. Λακβάλνληαο ππφςε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα κίαο mobile
θακπάληαο, ε Tasty Foods αλέζεζε ζηε Velti (εηαηξία ζην ρψξν παξνρήο
νινθιεξσκέλσλ ιχζεσλ ινγηζκηθνχ θαη ππεξεζηψλ γηα ηειεπηθνηλσληαθνχο θνξείο,
εηαηξίεο δηαθήκηζεο θαη κέζσλ ελεκέξσζεο) λα ζρεδηάζεη θαη λα πινπνηήζεη ηελ sms
θακπάληα Play Ball, ψζηε λα απμήζεη ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ησλ Lay’s Chips θαη λα
πξνσζήζεη ηε ρνξεγία ηνπ πνδνζθαηξηζηή Ronaldinho. Η θακπάληα αθνξνχζε έλα
δηαγσληζκφ, ν νπνίνο έγηλε γλσζηφο, κέζσ κίαο πξνσζεηηθήο θίλεζεο, θαηά ηελ
νπνία νη θαηαλαισηέο κπνξνχζαλ λα βξνπλ δεθαςήθηνπο θσδηθνχο ζπκκεηνρήο κέζα
ζηα, ζρεδφλ, 15.000.0000 παθέηα Lay’s Chips. Απηφ πνπ έπξεπε λα θάλνπλ νη
θαηαλαισηέο ήηαλ λα ζηείινπλ απηφλ ηνλ θσδηθφ κέζσ ησλ θηλεηψλ ηνπο ζε
ζπγθεθξηκέλν ηεηξαςήθην αξηζκφ ψζηε λα θεξδίζνπλ wallpapers θαη videos, αιιά θαη
λα εμαζθαιίζνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε σξηαίεο, εκεξήζηεο θαη εβδνκαδηαίεο
θιεξψζεηο θεξδίδνληαο κηθξά θαη κεγάια δψξα. Με θάζε κήλπκα πνπ έζηειλαλ απηνί
πνπ ζπκκεηείραλ ζην δηαγσληζκφ, θέξδηδαλ 10 πφληνπο. Έηζη, φζνπο πεξηζζφηεξνπο
πφληνπο κάδεπαλ, ηφζν πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο είραλ λα θεξδίζνπλ θάπνην απφ ηα
δψξα πνπ ζα θιεξψλνληαλ [31].
Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη ε παξαπάλσ θακπάληα βαζίζηεθε ζηελ πιαηθφξκα Mobile
Marketing ηεο Velti, ε νπνία έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα επηηξέπεη ηελ εχθνιε θαη γξήγνξε
πινπνίεζε δηάθνξσλ ηχπσλ mobile ελεξγεηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα νη ελέξγεηεο
sms/mms. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη θακπάληεο sms/mms, παξφιν πνπ είλαη έλαο
ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο πξνψζεζεο πξντφλησλ, απαηηνχλ θαη πςειή ηερλνινγία ζηε
δηαρείξηζή ηνπο - απφ ηε κεξηά ησλ επηρεηξήζεσλ - ε νπνία λα ζπλδπάδεη ηε
δεκηνπξγηθφηεηα κε ηε δηάδξαζε. Μέζσ ελφο απινχ interface, νη marketers ηεο
επηρείξεζεο, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηαιέμνπλ απφ κία γθάκα ελεξγεηψλ, λα
δεκηνπξγήζνπλ ηνπο ζπλδπαζκνχο πνπ επηζπκνχλ θαη λα πξνγξακκαηίζνπλ θαη λα
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παξαθνινπζήζνπλ αξθεηέο θακπάληεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Δπίζεο, φπνηε ην
ζειήζνπλ κπνξνχλ λα επέκβνπλ θαη λα θάλνπλ φπνηεο ξπζκίζεηο ζέινπλ πάλσ ζηελ
θακπάληα κε ζθνπφ λα βειηηψζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. Μπνξνχλ επίζεο λα
ελεκεξσζνχλ θαη γηα ζέκαηα φπσο γηα ηα ζηνηρεία φισλ ησλ πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ
πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε αλά θιάδν, αλά πξνυπνινγηζκφ ή πειάηε θ.ά., κέζσ ησλ
εξγαιείσλ αλάιπζεο θαη παξαθνινχζεζεο.

Bravissimo
Μία αθφκε αξθεηά επηηπρεκέλε θακπάληα, ε νπνία απέθεξε ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα
ην ROI (Return On Investment) ηεο «above the line» επηθνηλσλίαο ηεο, είλαη απηή ηεο
εηαηξίαο εζσξνχρσλ Bravissimo. Η εηαηξία αξρηθά πξφβαιε ηα κνληέια ηεο
αλνημηάηηθεο θνιεμηφλ κε ηειενπηηθά θαη ξαδηνθσληθά ζπνη, φπσο θαη θαηαρσξήζεηο.
ε θαζέλα απφ απηά ηα κνληέια πνπ εκθαλίδνληαλ ζηηο «above the line» δηαθεκίζεηο,
ππήξρε θαη έλαο κνλαδηθφο θσδηθφο αιιά θαη ε ελεκεξσηηθή επηζήκαλζε φηη φιεο νη
θαηαλαιψηξηεο κπνξνχλ λα παξαγγείινπλ ηνλ αλνημηάηηθν θαηάινγν ηεο εηαηξίαο
ζηέιλνληαο απιά έλα sms κε ηνλ θσδηθφ πνπ έβιεπαλ ζε θάζε δηαθήκηζε. Οη
παξαγγειίεο θαηαιφγσλ κέζσ sms αληηζηνηρνχζαλ ζην 45% ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο
γηα θαηαιφγνπο. Όκσο, ε sms θακπάληα πνπ έθαλε ε Bravissimo είρε θη δχν επηπιένλ
ζεηηθά ζηνηρεία [31]:

1.

νη ππεχζπλνη αληηιήθζεθαλ πνηα κνληέια είραλ κεγαιχηεξε απήρεζε
απφ ηηο θαηαλαιψηξηεο

2.

πνηα «above the line» δηαθήκηζε ήηαλ πην εληππσζηαθή γηα ην θνηλφ.

Baby center
Μία πνιχ επηηπρεκέλε θακπάληα ηεο Velti είλαη ην Baby center ε νπνία μεθίλεζε ηνλ
Αχγνπζην ηνπ 2007 θαη πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ινγαξηαζκφ ηεο γλσζηήο εηαηξίαο
Johnson & Johnson. ηελ θακπάληα απηή, νη έγθπεο γπλαίθεο αθνχ έζηειλαλ κε έλα
sms ηελ εκεξνκελία πνπ πεξίκελαλ λα γελλήζνπλ, ιάκβαλαλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο
κέζσ ηνπ θηλεηνχ ηνπο ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηεο εγθπκνζχλεο ηνπο αιιά θαη
πξνζθνξέο απφ θαηαζηήκαηα παηδηθψλ εηδψλ. Φπζηθά, αλάινγα κε ηνλ κήλα ζηνλ
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νπνίν βξηζθφηαλ θάζε γπλαίθα ιάκβαλε θαη ηηο αληίζηνηρεο πιεξνθνξίεο. εκαληηθφ,
επίζεο, είλαη φηη κέζσ απηήο ηεο θακπάληαο δεκηνπξγήζεθε έλα δίθηπν επηθνηλσλίαο
θαη ππνζηήξημεο αλάκεζα ζηηο γπλαίθεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ θακπάληα θαη
θαηνηθνχζαλ ζε θνληηλέο πεξηνρέο.
ηνπο έμη πξψηνπο κήλεο απφ ηε ζηηγκή ηεο εκθάληζήο ηνπ είρε κία ζεκαληηθή
εμάπισζε κε κφιηο ην 9% ησλ ζπκκεηερφλησλ λα εγθαηαιείπεη ηελ ππεξεζία απηή.
Σν βαζηθφ είλαη φηη ην 46% ησλ γπλαηθψλ ζα ζχζηελε απηή ηελ ππεξεζία θαη ζε
άιινπο ελψ ην 38% έκεηλε απφιπηα επραξηζηεκέλν απφ ηηο εηδνπνηήζεηο πνπ ιάκβαλε
[29][42].
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4. Γίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο
Σα θηλεηά ηειέθσλα θαη νη ηερλνινγίεο ησλ αζχξκαησλ δηθηχσλ, έρνπλ κπεη
δπλακηθά ζηε δσή καο. Ο ξφινο ηνπο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα πνιιψλ αηφκσλ θαη νη
νινέλα θαη απμαλφκελεο απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ σζνχλ ηηο εηαηξίεο λα
αλαπηχζζνπλ εθαξκνγέο πνπ πξνζθέξνπλ δηεπθνιχλζεηο ζε επίπεδν εξγαζίαο,
ςπραγσγίαο θαη επηθνηλσλίαο.
Η αγνξά ησλ θηλεηψλ, φπσο θαη θάζε ηερλνινγία, πέξαζε θαη ζπλερίδεη λα πεξλάεη
ηελ δηθή ηεο πεξίνδν σξίκαλζεο. Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 90, νη αλαιπηέο πίζηεπαλ φηη
ζε κεξηθά ρξφληα, εθαηνκκχξηα ρξήζηεο ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ αζχξκαηα ηειέθσλα κε
ηα νπνία ζα θάιππηαλ φιεο ηηο αλάγθεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπο φπσο παξαγγειίεο
αγαζψλ θαη θάζε κνξθή επηθνηλσλίαο. Δπίζεο, ηα αζχξκαηα δίθηπα ζα ήηαλ πάληα
δηαζέζηκα θαη ζα θαηάθεξλαλ λα απνδίδνπλ ηηο ίδηεο ηαρχηεηεο κε ηα ελζχξκαηα
δίθηπα. Μπνξεί ελ κέξεη λα επαιεζεχηεθαλ νη «πξνθεηείεο» ηνπο, αιιά κπνξνχκε λα
πνχκε φηη βηάζηεθαλ ιίγν, κηαο θαη ε πξαγκαηηθφηεηα απείρε πνιχ απφ ηηο
πξνζδνθίεο ηνπο. Σερλνινγίεο, φπσο ην WAP, πνπ επέηξεπαλ πξφζβαζε ζε δεδνκέλα
δελ απέδηδαλ φζν πεξίκελαλ, ελψ ηα αζχξκαηα δίθηπα εκθάληζαλ πεξηνξηζκνχο ζε
αθηίλα θάιπςεο θαη ρσξεηηθφηεηαο. Η αλαβάζκηζε ησλ δηθηχσλ ήηαλ πιένλ
κνλφδξνκνο [15][43].
Απφ ην 2002 θαη κεηά, ε εμέιημε ησλ αζχξκαησλ επηθνηλσληψλ ζεκείσζε ζεακαηηθά
αιιαγέο. Ξεθίλεζε απφ ηελ πξψηε γεληά δηθηχσλ (1G) πνπ ρξεζηκνπνηνχζε
αλαινγηθά ζήκαηα θαη έθηαζε σο ηελ ζεκεξηλή ηξίηε γεληά δηθηχσλ (3G), κε
ςεθηαθή ηερλνινγία, πνπ ππνζηεξίδνπλ κεγάιν εχξνο κεηάδνζεο θαη πιένλ,
κπνξνχκε λα κηιάκε γηα θηλεηέο ζπζθεπέο πνπ παξέρνπλ έλα πιήξεο «πξνζσπηθφ
ζχζηεκα επηθνηλσλίαο» θαη έρνπλ γίλεη κέξνο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο καο. Οη
ηερλνινγίεο 3G επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα κεηαθέξνπλ νπνηαδήπνηε κνξθή
πνιπκέζσλ θαη πιεξνθνξηψλ κεηαμχ απνκαθξπζκέλσλ αζχξκαησλ ζέζεσλ, κε
απνηέιεζκα λα παξέρνπλ πιήξε ζπλδεζηκφηεηα ζηνπο ρξήζηεο αλεμαξηήησο ηεο
ζέζεο ηνπο θαη κεηαηξέπνληαο έηζη ηελ ηξίηε γεληά θηλεηψλ ηειεθψλσλ ζαλ θάηη
παξαπάλσ απφ απιέο ζπζθεπέο πνπ ππνζηεξίδνπλ θσλεηηθή επηθνηλσλία [15][44].
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4.1 Γίθηπα 1εο Γεληάο (1G)
Οη αζχξκαηεο επηθνηλσλίεο πξψηεο γεληάο (1G) δηείζδπζαλ ζηα πιεξνθνξηαθά
ζπζηήκαηα ην 1980 φηαλ πιένλ αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ηα δίθηπα δεχηεξεο γεληάο
(2G) πνπ αληί γηα αλαινγηθά ζήκαηα, ρξεζηκνπνηνχζε ςεθηαθά θαη ππνζηήξηδε
κεηαδφζεηο θσλήο αιιά θαη κεηαθνξά δεδνκέλσλ. Η εκθάληζε ησλ δηθηχσλ 1G
ζεσξήζεθε έλα ηεξάζηην ηερλνινγηθφ επίηεπγκα παξά ην γεγνλφο φηη ζηεξνχληαλ
δπλαηνηήησλ [15][43][46].
Σν Advanced Mobile Phone Service (AMPS), ήηαλ ην πξψην ζχζηεκα θηλεηψλ
ηειεπηθνηλσληψλ πνπ έθαλε ηελ εκθάληζε ηνπ ην 1978, ζε θάπνηεο πνιηηείεο ησλ
Η.Π.Α θαη εθαξκφζηεθε ζπλνιηθά ην 1983. ηελ ζπλέρεηα, δηαδφζεθε θαη ζηηο
ππφινηπεο επείξνπο. ηελ Δπξψπε δχν ήηαλ ηα ζπζηήκαηα θηλεηψλ ηειεπηθνηλσληψλ
ηα νπνία έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο [43][46]:



ην Nordic Mobile Telephony (NMT) θαη



ην European Total Access Communication System (ETACS).

Δλψ ηα ζπζηήκαηα πνπ εκθαλίζηεθαλ ζηηο πεξηνρέο εθηφο Δπξψπεο, ήηαλ ηα εμήο:



ην Advanced Mobile Phone Service (AMPS), ην 1983 ζηηο Ζ.Π.Α,



ην US Digital Cellular (USDC) Standard IS-54, ην 1991 ζηηο Ζ.Π.Α,



ην 1979, ην πξώην ζύζηεκα ηεο Nippon Telephone and Telegraph
(NTT) Company, ζηελ Ηαπσλία.
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Σρήκα 3: Πεξίιεςε ζπζηεκάησλ δηθηύσλ 1εο γεληάο

4.2 Γίθηπα 2εο θαη 2.5 Γεληάο (2G θαη 2.5G)
ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, φπσο πξναλαθέξζεθε, άξρηζε ε αληηθαηάζηαζε ησλ
δηθηχσλ 1εο Γεληάο κε ηα δίθηπα 2εο Γεληάο, φπνπ πιένλ επηθξαηνχζε ε ςεθηαθή θαη
φρη ε αλαινγηθή ηερλνινγία. ηελ Δπξψπε, ε αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ
ζπζηήκαηνο πνπ ζα εμππεξεηνχζε φινπο ηνπο Δπξσπαίνπο πνιίηεο, νδήγεζε ζηε
δεκηνπξγία ελφο δηθηχνπ ηειεπηθνηλσλίαο κεγαιχηεξεο ρσξεηηθφηεηαο, ην νπνίν
νλνκάζηεθε Global System for Mobile Communication (GSM). Σν ζχζηεκα απηφ
ήηαλ ην πην επξέσο δηαδεδνκέλν, κεηξψληαο 350 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο ζε 140 ρψξεο
θαη 400 δίθηπα θηλεηψλ ηειεπηθνηλσληψλ. Σν GSM μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί ζηελ δψλε
ησλ 800-900 ΜΗz ελψ ζε θάπνηεο ρψξεο πνπ ην πηνζέηεζαλ, ιεηηνπξγεί ζηα 1.8
(DCS 1800) θαη 2 GHz [10][15][46].
Σα πην γλσζηά ζπζηήκαηα 2εο γεληάο ήηαλ [28]:



ην Global System for Mobile communication (GSM) ην νπνίν
ρξεζηκνπνηεί ηελ TDMA ηερληθή θαη ππνζηεξίδεη 8 ρξόλν-ζρηζκέο
(time-slots) κε εύξνο δώλεο 200 KHz ε θάζε κηα.



ην Interim Standard 54 (IS-54) θαη ην Interim Standard 136 (IS-136)
γλσζηό θαη σο North American Digital Cellular (ΝΑDC) ή US
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Digital Cellular (USDC), πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ ΣDΜΑ σο ηερληθή
πξόζβαζεο.



ην Pacific Digital Cellular (ΡDC) έλα Ηαπσληθό ζύζηεκα πνπ είρε
αξθεηέο νκνηόηεηεο κε ην IS-136 θαη



ην Interim Standard 95 Code Division Multiple Access (IS-95)
γλσζηό θαη σο cdmaOne, ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ηελ CDΜΑ ηερληθή
πξόζβαζεο.

Σρήκα 4: Πεξίιεςε ζπζηεκάησλ δηθηύσλ 2εο Γεληάο

Η δεχηεξε γεληά θηλεηψλ ηειεθψλσλ ρξεζηκνπνηεί ςεθηαθή θσδηθνπνίεζε ελψ ε
ππνθινπή είλαη πιένλ πην δχζθνιε ζε ζρέζε κε ηελ ηερλνινγία πξψηεο γεληάο δηφηη ε
επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ηειεθψλσλ θαη ηνπ βαζηθνχ ζηαζκνχ παίξλεη ηελ κνξθή
κηαο θξππηνγξαθεκέλεο ξνήο δεδνκέλσλ. Δπηπιένλ, εκθαλίδεηαη ε δπλαηφηεηα
ιήςεο δεδνκέλσλ, κέζσ ηεο ππεξεζίαο Short Messaging Service (SMS)

θαη ε

δπλαηφηεηα γηα πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζην Internet.
Με ζηφρν ηελ επίηεπμε κεγαιχηεξσλ ξπζκψλ κεηάδνζεο δεδνκέλσλ, ε παγθφζκηα
επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, επαλαζρέδηαζε ηα πξφηππα 2εο γεληάο, ψζηε λα κπνξνχλ λα
ππνζηεξίμνπλ εθαξκνγέο ζην ρψξν ηνπ Internet. Έηζη, πξνέθπςε κία λέα γεληά
δηθηχσλ πνπ νλνκάζηεθε Γεληά 2.5. Απηή ε γεληά επέηξεπε ζηνλ ήδε ππάξρνλ
εμνπιηζκφ ηεο 2εο γεληάο, λα ηξνπνπνηεζεί ψζηε λα κπνξεί λα ππνζηεξίδεη θάπνηεο
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ππεξεζίεο φπσο πρ ηελ πινήγεζε ζην Internet, ηελ απνζηνιή / ιήςε e-mail θιπ
[28][43][44].
Καηά ηελ αλαβάζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ πξνέθπςε έλα λέν πξσηφθνιιν θαη ηέζζεξα
θαηλνχξγηα ζπζηήκαηα πνπ αληηπξνζψπεπαλ ηε γεληά 2.5. Απηά είλαη ηα εμήο:



Wireless Applications Protocol (WAP)



High Speed Circuit Switched Data (HSCSD)



General Packet Radio Service (GPRS)



Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE)



Interim Standard 95B (IS-95B)

Σρήκα 5: Πεξίιεςε ζπζηεκάησλ δηθηύσλ 2.5 Γεληάο
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4.3 Γίθηπα 3εο Γεληάο (3G)
Με ηνλ εξρνκφ ησλ δηθηχσλ 3εο γεληάο, εκθαλίζηεθαλ αθφκα πεξηζζφηεξεο
ππεξεζίεο, πνπ κέρξη ηφηε θαλέλα απφ ηα πξναλαθεξζέληα δίθηπα δε κπνξνχζε λα
πξνζθέξεη. Με ηαρχηεηεο επηπέδνπ Megabit, θάπνηνο κε πξφζβαζε ζε έλα ηέηνην
δίθηπν κπνξεί λα πινεγεζεί ζην Internet, λα επηθνηλσλήζεη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ
ππεξεζία Voice over Internet Protocol (VoΗΡ), λα θαηεβάζεη κνπζηθά θνκκάηηα θαη
λα ρξεζηκνπνηήζεη δηάθνξεο άιιεο ππεξεζίεο κε ηε βνήζεηα ην θηλεηνχ ηνπ
ηειεθψλνπ [10][15][46].
Πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζεί ε ηερλνινγία ηεο ηξίηεο γεληάο, αλαπηχρζεθε κηα λέα
ππεξεζία δηθηχσζεο πνπ νλνκάζηεθε Universal Mobile Telecommunications
Service (UMTS) θαη ήηαλ κία αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο GSΜ. Οη εμειίμεηο απηήο
ηεο γεληάο ζε ζχγθξηζε κε ηε πξνεγνχκελε πεξηιακβάλνπλ [10][46]:



Βειηηψζεηο ζηελ ρσξεηηθφηεηα



πλερή ζκίθξπλζε ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ



Βειηηψζεηο ζηνλ ρξφλν απνζηνιήο κελπκάησλ εηθφλαο (MMS)



Βειηηψζεηο ζηελ νζφλε θαη ζηηο δπλαηφηεηεο ρεηξηζκνχ ησλ δεδνκέλσλ



Βειηησκέλε αζθάιεηα θαη ιεηηνπξγίεο θξππηνγξάθεζεο



Μεηαθνξά δεδνκέλσλ ζε κεγάιν εχξνο κεηάδνζεο



Βειηηψζεηο ζηα νινθιεξσκέλα θπθιψκαηα θαη ζηε δσή ηεο κπαηαξίαο

Σα πην ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα απηήο ηεο γεληάο είλαη ηα εμήο:



Δχξεζεο ζέζεσο κε ηελ ηερλνινγία GPS, νη νπνίεο ζα κπνξνχλ λα
παξέρνπλ ράξηεο ηε πεξηνρήο πνπ βξηζθφκαζηε. Δχξεζε βέιηηζηεο
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δηαδξνκήο πξνο ηνλ πξννξηζκφ καο, γεηηνληθά ζεκεία ελδηαθέξνληνο
θιπ.



Οη πςειέο ηαρχηεηεο αζχξκαηεο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ είλαη έλα αθφκε
απφ ηα πιενλεθηήκαηα ησλ δηθηχσλ 3G. Η ζχλδεζε ζην Internet εθηφο
απφ άκεζε θαη αζχξκαηε, ζα παξέρεη πιένλ θαη πςειέο ηαρχηεηεο.



Οη πςειέο ηαρχηεηεο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ βνεζνχλ θαη ζε πην
γξήγνξε ρξήζε ησλ multimedia εθαξκνγψλ.



Τςειήο πνηφηεηαο παηρλίδηα, ηα νπνία ζα κπνξνχλ λα παίδνληαη online
ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη ηαπηφρξνλα κε άιινπο παίθηεο.



Οη βίληεν-θιήζεηο είλαη κηα απφ ηηο πην πνιπζπδεηεκέλεο ππεξεζίεο ησλ
δηθηχσλ 3G. Με απηή ηε ηερλνινγία κπνξνχκε λα βιέπνπκε ηνπο
ζπλνκηιεηέο καο ζηελ νζφλε ηνπ θηλεηνχ καο. Βέβαηα, νη ρξήζηεο ζα
πξέπεη λα έρνπλ πξνκεζεπηεί θηλεηά ηειέθσλα ζπκβαηά κε απηή ηελ
ηερλνινγία.

Σρήκα 6: Τν πέξαζκα από ηα δίθηπα 2εο γεληάο ζηα δίθηπα 3εο γεληάο

MIS 2009-2010

44

ΣΕΟΤΒΑΝΗΓΖ ΣΔΡΓΗΟ (ΑΜ: 12/08)

Mobile Marketing: Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε θαη πξαθηηθή εθαξκνγή

4.4 Γίθηπα 4εο Γεληάο (4G)
εο

Σα δίθηπα 4 γεληάο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία LTE (Long Term Evolution of
3GPP). Σν βαζηθφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη ε ιέμε ελνπνίεζε. Σν 4G αθνξά
ηελ ελνπνίεζε ηεξκαηηθψλ, δηθηχσλ θαη εθαξκνγψλ, ψζηε λα ηθαλνπνηήζεη ηηο
αλάγθεο ησλ ζπλδξνκεηψλ. Σν 4G ζα πεξηιακβάλεη φια ηα ζπζηήκαηα απφ δηάθνξα
δίθηπα, δεκφζηα ή ηδησηηθά, broadband ή πξνζσπηθψλ επηθνηλσληψλ, αιιά θαη ad-hoc
δίθηπα. Θα παξέρεη δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε ηα δίθηπα 2G θαη 3G, θαζψο επίζεο θαη κε
ηα ςεθηαθά επξπδσληθά ζπζηήκαηα, ελψ ζα είλαη βαζηζκέλν ζην IP πξσηφθνιιν, ην
νπνίν ζα είλαη θαη ν κεραληζκφο ελνπνίεζεο θαη ζα παξέρεη αζχξκαην Internet.
Πάλησο, νη λέεο ηερλνινγίεο θηλεηήο επηθνηλσλίαο πνπ αλακέλνληαη γχξσ ζην 2011,
ζα παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα αζθαιψλ θαη αμηφπηζησλ δηαζέζηκσλ ππεξεζηψλ ζε
ρξήζηεο πεξηνξηζκέλεο ή θαη κεγάιεο θηλεηηθφηεηαο. Οη ηερλνινγίεο απηέο έρνπλ δχν
βαζηθέο ζπληζηψζεο: ηηο ξάδην – ηερλνινγίεο 4G (ή ηηο ηερλνινγίεο κεηάδνζεο
ζήκαηνο) θαη ηηο ππεξεζίεο 4G, δειαδή ηηο εθαξκνγέο πνπ παξέρνληαη ζηνλ ηειηθφ
ρξήζηε [8][9][10][15].

Key features

Γίθηπα 3G

Γίθηπα 4G

Data rate

384 kbps up to 2 Mbps

20-100 Mbps

Frequency band

1.8 - 2.4 GHz

2 - 8 GHz

Bandwidth

5 MHz

About 100 MHz

Switching technique

Circuit and packet

Completely digital with packet

switched

voice

Radio access technology

WCDMA,CDMA-2000

OFDMA, MC-CDMA

IP

IPv4.0, IPv5.0, IPv6.0

IPv6.0

Πίλαθαο 3: Σύγθξηζε δηθηύσλ 3εο θαη 4εο Γεληάο
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5. Μειέηε ηνπ Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ γηα ην Mobile
Marketing [12]
Μεηά απφ αλαδήηεζε γηα έξεπλεο πάλσ ζην Mobile Marketing ζηελ Διιεληθή
θνηλσλία, ε κφλε έξεπλα πνπ κπνξνχκε λα πνχκε φηη ζπλάδεη κε ηελ παξνχζα
εξγαζία είλαη απηή ηεο Δξεπλεηηθήο Οκάδαο Κηλεηνχ θαη Αζχξκαηνπ Δπηρεηξείλ ηνπ
Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. [12]
Η έξεπλα απηή ζθνπφ ηεο είρε λα αλάδεημεη ηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ
ρξεζηψλ Κηλεηψλ Τπεξεζηψλ Γεδνκέλσλ ζηελ Διιάδα γηα ην 2006 θαη 2007, δειαδή
ηελ απνηχπσζε ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ζε φ,ηη αθνξά ηελ πηνζέηεζε θαη ηε
ρξήζε Κηλεηψλ Τπεξεζηψλ Γεδνκέλσλ πνπ είλαη πξνζβάζηκεο είηε κέζσ
εμεηδηθεπκέλσλ κελνχ ππεξεζηψλ είηε κέζσ WAP.
Πξαγκαηνπνηήζεθε ην δηάζηεκα Μαΐνπ- Ινπλίνπ 2006 θαη Απξηιίνπ- Μαίνπ 2007.
Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ θαη ηηο δχν ρξνληέο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ web based
δνκεκέλα εξσηεκαηνιφγηα. Οη απνθξηλφκελνη πξνζεγγίζηεθαλ κέζσ ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ φπνπ ηνπο δεηήζεθε λα αθνινπζήζνπλ κηα δηεχζπλζε θαη λα
ζπκπιεξψζνπλ ην εξσηεκαηνιφγην. Οη ζηαηηζηηθά έγθπξεο απαληήζεηο πνπ
ζπγθεληξψζεθαλ ην έηνο 2006 ήηαλ 365, ελψ ην έηνο 2007 ήηαλ 220.
Σα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα κε βάζε ηελ Δξεπλεηηθή νκάδα είλαη [12]:



Πεξίπνπ 1 ζηνπο 5 Έιιελεο δελ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη πνηέ θακία
ππεξεζία δεδνκέλσλ ζην θηλεηφ ηνπ.



Απφ απηνχο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηα ππεξεζία δεδνκέλσλ, ε
ζπληξηπηηθή

πιεηνςεθία

είλαη

πεξηζηαζηαθνί

ρξήζηεο

(δειαδή

ρξεζηκνπνηνχλ ηέηνηεο ππεξεζίεο ζπάληα έσο θαη ζρεδφλ πνηέ).



Οη ππεξεζίεο Δπηθνηλσλίαο (π.ρ. MMS, mobile chat, mobile e-mail)
ρξεζηκνπνηνχληαη ζρεηηθά ζπρλφηεξα θαη ε ρξήζε ηνπο παξνπζηάδεη
απμεηηθή ηάζε.



Οη ππεξεζίεο Δλεκέξσζεο (π.ρ. πιεξνθνξίεο θαηαιφγνπ, εηδήζεηο, θ.ά),
Φπραγσγίαο (π.ρ. κνπζηθή, παηρλίδηα, logos/ringrtones) θαη πλαιιαγψλ
(π.ρ. ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο, θξαηήζεηο εηζεηεξίσλ, θ.ά.) αθνινπζνχλ, κε
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ηηο δπν ηειεπηαίεο θαηεγνξίεο λα παξνπζηάδνπλ ζηαζηκφηεηα ή κηθξή
κείσζε απφ ην 2006.



Οη ιφγνη ρξήζεο παξνπζηάδνπλ κεγάιε δηαθνξά κεηαμχ 2006 θαη 2007.
Δλψ ην 2006, ε πιεηνςεθία ησλ ρξεζηψλ έθαλε κηθηή ρξήζε (δειαδή
θαη γηα πξνζσπηθνχο θαη γηα επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο), ην 2007 νη
ιφγνη ρξήζεο έρνπλ αιιάμεη θαη ε πιεηνςεθία ησλ ρξεζηψλ
ρξεζηκνπνηεί

ηέηνηεο

ππεξεζίεο

απνθιεηζηηθά

ή

θχξηα

γηα

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ δηαζθέδαζε θαη ςπραγσγία θαη ιηγφηεξν
γηα πξαθηηθνχο ή επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο.



ε φηη αθνξά ηνπο ιφγνπο (θίλεηξα) πνπ εληζρχνπλ ηελ πξννπηηθή
ρξήζεο θηλεηψλ ππεξεζηψλ, επηθεληξψλνληαη ζηελ επθνιία εθκάζεζεο
ηεο ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ θαη ζην πφζν νη ππεξεζίεο βνεζνχλ
ηνπο ρξήζηεο λα δηαρεηξηζηνχλ ηνλ πξνζσπηθφ ή επαγγεικαηηθφ ηνπο
ρξφλν θαιχηεξα.



Αληίζεηα, ηα θχξηα εκπφδηα ρξήζεο είλαη ε ζρέζε θφζηνπο/αμίαο (πφζν
αθξηβέο ζεσξνχληαη νη ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε ην φθεινο πνπ
αληηιακβάλεηαη ν ρξήζηεο ηνπο), ε αζθάιεηα θαη ν θφβνο θαθφβνπιεο
ρξήζεο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ε πνιχπινθε ηηκνιφγεζε (πφζν
εχθνιν είλαη γηα ην ρξήζηε λα θαηαιάβεη ην ζπλνιηθφ χςνο ηεο ρξέσζεο
αλάινγα κε ηε ρξήζε πνπ θάλεη) θαη ην πςειφ θφζηνο ρξήζεο (ζαλ
απφιπην κέγεζνο ή ζε ζρέζε κε ην θφζηνο βαζηθψλ ππεξεζηψλ, φπσο νη
ηειεθσληθέο θιήζεηο θαη ηα γξαπηά κελχκαηα).



Οη ρξήζηεο εμνηθεηψλνληαη ζηαδηαθά κε ηηο λέεο ππεξεζίεο, κε
απνηέιεζκα λα ηηο ζεσξνχλ ιηγφηεξν δχζθνιεο ζηε ρξήζε. Σαπηφρξνλα
φκσο, αμηνινγνχλ ηε ρξεζηκφηεηά ηνπο κε πην απζηεξά θξηηήξηα θαη
δεηνχλ λέεο θαη πην θαηλνηφκεο Κηλεηέο Τπεξεζίεο Γεδνκέλσλ.

MIS 2009-2010

47

ΣΕΟΤΒΑΝΗΓΖ ΣΔΡΓΗΟ (ΑΜ: 12/08)

Mobile Marketing: Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε θαη πξαθηηθή εθαξκνγή

ΜΔΡΟ 2Ο – ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ
6. Μεζνδνινγία έξεπλαο
6.1 Δξεπλεηηθνί ζηόρνη θαη ζθνπνί
Ο ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη
ηθαλνπνίεζεο ησλ Διιήλσλ ρξεζηψλ θηλεηψλ ππεξεζηψλ ζε ελδερφκελε εθαξκνγή
ππεξεζηψλ κέζσ ηερληθψλ Mobile Marketing. Απφ ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ ζπιιερζεί
ζα πξνβιεζεί ε ζηάζε ησλ πηζαλψλ θαηαλαισηψλ. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ ζα
εμεηαζηνχλ νη παξαθάησ εξεπλεηηθνί ζηφρνη νη νπνίνη είλαη:



Οη επηινγέο θαη νη ιφγνη απηψλ σο πξνο ηηο ππεξεζίεο Mobile Marketing



Η παξνπζίαζε ησλ παξαγφλησλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ππεξεζηψλ
απηψλ



Η αμηνιφγεζε ηεο ρξεζηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ.

6.2 Δξεπλεηηθή πξνζέγγηζε
Σν αληηθείκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο πξνζεγγίζηεθε ζε ζεσξεηηθφ θαη
πξαθηηθφ επίπεδν κε βαζηθφ ζθνπφ ηελ απφδνζε κηαο αμηφπηζηεο εηθφλαο ζρεηηθά κε
ην εμεηαδφκελν ζέκα βαζηδφκελε ζε απηά δεδνκέλα.
Όζνλ αθνξά ην πξαθηηθφ επίπεδν, επεμεξγαζηήθακε πιεξνθνξίεο νη νπνίεο
ζρεηίδνληαη κε ηελ ζηάζε ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ σο πξνο ηελ εθαξκνγή
ππεξεζηψλ Mobile Marketing. Δπίζεο ζηα πιαίζηα ηνπ πξαθηηθνχ επηπέδνπ γίλεηαη
παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα ψζηε λα απνδνζεί κηα
θαηαλνεηή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ. Οη παξάκεηξνη θαη νη θαηαζηάζεηο ππφ ηηο
νπνίεο δηελεξγήζεθε ε έξεπλα θαζψο θαη ην πεξηερφκελφ ηεο παξαζέηνληαη
αθνινχζσο.
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6.3 Δξεπλεηηθό ζρέδην
Σν εξεπλεηηθφ ζρέδην πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν, ηνπο
ζθνπνχο, ηηο ζπλζήθεο θαη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα δηεμαρζεί
επηηπρψο ε έξεπλα ε νπνία πεξηνξίδεηαη ζε εμεξεπλεηηθφ θαη πεξηγξαθηθφ ραξαθηήξα.
Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ην δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην, ην
νπνίν απνηειεί ζεκαληηθή κέζνδν ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ θαζψο αθνξά κεγάιν
αξηζκφ εξσηεζέλησλ, άκεζε θαηαγξαθή πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ζπλζήθεο
παξαγσγήο νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζε κηα πην αληηθεηκεληθή θαη αμηφπηζηε έξεπλα.

7. ρέδην δεηγκάησλ
7.1 Καζνξηζκόο Πιεζπζκνύ
Η έξεπλά καο απεπζχλεηαη ζε εθείλν ην ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ ην νπνίν απνηειείηαη
θπξίσο απφ άηνκα πνπ έρνπλ κεγαιχηεξε επαθή θαη εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε λέσλ
ηερλνινγηψλ, φπσο επίζεο θαη άηνκα ηα νπνία είλαη θνηλσληθά θαη επαγγεικαηηθά
ελεξγά. Έρνληαο ζέζεη ηα παξαπάλσ σο απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο,
πξνέθπςε έλα δείγκα απνηεινχκελν θπξίσο απφ θνηηεηέο θαη λένπο αλζξψπνπο
(ειηθίαο κηθξφηεξεο ησλ 34).
7.2 Δπηινγή δείγκαηνο
Η επηινγή ηνπ δείγκαηνο δελ έγηλε κε απιή ηπραία δεηγκαηνιεςία (κε ηελ απζηεξή
ηεο έλλνηα). Η ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε κε δχν ηξφπνπο:

1.

Άκεζε ζπκπιήξσζε απφ θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο

2.

Απνζηνιή ηνπο ζε πξνζσπηθνχο ινγαξηαζκνχο
γλσζηψλ.

MIS 2009-2010

49

e-mail θίισλ θαη

ΣΕΟΤΒΑΝΗΓΖ ΣΔΡΓΗΟ (ΑΜ: 12/08)

Mobile Marketing: Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε θαη πξαθηηθή εθαξκνγή

7.3 Μέζν ζπιινγήο δεδνκέλσλ
Γηα ηελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δνκεκέλα εξσηεκαηνιφγηα ζε
έλα δείγκα 242 αηφκσλ. Η έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ην δηάζηεκα επηεκβξίνπΝνεκβξίνπ 2009.
Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ 14 εξσηήζεηο νη νπνίεο δηαρσξίδνληαη ζε 5
δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο.
Η πξψηε νκάδα πεξηιακβάλεη 5 εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ην πξνθίι ηνπ εξσηψκελνπ.
Πην ζπγθεθξηκέλα νη 4 εξσηήζεηο αλαθέξνληαη ζε βαζηθέο πιεξνθνξίεο–
δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ θαη 1 κφλν εξψηεζε πνπ αθνξά ζηελ
εμνηθείσζή ηνπ κε ηελ ρξήζε Η/Τ θαη δηαδηθηχνπ.
Ο δεχηεξνο ηχπνο εξσηήζεσλ πεξηέρεη 11 εξσηήζεηο. πγθεθξηκέλα πεξηιακβάλνληαη
6 εξσηήζεηο πνπ έρνπλ επηινγή απάληεζεο ζε θιίκαθα απφ «Καζφινπ» έσο «Πνιχ
ζπρλά». Οη ππφινηπεο εξσηήζεηο αλαθέξνληαη ζηνπο ιφγνπο επηινγήο ππεξεζηψλ
Mobile Marketing ή θηλεηψλ ππεξεζηψλ δεδνκέλσλ.
Όζνλ αθνξά ηνλ ηξίην θαη ηέηαξην ηχπν, ε βαζηθή δνκή ησλ εξσηήζεσλ είλαη ε
ηεξάξρεζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ αλαζηαιηηθψλ θαη πξνηξεπηηθψλ παξαγφλησλ γηα
ηελ εθαξκνγή mobile ππεξεζηψλ ζε θιίκαθα 5 βαζκίδσλ μεθηλψληαο απφ «Καζφινπ»
έσο «ε πνιχ κεγάιν βαζκφ».
Η αμηνιφγεζε ησλ Τπεξεζηψλ Mobile Marketing (εθεμήο ΤΜΜ) έξρεηαη λα
νινθιεξψζεη ηελ έξεπλα απνηειψληαο ηνλ πέκπην ηχπν εξσηήζεσλ ε νπνία
βαζκνινγεί ην πφζν σθειήζεθε ή ζα σθεινχληαλ ν θαηαλαισηήο απφ ηηο ελ ιφγσ
ππεξεζίεο.
Η αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ SPSS
(Statistical Package for the Social Sciences), έπεηηα απφ ηε ζπιινγή ηνπο θαη
ηαμηλφκεζή ηνπο θαηά ην δνθνχλ. Μέζσ απηνχ ηνπ ινγηζκηθνχ, πξαγκαηνπνηήζεθε
αλάιπζε ζπρλνηήησλ έηζη ψζηε λα δηαπηζησζεί ην κέξνο ησλ εξσηεζέλησλ πνπ είρε
θνηλέο απαληήζεηο, άιια θαη αλάιπζε πεξηγξαθηθψλ ζηαηηζηηθψλ κε ζθνπφ ηελ
απνηχπσζε ηεο θεληξηθήο ηάζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ εξσηεζέλησλ. Δπίζεο,
ρξεζηκνπνηήζακε ηελ εληνιή έλσζεο ζηνηρείσλ ψζηε λα επηηχρνπκε αλάιπζεο ηνπο
επί ηε βάζεη θνηλψλ ραξαθηεξηζηηθψλ– απαληήζεσλ.
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8. Δξεπλεηηθά επξήκαηα
8.1 Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά
Απφ ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ παξαηεξείηαη πσο ε πιεηνςεθία ησλ
εξσηεζέλησλ είλαη άληξεο κε πνζνζηφ 53,3% έλαληη ηνπ πνζνζηνχ 46,7% ησλ
γπλαηθψλ.

Δηάγξακκα 1

Αλαθνξηθά κε ηελ ειηθία ησλ εξσηεζέλησλ, ε έξεπλά καο απεπζχλζεθε ζε άηνκα
ησλ παξαγσγηθψλ θπξίσο ειηθηψλ κεηαμχ 18 έσο 34 ζε έλα ζπλνιηθφ πνζνζηφ 85,9%
(πην αλαιπηηθά, ζηηο ειηθίεο 18-24 πνζνζηφ 63,6% θαη ζηηο ειηθίεο 25-34 πνζνζηφ
22,3%). Γηα ηηο ειηθίεο κεηαμχ 35 θαη 49 εηψλ παξαηεξήζεθε έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο
ηνπ 7,9% ελψ αληίζεηα ζε ειηθίεο κηθξφηεξεο ησλ 18 εηψλ ζεκεηψζεθε ην πνζνζηφ
ηνπ κφιηο 1,2%. Αλακελφκελν δε ήηαλ ην πνζνζηφ πνπ παξαηεξήζεθε ζηηο ειηθίεο
άλσ ησλ 65 εηψλ ην νπνίν θαηνρχξσζε κφιηο ην 0,4% ηνπ δείγκαηνο. Δλδηαθέξνλ
ζεκεηψλεη ην πνζνζηφ ηνπ 4,5% γηα ηηο ειηθίεο 50-65 εηψλ.

Δηάγξακκα 2

ε ζπλάξηεζε κε ην δηάγξακκα ηνπ εξσηήκαηνο «Πφζν εμνηθεησκέλνη είζηε κε ηε
ρξήζε Η/Τ θαη Γηαδηθηχνπ», εξρφκαζηε ζηε ζέζε λα αληηιεθζνχκε ην γεγνλφο φηη ε
πιεηνςεθία ησλ αηφκσλ ηνπ δείγκαηνο είλαη 18-34 εηψλ, πξάγκα πνπ δηθαηνινγεί ελ
κέξεη θαη ηελ επηινγή ηεο ζχλζεζεο ηνπ δείγκαηνο.
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Η έξεπλα απηή θάιπςε θαη ην επίπεδν κφξθσζεο ησλ εξσηεζέλησλ. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εξσηεζέλησλ (57,4%) δήισζε πσο έρεη
θνηηήζεη σο ηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (απνιπηήξην ιπθείνπ) ελψ έλα 30,6% ηνπ
δείγκαηνο θαηέρεη αλψηεξε θαη αλψηαηε κφξθσζε. πγθξηηηθά κε απηφ, κφιηο ην
10,3% είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ή δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο θαη έλα πνιχ κηθξφ
πνζνζηφ 0,4% δειψλνπλ απφθνηηνη πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.

Δηάγξακκα 3

Η θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο ζχκθσλα κε ηελ επαγγεικαηηθή ηδηφηεηα θαίλεηαη ζην
αθφινπζν δηάγξακκα. Πην αλαιπηηθά, ην 55% ησλ εξσηεζέλησλ είλαη θνηηεηέο,
16,9% είλαη ηδησηηθνί ππάιιεινη θαη 12,4% δεκφζηνη ππάιιεινη. Απφ ην ζρήκα
παξαηεξείηαη επίζεο έλα πνζνζηφ 5,4% πνπ αληηζηνηρεί ζην ηκήκα ησλ αλέξγσλ θαη
10,3% ζηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο.

Δηάγξακκα 4

Καηφπηλ ρξεζηκνπνηήζακε ηελ εληνιή cross tabulation ψζηε λα επηηχρνπκε
ζπλδπαζκφ ηεο επαγγεικαηηθήο ηδηφηεηαο θαη ηεο ζέζεο ζηελ επηρείξεζε. Απηή ε
ελέξγεηα είλαη απφξξνηα ηεο ζεκαληηθήο δηαθνξάο πνπ παξαηεξνχκε ζην πνζνζηφ
ησλ κε εξγαδνκέλσλ. ηελ εξψηεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηδηφηεηαο έρνπκε 60,4%
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αηφκσλ πνπ δελ εξγάδνληαη (θνηηεηέο θαη άλεξγνη), ελψ ζηελ εξψηεζε ηεο ζέζεο
70,7% δήισζε κε εξγαδφκελν. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη ειεχζεξνη
επαγγεικαηίεο δήισζαλ επίζεο φηη δελ εξγάδνληαη (ζε θάπνηα επηρείξεζε). Μφλν
φζνη δήισζαλ δεκφζηνη θαη ηδησηηθνί ππάιιεινη θαηέρνπλ ζέζε ζηειέρνπο κεζαίνπ ή
αλψηεξνπ επηπέδνπ, φπσο επίζεο θαη πξνζσπηθφ εξγαδνκέλσλ.

Δηάγξακκα 5

Σα ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα ίζσο πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηδηάδνπζα θχζε θαη
νξγάλσζε ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, κηαο θαη πνιιέο εμ απηψλ είλαη
νηθνγελεηαθέο ρσξίο ηεξάξρεζε θαζεθφλησλ θαη επζπλψλ. Πην αλαιπηηθά, 2 ζηνπο 10
εξσηεζέληεο απαληνχλ φηη αλήθνπλ ζην πξνζσπηθφ ησλ επηρεηξήζεσλ ελψ 9,1%
ζπλνιηθά δειψλεη κεζαίν θαη αλψηεξν ζηέιερνο.

Δηάγξακκα 6
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Σέινο, απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα δηαθαίλεηαη φηη ηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο είλαη
ηδηαίηεξα εμνηθεησκέλα κε ηε ρξήζε Η/Τ θαη Γηαδηθηχνπ. Μφιηο 14 άηνκα δειαδή
5,8% δειψλνπλ πσο ε ζρέζε ηνπο κε ηελ ηερλνινγία είλαη θάησ ηνπ κεηξίνπ.
Αμηφινγν ζρνιηαζκνχ είλαη ην γεγνλφο πσο ηελ εμνηθείσζε κε ηηο δηάθνξεο κνξθέο
ηερλνινγίαο θαηέρνπλ ζε κεγάιν πνζνζηφ φζνη δήισζαλ θνηηεηέο, ειεχζεξνη
επαγγεικαηίεο αιιά θαη φζνη δήισζαλ πσο δελ εξγάδνληαη.
8.2 Υξήζε ππεξεζηώλ mobile marketing (ΤΜΜ)
ε απηφ ην ηκήκα αλαιχνπκε ην δεχηεξν ηχπν εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ ρξήζε
ππεξεζηψλ mobile marketing κε ζθνπφ ηελ απνηχπσζε ησλ πξνηηκήζεσλ θαη
αλαγθψλ ησλ Διιήλσλ.
Οη ΤΜΜ πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζην ειιεληθφ θαηαλαισηηθφ θνηλφ πεξηιακβάλνπλ :





ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail)
ππεξεζίεο πνπ πινπνηνχληαη κε ρξήζε SMS/MMS
δπλαηφηεηα downloading αξρείσλ

Δπίζεο, ε απιή επηθνηλσλία κέζσ ζχληνκσλ γξαπηψλ κελπκάησλ (SMS) ή
πνιπκεζηθψλ κελπκάησλ (MMS) κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ θαζψο θαη ε ρξήζε ζπζθεπψλ
φπσο νη θνξεηνί ππνινγηζηέο γηα ζχλδεζε ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία αζχξκαηεο
πξφζβαζεο κέζσ ηνπηθψλ αζχξκαησλ δηθηχσλ (Wireless LAN) ζεσξνχληαη
ππεξεζίεο mobile marketing ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο.
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8.3 Υξήζηεο ΤΜΜ έλαληη Με ρξεζηώλ
Υξήζηεο ΤΜΜ νλνκάδνληαη απηνί πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη έζησ θαη κία θνξά
ηψξα ή ζην παξειζφλ θάπνηα απφ ηηο ππεξεζίεο, ελψ κε-ρξήζηεο απηνί πνπ δελ έρνπλ
ρξεζηκνπνηήζεη πνηέ θακία ππεξεζία. Σν αθφινπζν δηάγξακκα ρσξίδεη ην δείγκα καο
ζηηο δχν πξναλαθεξζείζεο θαηεγνξίεο.

Δηάγξακκα 7

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εξσηεζέλησλ, πνζνζηφ 72,7%, θαηαηάζζεηαη ζηελ νκάδα
ησλ ρξεζηψλ, ελψ κφιηο 26,9% δελ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ΤΜΜ, δειαδή ζρεδφλ έλαο
ζηνπο ηέζζεξηο δελ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη πνηέ θάπνηα ππεξεζία. Υξεζηκνπνηψληαο
ηελ εληνιή cross tabulation ειέγμακε ηελ πηζαλφηεηα λα ζπζρεηίδεηαη ε επηινγή
ρξήζεο ΤΜΜ κε θάπνην απφ ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο, θαη ην
ζπκπέξαζκά καο ήηαλ φηη ε επηινγή απηή είλαη αλεμάξηεηε ησλ ηδηαίηεξσλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αηφκσλ. ηελ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί γίλεηαη θηιηξάξηζκα
ησλ απαληήζεσλ κε βάζε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθνπλ, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ
ζθηαγξάθεζε ησλ επηζπκηψλ/πξνζδνθηψλ (φζσλ αλήθνπλ ζηνπο ρξήζηεο ΤΜΜ) θαη
ησλ ελ δπλάκεη επηζπκηψλ/πξνζδνθηψλ (φζσλ αλήθνπλ ζηνπο κε ρξήζηεο ΤΜΜ), ηε
ζχγθξηζή ηνπο θαη επνκέλσο ηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ην mobile
marketing.
8.4 Υξήζε θηλεηώλ ζπζθεπώλ
ηε ζπλέρεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ νη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη λα πξνζδηνξίζνπλ
πνηεο θηλεηέο ζπζθεπέο επηθνηλσλίαο ρξεζηκνπνηνχλ αλεμάξηεηα ζε πνηα θαηεγνξία
αλήθνπλ. Σα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη ζε δχν δηαθνξεηηθά δηαγξάκκαηα γηα
ιφγνπο ζαθήλεηαο. Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ρξεζηψλ θαη κε (κε ην ίδην πνζνζηφ
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93,8%) ρξεζηκνπνηεί σο εξγαιείν επηθνηλσλίαο ην θηλεηφ ηειέθσλν. Έλα πνζνζηφ
81,8% ησλ ρξεζηψλ ρξεζηκνπνηεί laptop, κε κφιηο 7 ζηνπο 10 κε ρξήζηεο ΤΜΜ λα
επηθνηλσλνχλ κέζσ laptop. Απφ ηηο ζπζθεπέο πνπ δελ πξνηηκψληαη απφ ηνπο
εξσηεζέληεο γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπο μερσξίδνπλ ην Palmtop, ην PDA θαη ην iPhone
ζε πνζνζηά άλσ ηνπ 85%. Δπηπιένλ, ε ηερλνινγία Bluetooth θαίλεηαη πσο είλαη
αξθεηά δηαδεδνκέλε κηαο θαη ζρεδφλ νη κηζνί θαη ησλ δχν θαηεγνξηψλ ην
ρξεζηκνπνηνχλ γηα επηθνηλσλία θαη κεηαθνξά δεδνκέλσλ. εκαληηθή ζεκείσζε
απνηειεί θαη ε ρξήζε ηνπ GPS απφ ηνπο ρξήζηεο ΤΜΜ πνπ είλαη πεξηζζφηεξνη ζε
ζρεηηθά κεγέζε έλαληη ησλ κε ρξεζηψλ (33% έλαληη 12,3%).

Δηάγξακκα 8

Δηάγξακκα 9

Δχινγν είλαη ινηπφλ πσο νη απφςεηο θαη νη πξνηηκήζεηο ησλ αηφκσλ αλεμάξηεηα εάλ
αλήθνπλ ή φρη ζηελ θαηεγνξία ησλ ρξεζηψλ ΤΜΜ, ζε ζρέζε κε ηηο ζπζθεπέο
επηθνηλσλίαο ηαπηίδνληαη ζρεδφλ πιήξσο. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη ελδεηθηηθφ ηεο
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γεληθφηεξεο απμαλφκελεο ηάζεο ηνπ ειιεληθνχ θνηλνχ πξνο ηε ρξήζε θηλεηψλ
ζπζθεπψλ.
8.5 πρλόηεηα ρξήζεο
Οη ππεξεζίεο mobile marketing δηαρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο :

1.

Τπεξεζίεο Δπηθνηλσλίαο, φπσο γξαπηά κελχκαηα, e-mail θηι.,

2.

Τπεξεζίεο Πιεξνθφξεζεο, φπσο εηδήζεηο, αζιεηηθά, θαηξφο θηι.,

3.

Τπεξεζίεο Αγνξψλ, θαη ηέινο

4.

Τπεξεζίεο Γηαζθέδαζεο, φπσο downloading εθαξκνγψλ, παηρληδηψλ,
ήρσλ θηι.

Κάζε έλαο εθ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαιείηαη λα απαληήζεη πφζν ζπρλά ρξεζηκνπνηεί
(ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη ρξήζηεο) ή πφζν ζπρλά ζα ηνλ ελδηέθεξε λα ρξεζηκνπνηεί
(αλ δελ είλαη ρξήζηεο) θάζε κία απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ππεξεζηψλ. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ζην πξψην δηάγξακκα δηαθξίλνληαη νη πξνηηκήζεηο ησλ αηφκσλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ ΤΜΜ. Παξαηεξνχκε πςειά πνζνζηά ζπρλφηεηαο ρξήζεο ησλ
ππεξεζηψλ επηθνηλσλίαο, ελψ κφιηο 1,8% ηνπ εξσηεζέληνο πιεζπζκνχ απαληά
θαζφινπ ζηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ απηψλ. Απφ ηελ άιιε, ζρεδφλ νη κηζνί ησλ
εξσηεζέλησλ ρξεζηψλ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο πεξηζηαζηαθά
θαη ζπρλά ψζηε λα ιάβνπλ πιεξνθνξίεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Δπηπξφζζεηα, ε
θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηηο ππεξεζίεο αγνξψλ είλαη ζρεδφλ
νκνηφκνξθε, πιελ ηνπ 6,8% πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πνιχ ζπρλά απηφ ην είδνο
ππεξεζηψλ. Βέβαηα αμίδεη λα ζεκεησζεί ην πνζνζηφ 23,9% απηψλ πνπ απάληεζαλ
θαζφινπ ζε ζρέζε κε ην 6,8% πνπ θάλνπλ πνιχ ζπρλή ρξήζε. Κάηη παξφκνην ηζρχεη
θαη γηα ηηο ππεξεζίεο δηαζθέδαζεο, κε ηε δηαθνξά φηη παξαηεξείηαη πςειφηεξε
ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο ππεξεζίεο αγνξψλ.
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Δηάγξακκα 10

Σν επφκελν δηάγξακκα εκθαλίδεη ηηο απαληήζεηο απηψλ πνπ δελ έρνπλ
ρξεζηκνπνηήζεη πνηέ θακία ΤΜΜ θαη ηελ ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία ζα
ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα ελ ιφγσ είδε ππεξεζηψλ. Σα απνηειέζκαηα κνηάδνπλ κε απηά
ηεο θαηεγνξίαο ησλ ρξεζηψλ φζνλ αθνξά ηηο ππεξεζίεο επηθνηλσλίαο. ηηο άιιεο
ηξεηο θαηεγνξίεο παξαηεξνχληαη απμεκέλα πνζνζηά απαληήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε
ζπάληα ή θαη κεδακηλή ζπρλφηεηα ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ γεληθφηεξα.

Δηάγξακκα 11

πκπεξαζκαηηθά, νη κε ρξήζηεο ΤΜΜ εκθαλίδνληαη λα επηιέγνπλ ζπλεηδεηά ηελ
πεξηνξηζκέλε ρξήζε ππεξεζηψλ έλαληη ηνπ κηθξνχ πνζνζηνχ πνπ ζα επηζπκνχζαλ
ζπρλφηεξε ρξήζε.
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8.6 Λόγνη ρξήζεο
ε απηή ηελ ελφηεηα νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα εξσηψληαη ζρεηηθά κε ηνπο
ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηνχλ ή ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ νπνηαδήπνηε απφ ηηο
ππεξεζίεο.

Δηάγξακκα 12

Η θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ δείρλεη φηη νη ΤΜΜ έρνπλ γίλεη πιένλ θνκκάηη ηεο
θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ, επεξεάδνληαο ηνπο ηφζν ζε
πξνζσπηθφ φζν θαη ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν, αλ θαη ηα πνζνζηά πνπ αληηζηνηρνχλ
ζε επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο είλαη εκθαλψο κηθξφηεξα. Σν γεγνλφο απηφ
επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ πξνεγνχκελε αλάιπζε φπνπ νη ππεξεζίεο δηαζθέδαζεο
θαη επηθνηλσλίαο ζπγθέληξσλαλ απαληήζεηο κεγαιχηεξεο ζπρλφηεηαο απφ ηνπο
ρξήζηεο.
8.7 Τπεξεζίεο Έιμεο/ Ώζεζεο
Έλαο άιινο ηξφπνο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ ΤΜΜ είλαη ζηηο επφκελεο δχν θαηεγνξίεο:



Τπεξεζίεο έιμεο (Pull Service): ζε απηή ηελ θαηεγνξία ν ρξήζηεο
δεηάεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζέιεη, φπσο π.ρ. δεηά λα βξεη ην
πιεζηέζηεξν θαξκαθείν, βελδηλάδηθν, επεξρφκελεο πξνζθνξέο ζε
θάπνην θαηάζηεκα, θηι.
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Τπεξεζίεο Ώζεζεο (Push Service): ζε απηή ηελ θαηεγνξία νη ηδηνθηήηεο
θαηαζηεκάησλ ζηέιλνπλ εηδνπνηεηήξηα SMS ζηνλ θάηνρν ηνπ θηλεηνχ
ηειεθψλνπ ζρεηηθά κε ηηο πξνζθνξέο ζηα θαηαζηήκαηά ηνπο.

Οη απαληήζεηο ζρεηηθά κε ην πνην είδνο ππεξεζηψλ πξνηηκνχλ ή ζα πξνηηκνχζαλ νη
θαηαλαισηέο απνηππψλεηαη ζην αθφινπζν δηάγξακκα θαη εξκελεχνληαη σο εμήο:
Οη ππεξεζίεο έιμεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ άληιεζε πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο είλαη
ρξήζηκεο θαη άκεζνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηα άηνκα ζε πιήξε αληίζεζε κε ηηο
ππεξεζίεο ψζεζεο φπνπ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο νη πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνπκε καο
είλαη άρξεζηεο (κε ηελ έλλνηα φηη δελ είλαη απαξαίηεηεο) θαη πνιιέο θνξέο γίλνληαη
ελνριεηηθέο. Σν θαηαλαισηηθφ θνηλφ είηε είλαη ρξήζηεο ΤΜΜ είηε φρη απαληά πσο
θαηά θχξην ιφγν ζα πξνηηκνχζε ηηο ππεξεζίεο πνπ νη ίδηνη επηδεηνχλ θαη φρη απηέο
πνπ αλαθέξνληαη σο νκαδηθήο απνζηνιήο.

Δηάγξακκα 13

Οη επφκελεο ηξεηο εξσηήζεηο δηεξεπλνχλ ιίγν πεξηζζφηεξν ηελ πξνζπκία ησλ αηφκσλ
λα θάλνπλ ρξήζε ππεξεζηψλ έιμεο (κελχκαηα θαη ρξήκαηα πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνη
λα δψζνπλ γηα ηέηνηεο ππεξεζίεο), θαη θαηά πφζν είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πξνσζήζνπλ
ηε ρξήζε ππεξεζηψλ ψζεζεο.
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Δηάγξακκα 14

Απφ ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο θαίλεηαη αλαιπηηθά φηη ν κηζφο πιεζπζκφο ησλ
ρξεζηψλ (50,6%) δελ απνζηέιινπλ θαζφινπ SMS γηα λα ιάβνπλ ππεξεζίεο. Έλα
πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 34,1% ζηέιλεη 1–5 κελχκαηα, ελψ ην 5,7% είλαη δηαηεζεηκέλν
λα ζηείιεη 5 έσο 10. Αλακελφκελα άξα είλαη θαη ηα πνζνζηά 4% θαη 5,7% πνπ
απνζηέιινπλ αληίζηνηρα 10–20 ή θαη πεξηζζφηεξα κελχκαηα εβδνκαδηαίσο. Απφ ηελ
άιιε πιεπξά ησλ κε ρξεζηψλ ζεκεηψλεηαη ην πνζνζηφ ηνπ 78,5% εθείλσλ πνπ δε ζα
έζηειλαλ θαζφινπ κελχκαηα γηα ηε ιήςε ΤΜΜ. πλερίδνληαο κε ηελ ίδηα νκάδα
αηφκσλ παξαηεξνχκε ην 15,4% πξφζπκν λα ζηείιεη 1–5 κελχκαηα εβδνκαδηαίσο,
ελψ ηα πνζνζηά πνπ ζα έζηειλαλ πεξηζζφηεξα απφ 5 SMS ζε απηφ ην δηάζηεκα είλαη
ζρεδφλ κεδεληθά.

Δηάγξακκα 15

MIS 2009-2010

61

ΣΕΟΤΒΑΝΗΓΖ ΣΔΡΓΗΟ (ΑΜ: 12/08)

Mobile Marketing: Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε θαη πξαθηηθή εθαξκνγή

χκθσλα κε ηα εξεπλεηηθά επξήκαηα, ζην δηάγξακκα πνπ αλαθέξεηαη ζην κέγηζην
πνζφ πνπ ζα ήηαλ δηαηεζεηκέλν ην θνηλφ λα μνδέςεη ψζηε λα ηνπ παξέρεηαη
απεξηφξηζηε πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο κέζσ θηλεηψλ ζπζθεπψλ θαη δηαδηθηχνπ,
παξαηεξνχκε πσο ε πιεηνςεθία ησλ κε ρξεζηψλ πεξηνξίδεηαη απφ θαζφινπ ρξήκαηα
έσο ην πνζφ ησλ 5€, ελψ ε πιεηνςεθία ησλ ρξεζηψλ θηάλεη κέρξη θαη ηελ επφκελε
βαζκίδα ησλ 10€ κεληαίσο. Άμην αλαθνξάο είλαη ην γεγνλφο φηη νη ρξήζηεο είλαη
πξφζπκνη λα πιεξψζνπλ γηα ηε ρξήζε ΤΜΜ, ελψ νη κε ρξήζηεο παξακέλνπλ ζην
επίπεδν εθείλν πνπ ηνπο θαζηζηά ίζσο αδηάθνξνπο ζηελ ελαζρφιεζε ηνπο κε ηηο ελ
ιφγσ ππεξεζίεο.
ην επφκελν δηάγξακκα θαίλνληαη νη απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε
δηαθεκηζηηθψλ SMS ζε θίινπο.

Δηάγξακκα 16

Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ ρξεζηψλ ΤΜΜ ή κε δελ ζα πξνσζνχζε
δηαθεκίζεηο. Σν απνηέιεζκα απηφ έξρεηαη λα ζπλδεζεί κε ηα πξνεγνχκελα, φπνπ ηα
άηνκα απνθεχγνπλ ηελ ρξήζε ππεξεζηψλ ψζεζεο.
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8.8 Τπεξεζίεο πλαιιαγώλ θαη Δπηθνηλσλίαο
ηελ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί πξνζδηνξίδνληαη νη πξνηηκήζεηο θαη επηινγέο ησλ
εξσηεζέλησλ ζηηο ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζπλαιιαγέο θαη ηελ επηθνηλσλία.
8.8.1 Τπεξεζίεο πλαιιαγώλ
πγθεθξηκέλα, αλαθεξφκαζηε αξρηθά ζηηο ππεξεζίεο mobile marketing πνπ έρνπλ λα
θάλνπλ κε ζπλαιιαγέο απφ ρξήζηεο θαη κε ρξήζηεο ΤΜΜ θαη απνδίδνπκε
ζπγθξηηηθά ηα απνηειέζκαηα. Σν ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ παξνπζηάδεηαη εδψ είλαη
πσο θαη νη δχν θαηεγνξίεο εξσηεζέλησλ ζεκεηψλνπλ κεγάια πνζνζηά αξλεηηθφηεηαο
σο πξνο ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο θαη ηεο
αγνξαπσιεζίαο κεηνρψλ. Σα πνζνζηά απηά είλαη 46% θαη 80,1% αληίζηνηρα γηα ηνπο
ρξήζηεο, 69,2%

θαη 80% ζηνπο κε ρξήζηεο ΤΜΜ. ηηο ππεξεζίεο αγνξψλ,

θξαηήζεσλ φπσο θαη απνζηνιήο θσηνγξαθηψλ γηα εθηχπσζε κέζσ ΜΜS
παξαηεξείηαη νκνηνκνξθία ησλ απαληήζεσλ ησλ ρξεζηψλ, φπνπ ε ρξήζε απηψλ
πεξηνξίδεηαη απφ ζπάληα έσο πεξηζηαζηαθή. ηνπο κε ρξήζηεο δε, παξαηεξείηαη κηα
απνζηξνθή ησλ ππεξεζηψλ αγνξψλ κε έλα πνζνζηφ 36,9% λα απαληνχλ «Πνηέ». Σελ
ίδηα απάληεζε έδσζαλ γηα θξαηήζεηο ζέζεσλ θαη απνζηνιή θσηνγξαθηψλ γηα
εθηχπσζε ζε πνζνζηά 29,2% θαη 23,1% αληίζηνηρα. Αμηνζεκείσην επίζεο είλαη γηα
ην επξχηεξν θνηλφ πσο δελ πξνηηκήζεθαλ νη επηινγέο «πρλά» θαη «Πνιχ πρλά» θαη
ζηηο δχν νκάδεο κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ πνπ πξνθχπηεη λα είλαη κφιηο 6,2% ζηνπο
κε ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία απνζηνιή θσηνγξαθηψλ γηα εθηχπσζε.
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8.8.2 Τπεξεζίεο Δπηθνηλσλίαο
Σν δεχηεξν ζθέινο ηεο ελφηεηαο απηήο αθνξά ηηο επηινγέο ησλ αηφκσλ φζνλ αθνξά
ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ επηθνηλσλίαο. Οη ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνχλ SMS
θαη email γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπο «Πνιχ πρλά» ζε πνζνζηά 54,5% θαη 29,5%
αληηζηνίρσο, ελψ αληίζεηα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο (33%) απάληεζε «Πνηέ»
ζηελ επηινγή βηληενθιήζεο. ηηο ππεξεζίεο mobile chat νη ρξήζηεο απαληνχλ «Πνηέ»
ζε πνζνζηφ 27,8% έλαληη ηνπ 10,8% πνπ απαληνχλ «Πνιχ πρλά». Δπηπιένλ, ζηηο
ππεξεζίεο MMS έλα πνζνζηφ 18,8% απαληά «Πνηέ», έλα 13,1% απαληά «Πνιχ
πρλά» θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο απηψλ (27,3%) λα ζπγθεληξψλεηαη ζηελ
πεξηζηαζηαθή ρξήζε. Μεγάιν ελδηαθέξνλ πξνθαινχλ θαη νη ελδείμεηο ησλ δεδνκέλσλ
πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ηνπο κε ρξήζηεο ΤΜΜ γηα ηηο ίδηεο ππεξεζίεο. Πην αλαιπηηθά,
κεγάια πνζνζηά ζπάληαο ρξήζεο εκθαλίδνληαη ζηηο ππεξεζίεο mobile chat θαη
βηληενθιήζεο κε 52,3% θαη 41,5% αληίζηνηρα.
Δλδηαθέξνλ ζεκεηψλεη θαη ε ζπάληα ρξήζε E-mail 24,6% έλαληη ηνπ 18,5% ηεο πνιχ
ζπρλήο ρξήζεο ηνπ, φπσο επίζεο θαη ν βαζκφο ρξήζεο ησλ SMS κε ηνπο
πεξηζζφηεξνπο εθ ησλ εξσηεζέλησλ λα απαληνχλ «πρλά» θαη «Πνιχ πρλά» (36,9%
θαη 35,4% αληίζηνηρα).
πλνςίδνληαο, βιέπνπκε πσο νη επηινγέο ησλ ρξεζηψλ θαη κε δηαθνξνπνηνχληαη θαηά
πνιχ, θάηη πνπ δελ παξαηεξήζεθε ζε πξνεγνχκελα εξσηήκαηα. Όπνπ ζπλαληνχκε
κεγάια πνζνζηά πνιχ ζπρλήο ρξήζεο εθ κέξνπο ησλ πξψησλ, παξαηεξνχκε κεγάια
πνζνζηά ζπάληαο ή θαη θαζφινπ ρξήζεο εθ κέξνπο ησλ δεχηεξσλ.
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8.9 Τπεξεζίεο Φπραγσγίαο θαη Πιεξνθόξεζεο
Η αλάιπζε ζε απηφ ην ηκήκα είλαη αλάινγε κε απηή ζην πξνεγνχκελν, δειαδή
παξαζέηνπκε ηα δηαγξάκκαηα κε ηα απνηειέζκαηα

θαη

ζρνιηάδνπκε ηηο

ζεκαληηθφηεξεο πιεξνθνξίεο πνπ αληινχκε απφ απηά.
8.9.1 Τπεξεζίεο Φπραγσγίαο
ην πξψην δηάγξακκα θαίλνληαη νη απαληήζεηο φζσλ έρνπλ δειψζεη ρξήζηεο ΤΜΜ
γηα ρξήζε ππεξεζηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ ςπραγσγία. Με κηα πξψηε καηηά,
παξαηεξνχκε φηη ζεκεηψλνληαη αξθεηά πςειά πνζνζηά ζπάληαο ή θαζφινπ ρξήζεο
ζε φιεο ηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο. Δηδηθφηεξα, ε παξαθνινχζεζε ηειεφξαζεο κέζσ
θηλεηνχ ηειεθψλνπ θαη ε ζπκκεηνρή ζε ηπρεξά παηρλίδηα – ζηνίρεκα έρνπλ πνζνζηά
θαζφινπ ρξήζεο 47,7% θαη 70,5% αληίζηνηρα. ηηο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο ηα
πνζνζηά ζπρλήο θαη πνιχ ζπρλήο ρξήζεο δελ μεπεξλνχλ αζξνηζηηθά ην 10%.
Απφ ηελ άιιε, ηα πςειφηεξα πνζνζηά κεγάιεο έληαζεο ρξήζεο (ζπρλά θαη πνιχ
ζπρλά) ησλ ππεξεζηψλ ςπραγσγίαο εληνπίδνληαη ζην θαηέβαζκα κνπζηθήο κε
πνζνζηφ 33,6% θαη ζην θαηέβαζκα βίληεν κε 19,3%. Δπίζεο, νη δχν απηέο
δπλαηφηεηεο ηνπ mobile marketing παξνπζηάδνπλ θαη ηα ρακειφηεξα πνζνζηά
κεδακηλήο ρξήζεο (είλαη πεξίπνπ ζην 20 – 30%) έλαληη ησλ ππνινίπσλ
ππνθαηεγνξηψλ πνπ μεπεξλνχλ ην 34%.
Μειεηψληαο ηηο ελδείμεηο πνπ πήξακε γηα ην θαηέβαζκα ringtones / wallpapers /
screensavers θαζψο θαη γηα ην θαηέβαζκα παηρληδηψλ θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα
φηη νη εξσηεζέληεο εκθαλίδνληαη κάιινλ αδηάθνξνη ζηε ρξήζε ηνπο κηαο θαη
ζεκεηψλνληαη πςειά πνζνζηά θαζφινπ θαη ζπάληαο ρξήζεο. Θα πξέπεη λα
παξαηεξήζνπκε πσο εμεηάδνληαο ηελ νκάδα ησλ ρξεζηψλ ζπλνιηθά ε επηινγή
«πάληα» είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλε ζε φ,ηη αθνξά ην downloading.
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ην δηάγξακκα φπνπ απνηππψλνληαη νη απφςεηο ησλ κε ρξεζηψλ ΤΜΜ παξαηεξνχκε
ζπκπεξηθνξά αλάινγε κε απηή ησλ ρξεζηψλ κφλν πνπ ηα ζρεηηθά κεγέζε ησλ
αξλεηηθψλ απαληήζεσλ («Πνηέ» θαη «πάληα») είλαη πςειφηεξα γηα θάζε είδνο
ππεξεζίαο. Όπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηνπο ρξήζηεο, νη εξσηεζέληεο εδψ πξνηηκνχλ
πεξηζζφηεξν ην θαηέβαζκα κνπζηθήο θαη βίληεν έλαληη ηεο ζπρλήο θαη πνιχ ζπρλήο
ρξήζεο ησλ ππνινίπσλ θαηεγνξηψλ ππεξεζηψλ.
Αμηνζεκείσηε είλαη ε κηθξή δηαθνξά ηεο ηάμεο ηνπ 0,3% ζηελ πεξηζηαζηαθή
παξαθνινχζεζε ηειεφξαζεο κέζσ θηλεηνχ θαζψο ζπγθξίλνπκε ηα δηαγξάκκαηα
ρξεζηψλ θαη κε. Γελ πξνθαιεί επνκέλσο εληχπσζε πσο νη κε ρξήζηεο επηιέγνπλ
θπξίσο ηηο επηινγέο «Πνηέ» θαη «πάληα» γηα φιεο ηηο ππεξεζίεο θαζψο ζεσξείηαη
δεδνκέλε ε πξνηίκεζε απνζηαζηνπνίεζήο ηνπο απφ ηηο ελ ιφγσ ππεξεζίεο.
8.9.2 Τπεξεζίεο Πιεξνθόξεζεο
Βαζηδφκελνη ζηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ γηα ηηο ππεξεζίεο
πιεξνθφξεζεο ησλ παξαθάησ δηαγξακκάησλ είκαζηε ζε ζέζε λα ζπγθξίλνπκε ηηο
απφςεηο ησλ δχν νκάδσλ εξσηεζέλησλ.
Μεγάιε ζπρλφηεηα παξαηεξείηαη ζηηο επηινγέο «πάληα» θαη «Πεξηζηαζηαθά» ζηηο
πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, πςειά πνζνζηά ζπάληαο θαη
πεξηζηαζηαθήο ρξήζεο εκθαλίδνπλ νη εμήο ππεξεζίεο: εηδήζεηο, θαηξφο, πιεξνθνξίεο
θαηαιφγνπ, ςπραγσγηθή ελεκέξσζε, πιεξνθνξίεο ζέζεο θαη ελεκέξσζε ζε
πξαγκαηηθφ ρξφλν ή γηα ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο. Μεγάιν πνζνζηφ θαζφινπ
πξφζβαζεο ζεκεηψλνπλ νη ππεξεζίεο αζιεηηθά θαη πιεξνθνξίεο πξνζθνξψλ /
δηαθεκίζεσλ κε πνζνζηά 39,2% θαη 40,9% αληίζηνηρα, αιιά ηαπηφρξνλα ηα
κεγαιχηεξα πνζνζηά πνιχ ζπρλήο ρξήζεο παξαηεξνχληαη ζηα αζιεηηθά κε 9,7% θαη
ζηηο εηδήζεηο 7,4%.
ην δηάγξακκα ησλ κε ρξεζηψλ ηα απνηειέζκαηα πνπ εκθαλίδνληαη είλαη αληίζηνηρα
απηψλ πνπ είρακε γηα ηνπο κε ρξήζηεο ζηηο ππεξεζίεο ςπραγσγίαο. πγθεθξηκέλα, ε
επηινγή «Πνηέ» θαίλεηαη λα θπξηαξρεί ζε φιεο ηηο ππεξεζίεο θαη ε επηινγή «πάληα»
αθνινπζεί. Αληίζεηα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ πνιχ ζπρλήο ρξήζεο εληνπίδεηαη ζηηο
εηδήζεηο (10,8%), ελψ ην κηθξφηεξν πνζνζηφ ζηηο ππεξεζίεο ελεκέξσζεο ζε
πξαγκαηηθφ ρξφλν ή γηα ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο θαη ζηηο πιεξνθνξίεο πξνζθνξψλ/
δηαθεκίζεσλ (3,1%).
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Δλψ ινηπφλ εκθαλίδεηαη νκνηνκνξθία ζηηο απαληήζεηο ησλ κε ρξεζηψλ γηα ηηο
ππεξεζίεο ςπραγσγίαο θαη πιεξνθφξεζεο δελ ζπκβαίλεη ην ίδην θαη ζηνπο ρξήζηεο.
Οη απφςεηο απηήο ηεο νκάδαο πνηθίινπλ ηδηαίηεξα ρσξίο λα εκθαλίδεηαη κηα θνηλή
ζπληζηψζα φζνλ αθνξά ζηελ έληαζε ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ. πγθξηηηθά, νη ρξήζηεο
θαη νη κε ρξήζηεο ΤΜΜ δελ θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ σο πξνο ηηο επηινγέο ηνπο
αλαθνξηθά κε ηηο ππεξεζίεο θαη ηηο ζπρλφηεηεο ρξήζεο.
8.10 Λόγνη/Πιενλεθηήκαηα γηα ηε ρξήζε ππεξεζηώλ δεδνκέλσλ
ηε ζπλέρεηα ηεο έξεπλαο, νη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη λα αμηνινγήζνπλ ηνπο
δηάθνξνπο ιφγνπο θαη πιενλεθηήκαηα πνπ πηζαλφλ λα νδήγεζαλ (ηνπο ρξήζηεο) ή λα
νδεγήζνπλ (ηνπο κε ρξήζηεο) ζηε ρξήζε θηλεηψλ ππεξεζηψλ δεδνκέλσλ
ρξεζηκνπνηψληαο κηα θιίκαθα αχμνπζαο ζεκαληηθφηεηαο απφ ην 1 έσο ην 5 κε ην
πξψην λα δείρλεη ην κηθξφηεξν επίπεδν θαη άξα ην ιφγν κε ηε κηθξφηεξε ζεκαζία.
πγθεθξηκέλα, νη ζεκαληηθφηεξνη ιφγνη (κε ηελ έλδεημε 5 ζηελ θιίκαθα) γηα ηνπο
ρξήζηεο ζεκεηψλνληαη ζηελ δπλαηφηεηα ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ παληνχ θαη
νπνηαδήπνηε ζηηγκή κε πνζνζηφ 36,4%. Οη ακέζσο επφκελεο είλαη ε επθνιία θαη ε
ηαρχηεηα ζηε ρξήζε φπσο θαη νη δπλαηφηεηα παξνρήο πιεξνθφξεζεο κέζσ ησλ
ππεξεζηψλ κε πνζνζηφ 25% θαη γηα ηηο δχν. Η θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο δσήο ησλ
ρξεζηψλ θαη έηζη ε εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ ζεσξείηαη αξθεηά ζεκαληηθφο αθνχ ηελ
επηιέγεη έλα πνζνζηφ 15,9% (ην ηξίην κεγαιχηεξν κέγεζνο ζ’ απηήλ ηελ θαηεγνξία).
Απφ ηελ άιιε, νη πην αζήκαληνη ιφγνη είλαη: ε βειηίσζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ
ζρέζεσλ (κε 21,6% ησλ ρξεζηψλ λα επηιέγνπλ ην 1 ζηελ θιίκαθα), «νη ππεξεζίεο κε
βνεζάλε λα πεξλάσ ηελ ψξα κνπ» κε 18,8% θαη ηέινο ε ζηήξημε ησλ
επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε 15,3%.
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Σν θαηά πφζνλ είλαη επράξηζηεο νη ππεξεζίεο θαη θαηά πφζνλ απμάλνπλ ηελ
παξαγσγηθφηεηα ησλ ρξεζηψλ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ζεκαληηθνχο ιφγνπο κηαο θαη
έλα κεγάιν κέξνο ησλ ρξεζηψλ (πεξίπνπ 64%) ηηο βαζκνινγεί άλσ ηνπ κεηξίνπ
(επηιέγνπλ απφ 3 θαη πάλσ).
Βαζηθφ ζηνηρείν άμην αλάιπζεο ζεσξνχληαη ηα κεγάια πνζνζηά ηεο ηηκήο 3 ηεο
θιίκαθαο πνπ ζεκεηψλνληαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ ππεξεζηψλ. Δπίζεο, πξέπεη λα
αλαθεξζεί πσο ε παξνρή πιεξνθφξεζεο ζπγθεληξψλεη κφιηο ην 1,1% ησλ ρξεζηψλ
(δειαδή 2 άηνκα) ζηελ ηηκή 1 πνπ είλαη θαη ην κηθξφηεξν πνζνζηφ πνπ ζπλαληάκε
ζην δηάγξακκα.
πγθξηηηθά, φζνη δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη πνηέ ΤΜΜ ζεσξνχλ σο ηνλ
ζεκαληηθφηεξν κε δηαθνξά ιφγν, ηελ δπλαηφηεηα ρξήζεο παληνχ θαη νπνηαδήπνηε
ζηηγκή κε πνζνζηφ 27,7%, φπσο άιισζηε ζπκβαίλεη θαη κε ηνπο ρξήζηεο. Όκσο
νθείινπκε λα ηνλίζνπκε πσο ηα πνζνζηά ησλ κε ρξεζηψλ πνπ βαζκνινγνχλ κε 5
νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο ιφγνπο έρνπλ κεησζεί αηζζεηά ηδηαίηεξα ζηελ παξνρή
πιεξνθφξεζεο θαη ζηελ επθνιία θαη ηελ ηαρχηεηα ρξήζεο. Όπσο δηαθαίλεηαη, νη κε
ρξήζηεο δελ πείζνληαη απφ θάπνην πιενλέθηεκα αθνχ νη πεξηζζφηεξνη εμ απηψλ
απαληνχλ κε 1 ζηελ θιίκαθα ζεκαληηθφηεηαο. Πην εηδηθά, ηα πςειφηεξα πνζνζηά
εκθαλίδνληαη ζηα εμήο δχν πιενλεθηήκαηα : 33,8% ζην «νη ππεξεζίεο κε βνεζάλε λα
πεξλάσ ηελ ψξα κνπ» θαη 30,8% ζηε ζηήξημε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ.
Οη ππεξεζίεο παξέρνπλ δπλαηόηεηα ρξήζεο παληνύ θαη νπνηαδήπνηε
ζηηγκή

3.83

Οη ππεξεζίεο κνπ παξέρνπλ πιεξνθόξεζε

3.59

Οη ππεξεζίεο είλαη εύθνιεο θαη γξήγνξεο ζηε ρξήζε

3.42

Οη ππεξεζίεο κε βνεζνύλ λα νξγαλώλσ ηε δσή κνπ θαιύηεξα
εμνηθνλνκώληαο ρξόλν

3.02

Οη ππεξεζίεο είλαη ρξήζηκεο θαη απμάλνπλ ηελ παξαγσγηθόηεηά κνπ

3.01

Οη ππεξεζίεο ζηεξίδνπλ ηηο επαγγεικαηηθέο κνπ δξαζηεξηόηεηεο

2.98

Οη ππεξεζίεο είλαη επράξηζηεο

2.87

Οη ππεξεζίεο ζηεξίδνπλ ηηο δηαπξνζσπηθέο κνπ ζρέζεηο

2.57

Οη ππεξεζίεο κε βνεζάλε λα πεξλάσ ηελ ώξα κνπ

2.56

Πίλαθαο 4: Μέζνη όξνη ιόγσλ/πιενλεθηεκάησλ γηα ηε ρξήζε ΥΜΜ
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Κιείλνληαο ην δεχηεξν ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ζπκπεξαίλνπκε φηη ε
δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο παληνχ θαη πάληα φπσο θαη ε ρξεζηκφηεηά
ηνπο θαη ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ απνηεινχλ ηνπο
ζεκαληηθφηεξνπο ιφγνπο γηα ρξήζε θηλεηψλ ππεξεζηψλ δεδνκέλσλ, νη νπνίνη
παξάγνληεο εκθαλίδνπλ επίζεο ηηο κεγαιχηεξεο κέζεο ηηκέο ζην ζχλνιν ηνπ
δείγκαηνο φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 1. Αληίζεηα, ν πιένλ αζήκαληνο ιφγνο γηα ηνπο
ρξήζηεο είλαη ε ζηήξημε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, ελψ γηα ηνπο κε ρξήζηεο είλαη
ν αθφινπζνο: «νη ππεξεζίεο κε βνεζάλε λα πεξλάσ ηελ ψξα κνπ».

9. Αλαζηαιηηθνί θαη πξνηξεπηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ εθαξκνγή
mobile ππεξεζηώλ
Γηα ηελ θαιχηεξε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ρξεζηψλ θαη κε ρξεζηψλ ΤΜΜ,
δεηήζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα λα δειψζνπλ πφζν ζεκαληηθνί ή κε,
είλαη γη’ απηνχο κηα ζεηξά αλαζηαιηηθψλ θαη πξνηξεπηηθψλ παξαγφλησλ ψζηε λα
απνηππσζνχλ απηνί πνπ κεηψλνπλ θαη απηνί πνπ εληζρχνπλ ηελ δπλακηθή ησλ ΤΜΜ.
ηα επφκελα δχν ηκήκαηα πεξηιακβάλνληαη ηα δηαγξάκκαηα πνπ απεηθνλίδνπλ
ζπγθεληξσηηθά ηηο αληηιήςεηο ρξεζηψλ θαη κε ηεξαξρεκέλεο ζηελ θιίκαθα 1 έσο 5,
κε ην 5 λα αληηζηνηρεί ζηελ κεγαιχηεξε ζεκαληηθφηεηα.
9.1 Αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο
ην ηκήκα απηφ αλαιχνληαη νη παξάγνληεο εθείλνη πνπ θάλνπλ ηνπο εξσηεζέληεο λα
είλαη δηζηαθηηθνί φζνλ αθνξά ζηε ρξήζε θηλεηψλ ππεξεζηψλ.
Αξρηθά, ζα αλαιχζνπκε ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο απαληήζεηο ησλ ρξεζηψλ ΤΜΜ
φπσο απηέο θαίλνληαη ζην πξψην δηάγξακκα (δηάγξακκα 27α). εκαληηθφ ζηνηρείν
είλαη ην 46,6% πνπ ζεκεηψλεη ε εθκάζεζε ηεο ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ ζηελ ηηκή ηνπ
1, ελψ νη παξάγνληεο πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ζηελ ηηκή 5 θαη
πνπ δηαθνξνπνηνχληαη αξθεηά ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο είλαη ε πεξίπινθε
ηηκνιφγεζε θαη ε αδηαθάλεηα ηνπ θφζηνπο θαη ην θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ. Οθείινπκε
λα επηζεκάλνπκε ηα πςειά πνζνζηά ηεο ηηκήο 3 ζηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ θαη ζην ελδερφκελν κε ελδηαθεξνπζψλ ππεξεζηψλ. Μηθξφηεξε
ζεκαληηθφηεηα γηα ηνπο ρξήζηεο ζεκεηψλεη ε εθκάζεζε ηεο ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ,
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κηαο θαη νη πεξηζζφηεξνη είλαη αξθεηά εμνηθεησκέλνη κε ηελ ηερλνινγία. ην δεχηεξν
δηάγξακκα (δηάγξακκα 27β) εκθαλίδνληαη ηα ππφινηπα πηζαλά εκπφδηα ζηε ρξήζε
ΤΜΜ. Οη ζεκαληηθφηεξνη είλαη νη αθφινπζνη ηξεηο ζε αχμνπζα ηεξάξρεζε νη νπνίνη
ζπλδένληαη κε ηελ αζθάιεηα θαη ηδησηηθφηεηα πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ : ε αζθάιεηα
θαη εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ κε 28,4%, ε ιήςε ελεκεξσηηθψλ θαη
δηαθεκηζηηθψλ ππεξεζηψλ mobile marketing ρσξίο ηελ ζπγθαηάζεζε ηνπ ιήπηε κε
32,4% θαη ν θφβνο γηα ιήςε spam κελπκάησλ κεηά ηε ιήςε θάπνησλ δηαθεκηζηηθψλ
κε πνζνζηφ ζηελ ηηκή 5 ηεο θιίκαθαο 40,3%. Απφ ηελ άιιε, νη ππφινηπνη ηξεηο
παξάγνληεο εκθαλίδνπλ θαλνληθή θαηαλνκή απαληήζεσλ, κε ηηο πεξηζζφηεξεο λα
ζπγθεληξψλνληαη γχξσ απφ ηε κέζε ηηκή θαη κε κηα κηθξή ηάζε ησλ ρξεζηψλ λα
απαληνχλ θαζφινπ θαη κηθξφ βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο.
Όζνλ αθνξά ζηνπο κε ρξήζηεο ΤΜΜ ηα ζπκπεξάζκαηα απεηθνλίδνληαη ζηα επφκελα
δπν ζρήκαηα (δηαγξάκκαηα 28α θαη 28β). Οη πην ζεκαληηθνί αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο
είλαη εδψ φπσο θαη ζηνπο ρξήζηεο ν θφβνο γηα ιήςε spam κελπκάησλ, ε ιήςε
ελεκεξσηηθψλ θαη δηαθεκηζηηθψλ ππεξεζηψλ mobile marketing ρσξίο ηελ
ζπγθαηάζεζε ηνπ ιήπηε, ε πεξίπινθε ηηκνιφγεζε θαη ε αδηαθάλεηα ηνπ θφζηνπο, ην
θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ θαη ε αζθάιεηα θαη εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ,
ζπγθεληξψλνληαο πνιχ πςειά πνζνζηά ζηηο αλψηεξεο βαζκίδεο ηεο θιίκαθαο. Οη
ζεκαληηθφηεξεο δηαθνξέο ησλ δηαγξακκάησλ είλαη θαηαξρήλ ηα θαηά πνιχ
πςειφηεξα πνζνζηά ησλ κε ρξεζηψλ ζε φινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ
αξλεηηθά θαη ηνπο ρξήζηεο, θαη δεχηεξνλ ε θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ κε
ρξεζηψλ φζνλ αθνξά ηηο ηερλνινγηθέο δπλαηφηεηεο ηεο ζπζθεπήο θαη ηελ έιιεηςε
ελεκέξσζεο γηα ηηο θηλεηέο ππεξεζίεο δεδνκέλσλ πνπ παξέρνληαη.
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πλνςίδνληαο απηφ ην ηκήκα ηεο έξεπλαο, παξαζέηνπκε έλαλ πίλαθα ν νπνίνο
πεξηέρεη ηνπο κέζνπο φξνπο γηα θάζε έλα απφ ηα εκπφδηα ζηε ρξήζε ΤΜΜ γηα φιν ην
δείγκα θαη ν νπνίνο επηβεβαηψλεη ηα κέρξη ζηηγκήο απνηειέζκαηα. πγθεθξηκέλα, ηα
εκπφδηα θφζηνο ρξήζεο θαη αζθάιεηα είλαη απηά πνπ απαζρνινχλ ηνπο εξσηεζέληεο,
ελψ ε πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ε εθκάζεζε ηεο ρξήζεο ηνπο
επεξεάδνπλ ζπγθξηηηθά ιηγφηεξν ηνπο ελδηαθεξφκελνπο.
Ζ πεξίπινθε ηηκνιόγεζε θαη ε αδηαθάλεηα ηνπ θόζηνπο
3.86
Φόβνο γηα ιήςε spam κελπκάησλ κεηά ηε ιήςε θάπνησλ δηαθεκηζηηθώλ
κελπκάησλ

3.86

Λήςε ελεκεξσηηθώλ θαη δηαθεκηζηηθώλ ππεξεζηώλ mobile marketing ρσξίο ηε
ζπγθαηάζεζε ηνπ ιήπηε

3.66

Σν θόζηνο ησλ ππεξεζηώλ

3.65

Ζ αζθάιεηα - εκπηζηεπηηθόηεηα ησλ δεδνκέλσλ

3.48

Ζ ηαρύηεηα ζύλδεζεο - κεηαθνξάο ησλ δεδνκέλσλ

3.17

Έιιεηςε ελεκέξσζεο γηα ηηο θηλεηέο ππεξεζίεο δεδνκέλσλ πνπ παξέρνληαη

3.01

Όρη ελδηαθέξνπζεο ππεξεζίεο

2.97

Σερλνινγηθέο δπλαηόηεηεο ηεο ζπζθεπήο (κηθξή νζόλε, θηι.)

2.92

Ζ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ

2.88

Ζ πνιππινθόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ

2.72

Ζ εθκάζεζε ηεο ρξήζεο ηνπο

2.13

Πίλαθαο 5: Μέζνη όξνη αλαζηαιηηθώλ παξαγόλησλ γηα ηε ρξήζε ΥΜΜ
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9.2 Πξνηξεπηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ εθαξκνγή mobile ππεξεζηώλ
ε απηφ ην ζηάδην ηεο έξεπλαο αλαιχνληαη νη παξάγνληεο εθείλνη πνπ ζα επλννχζαλ
πεξηζζφηεξν ηελ αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ρξήζεο θηλεηψλ ππεξεζηψλ δεδνκέλσλ ή έζησ
ηελ πξνηξνπή ρξήζεο ηνπο. ε κία θιίκαθα ηεο ηάμεο απφ 1 έσο 5 απνηππψλεηαη ε
αληίδξαζε ηνπ θνηλνχ σο πξνο ηηο ζπλζήθεο πνπ ζα ηνπο θαζηζηνχζαλ πην πξφζπκνπο
λα ελαζρνιεζνχλ κε ηηο ελ ιφγσ ππεξεζίεο. Η αλάιπζε θαη πάιη ρσξίδεηαη ζε δχν
επηκέξνπο ηκήκαηα, ην πξψην απεηθνλίδεη ηηο απφςεηο ησλ ήδε ρξεζηψλ δηαθφξσλ
ππεξεζηψλ θαη ην δεχηεξν ηηο απφςεηο ησλ κε ρξεζηψλ. ην ηέινο ηεο ελφηεηαο
εκθαλίδεηαη έλαο πίλαθαο κε ηνπο κέζνπο φξνπο ησλ απαληήζεσλ ζην ζχλνιν ηνπ
δείγκαηνο, έηζη ψζηε λα κπνξέζνπκε λα εμάγνπκε έλα γεληθφηεξν ζπκπέξαζκα γηα
ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ.
Ξεθηλψληαο κε ηελ πξψηε νκάδα, ζεκεηψλεηαη απμεκέλε επηινγή ηεο ηηκήο 4 ζηηο
εηδηθά κεησκέλεο ηηκέο, ζηελ θαιχηεξε πνηφηεηα– ηαρχηεηα δηθηχνπ θαη θαιχηεξε
δηθηπαθή θάιπςε κε πνζνζηά 36,9%, 38,6% θαη 37,5% αληίζηνηρα. Δπηπιένλ, ην
κεγαιχηεξν πνζνζηφ ρξεζηψλ πνπ επηιέγνπλ 5 ζηελ θιίκαθα εκθαλίδεηαη ζηηο εηδηθά
κεησκέλεο ηηκέο, επνκέλσο νη ηξεηο απηνί παξάγνληεο είλαη ηα θίλεηξα απηά πνπ
κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηε ρξήζε ππεξεζηψλ. ε απηή ηελ θαηεγνξία κπνξνχκε λα
ζπκπεξηιάβνπκε θαη ηελ παξνρή αληαιιαγκάησλ κεηά ηε ιήςε δηαθεκηζηηθψλ κηαο
θαη παξαπάλσ απφ ηνπο κηζνχο ρξήζηεο (56,8%) επεξεάδνληαη ζε κεγάιν (4) θαη
πνιχ κεγάιν βαζκφ (5). Απφ ηελ άιιε, νη πεξηζζφηεξν ςπραγσγηθέο ππεξεζίεο θαη ν
παξάγνληαο «Καη άιινη άλζξσπνη ηνπ θνηλσληθνχ πεξίγπξνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ
παξφκνηεο ππεξεζίεο» είλαη νη δχν παξάγνληεο κε ηα ρακειφηεξα πνζνζηά ζηηο
επηινγέο 4 θαη 5, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη πσο δελ απνηεινχλ ζεκαληηθά θίλεηξα γηα
ρξήζε ΤΜΜ. Οη ππφινηπνη παξάγνληεο : επθνιφηεξε ρξήζε, πεξηζζφηεξν ρξήζηκεο
ππεξεζίεο θαη νη εξγνλνκηθφηεξεο θηλεηέο ζπζθεπέο ζπγθεληξψλνπλ ηηο απαληήζεηο
ηνπο σο επί ην πιείζηνλ γχξσ απφ ηε κεζαία βαζκίδα ηεο θιίκαθαο, νπφηε κπνξνχκε
λα ζεσξήζνπκε φηη αλ θαη δελ δηακνξθψλνπλ ηελ άπνςε ησλ ρξεζηψλ επεξεάδνπλ ζε
κεγάιν βαζκφ ηελ ηειηθή ηνπο απφθαζε.
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Σν επφκελν δηάγξακκα απεηθνλίδεη ηηο απαληήζεηο ησλ κε ρξεζηψλ ΤΜΜ.
Παξαηεξνχκε φηη νη ιηγφηεξν ζεκαληηθνί παξάγνληεο παξακέλνπλ νη πεξηζζφηεξν
ςπραγσγηθέο ππεξεζίεο θαη ν παξάγνληαο «Καη άιινη άλζξσπνη ηνπ θνηλσληθνχ
πεξίγπξνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ παξφκνηεο ππεξεζίεο», φκσο έρεη πξνζηεζεί ζε απηνχο
θαη νη εξγνλνκηθφηεξεο θηλεηέο ζπζθεπέο ησλ νπνίσλ ην πνζνζηφ ζηελ ηηκή 4 έρεη
κεησζεί ζην 24,6% απφ 30,7% θαη ζηελ ηηκή 5 απφ 13,6% ζην 10,8%. Αληίζεηα,
παξαηεξνχκε κεγάιε δηαθνξά ηνπ αξηζκνχ ησλ κε ρξεζηψλ (ζπγθξηηηθά κε ηνπο
ρξήζηεο) πνπ ζεσξνχλ πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα ηηο πεξηζζφηεξν ρξήζηκεο
πιεξνθνξίεο. Δπνκέλσο, ν ζπγθεθξηκέλνο παξάγνληαο ελζσκαηψλεηαη ζηνπο
ππφινηπνπο ιφγνπο πνπ ζεσξνχλ ζεκαληηθφηεξνπο νη ρξήζηεο, δειαδή νη εηδηθά
κεησκέλεο ηηκέο, ε θαιχηεξε πνηφηεηα– ηαρχηεηα δηθηχνπ θαη ε θαιχηεξε δηθηπαθή
θάιπςε. Η επθνιφηεξε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ θαίλεηαη λα δηαηεξεί ηελ ίδηα
θαηαλνκή απαληήζεσλ κε ηνπο ρξήζηεο, πνπ ζεκαίλεη φηη ε αμηνιφγεζε απηνχ ην
παξάγνληα είλαη αλεμάξηεηε ηεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία αλήθεη ην θάζε άηνκν.
Σέινο, ε παξνρή αληαιιαγκάησλ κεηά ηε ιήςε δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ θαίλεηαη
λα έρεη κηθξφηεξε ζεκαζία γηα ηνπο κε ρξήζηεο αθνχ επεξεάδνληαη ζε κεγάιν (4) θαη
πνιχ κεγάιν βαζκφ (5) ζε πνζνζηφ 40% αζξνηζηηθά.
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πλνςίδνληαο, παξαζέηνπκε ηνλ αθφινπζν πίλαθα (επηπιένλ ησλ δηαγξακκάησλ) ν
νπνίνο πεξηιακβάλεη ηηο κέζεο ηηκέο ησλ θηλήηξσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ φια ηα άηνκα
αλεμαξηήησο

θαηεγνξίαο.

πγθεθξηκέλα,

ν

νηθνλνκηθφο

παξάγνληαο,

ε

απνδνηηθφηεηα ηνπ δηθηχνπ αιιά θαη ε ρξεζηκφηεηα ησλ ππεξεζηψλ απνηηκψληαη σο
ηα ζεκαληηθφηεξα θίλεηξα γηα ρξήζε ππεξεζηψλ mobile marketing. Δπίζεο, ηα
θίλεηξα επρξεζηίαο επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηνπο εξσηεζέληεο, ελψ ηα θίλεηξα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθή επηξξνή ζεσξνχληαη ιηγφηεξν ηζρπξά. Σέινο, ε παξνρή
αληαιιαγκάησλ δελ ζεσξείηαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο πξάγκα πνπ ππνδεηθλχεη πσο
νη θαηαλαισηέο δελ πείζνληαη απφ ηέηνηνπ είδνπο πνιηηηθή marketing.

Καιύηεξε πνηόηεηα - ηαρύηεηα δηθηύνπ

3.85

Δηδηθά κεησκέλεο ηηκέο γηα αγνξέο κέζσ θηλεηνύ

3.78

Καιύηεξε δηθηπαθή θάιπςε

3.76

Πεξηζζόηεξν ρξήζηκεο ππεξεζίεο

3.59

Δπθνιόηεξε ρξήζε

3.46

Να παξέρνληαη αληαιιάγκαηα (δσξεάλ SMS,θηι.) κεηά ηε ιήςε
δηαθεκηζηηθώλ κελπκάησλ

3.38

Δξγνλνκηθόηεξεο θηλεηέο ζπζθεπέο

3.19

Πεξηζζόηεξν ςπραγσγηθέο ππεξεζίεο

2.87

Καη άιινη άλζξσπνη ηνπ θνηλσληθνύ πεξίγπξνπ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ
παξόκνηεο ππεξεζίεο

2.75

Πίλαθαο 6: Μέζνη όξνη πξνηξεπηηθώλ παξαγόλησλ γηα ηε ρξήζε ΥΜΜ
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10. Αμηνιόγεζε ππεξεζηώλ mobile marketing
ην πέκπην θαη ηειεπηαίν ηκήκα ηεο έξεπλαο δεηείηαη απφ ηνπο εξσηεζέληεο λα
πνζνηηθνπνηήζνπλ ηελ σθέιεηα πνπ εθιακβάλνπλ ή αλακέλεηαη λα εθιάβνπλ
ρξεζηκνπνηψληαο ΤΜΜ.
Η θαηεγνξία ησλ ρξεζηψλ έρεη απαληήζεη φηη ε σθέιεηα ηνπο είλαη άλσ ηνπ κεηξίνπ
ζε αξθεηά πςειφηεξα πνζνζηά έλαληη ησλ κε ρξεζηψλ ΤΜΜ. Δπηπιένλ, 1 ζηνπο 10
ρξήζηεο ζεσξεί φηη σθειήζεθε ζην κεγαιχηεξν βαζκφ έλαληη ελφο 6,2% ησλ κε
ρξεζηψλ γηα ην ίδην επίπεδν σθέιεηαο. Άμην αλαθνξάο είλαη ην γεγνλφο φηη νη
δηαθνξέο ζηηο απφςεηο κεηαμχ ησλ δχν θαηεγνξηψλ εξσηεζέλησλ γηα ηηο κηθξφηεξεο
θαηεγνξίεο σθέιεηαο (1 θαη 2) είλαη αξθεηά κεγάιεο (άλσ ηνπ 11%), φπσο πνιχ
κεγάιεο είλαη θαη νη δηαθνξέο ηνπο ζηηο βαζκίδεο 3 θαη 4 (12% θαη 14% αληίζηνηρα).

Δηάγξακκα 31

πλνςίδνληαο, θαίλεηαη φηη νη ρξήζηεο είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε ρξήζε
ΤΜΜ, ελψ απφ ηελ άιιε νη κε ρξήζηεο κε ηηο απαληήζεηο ηνπο δηθαηνινγνχλ ηελ
απφθαζή ηνπο λα κε ρξεζηκνπνηήζνπλ θάπνηα απφ ηηο ππεξεζίεο.
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11. ΒΑΗΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε απνηχπσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αηφκσλ ζρεηηθά κε ηε
ρξήζε

θηλεηψλ

ππεξεζηψλ

δεδνκέλσλ

θαζψο

θαη

ε

δηεξεχλεζε

ηεο

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ελδερφκελεο εθαξκνγήο ηνπο απφ δηάθνξνπο θαηαλαισηέο
ζηελ ειιεληθή αγνξά. Σα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηαιήμακε κεηά ηελ αλάιπζε
ησλ ζηνηρείσλ είλαη αξθεηά ζεκαληηθά θαη πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο πνπ ζα κπνξνχζαλ
λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηηο άκεζα ελδηαθεξφκελεο εηαηξείεο παξνρήο ηέηνηνπ είδνπο
ππεξεζηψλ γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ ήδε πειαηψλ ηνπο αιιά θαη γηα ηελ
πεξαηηέξσ δηάδνζή ηνπο ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ.



Μφιηο έλαο ζηνπο ηέζζεξηο δελ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη πνηέ θάπνηα
ππεξεζία, ελψ αξθεηνί εθ ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξνχλ φηη δελ έρνπλ
επαξθή πιεξνθφξεζε γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη.



Η θαηεγνξία ΤΜΜ πνπ πξνηηκάηαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο ππφινηπεο είλαη
νη ππεξεζίεο επηθνηλσλίαο, φπνπ ηα SMS θαη ην E-mail είλαη νη πην
δηαδεδνκέλνη ηξφπνη επηθνηλσλίαο.



Οη θαηαλαισηέο θαίλεηαη λα πξνηηκνχλ ηε ρξήζε ΤΜΜ απνθιεηζηηθά ή
θπξίσο γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο θη φρη γηα ακηγψο επαγγεικαηηθνχο.



ε φηη αθνξά ηνπο ιφγνπο (θίλεηξα) πνπ εληζρχνπλ ηελ πξννπηηθή
ρξήζεο

θηλεηψλ

ππεξεζηψλ,

επηθεληξψλνληαη

θπξίσο

ζηελ

απνδνηηθφηεηα ηνπ δηθηχνπ, ζηελ ρξεζηκφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ
παξέρνληαη θαη ζηηο κεησκέλεο ηηκέο ρξήζεο.



Αληίζεηα, ηα θχξηα εκπφδηα ρξήζεο είλαη ε αζθάιεηα θαη ν θφβνο
θαθφβνπιεο ρξήζεο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ε πεξίπινθε ηηκνιφγεζε
(πφζν εχθνιν είλαη γηα ην ρξήζηε λα θαηαιάβεη ην ζπλνιηθφ χςνο ηεο
ρξέσζεο αλάινγα κε ηε ρξήζε πνπ θάλεη) θαη ην πςειφ θφζηνο ρξήζεο
ησλ ππεξεζηψλ.
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ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΜΔΧ MOBILE
MARKETING ΑΠΟ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΔ
ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ
Η παξνύζα έξεπλα πξαγκαηνπνηείηαη ζηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο κνπ
εξγαζίαο ζην κεηαπηπρηαθό ζηα Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Μαθεδνλίαο Οηθνλνκηθώλ θαη Κνηλσληθώλ Επηζηεκώλ. Σθνπόο ηεο έξεπλαο
είλαη ε δηεξεύλεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο ελδερόκελεο εθαξκνγήο
ππεξεζηώλ κέζσ ηερληθώλ mobile marketing από δηάθνξνπο θαηαλαισηέο ζηελ
ειιεληθή αγνξά. Σαο επραξηζηώ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηελ
έξεπλα θαη δειώλσ όηη είκαη ζηε δηάζεζή ζαο, ζε πεξίπησζε επηζπκίαο ζαο γηα
θνηλνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο.

Σαο επραξηζηώ
Τδνπβαλίδεο Σηέξγηνο

ΤΓ. Aλ ζέιεηε κπνξείηε λα ην ζηείιεηε ζε φπνηνλ άιιν θίιν, γλσζηφ ζαο λα ην
ζπκπιεξψζεη θαη λα κνπ ην ζηείιεη
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Α. ΠΡΟΦΗΛ ΔΡΧΣΧΜΔΝΟΤ
ΤΜΠΛΗΡΧΣΔ ΣΟ ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΜΔ ΔΝΑ ΚΛΙΚ ΠΑΝΧ ΣΑ
ΚΟΤΣΑΚΙΑ.
ΑΝ ΔΠΙΛΔΞΔΣΔ ΚΑΣΙ ΚΑΙ ΚΑΝΑΣΔ ΛΑΘΟ ΞΑΝΑΠΑΣΗΣΔ ΠΑΝΧ ΣΟ
ΚΟΤΣΑΚΙ ΚΑΙ ΘΑ ΑΚΤΡΧΘΔΙ Η ΔΠΙΛΟΓΗ.

1.Φύιν:
Άληξαο

Γπλαίθα

2. Ζιηθία:
>18

35-49

18-24

50-65

25-34

65<

3. Δπίπεδν Μόξθσζεο:
Πξσηνβάζκηα (απφθνηηνο δεκνηηθνχ)

Σξηηνβάζκηα (απφθνηηνο Α.Δ.Ι,Σ.Δ.Ι)

Γεπηεξνβάζκηα (απφθνηηνο Λπθείνπ)

Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνχ/ Γηδαθηνξηθνχ

Άιιν...............................................................

4. Δπαγγεικαηηθή Καηάζηαζε:
4.1 Δπαγγεικαηηθή Ηδηόηεηα:
Διεχζεξνο Δπαγγεικαηίαο
Άλεξγνο

Ιδησηηθφο Τπάιιεινο

Γεκφζηνο Τπάιιεινο

Φνηηεηήο

4.2 Θέζε ζηελ επηρείξεζε:
Αλψηεξν ηέιερνο

Μεζαίν ηέιερνο

Πξνζσπηθφ Δξγαδνκέλσλ

5. Πόζν εμνηθεησκέλνη είζηε κε ηε ρξήζε ησλ Ζ/Τ θαη ηνπ
Γηαδηθηύνπ;
Καζφινπ
1

Πνιχ
2

3

4
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Β. ΠΡΟΦΗΛ ΚΑΗ ΛΟΓΟΗ ΔΠΗΛΟΓΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ MOBILE
MARKETING
*Σηηο παξαθάησ εξσηήζεηο ν όξνο: Τπηπεζίερ, Mobile Marketing ή Κινηηέρ
Τπηπεζίερ Γεδομένυν αλαθέξεηαη ζηηο ππεξεζίεο δεδνκέλσλ πνπ έρεηε πξόζβαζε κε
ηελ θηλεηή ζαο ειεθηξνληθή ζπζθεπή (π.ρ. ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν(e-mail), γξαπηά
κελύκαηα (SMS), κελύκαηα πνιπκέζσλ(MMS), ππεξεζίεο κέζσ WAP, πιεξνθνξίεο γηα
εηδήζεηο/ θαηξό, θαηέβαζκα εθαξκνγώλ, αξρείσλ ήρνπ ή βίληεν, πινήγεζε ζην
Δηαδίθηπν θηι).

1. Υξεζηκνπνηείηε ππεξεζίεο κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ (αλ επηιέμεηε ην
ΝΑΗ ηόηε ζηηο επόκελεο εξσηήζεηο λα απαληήζεηε κε βάζε ην πόζν ζπρλά
ρξεζηκνπνηείηε ηηο ππεξεζίεο, ελώ αλ επηιέμεηε ΟΥΗ ηόηε λα απαληήζεηε κε βάζε ηη ζα
ζαο ελδηέθεξε λα ρξεζηκνπνηείηε) ;

ΝΑΙ

ΟΥΙ

2. Πνηεο θηλεηέο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο επηθνηλσλίαο
ρξεζηκνπνηείηε;
Κηλεηφ Σειέθσλν
GPS
Palm top
Blue tooth

PDA
iPhone
Laptop
Άιιε........................................................

3. Πόζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε/ ζα ζαο ελδηέθεξε λα ρξεζηκνπνηήζεηε
θάζε κία από ηηο παξαθάησ ππεξεζίεο κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ (ζηα
πιαίζηα ηνπ mobile marketing);
Καζφινπ

πάληα

Τπεξεζίεο Δπηθνηλσλίαο
(e-mail, chat, γξαπηά κελχκαηα,
απνζηνιή θσηνγξαθηψλ/ βίληεν,
ςεθνθνξία κέζσ SMS,
βηληενθιήζε)
Τπεξεζίεο Πιεξνθόξεζεο
(εηδήζεηο – ελεκέξσζε ζε

πξαγκαηηθφ ρξφλν, ιήςε
πξφγλσζεο θαηξνχ, αζιεηηθά,
πιεξνθνξίεο ζέζεο,
ρξεκαηηζηεξίνπ, ειεθηξνληθή
ηξαπεδηθή, πιεξνθνξίεο θαηαιφγνπ)

Τπεξεζίεο αγνξώλ
(αγνξά αγαζψλ, εηζηηεξίσλ,
θξαηήζεηο, ειεθηξνληθέο
ζπλαιιαγέο)
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Τπεξεζίεο Γηαζθέδαζεο
(θαηέβαζκα εθαξκνγψλ,
παηρληδηψλ, γξαθηθψλ,
κνπζηθήο, ήρσλ θιήζεσλ,
παξαθνινχζεζε ηειεφξαζεο
κέζσ θηλεηνχ, «ζεξθάξηζκα»
ζην Γηαδίθηπν)

4. Γηα πνηνπο ιόγνπο έρεηε ρξεζηκνπνηήζεη/ ζα ρξεζηκνπνηνύζαηε ηηο παξαπάλσ
ππεξεζίεο mobile marketing;
(Πξνζσπηθή ρξήζε: chat, ςεθνθνξία, «θαηέβαζκα» εθαξκνγψλ, ήρσλ θιήζεσλ, κνπζηθήο, βίληεν,
ινγνηχπσλ θαη ινηπέο ππεξεζίεο δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο.
Δπαγγεικαηηθή ρξήζε: ππεξεζίεο ελεκέξσζεο, ζπλαιιαγψλ, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, δηαθήκηζε)

Απνθιεηζηηθά πξνζσπηθνχο

Απνθιεηζηηθά επαγγεικαηηθνχο

Κπξίσο πξνζσπηθνχο

Κπξίσο επαγγεικαηηθνχο

Ιζάμηα θαη γηα ηνπο δχν

5. Πνηα από ηηο παξαθάησ ππεξεζίεο πξνηηκάηε/ ζα πξνηηκνύζαηε λα
ρξεζηκνπνηείηε:
Τπεξεζίεο έιμεο (Pull Service): Η ππεξεζία ζηελ νπνία ν ρξήζηεο
δεηάεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζέιεη. (Π.ρ. δεηά λα βξεη ην πιεζηέζηεξν
θαξκαθείν, βελδηλάδηθν, επεξρφκελεο πξνζθνξέο ζε θάπνην θαηάζηεκα ή ζην
πιεζηέζηεξν εζηηαηφξην)
Τπεξεζίεο ώζεζεο (Push Service) Η ππεξεζία ζηελ νπνία νη
ηδηνθηήηεο καγαδηψλ ζηέιλνπλ εηδνπνηεηήξηα SMS ζηνλ θάηνρν ηνπ θηλεηνχ
ηειεθψλνπ ζρεηηθά κε ηηο πξνζθνξέο ζηα θαηαζηήκαηα ηνπο. (Π.ρ. απνζηνιή
SMS γηα πξνζθνξά ζε θάπνηα πξντφληα εληφο ηεο εξρφκελεο εβδνκάδαο)

6. Πόζα γξαπηά κελύκαηα (SMS) ζηέιλεηε ηελ εβδνκάδα γηα λα ιάβεηε
ππεξεζίεο mobile marketing;
Καζφινπ

1-5

5-10

10-20

Πεξηζζφηεξα

7. Πνηό είλαη ην κέγηζην πνζό ζε επξώ πνπ ζα ήζαζηαλ δηαηεζεηκέλνο λα
πιεξώζεηε ηνλ κήλα σο πάγην γηα απεξηόξηζηε πξόζβαζε ζε ππεξεζίεο κέζσ
θηλεηώλ ζπζθεπώλ θαη Γηαδηθηύνπ;
Καζφινπ
1-5
5-10
10-20
Πεξηζζφηεξα

8.Πξνσζείο/ ζα πξνσζνύζεο δηαθεκηζηηθά SMS ζε θίινπο ζνπ;
ΝΑΙ

ΟΥΙ
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9. Πόζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε/ ζα ρξεζηκνπνηνύζαηε θάζε κία από
ηηο παξαθάησ ππεξεζίεο mobile marketing ή θηλεηέο ππεξεζίεο
δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πλαιιαγέο θαη ηελ Δπηθνηλσλία;
Υξήζε Τπεξεζηώλ
κέζσ θηλεηώλ
ζπζθεπώλ
Αγνξέο (εηζηηεξίσλ,
επρεηήξησλ θαξηψλ,
ρξφλνπ νκηιίαο, θηι.)
Κξαηήζεηο
(ζέζεσλ θαη εηζηηεξίσλ
ζε πξνβνιέο ηαηληψλ,
ζπλαπιίεο, κεηαθνξηθά
κέζα, ζπλέδξηα, θηι.)

Πνηέ

πάληα

Ηιεθηξνληθή Σξαπεδηθή
Απνζηνιή
Φσηνγξαθηψλ γηα
εθηχπσζε κέζσ MMS
Αγνξαπσιεζία
Μεηνρψλ
E - mail
SMS
MMS
Mobile chat
Βηληενθιήζε
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10. Πόζν ζπρλά απνθηάηε/ ζα απνθηνύζαηε πξόζβαζε ζε θάζε κία
από ηηο παξαθάησ θηλεηέο ππεξεζίεο Φπραγσγίαο θαη
Πιεξνθόξεζεο;
Υξήζε Τπεξεζηώλ
κέζσ θηλεηώλ
ζπζθεπώλ
Καηέβαζκα Ringtones /
Wallpapers /
Screensavers

Πνηέ

πάληα

Καηέβαζκα Παηρληδηψλ
Καηέβαζκα Μνπζηθήο
Καηέβαζκα Βίληεν
Παξαθνινχζεζε
Σειεφξαζεο κέζσ
θηλεηνχ
πκκεηνρή ζε ηπρεξά
παηρλίδηα – ζηνίρεκα
Δηδήζεηο
Καηξφο
Αζιεηηθά
Πιεξνθνξίεο
Καηαιφγνπ
Φπραγσγηθή ελεκέξσζε
Πιεξνθνξίεο ζέζεο
Πιεξνθνξίεο
Πξνζθνξψλ/
Γηαθεκίζεσλ
Δλεκέξσζε ζε
πξαγκαηηθφ ρξφλν ή γηα
ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο
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11.Πόζν ζεκαληηθνί είλαη νη παξαθάησ ιόγνη– πιενλεθηήκαηα πνπ
πηζαλόλ λα ζαο νδήγεζαλ/ νδεγήζνπλ ζηε ρξήζε θηλεηώλ ππεξεζηώλ
δεδνκέλσλ;
Καζφινπ
εκαληηθνί
1
Οη ππεξεζίεο είλαη εχθνιεο
θαη γξήγνξεο ζηε ρξήζε
ηνπο
Οη ππεξεζίεο παξέρνπλ
δπλαηφηεηα ρξήζεο παληνχ
θαη νπνηαδήπνηε ζηηγκή
Οη ππεξεζίεο είλαη
επράξηζηεο
Οη ππεξεζίεο είλαη ρξήζηκεο
θαη απμάλνπλ ηελ
παξαγσγηθφηεηά κνπ
Οη ππεξεζίεο κε βνεζάλε λα
πεξλάσ ηελ ψξα κνπ
Οη ππεξεζίεο κνπ παξέρνπλ
πιεξνθφξεζε
Οη ππεξεζίεο ζηεξίδνπλ ηηο
δηαπξνζσπηθέο κνπ ζρέζεηο
Οη ππεξεζίεο ζηεξίδνπλ ηηο
επαγγεικαηηθέο κνπ
δξαζηεξηφηεηεο
Οη ππεξεζίεο κε βνεζνχλ λα
νξγαλψλσ ηε δσή κνπ
θαιχηεξα εμνηθνλνκψληαο
ρξφλν
Άιιν ……………………….
……………………………..
.
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Γ. ΑΝΑΣΑΛΣΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ
MOBILE ΤΠΖΡΔΗΧΝ
1. ε πνην βαζκό ζαο επεξέαζαλ νη παξαθάησ παξάγνληεο αξλεηηθά ή θαη ζαο
απέηξεςαλ/ απνηξέπνπλ από ηε ρξήζε ππεξεζηώλ mobile marketing;
Καζφινπ
Αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο
1

2

Σν θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ
Η ηαρχηεηα ζχλδεζεοκεηαθνξάο ησλ δεδνκέλσλ
Η εθκάζεζεο ηεο ρξήζεο
ηνπο
Η πνηφηεηα ησλ
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ
Η πεξίπινθε ηηκνιφγεζε θαη
ε αδηαθάλεηα ηνπ θφζηνπο
Όρη ελδηαθέξνπζεο ππεξεζίεο
Σερλνινγηθέο δπλαηφηεηεο
ηεο ζπζθεπήο (κηθξή νζφλε,
πιεθηξνιφγην, θηι.)
Η αζθάιεηαεκπηζηεπηηθφηεηα ησλ
δεδνκέλσλ
Έιιεηςε ελεκέξσζεο γηα ηηο
θηλεηέο ππεξεζίεο δεδνκέλσλ
πνπ παξέρνληαη
Η πνιππινθφηεηα ησλ
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ
Λήςε ελεκεξσηηθψλ θαη
δηαθεκηζηηθψλ ππεξεζηψλ
mobile marketing ρσξίο ηε
ζπγθαηάζεζε ηνπ ιήπηε
Φφβνο γηα ιήςε spam
κελπκάησλ κεηά ηε ιήςε
θάπνησλ δηαθεκηζηηθψλ
κελπκάησλ
Άιιν ………………………..
………………………………
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Γ. ΠΡΟΣΡΔΠΣΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ
MOBILE ΤΠΖΡΔΗΧΝ
1.ε πνην βαζκό νη παξαθάησ παξάγνληεο ζα κπνξνύζαλ λα
απμήζνπλ ην επίπεδν ρξήζεο θηλεηώλ ππεξεζηώλ δεδνκέλσλ ή λα ζαο
πξνηξέςνπλ λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεηε;

Καζφινπ
Πξνηξεπηηθνί παξάγνληεο
1

2

Δηδηθά κεησκέλεο ηηκέο γηα
αγνξέο κέζσ θηλεηνχ
Καιχηεξε πνηφηεηα-ηαρχηεηα
δηθηχνπ
Καιχηεξε δηθηπαθή θάιπςε
Δπθνιφηεξε ρξήζε
Πεξηζζφηεξν ρξήζηκεο
ππεξεζίεο
Πεξηζζφηεξν ςπραγσγηθέο
ππεξεζίεο
Καη άιινη άλζξσπνη ηνπ
θνηλσληθνχ πεξίγπξνπ πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ παξφκνηεο
ππεξεζίεο
Δξγνλνκηθφηεξεο θηλεηέο
ζπζθεπέο
Να παξέρνληαη
αληαιιαγκάηα (δσξεάλ SMS,
εθπησζε ζην δηαθεκηδφκελν
πξντφλ, θηι.) κεηά ηε ιήςε
δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ
Άιιν ………………………..
………………………………
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Δ. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
1. Καηά πόζν ζεσξείηε όηη σθειεζήθαηε από ηηο/ ζα ζαο σθεινύζαλ
νη ππεξεζίεο mobile marketing;
Καζφινπ
Πνιχ
1

2

3

4

5

Σαο επραξηζηνύκε γηα ηηο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο πνπ καο δώζαηε θαη ηνλ ρξόλν πνπ
δηαζέζαηε.
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