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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα µελέτη έχει ως στόχο να αναδείξει τον σηµαντικό ρόλο που 

διαδραµατίζουν τα Social Media στη διεθνή αγορά, ως ένα σύγχρονο εργαλείο 

marketing για όλες τις επιχειρήσεις. Στο πρώτο µέρος της έρευνας, αφού δοθεί ο 

ορισµός των Μέσων Κοινωνικής ∆ικτύωσης (Social Media), παρουσιάζονται τα είδη  

και ο ρόλος τους ως εργαλείο προώθησης και επικοινωνίας. Γίνεται εκτενής ανάλυση 

των viral µηχανισµών που χρησιµοποιούνται στα µέσα αυτά και της διαδικασίας 

διάδοσης των µηνυµάτων µεταξύ των χρηστών, µε σκοπό να αναδειχθεί η 

σηµαντικότητά τους, ως δίαυλοι εξατοµικευµένης επικοινωνίας των επιχειρήσεων µε 

τους  καταναλωτές. Στο δεύτερο µέρος της µελέτης αναλύονται οι παράγοντες που 

παίζουν ρόλο στην επικοινωνία µίας επιχείρησης µε τους χρήστες άλλων κρατών, 

µέσω των Social media. Ακολουθεί η αναλυτική παρουσίαση των Μέσων Κοινωνικής 

∆ικτύωσης έξι κρατών, των οποίων οι χρήστες παρουσιάζουν έντονη ενασχόληση µε 

τα Social Media, µε στόχο να τονιστεί η  διαφορετική προσέγγιση των µέσων που 

πρέπει να τηρεί µία επιχείρηση, όταν απευθύνεται σε καταναλωτές διαφορετικής 

εθνικότητας και κουλτούρας. Στο τρίτο µέρος, παρουσιάζονται πραγµατικές 

περιπτώσεις εκστρατειών marketing µε τη χρήση των Social Media, µε στόχο να 

επαληθευθούν όσα υποστηρίζονται στο θεωρητικό κοµµάτι, ενώ στο τελευταίο τµήµα 

της µελέτης, γίνεται αναφορά στην εξέλιξη των Social Media τα επόµενα χρόνια, από 

πλευράς marketing και των ενεργειών που οφείλουν να πραγµατοποιήσουν οι 

επιχειρήσεις, ώστε να µην θεωρηθούν αναχρονιστικές και µείνουν στάσιµες.       
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο:  

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ  

(SOCIAL MEDIA) ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING 

 

1.1 Εισαγωγή 

Το παρόν κεφάλαιο έχει ως στόχο καταρχήν, την αποσαφήνιση τόσο του ορισµού των 

Μέσων Κοινωνικής ∆ικτύωσης, όσο και των όρων που συνδέονται στενά µε τη 

λειτουργία τους από πλευράς marketing. Αρχικά, παρατίθεται µία σύντοµη 

ανασκόπηση της δηµιουργίας των Social Media και στη συνέχεια, αναλύονται οι 

µηχανισµοί µε τους οποίους αυτά, επηρεάζουν σε βάθος την επικοινωνία µεταξύ 

καταναλωτών και επιχειρήσεων. Το παρόν κεφάλαιο τέλος, αναδεικνύει τον σπουδαίο 

ρόλο που διαδραµατίζουν τα µέσα αυτά στο σύγχρονο marketing και τους λόγους για 

τους οποίους, κάθε σύγχρονη επιχείρηση οφείλει να τα εντάξει στις πρακτικές 

marketing που ακολουθεί. 

 

1.2 Ιστορική ανασκόπηση και ορισµοί 

Πολύς λόγος γίνεται µεταξύ των ερευνητών, για τον ακριβή ορισµό των Social Media 

και για το κατά πόσο αυτά αποτελούν ένα πρωτοποριακό µέσο επικοινωνίας. Στο 

παρελθόν, είχαν δηµιουργηθεί κάποια κοινωνικά δίκτυα (social networks), λιγότερο 

τεχνολογικά εξελιγµένα, αλλά µε κάποια κοινά χαρακτηριστικά µε αυτά που 

υπάρχουν σήµερα.  

Το 1979, ο Tom Truscott και ο Jim Ellis από το Πανεπιστήµιο του Duke, 

δηµιούργησαν το Usenet, ένα παγκόσµιο σύστηµα συζητήσεων στο διαδίκτυο 

(internet), όπου οι χρήστες µπορούσαν να κοινοποιήσουν τα µηνύµατά τους. Επίσης, 

πριν από 20 χρόνια περίπου, οι Bruce και Susan Abelson δηµιούργησαν το “Oppen 

Diary”, ένα πρώιµο κοινωνικό δίκτυο, το οποίο συγκέντρωνε χρήστες που 

δηµοσιοποιούσαν τα online ηµερολόγιά συµβάντων τους. Την ίδια περίοδο, 

παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ο όρος “weblog” και ένα χρόνο µετά, επικράτησε 

απλά ως blog.  
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Η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη και η εύκολη πρόσβαση στο internet σχεδόν από 

όλους, σε ολόκληρο τον κόσµο, οδήγησε και στην ταχεία εξέλιξη των κοινωνικών 

δικτύων, τα τελευταία χρόνια. Έτσι, το 2003 στην Αµερική, κάνει την εµφάνισή του 

στο κοινό του διαδικτύου, το MySpace και το 2004, το πλέον διαδεδοµένο Social 

Medium, Facebook. Η πιο πρόσφατη εξέλιξη στην κατηγορία αυτών των µέσων, είναι 

οι λεγόµενοι “virtual worlds” (εικονικοί κόσµοι). ∆ηλαδή, περιβάλλοντα σε 

προσοµοίωση, τα οποία κατοικούνται από τρισδιάστατα «είδωλα» χρηστών (Kaplan 

& Haenlein, 2009c).        

Ορισµοί 

Για την κατανόηση της έννοιας και του ακριβή ορισµού των Social Media, πρέπει 

πρώτα να διευλευκανθούν οι συχνά χρησιµοποιούµενοι όροι, τεχνολογία Web 2.0 και 

User Generated Content. 

Ο όρος Web 2.0 χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2004, για να περιγράψει τη 

διαδικασία κατά την οποία, προγραµµατιστές λογισµικού και τελικοί χρήστες 

ξεκίνησαν την αξιοποίηση του World Wide Web. ∆ηλαδή µίας πλατφόρµας 

περιεχοµένου και διαφόρων εφαρµογών, η οποία δεν δηµιουργείται από µεµονωµένα 

άτοµα, αλλά αντίθετα, διαµορφώνεται και µεταβάλλεται συνεχώς από όλους τους 

χρήστες, συµµετοχικά. Μέχρι τότε, υπήρχε το Web 1.0, στο οποίο ανήκουν οι 

προσωπικοί ιστότοποι (site), η online εγκυκλοπαίδεια Brettanica κ.ά., τα οποία 

σταδιακά αντικαθίστανται από τα blogs, τα wikis και όλα τα συµµετοχικά εργαλεία 

του Web 2.0 (Kaplan & Haenlein, 2009d). 

Ο όρος User Generated Content διαδόθηκε ευρέως το 2005 και περικλείει όλους τους 

τρόπους, κατά τους οποίους κάποιος µπορεί να κάνει χρήση των Social Media. 

Ειδικότερα, ο όρος αναφέρεται για να περιγράψει τις διάφορες µορφές που µπορεί να 

έχει ένα περιεχόµενο που δηµιουργείται από τους τελικούς χρήστες των µέσων 

κοινωνικής δικτύωσης και δηµοσιεύεται σε αυτά. Σύµφωνα µε τον Οργανισµό 

Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD, 2007), για να θεωρείται ένα 

περιεχόµενο ως  User Generated Content πρέπει να πληρεί τρεις βασικές 

προϋποθέσεις. Πρώτον, πρέπει να είναι δηµοσιευµένο σε έναν ιστότοπο δηµόσιας 

πρόσβασης, ή σε ένα κοινωνικό δίκτυο προσβάσιµο από συγκεκριµένη οµάδα 

ανθρώπων. Εξαιρούνται τα περιεχόµενα που ανταλλάσσονται µέσω e-mails. 
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∆εύτερον, το περιεχόµενο αυτό, πρέπει να φαίνεται ότι είναι αποτέλεσµα µίας 

δηµιουργικής προσπάθειας και όχι απλά αντιγραφή ενός ήδη υπάρχοντος χωρίς καµία 

µεταβολή και τρίτον, πρέπει να έχει δηµιουργηθεί από απλούς χρήστες, χωρίς τη 

χρήση επαγγελµατικών πρακτικών. Από την τελευταία συνθήκη, εξαιρούνται τα 

περιεχόµενα που δηµιουργούνται για εµπορικούς λόγους . 

Ένας λεπτοµερής και ολοκληρωµένος ορισµός των Social Media, οφείλει να 

λαµβάνει υπόψη του τις δύο έννοιες του Web 2.0 και του User Generated Content, 

που αναλύθηκαν παραπάνω. Οι Kaplan & Haenlein (2009d) αναφέρουν 

συγκεκριµένα, πως τα Social Media είναι ένα σύνολο από εφαρµογές που βασίζονται 

στο διαδίκτυο, χρησιµοποιούν ιδεολογικά και τεχνολογικά τις αρχές του Web 2.0 και 

επιτρέπουν τη δηµιουργία και ανταλλαγή περιεχοµένου User Generated Content. 

Σύµφωνα µε τον Dave Evans, τα Social Media είναι ο εκδηµοκρατισµός της 

πληροφορίας, καθώς µε τη χρήση τους, οι άνθρωποι, αντί να είναι απλοί αναγνώστες 

ενός περιεχοµένου, µπορούν να γίνουν οι εκδότες του. Τα  Social Media αποτελούν 

τη µεταβολή ενός µηχανισµού αναµετάδοσης µηνυµάτων, σε ένα πολύπλευρο 

µοντέλο επικοινωνίας µεταξύ των χρηστών. Τα Social Media χρησιµοποιούν «τη 

σοφία του πλήθους», ώστε να δηµιουργηθεί και να διαδοθεί η πληροφορία, µε 

απόλυτα συνεργατικό τρόπο (Evans, 2008).  

Στο wikipedia (2011), ως Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης αναφέρονται τα µέσα που 

χρησιµοποιούνται για κοινωνική αλληλεπίδραση, τα οποία χρησιµοποιούν 

προσβάσιµες και κλιµακούµενες τεχνικές επικοινωνίας. Τα Μέσα Κοινωνικής 

∆ικτύωσης, µε τη χρήση των τεχνολογιών του διαδικτύου και των εφαρµογών σε 

φορητές συσκευές, µετατρέπουν την επικοινωνία σε ένα διαδραστικό διάλογο. Τα 

Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης είναι µία οµάδα διαδικτυακών εφαρµογών που 

διαµορφώνουν ιδεολογικά και τεχνολογικά, αυτό που ονοµάζεται Web 2.0 και 

επιτρέπουν τη δηµιουργία και ανταλλαγή περιεχοµένου από τους χρήστες. 

(www.wikipedia.org). 

Η κοινή συνισταµένη όλων των ορισµών για τα εν λόγω µέσα, είναι το µίγµα της 

τεχνολογίας και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, για τη δηµιουργία από κοινού και 

τη διάδοση, κάποιου περιεχοµένου αξίας. 
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1.3 Η Κατηγοριοποίηση των Social Media 

Τα Social Media χωρίζονται σε κάποιες βασικές κατηγορίες, σύµφωνα µε τις επιλογές 

που προσφέρουν στο χρήστη και τις εφαρµογές που περιλαµβάνουν. 

Συνεργατικά Έργα (Collaborative Projects) 

Μία σηµαντική κατηγορία των Social Media είναι τα «συνεργατικά έργα». Τα 

collaborative projects αποτελούν ιστότοπους, στους οποίους οι χρήστες µπορούν να 

συµµετέχουν και να δηµιουργούν ταυτόχρονα και από κοινού, κάποιο περιεχόµενο. Η 

κεντρική ιδέα στην οποία στηρίχθηκε η δηµιουργία των συγκεκριµένων ιστότοπων 

είναι, ότι η συλλογική προσπάθεια πολλών χρηστών οδηγεί σε ένα πολύ καλύτερο 

αποτέλεσµα από εκείνο που µπορεί να πετύχει ατοµικά ο κάθε χρήστης (Kaplan & 

Haenlein, 2009d). 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα συνεργατικών έργων, είναι τα wikis, στα οποία οι 

χρήστες µπορούν να προσθέτουν, να αφαιρούν και να µεταβάλλουν περιεχόµενο, 

αλλά και οι κοινωνικές εφαρµογές σελιδοδεικτών (social bookmarking), οι οποίες 

παρέχουν τη δυνατότητα συλλογής και κατάταξης links του διαδικτύου  (Allen, 

2011). Αντιπροσωπευτικός, ευρέως γνωστός ιστότοπος, που ανήκει στην κατηγορία 

των wikis, είναι η online εγκυκλοπαίδεια Wikipedia, η οποία υπάρχει διαθέσιµη σε 

περισσότερες από 230 διαφορετικές χώρες. Στην οµάδα των κοινωνικών online 

σελιδοδεικτών, ανήκει το Delicious, το οποίο επιτρέπει την αποθήκευση και την 

κοινοποίηση σελιδοδεικτών του διαδικτύου. 

Blogs 

Τα blogs είναι µία πλατφόρµα επικοινωνίας, στην οποία η φωνή ενός συγγραφέας ή 

µίας οµάδας συγγραφέων προσπαθεί να φτάσει στα αυτιά των πολλών (Allen, 2011). 

Σύµφωνα µε τον ορισµό του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, 

τα blogs αποτελούν την πιο παλιά µορφή Social Media και  είναι ειδικοί τύποι 

ιστότοπων, οι οποίοι συνήθως εκθέτουν χρονολογηµένα άρθρα, σε αντίστροφη 

χρονολογική σειρά (OECD, 2007). Το περιεχόµενο των blogs ποικίλει και µπορεί να 

περιέχει από γεγονότα του προσωπικού ηµερολογίου του συγγραφέα, µέχρι άρθρα µε 

λεπτοµερείς πληροφορίες για κάποιο συγκεκριµένο θέµα. Τα blogs δεν 
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χρησιµοποιούνται για τη διεξαγωγή συζητήσεων, αλλά για την έκθεση γεγονότων, 

απόψεων και διαφόρων ιδεών. 

Οι επιχειρήσεις που επιλέγουν τη δηµιουργία κάποιου τέτοιου ιστότοπου, πρέπει να 

είναι έτοιµες να λάβουν και το αντίστοιχο, διπλό, ρίσκο. Καταρχήν, σε ένα εταιρικό 

blog θα έχουν τη δυνατότητα να εκφράζουν απόψεις και παράπονα οι καταναλωτές, 

γεγονός που θα πρέπει να είναι έτοιµη η εταιρία να το αντιµετωπίσει και να υπάρχει 

κάποιο επιτελείο υπεύθυνο για το blog, το οποίο και θα απαντάει στις δηµοσιεύσεις 

του κοινού (Ward & Ostrom, 2006). Κατά δεύτερον, ένα εταιρικό blog που δίνει τη 

δυνατότητα στους εργαζοµένους να εκφράζουν τις απόψεις τους, ενδέχεται κάποια 

στιγµή να φιλοξενήσει αρνητικά σχόλια και παράπονα για την επιχείρηση, η οποία 

και θα κληθεί να απαντήσει. Η ύπαρξη blog για µία επιχείρηση είναι πολύ σηµαντική 

για την καλή ψυχολογία του καταναλωτή, αλλά πρέπει να αποτελέσει µία συνειδητή 

απόφαση µε συνέπεια και διάρκεια. 

Κοινότητες Περιεχοµένου (Content Communities)  

Ο κύριος σκοπός των κοινωνιών περιεχοµένου, είναι η ανταλλαγή περιεχοµένου 

media µεταξύ των χρηστών.  Υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη µέσων σε αυτή την 

κατηγορία, όπως αυτά µε τα οποία γίνεται ανταλλαγή κειµένων ή εικόνων, όπως το 

Flickr, δηµοσίευση videos, όπως το YouTube και το Vimeo και κοινοποίηση 

παρουσιάσεων Power Point, όπως το Slideshare. Οι χρήστες στα εν λόγω µέσα, δεν 

χρειάζεται να δηµιουργήσουν προφίλ µε αναλυτικά προσωπικά δεδοµένα, παρά µόνο 

µε κάποιες βασικές πληροφορίες, όπως τη ηµεροµηνία εγγραφής και τον αριθµό των 

videos που κοινοποιούν.  

Τα site ανταλλαγής περιεχοµένου είναι εξαιρετικά δηµοφιλή και αποτελούν πολύ 

ελκυστικά επικοινωνιακά µέσα για τις επιχειρήσεις. Για παράδειγµα, µόνο στο 

YouTube παρακολουθούνται 100 εκ videos την ηµέρα. Το αρνητικό των εν λόγω 

µέσων είναι πως συχνά, δηµοσιεύονται από διάφορους χρήστες, περιεχόµενα µε 

προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων, γεγονός που αν και παράνοµο, δεν µπορεί να 

ελεγχθεί και να αποφευχθεί πάντα (Kaplan & Haenlein, 2009d). 
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Site κοινωνικής δικτύωσης 

Τα Social Networks είναι ιστότοποι µε διάφορες εφαρµογές, οι οποίες επιτρέπουν 

τους χρήστες τη δηµιουργία προφίλ µε λεπτοµερείς προσωπικές πληροφορίες και την 

προσέλκυση φίλων ή άλλων ατόµων. Οι χρήστες µπορούν να έχουν πρόσβαση στις 

προσωπικές πληροφορίες που περιέχονται στα προφίλ των επαφών τους και µπορούν 

να ανταλλάσσουν µεταξύ τους µηνύµατα, εικόνες, videos κ.τ.λ. Σε κάθε περιοχή του 

πλανήτη υπάρχουν διαφορετικά social networks, µε τα µεγαλύτερα στις ΗΠΑ να είναι 

το Facebook και το MySpace. Τα site αυτά είναι εξαιρετικά δηµοφιλή σε όλες τις 

πληθυσµιακές οµάδες των ανθρώπων πλέον και για το λόγο αυτό χρησιµοποιούνται 

παγκοσµίως, από πολλές εταιρίες, µε στόχο την δηµιουργία κοινωνιών πιστών 

καταναλωτών ( Muniz & O’ Guinn, 2001) και τη συλλογή πληροφοριών σχετικά µε 

τα προϊόντα και τις µάρκες τους (Kozinets, 2002).  

Εικονικοί κόσµοι (Virtual Worlds)  

Οι εικονικοί κόσµοι είναι πλατφόρµες, που αναπαράγουν ένα τρισδιάστατο 

περιβάλλον, µέσα στο οποίο οι χρήστες µπορούν να εµφανίζονται µε τη µορφή 

προσωποποιηµένων ειδώλων και να αλληλεπιδρούν µεταξύ τους, σαν να βρίσκονταν 

στον πραγµατικό κόσµο. Οι εικονικοί κόσµοι, αποτελούν την απόλυτη έκφραση 

κοινωνικών µέσων, καθώς συνδυάζουν το υψηλότερο επίπεδο κοινωνικής παρουσίας 

και αλληλεπίδρασης, µε εξαιρετικά εξελιγµένες, τεχνολογικά, δυνατότητες. 

Οι εφαρµογές των εικονικών κόσµων χωρίζονται σε δύο µεγάλες υποκατηγορίες. Η 

πρώτη αποτελείται από τα παιχνίδια εικονικής πραγµατικότητας (virtual games 

worlds), online παιχνίδια ρόλων µε πολλούς ταυτόχρονους παίκτες, τα οποία 

υποχρεώνουν τους χρήστες να συµπεριφέρονται, αυστηρά, βάση συγκεκριµένων 

κανόνων. Οι εφαρµογές αυτές είναι πολύ δηµοφιλείς τα τελευταία χρόνια και σε 

πλατφόρµες όπως το X-Box της Microsoft και το Play station της Sony, λαµβάνουν 

µέρος πολλοί παίκτες ταυτόχρονα µέσω διαδικτύου. Τα εικονικά παιχνίδια πλέον, 

χρησιµοποιούνται σε µεγάλο βαθµό από επιχειρήσεις για να διαφηµιστούνε και να 

δηµιουργήσουν τη δική τους οµάδα φανατικών καταναλωτών. 

Η δεύτερη µεγάλη υποκατηγορία κόσµων εικονικής πραγµατικότητας, είναι οι 

εικονικοί κοινωνικοί κόσµοι (virtual social worlds), στους οποίους οι χρήστες 
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επιλέγουν το είδωλό τους και αλληλεπιδρούν σε ένα τρισδιάστατο περιβάλλον, αλλά 

µε µεγαλύτερη ευχέρεια κινήσεων, αφού εδώ δεν υπάρχουν οι αυστηροί κανόνες των 

εικονικών παιχνιδιών, αλλά µόνο οι βασικοί κανόνες της φύσης, όπως αυτός της 

βαρύτητας. Σε αυτούς τους κόσµους εικονικής πραγµατικότητας, οι χρήστες 

εφαρµόζουν διάφορες στρατηγικές συµπεριφοράς και αυτοπροβολής και έρευνες 

έχουνε αποδείξει, ότι οι ενέργειές τους αντικατοπτρίζουν σε µεγάλο βαθµό, τις 

συµπεριφορές που υιοθετούν στην πραγµατική τους ζωή. 

Οι εικονικοί κόσµοι δίνουν επίσης τη δυνατότητα στους συµµετέχοντες να 

δηµιουργούν εικονικό περιεχόµενο, όπως εικονικά ρούχα ή έπιπλα και να κάνουν 

αγοραπωλησίες µε εικονικά χρήµατα. ∆ηµιουργούνται έτσι προσοµοιώσεις 

ολόκληρων κοινωνιών. Οι εν λόγω εφαρµογές παρέχουν ποικίλες δυνατότητες 

επικοινωνίας, διαφήµισης και άλλων πρακτικών marketing στις επιχειρήσεις, καθώς 

κάποιες κατασκευάζουν εικονικά προϊόντα ή και ολοκληρωµένα εικονικά 

ηλεκτρονικά καταστήµατα και καταγράφουν τη ζήτηση, ενώ άλλες διεξάγουν 

ολόκληρες έρευνες marketing µεταξύ των συµµετεχόντων (Kaplan & Haenlein, 

2009a; Kaplan & Haenlein, 2009b).       

 

1.4 Σύγκριση των παραδοσιακών µέσων διαφήµισης µε τα εργαλεία 

των κοινωνικών δικτύων 

Τα Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης δεν έχουν ως στόχο να αντικαταστήσουν τα 

υπάρχοντα µέσα επικοινωνίας και διαφήµισης, αλλά να συµπληρώσουν το ρόλο τους, 

καθιστώντας την επικοινωνία περισσότερο διαδραστική. Συγκριτικά µε τα 

παραδοσιακά επικοινωνιακά κανάλια, στα Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης, το κοινό 

δεν είναι απλά ο δέκτης ενός µηνύµατος, αλλά ο αναπόσπαστος και σηµαντικότερος 

συντελεστής του, αφού συµµετέχει ενεργά στη διαµόρφωσή του. Στα εν λόγω δίκτυα, 

η πληροφορία δηµιουργείται, µοιράζεται, τροποποιείται και καταστρέφεται από το 

κοινό το οποίο εµπλέκεται.  

Οι διαφηµιστικές καµπάνιες, όπως διεξάγονται από τα παραδοσιακά µέσα, 

παρεµβάλλονται ξαφνικά, ενώ οι καταναλωτές παρακολουθούν κάποιο τηλεοπτικό ή 

ραδιοφωνικό πρόγραµµα, ή διαβάζουν κάποιο έντυπο (µέθοδος push) και δεν 
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αποτελούν συνειδητή επιλογή του καταναλωτικού κοινού. Επιπλέον, οι δέκτες, την 

στιγµή που προβάλλεται ή εκπέµπεται ένα διαφηµιστικό µήνυµα,  ενδέχεται να µην 

ενδιαφέρονται για το προϊόν ή την υπηρεσία στην οποία αυτό αναφέρεται. Οι 

επικοινωνιακές καµπάνιες στα Social Media λειτουργούν εντελώς διαφορετικά. Στα 

κοινωνικά δίκτυα οι χρήστες είναι αυτοί που επιλέγουν τι θα δούνε και πότε (µέθοδος 

push) και παρακολουθούν κάποιο βίντεο ή συµµετέχουν σε κάποια καµπάνια µόνο 

εάν τους ενδιαφέρει πραγµατικά. Μάλιστα, στα περισσότερα Social Media, οι 

διαφηµιστικές εκστρατείες που βασίζονται στην cost per click (CPC) µέθοδο, είναι 

εξαιρετικά στοχευµένες ως προς το κοινό στο οποίο προβάλλονται, χάρη στα 

προσωπικά στοιχεία που δηλώνουν οι χρήστες στα προφίλ τους και στη δυνατότητα 

που έχουν οι διαφηµιζόµενοι να επιλέγουν ακριβώς τα δηµογραφικά, γεωγραφικά και 

άλλα χαρακτηριστικά των ατόµων, στα οποία επιθυµούν να εµφανίζονται τα 

µηνύµατά τους. 

Το σηµαντικότερο µε τη διαφήµιση των επιχειρήσεων στα Μέσα Κοινωνικής 

∆ικτύωσης, συγκριτικά µε τα παραδοσιακά µέσα, είναι ότι οι καµπάνιες και τα 

µηνύµατα δηµιουργούνται και τροποποιούνται, σύµφωνα µε τα πραγµατικά σχόλια 

των χρηστών και τον αληθινό αντίκτυπο που έχουν σε αυτούς, καθώς τα 

αποτελέσµατα είναι απολύτως και από το επόµενο λεπτό της δηµοσίευσης, 100% 

µετρήσιµα. Στις διαφηµιστικές εκστρατείες όπως διεξάγονται στα υπόλοιπα µέσα, ο 

αριθµός των ανθρώπων που παρακολούθησαν, διάβασαν ή άκουσαν µία διαφήµιση 

δεν είναι πάντα απόλυτα ακριβής και το περιεχόµενό της δεν προκύπτει από όσα 

λέγονται από το κοινό που κάνει χρήση των συγκεκριµένων µέσων, καθώς αυτό θα 

ήταν πρακτικά αδύνατον. Στα Social Media η διαφήµιση µπορεί να είναι εξαιρετικά 

στοχευµένη και τα µηνύµατα εξαιρετικά επιτυχηµένα, αν οι marketers «ακούν» µε 

προσοχή και αναλύουν αποτελεσµατικά, όσα σχολιάζουν, οι οµάδες των 

καταναλωτών που τους ενδιαφέρουν. 

Οι επικοινωνιακές καµπάνιες µέσω των κοινωνικών δικτύων και του internet, 

µπορούν να προσεγγίσουν µεγάλο αριθµό καταναλωτών, κυρίως όταν οι εκστρατείες 

αυτές είναι «ιογενείς» (viral) και να τους προσεγγίσουν µάλιστα, σε εξαιρετικά 

σύντοµο χρονικό διάστηµα, καθώς ένα viral µήνυµα εξαπλώνεται ραγδαία και φτάνει 

γρήγορα σε διαφορετικά κοινά-στόχους. Όπως αναφέρει o David Meerman Scott 

(2008), στο διαδίκτυο οι άνθρωποι µπορεί να αγαπήσουν µία εταιρία εξαιρετικά 



 9 

σύντοµα και µόλις µέσα σε µία νύχτα, η επιχείρηση αυτή να αποκτήσει την 

αναγνώριση που θα είχε µετά από πολύ καιρό, αν διαφηµιζόταν στα παραδοσιακά 

µέσα επικοινωνίας, διαθέτοντας έναν µόλις πολύ µικρό αρχικό αριθµό fans. 

Τα σύγχρονα διαδικτυακά µέσα επικοινωνίας, περιλαµβάνουν πολλά και διαφορετικά 

εργαλεία, τα οποία είναι στην ευχέρεια του χρήστη, το εάν και κατά πόσο θα τα 

χρησιµοποιήσει. Εκτός αυτού όµως, αλλάζουν και εξελίσσονται συνεχώς και για το 

λόγο αυτό οφείλουν οι επιχειρήσεις να παρακολουθούν την πορεία τους, ώστε να 

βρίσκονται ανά πάσα στιγµή, εκεί που βρίσκονται ο καταναλωτές. 

Ωστόσο, το βέλτιστο αποτέλεσµα µίας online εκστρατείας, επιτυγχάνεται µε την 

υποστήριξή της και από τα παραδοσιακά µέσα προώθησης. Παράδειγµα αποτελούν 

πολλές διαφηµίσεις επιχειρήσεων στον Τύπο, οι οποίες προτρέπουν τους 

καταναλωτές να επισκεφθούν τον ιστότοπό τους, παρέχοντας κάποια κουπόνια 

αγοράς ή επικοινωνώντας άλλα οφέλη. Επειδή όµως η αποτελεσµατικότητα αυτών 

των µεθόδων επικοινωνίας δεν µπορεί να είναι άµεσα µετρήσιµη, είναι θεµιτό να 

υπάρχει κάποιο γκάλοπ, το οποίο να δίνει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να 

αναφέρει από ποια πηγή πληροφόρησης έµαθε για την ύπαρξη του site και έτσι να 

είναι σε θέση η επιχείρηση να αξιολογεί τις επικοινωνιακές εκστρατείες που διεξάγει 

στα διαφορετικά µέσα (Van Der Lans et al., 2010). 

 

1.5 Social Media - η πλευρά των χρηστών 

Η άνθηση των Social Media, από πλευράς επικοινωνίας των επιχειρήσεων µε τους 

καταναλωτές, προέκυψε από την αντίδραση των τελευταίων στην αυθαίρετη και 

απρόσκλητη διαφήµιση µέσω των παραδοσιακών καναλιών και από την ανάγκη τους 

για εξατοµικευµένη επικοινωνία.  

Η διαφήµιση και η µετάδοση των µηνυµάτων των επιχειρήσεων, όπως γίνεται από τα 

παραδοσιακά µέσα επικοινωνίας, στερεί τη δυνατότητα διαλόγου και συµµετοχής του 

καταναλωτικού κοινού, το οποίο χωρίς να το επιλέγει, εκτίθεται στα µηνύµατα αυτά 

και αναγκαστικά γίνεται ο αποδέκτης. Η τακτική αυτή, γνωστή ως τακτική push, 

κατά την οποία ο αποδέκτης δεν ζητάει το µήνυµα αλλά του επιβάλλεται, θεωρείται 
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πλέον απαρχαιωµένη και αναποτελεσµατική. Πλέον, µόνο η τακτική pull µπορεί να 

επιφέρει τα επιθυµητά αποτελέσµατα στην σχέση καταναλωτών και εταιριών. 

Ουσιαστικά,  η ίδια ανάγκη των καταναλωτών για αποτελεσµατικότερη και 

αµεσότερη επικοινωνία µε τις εταιρείες, την οποία να µπορούν να ελέγχουν οι ίδιοι, 

οδήγησε στην ραγδαία εξέλιξη των Μέσων Κοινωνικής ∆ικτύωσης από εµπορικής 

άποψης (Evans, 2008). Οι επιχειρήσεις απλά δεν θα µπορούσαν να απουσιάζουν από 

αυτή τη µεγάλη online κοινότητα καταναλωτών, στην οποία εκφράζονται απόψεις, 

απορίες, θετικά και αρνητικά σχόλια για τις ίδιες και τα προϊόντα τους.     

Στα Social Media η δηµιουργία, οργάνωση και διάδοση της πληροφορίας, γίνεται 

κατά κύριο λόγο από τους χρήστες, οι οποίοι έχουν αντιληφθεί την επικοινωνιακή 

δύναµη που τους παρέχουν τα διαδικτυακά αυτά µέσα και πλέον διεκδικούν δυναµικά 

από τις επιχειρήσεις και αυτοί είναι που αποφασίζουν αν θα διαδώσουν ένα µήνυµα 

στους φίλους τους και αν θα τους προτείνουν κάποιο συγκεκριµένο προϊόν ή 

εταιρεία. Η βασική λογική σύµφωνα µε την οποία οι καταναλωτές ενεργούν στα 

Social Media, είναι ότι κανείς δεν γνωρίζει τα πάντα, αλλά ο καθένας γνωρίζει και 

από κάτι και όλοι µαζί δηµιουργούν και εµπλουτίζουν µία πληροφορία, την οποία 

έχουν τη δύναµη και την ελευθερία, να τη διαδώσουν µέχρι εκεί που αυτοί επιθυµούν 

(Trackeray et al., 2008).    

 

1.6 Social Media - η πλευρά των επιχειρήσεων 

Οι επιχειρήσεις σήµερα, βρίσκονται αντιµέτωπες µε το δίλληµα του εάν και κατά 

πόσο θα πρέπει να εµπλακούν µε όσα λέγονται και γράφονται στα Social Media για 

αυτές και τα προϊόντα τους. Πολλές είναι εκείνες που ισχυρίζονται ότι δεν έχουν ούτε 

το χρόνο ούτε το χρήµα, για να ελέγχουν και να συµµετέχουν ενεργά στις 

διαδικτυακές συζητήσεις των καταναλωτών.  

Η πραγµατικότητα είναι, πως οι καταναλωτές βρίσκονται στα κοινωνικά δίκτυα, 

σχολιάζουν προϊόντα και µάρκες, µιλάνε για τις επιχειρήσεις, µοιράζονται εµπειρίες 

από την επαφή τους µε νέα προϊόντα, ανταλλάσσουν απόψεις και διαµορφώνουν 

στάσεις. Είναι επιλογή της κάθε επιχείρησης, το εάν και µέχρι ποιο βαθµό, θα 

εµπλακεί σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ενδεχοµένως κάποια να επιλέξει απλά να 
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«ακούει» τους καταναλωτές και κάποια να προσπαθήσει να συµµετάσχει ενεργά, 

χτίζοντας διάλογο µαζί τους. Η όποια πολιτική όµως ακολουθήσει η κάθε εταιρεία, 

θα έχει και τις ανάλογες επιπτώσεις στην συνείδηση του καταναλωτικού κοινού. 

Η απουσία µίας επιχείρησης, ή η σιωπηλή της παρουσία στα Social Media, που 

θεωρείται συνώνυµη µε απουσία από τους χρήστες, λαµβάνεται συχνά ως 

επιδοκιµασία όσων λέγονται και γράφονται. Η ανυπαρξία µίας εταιρικής απάντησης 

σε σχόλια καταναλωτών, λαµβάνεται πλέον ως αδιαφορία και κάνει τους 

καταναλωτές να πιστεύουν, πως η επιχείρηση δεν τους θεωρεί σηµαντικούς για αυτή. 

Τα Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης παρέχουν µία µοναδική δυνατότητα στις 

επιχειρήσεις να χτίσουν σχέσεις εµπιστοσύνης και πιστότητας µε το αγοραστικό 

κοινό, κάτι που είναι ή θα πρέπει να είναι το ζητούµενο για κάθε σύγχρονη 

επιχείρηση εάν θέλει να είναι βιώσιµη.  

Το ερώτηµα λοιπόν ενός οργανισµού, δεν θα πρέπει να είναι αν θα  ασχοληθεί  

ενεργά µε τα Social Media ή αν δεν θα εµπλακεί καθόλου µε αυτά, διότι εφόσον σε 

αυτά βρίσκονται οι καταναλωτές της και έχουν την ανάγκη εξατοµικευµένης 

επικοινωνίας, έχει χρέος να διατηρεί έντονη την παρουσία της. Η πρόκληση πλέον, 

για κάθε επιχείρηση που ζει στην σύγχρονη πραγµατικότητα, είναι αν θα καταφέρει 

να βρει τον αποτελεσµατικότερο τρόπο να πλησιάσει διαδικτυακά τους καταναλωτές 

της, ώστε να αποδεχτούν τις παρεµβάσεις στις συζητήσεις τους (Evans, 2008).  

 

1.6.1 Social Media και έρευνα αγοράς 

Με την εµφάνιση των εφαρµογών του Web 2 και τις δυνατότητες πρόσβασης στην 

πληροφορία που παρέχουν, εξελίχθηκαν και οι διαδικασίες έρευνας αγοράς που 

εφαρµόζονται από τους marketers. Τα Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης, εκτός από τη 

δυνατότητα άµεσης επικοινωνίας µε τους καταναλωτές και προβολής των προϊόντων 

και υπηρεσιών τους σε χιλιάδες δυνητικούς καταναλωτές, παρέχουν και τη 

δυνατότητα διεξαγωγής έρευνας αγοράς, “σκανάροντας” τις συζητήσεις των χρηστών 

σε αυτά (Hardey, 2009).  
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Με τις παραδοσιακές µέθοδοι έρευνας αγοράς, οι επιχειρήσεις επιλέγουν το δείγµα 

που τους ενδιαφέρει, βάση της τµηµατοποίησης των καταναλωτών και τον ορισµό 

του κοινού στόχου και βγάζουν συµπεράσµατα σύµφωνα µε τις απαντήσεις αυτού του 

δείγµατος. Πλέον η τεχνολογία, µε τα εργαλεία monitoring και conversation tracking 

που διαθέτει, δίνει την ευκαιρία στις επιχειρήσεις να συλλέγουν πληροφορίες για όσα 

λέγονται στα κοινωνικά δίκτυα από τους χρήστες, σχετικά µε τις µάρκες τους, τις 

τιµές, το service κ.ά., ανέξοδα και σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα. Η διαδικασία 

που ακολουθείται στα Social Media µε την χρήση αυτών των εργαλείων είναι: 

α) η συλλογή των πληροφοριών 

β) η κατανόηση και ορθή ερµηνεία των πληροφοριών 

γ) η δράση βάση των παραπάνω και των στόχων που τίθενται από την επιχείρηση. 

Οι εταιρείες επίσης, µπορούν να λαµβάνουν και το απαραίτητο feedback µέσω των 

κοινωνικών δικτύων για κάθε καινούρια τους ενέργεια, καθώς ο αντίκτυπος 

διαφαίνεται από την πρώτη κιόλας ώρα στις συζητήσεις που διεξάγονται και στα 

άρθρα που δηµοσιεύονται στο internet. 

Οι καταναλωτές πλέον µιλάνε για τις εµπειρίες τους από τη χρήση προϊόντων και 

υπηρεσιών στο διαδίκτυο και µιλάνε ανοιχτά, χωρίς κανένα δισταγµό. Είναι απόφαση 

κάθε επιχείρησης, το αν θα ακούσει και αξιοποιήσει αποτελεσµατικά τα όσα λέγονται 

από τους καταναλωτές στο internet, ή αν συνειδητά θα κλείσει τα αυτιά και θα 

αγνοήσει, σε βάρος της, τη φωνή του αγοραστικού κοινού (Wittenberg, 2009). 

 

1.7 Ιογενές Μάρκετινγκ (Viral Marketing) 

1.7.1 Εισαγωγή 

Ένα από τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα της χρήσης του διαδικτύου για 

προωθητικούς σκοπούς, είναι το γεγονός ότι ένα επιτυχηµένο concept, µπορεί να 

εκτοξεύσει την αναγνωρισιµότητα µίας εταιρίας γρήγορα, εύκολα και µε µικρό, 

σχετικά, κόστος, κάνοντας τους χρήστες των online µέσων να µιλούν για αυτήν. 
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Πολλοί marketers, ονοµάζουν τη διαδικασία αυτή, “word of mouse”, εµπνευσµένοι 

από τη γνωστή µέθοδο προώθησης “word of mouth” ή απλά ηλεκτρονικό “word of 

mouth” (Scott, 2008).   

Η διαδικασία διάδοσης ενός προωθητικού µηνύµατος, µέσω των κοινωνικών 

δικτύων, στηρίζεται στη λογική του ιογενούς µάρκετινγκ, σύµφωνα µε το οποίο οι 

χρήστες µοιράζονται µε τις επαφές τους τη δηµοσίευση κάποιας επιχείρησης, για 

διάφορους λόγους και έχοντας ποικίλα κίνητρα, µε αποτέλεσµα αυτή να εξαπλωθεί 

στο internet σαν να ήταν ιός. Με τον τρόπο αυτό διάδοσης ενός µηνύµατος, οι 

καταναλωτές οι ίδιοι διαφηµίζουν ένα προϊόν ή µία επιχείρηση, γρήγορα και άµεσα, 

κοινοποιώντας το στους φίλους του, αντίθετα µε τις παραδοσιακές µεθόδους 

προώθησης, κατά τις οποίους οι καταναλωτές αποτελούν απλά τους δέκτες των 

µηνυµάτων (Wittenberg, 2009). 

Στις ιογενείς καµπάνιες µάρκετινγκ, µία επιχείρηση αναπτύσσει µία online καµπάνια 

και δίνει κίνητρο στους χρήστες, για να µοιραστούν τα µηνύµατα µε τους υπόλοιπους 

φίλους τους και αυτοί µε τους δικούς τους και ούτω καθεξής, ώστε να εξαπλωθούν 

αυτά σε όσα περισσότερα κοινωνικά δίκτυα γίνεται. Η επιτυχία της µεθόδου αυτής, 

έγκειται στο γεγονός ότι τα µηνύµατα συστήνονται στους καταναλωτές από 

ανθρώπους που γνωρίζουν και ενδεχοµένως εµπιστεύονται και όχι από την ίδια την 

επιχείρηση και ως εκ τούτου, µειώνεται εξαιρετικά η επιφυλακτικότητα ως προς την 

σκοπιµότητα της καµπάνιας (De Bruyn and Lilien 2008). Επιπρόσθετα, οι ιογενείς 

διαφηµιστικές εκστρατείες διαδίδονται σε µεγάλο κοινό σε σχετικά σύντοµο χρονικό 

διάστηµα και δίνεται η ευκαιρία στους διαφηµιζόµενους να χρησιµοποιήσουν videos, 

online παιχνίδια και άλλα διαδραστικά εργαλεία. Παρόλα αυτά, επειδή η επιλογή της 

διάδοσής τους ανήκει στους χρήστες, οι marketers οφείλουν να διαµορφώσουν το 

κατάλληλο περιεχόµενο και να δώσουν τα σωστά κίνητρα σε αυτούς ώστε να τα 

µοιραστούν µε τις επαφές τους (Kalyanam et al., 2007).  
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1.7.2 Στήσιµο και διαχείριση των ιογενών εκστρατειών µάρκετινγκ 

Καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία µίας ιογενούς εκστρατείας marketing, παίζουν ο 

τρόπος µε τον οποίο αυτή δοµείται και η συχνή λήψη και ανάλυση των δεδοµένων 

ανταπόκρισης των χρηστών του διαδικτύου.  

Οι χρήστες, κατά την διαδικασία έκθεσής τους σε µία ιογενή καµπάνια marketing, 

περνάνε από πέντε στάδια. Αρχικά λαµβάνουν την πρόσκληση συµµετοχής τους σε 

αυτή, µέσω ενός e-mail ή κάποιας άλλης παρότρυνσης, από µία εταιρία ή ένα φίλο 

τους. Στο δεύτερο στάδιο, οι χρήστες αποφασίζουν αν θα διαβάσουν την πρόσκληση 

ή όχι και αν θα συµµετέχουν στην καµπάνια. Σηµαντικό κίνητρο για να διαβάσουν το 

µήνυµα που τους αποστέλλεται, είναι η πηγή, καθώς υπάρχει µεγαλύτερη πιθανότητα 

να το προσέξουν αν προέρχεται από κάποια επαφή τους, παρά απευθείας από τον 

οργανισµό, στον οποίο αφορά. Στο τρίτο στάδιο, αν αποφασίσουν να διαβάσουν την 

πρόσκληση, επισκέπτονται τον ιστότοπο στον οποίο αυτή βρίσκεται και αποφασίζουν 

αν θα συµµετέχουν ή όχι στην καµπάνια. Η απόφαση συµµετοχής εξαρτάται από το 

κίνητρο που δίνεται στους χρήστες, όπως επίσης και η απόφαση του αν θα το 

διαδώσουν στις επαφές τους, στο πέµπτο στάδιο.   

Τα κίνητρα ώστε να διαδώσει κάποιος χρήστης ένα µήνυµα µέσω των εργαλείων του 

διαδικτύου, µπορεί να είναι είτε ενδογενή, είτε εξωγενή (Godes et al., 2005). Τα 

ενδογενή κίνητρα αφορούν στη δοµή και στο ουσιαστικό περιεχόµενο του 

µηνύµατος. Για παράδειγµα σε ένα e-mail, καθοριστικό ρόλο παίζει ο τίτλος του, 

καθώς πολλοί είναι εκείνοι που απορρίπτουν ένα e-mail και δεν το διαβάζουν, απλά 

και µόνο γιατί τους αποτρέπει ο τίτλος του ή γιατί τα συµπεριλαµβάνουν στα 

«ενοχλητικά» e-mail (spam). Επιπρόσθετα, σε ιστότοπους κοινωνικού περιεχοµένου, 

οι marketers έχουν τη δυνατότητα να εµπλουτίζουν τις online εκστρατείες µάρκετινγκ 

µε videos, παιχνίδια ή µε επιλογές «διάδοσης σε κάποιον φίλο» ή «µοιράσµατος µε 

κάποια επαφή» κ.ά. 

Τα εξωγενή κίνητρα έχουν να κάνουν µε όλες τις προωθητικές online τεχνικές που 

µπορεί να χρησιµοποιήσει ένας marketer και δεν αφορούν στο περιεχόµενο αυτού 

καθαυτού του µηνύµατος. Παραδείγµατα τέτοιων κινήτρων αποτελούν τα βραβεία ή 

οι διαγωνισµοί µε χρηµατικά ή άλλα έπαθλα (Biyalogorsky et al., 2001). 
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Τα στάδια από τα οποία περνάει ο χρήστης σε µια online εκστρατεία marketing, δεν 

είναι πάντα όλα όσα προαναφέρθηκαν, ούτε της σειράς αυτής, καθώς κάποιος 

ενδέχεται να τη διαδώσει στους φίλους του πριν αποφασίσει αν θα συµµετέχει ή όχι, 

ή να χρειαστεί να περάσει από κάποιο άλλο στάδιο πριν συµµετέχει, πχ της 

παρακολούθησης κάποιου βίντεο. 

Η ανατροφοδότηση και ο τακτικός έλεγχος των αποτελεσµάτων µίας καµπάνιας, για 

κάθε ξεχωριστό χρήστη, όπου αυτό καθίσταται δυνατό, είναι ζωτικής σηµασίας ώστε 

να φτάσει κάποιος χρήστης µέχρι και το τελευταίο στάδιο, της διάδοσης του 

µηνύµατος στις επαφές του, το οποίο είναι και το ζητούµενο στις περισσότερες 

περιπτώσεις. Οι viral καµπάνιες δίνουν συνήθως µετρήσιµα και αναλυτικά δεδοµένα, 

τα οποία µπορούν να εκµεταλλευτούν οι marketers για να βελτιώσουν την 

αποτελεσµατικότητά τους. Κυρίως οι marketers, οφείλουν να εξετάζουν τις πηγές από 

τις οποίες έλαβε ένας χρήστης µία πρόσκληση, πότε διέρχεται σε κάθε στάδιο της 

διαδικασίας, πόσους φίλους προσκάλεσε ο ίδιος, αλλά και πληροφορίες (analytics) 

όπως, ποιες σελίδες ενός ιστότοπου επισκέφθηκε και πόση ώρα παρέµεινε σε αυτόν. 

Η λήψη και ανάλυση των παραπάνω πληροφοριών, αφού προηγηθεί το απαραίτητο 

φιλτράρισµα και επιλεχθούν µόνο οι απαραίτητες, οδηγεί σε µία βάση δεδοµένων, η 

οποία αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για τις επιχειρήσεις και τους marketers, αφού 

µπορούν να αναλύσουν την συµπεριφορά των χρηστών και να βελτιστοποιήσουν τις 

καµπάνιες τους (Daniasa et al., 2010).  

Πολλά κοινωνικά δίκτυα, στηρίζουν κάποιες λειτουργίες τους σύµφωνα µε τα 

αναλυτικά στοιχειά για την πορεία µίας online καµπάνιας marketing. Το stumble 

upon, γνωστό κοινωνικό δίκτυο, έχει αναπτύξει µία εφαρµογή, η οποία περιοδικά, 

εµφανίζει τα site των διαφηµιζόµενων εταιρειών, καθώς οι χρήστες ψάχνουν και 

«σκοντάφτουν» πάνω στα site που τους ενδιαφέρουν, ή σε αυτά που τους έχουν 

συστήσει κάποιοι φίλοι τους. Τα διαφηµιζόµενα site, όπως και όλα τα υπόλοιπα, 

περιέχουν κάποια sharing στοιχεία για να µπορούν οι χρήστες να τα µοιράζονται µε 

τις επαφές τους. Όταν δεν καταγράφεται καµία τέτοια κίνηση από τους χρήστες, 

ενηµερώνονται οι διαφηµιζόµενοι και τους προτείνεται είτε να διαφοροποιήσουν το 

περιεχόµενο και τα κίνητρα sharing, είτε να επαναπροσδιορίσουν την στοχοποίησή 

τους. Με τη διαδικασία αυτή και έχοντας το κατάλληλο viral περιεχόµενο, 

καταφέρνει µία επιχείρηση να αυξήσει την επισκεψιµότητα του site της. 
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Κατά παρόµοιο τρόπο, στο Digg, οι διαφηµίσεις, τις οποίες οι χρήστες δεν 

µοιράζονται µε τους φίλους τους, παύουν να εµφανίζονται αυτόµατα και σταδιακά. 

Το σύστηµα διαφηµίσεων του Digg, δίνει µία βαθµολογία στις διαφηµίσεις που 

εµφανίζει, σύµφωνα µε τη συχνότητα και το βαθµό που τις µοιράζονται οι χρήστες 

(Morissey, 2010).     

 

1.7.3 Viral Videos 

Πολλές επιχειρήσεις επιλέγουν να δηµοσιοποιήσουν ένα τηλεοπτικό διαφηµιστικό 

σποτ στα Social Media, µε σκοπό να το παρακολουθήσουν πολλοί χρήστες και να το 

διαδώσουν στις επαφές τους. Τις περισσότερες φορές όµως, αν και το 

παρακολουθούν χιλιάδες καταναλωτές, το ποσοστό αυτών που το µοιράζεται µε τις 

επαφές τους είναι εξαιρετικά µικρό. Αυτό συµβαίνει, διότι το συγκεκριµένο video 

είναι επιτυχηµένο και κατάλληλο για την τηλεόραση και µία απλή παρακολούθηση, 

αλλά δεν δίνει κανένα λόγο στους χρήστες των Social Media να το µοιραστούν µε τις 

επαφές τους, δηλαδή δεν αποτελεί µέρος µίας «υιογενούς» διαδικασίας marketing.  

Όταν κοινοποιείται ένα εταιρικό βίντεο σε κάποιο video sharing site, παύει να είναι 

αυστηρά διαφηµιστικό και µετατρέπεται σε ένα µέσο επικοινωνίας µε τον χρήστη που 

το παρακολουθεί και ο οποίος, έχοντας τα κατάλληλα κίνητρα, επιθυµεί να το 

µοιραστεί µε άλλους χρήστες. Το κυρίαρχο χαρακτηριστικό που πρέπει να έχει το 

περιεχόµενο ενός video για να είναι viral, είναι η αυθεντικότητα. ∆εν έχει σηµασία αν 

περιέχει στιγµιότυπα αστεία, συγκινητικά ή ωµής βίας, ούτε αν κανείς δαπάνησε 

πολλά χρήµατα για να το δηµιουργήσει, αλλά αν τα στιγµιότυπα αυτά είναι 

αυθεντικά, «φρέσκα» και καινοτόµα. Στην περίπτωση των video που κοινοποιούνται 

στα Social Media, το µη αυθεντικό περιεχόµενο είναι συνώνυµο του αποτυχηµένου. 

Φαίνεται µάλιστα, σαν να έχουν οι χρήστες µία έβδοµη αίσθηση και αντιλαµβάνονται 

το στηµένο και µη αυθεντικό περιεχόµενο και µε την απόφασή τους να µην το 

µοιραστούν, το αποδοκιµάζουν ξεκάθαρα (Wittenberg, 2009).  
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1.8 Ανακεφαλαίωση  

Σύµφωνα µε όσα προαναφέρθηκαν στο 1ο κεφάλαιο, γίνεται σαφές, ότι τα Social 

Media µπορούν να αποτελέσουν ένα χρήσιµο και σοβαρό εργαλείο marketing για 

όποια επιχείρηση το αντιµετωπίσει ως ένα σοβαρό εργαλείο marketing. Η εποχή κατά 

τη οποία αρκούσε ένας οργανισµός να διαθέτει απλά και µόνο έναν ιστότοπο µε τις 

προδιαγραφές του web 1.0, έχει παρέλθει οριστικά. Πλέον οι καταναλωτές επιζητούν 

τη διαδραστική επικοινωνία µε τις επιχειρήσεις στο διαδίκτυο και όσες δεν 

δηµιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες και προϋποθέσεις για αυτή την επικοινωνία, 

θεωρούνται από αναχρονιστικές, µέχρι και ύποπτες από το καταναλωτικό κοινό. Οι 

επιχειρήσεις οφείλουν να βρίσκονται εκεί που βρίσκονται οι καταναλωτές και µε 

σοβαρότητα και συνέπεια, να επιµελούνται και συνεχώς να εµπλουτίζουν τη 

διαδικτυακή τους παρουσία, όπως επιµελούνται όλα τα υπόλοιπα κοµµάτια µέσα σε 

αυτήν.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο:  

ΤΑ SOCIAL MEDIA ΣΤΗ ∆ΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ 

 

2.1 Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται οι παράγοντες εκείνοι που πρέπει να λάβει 

υπόψη της κάθε επιχείρηση, η οποία δραστηριοποιείται διεθνώς και επιθυµεί τη 

δηµιουργία επικοινωνιακών εκστρατειών marketing, σε διαφορετικές χώρες, µε τη 

χρήση των Social Media. Στόχος είναι η κατανόηση της διαφορετικής προσέγγισης 

των Social Media, που οφείλει να έχει µία επιχείρηση που στοχεύει σε διαφορετικές 

περιοχές του κόσµου, ανάλογα µε την κουλτούρα, τις συνήθειες, το νοµοθετικό 

πλαίσιο, αλλά και τα κατά τόπους κοινωνικά δίκτυα που διαθέτει η κάθε χώρα. Έχει 

επιλεγεί η αναλυτική παρουσίαση των Social Media συγκεκριµένων κρατών, µε 

κριτήρια, τόσο τη διαφορετικότητα των εφαρµογών των µέσων τους, όσο και την 

διαφορετικότητα της κουλτούρας των χρηστών. 

  

2.2 Γενικά 

Οι διεθνείς επιχειρηµατικές δραστηριότητες, προϋποθέτουν την ύπαρξη ενός διεθνούς 

δικτύου πελατών. Σαφώς είναι ανέφικτο µία εταιρεία να µπορέσει να προσεγγίσει 

κάθε πελάτη ξεχωριστά σε µία µακρινή χώρα και να επικοινωνήσει µαζί του 

αποτελεσµατικά. Την δυνατότητα αυτή δίνουν τα διάφορα εργαλεία κοινωνικής 

δικτύωσης µέσω internet, που υπάρχουν σε κάθε χώρα. Η έρευνα των εταιρειών για 

τις στάσεις των καταναλωτών σε διεθνές επίπεδο, γύρω από συγκεκριµένα προϊόντα 

και υπηρεσίες, µπορεί εύκολα και σχεδόν ανέξοδα να βασιστεί στις on line 

συζητήσεις οι οποίες διεξάγονται  στα διάφορα Social Media ανά χώρα. Μάλιστα, για 

συζητήσεις οι οποίες αφορούν άµεσα σε µία επιχείρηση, όπως προαναφέρθηκε, 

απαιτείται η ενεργή συµµετοχή της, ώστε να κατορθώσει να χτίσει µία διαδραστική 

σχέση µε τους καταναλωτές σε ένα ξένο µακρινό κράτος (Wittenberg, 2009). 
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Η ταχεία ανάπτυξη των Social Networks παγκοσµίως, άλλαξε και τον τρόπο µε τον 

οποίο προσπαθούν οι επιχειρήσεις να αναπτυχθούν σε µία ξένη χώρα και να 

προσεγγίσουν καταναλωτικά κοινά µε διαφορετικές κουλτούρες, γλώσσες, τρόπους 

και κώδικες επικοινωνίας. Κοινό σηµείο στις µεγαλύτερες αγορές παγκοσµίως είναι 

ότι ήδη και αναµένεται στο µέλλον ακόµα περισσότερο, ολοένα και περισσότεροι 

καταναλωτές, χρησιµοποιούν το διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης, για 

να επικοινωνούν µεταξύ τους και να ενηµερώνονται για προϊόντα και υπηρεσίες. 

Τον Ιούνιο του 2010, οι πέντε χώρες µε το υψηλότερο πληθυσµιακά ποσοστό 

χρηστών internet, ήταν η Κίνα µε 21,4%, οι Η.Π.Α µε 12,2%, η Ιαπωνία µε 5%, η 

Ινδία µε 4,1% και η Βραζιλία µε 3,9%. Τα νούµερα αυτά µεταφράζονται σε αρκετά 

εκατοµµύρια ανθρώπους, οι οποίοι είναι ενεργοί χρήστες του διαδικτύου, µόνο σε 

πέντε χώρες και δυνητικοί καταναλωτές για κάθε επιχείρηση (Arno, 2010).  

 

2.3 Παράγοντες που επηρεάζουν τα Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης 

κάθε χώρας 

Για να καταφέρει µία επιχείρηση να επικοινωνήσει µε τους καταναλωτές µίας ξένης 

χώρας αποτελεσµατικά, µέσω των διαφόρων Social Media, θα πρέπει καταρχήν να 

µελετήσει και να κατανοήσει καλά, την κουλτούρα τους, τη νοµοθεσία, τις 

θρησκευτικές τους πεποιθήσεις και τους άτυπους κανόνες επικοινωνίας στις online 

συζητήσεις τους. ∆ιαφορετικά ενέχει ο κίνδυνος να υποπέσει σε σοβαρά 

επικοινωνιακά λάθη µε ολέθριες συνέπειες για την εικόνα της χώρας διεθνώς. 

 

2.3.1 Πολιτισµικές διαφορές 

Πολλές επιχειρήσεις κάνουν το λάθος να θεωρούν πως αρκεί απλά να µεταφράζουν 

το ίδιο µήνυµα σε διαφορετικές γλώσσες και να το δηµοσιεύουν στα Social Media 

των άλλων χωρών, χωρίς καµία γνώση της κουλτούρας τους. Αυτό µπορεί να θέσει 

σε κίνδυνο µία ολόκληρη διαφηµιστική καµπάνια σε αυτά τα µέσα και να 

διαµορφωθεί στην συνείδηση του καταναλωτικού κοινού, µία λανθασµένη εικόνα για 
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την επιχείρηση. Εκτός από τις γενικές πληροφορίες για την κουλτούρα µίας χώρας, 

που οφείλει να γνωρίζει η επιχείρηση η οποία επιθυµεί να δραστηριοποιηθεί σε αυτή, 

πρέπει να γνωρίζει ,συγκεκριµένα, το βαθµό µε τον οποίο ασχολούνται οι πολίτες της 

χώρας µε τα Social Media, τον τρόπο και τους λόγους χρήσης, καθώς και τις 

συνήθειές τους κατά την επικοινωνία τους µέσα από αυτά. Για παράδειγµα, οι 

άνθρωποι στην αµερικανική ήπειρο είναι πολύ πιο εξοικειωµένοι µε τη χρήση του 

διαδικτύου από όσο είναι εκείνοι στην ασιατική. Σαφώς, η εξοικείωση 

διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα της ίδιας ηπείρου, πολλές φορές, ακόµα και από 

περιοχή σε περιοχή της ίδιας χώρας (Kessler, 2010). 

Στην Βραζιλία, περίπου το 25% του πληθυσµού, δηλαδή 55 εκατοµµύρια άνθρωποι, 

χρησιµοποιούν τα Social Media για να είναι σε επαφή µε φίλους, µε µέλη της 

οικογένειάς τους και γνωστούς από τον επαγγελµατικό χώρο. Κάθε µήνα, 55 εκατ. 

Βραζιλιάνων ασχολούνται µε τα κοινωνικά αυτά δίκτυα, 5 έως 8 ώρες το µήνα, 

νούµερο διπλάσιο µε εκείνο των ωρών παρακολούθησης τηλεόρασης το µήνα.  

Οι Ρώσοι, είναι επίσης ένας ακόµα λαός, ο οποίος είναι σε µεγάλο βαθµό 

εξοικειωµένος µε την χρήση των Social Media, τόσο για προσωπικούς όσο και για 

επαγγελµατικούς λόγους. Μάλιστα οι Ρώσοι, όταν επικοινωνούν µε κάποιον, τυπικά 

και καθαρά για επαγγελµατικό λόγο, γράφουν τα µηνύµατά τους στα ρωσικά, ενώ 

όταν µιλάνε µε κάποιον φίλο σε πιο χαλαρό τόνο, πολλές φορές γράφουν τα 

µηνύµατά τους στην αγγλική γλώσσα. Αναλόγως λοιπόν, τον λόγο για τον οποίο 

θέλει η επιχείρηση να έρθει σε επαφή µε κάποιον Ρώσο, θα επιλέξει το κατάλληλο 

µέσο κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και την γλώσσα την οποία θα χρησιµοποιήσει. Εάν 

η επιχείρηση επιλέξει να διαφηµιστεί σε ένα µέσο που χρησιµοποιούν οι Ρώσοι για 

τις προσωπικές τους επαφές, θα επιλέξει ένα µήνυµα στην αγγλική γλώσσα. 

Οι Ινδοί αντίθετα, είναι ένας λαός ο οποίος χρησιµοποιεί λιγότερο το διαδίκτυο, αν 

και παρουσιάζει αυξητικές τάσεις αλλά µε αργούς ρυθµούς και µάλιστα κυρίως µέσω 

των κινητών τους τηλεφώνων. Οι έρευνες δείχνουν ότι µέχρι το 2014, 72 εκατ. Ινδοί 

θα χρησιµοποιούν εξελιγµένα µοντέλα κινητών τηλεφώνων για να έχουν πρόσβαση 

στο internet. Στην Ινδία, το Orkut της Google είχε το ∆εκέµβριο του 2010 περίπου 

15,5 εκατ. χρήστες,  ενώ το Facebook 9,6 εκατ.. Μέχρι το τέλος του 2011, το 

Facebook αναµένεται να είναι το νούµερο 1 µέσο κοινωνικής δικτύωσης στην Ινδία. 

Τέλος στην Ινδία παρατηρείται αυξητική τάση στην χρήση των διαφόρων blogs, του 
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Twitter, του YouTube και του Bebo, το οποίο περιέχει κυρίως online παιχνίδια και 

εφαρµογές για κοινοποίηση τραγουδιών και αυτοπροβολή των χρηστών 

(www.eastwesteditorial.com). 

Επιπλέον, διαφορετικότητα παρουσιάζουν και οι συνήθειες των λαών όταν 

επικοινωνούν online. Στην Κίνα για παράδειγµα, η κουλτούρα του λαού δεν επιτρέπει 

την έντονη κριτική εναντίον άλλων ανθρώπων, ακόµα και στις διαδικτυακές 

συνοµιλίες, ή τις δηµόσιες συστάσεις και προτάσεις για κάτι σε δηµόσιους 

ιστότοπους, όπως είναι τα forums. Επίσης µεταξύ των ανθρώπων κοινής κουλτούρας, 

συνηθίζεται η χρήση διαφόρων συµβόλων στις online συζητήσεις. Οι Κινέζοι 

χρησιµοποιούν αντί για “αντίο” στα κινέζικα, τον συµβολισµό “88”. Αντίθετα σε 

Ευρώπη και Αµερική, οι περισσότεροι γράφουν συντοµογραφικά “bb”, αντί για 

αντίο.  

Παρόλα αυτά, θα πρέπει να γνωρίζει κανείς πότε και πως µπορεί να χρησιµοποιεί τις 

συντοµογραφίες και τα σύµβολα που χρησιµοποιούν οι διάφοροι λαοί στην online 

τους επικοινωνία. ∆ιότι ακόµα και στην επικοινωνία µε ανθρώπους της ίδιας 

κουλτούρας, τα παραπάνω προσαρµόζονται ανάλογα µε το ηλικιακό γκρουπ στο 

οποίο ανήκει κάποιος χρήστης, το φύλο, την γεωγραφική περιοχή στην οποία ζει 

κ.τ.λ. 

Πέρα από τα σύµβολα και τις συντοµογραφίες, στον σχεδιασµό των  ενεργειών και 

εφαρµογών προβολής µίας επιχείρησης µέσω του διαδικτύου και των Social Media, 

καθοριστικό ρόλο παίζει και η επιλογή χρωµάτων, η οποία επηρεάζεται από την 

κουλτούρα του κάθε λαού. Στην Ευρώπη και στην Αµερική για παράδειγµα, το άσπρο 

χρώµα υποδηλώνει την αγνότητα και σχετίζεται µε τον γάµο, ενώ στην Κίνα, την 

Ιαπωνία και κάποιες χώρες της αφρικανικής ηπείρου, υποδηλώνει πένθος και 

σχετίζεται µε τον θάνατο ( Swallow, 2010).  

Μόνο η βαθειά γνώση και ο πραγµατικός σεβασµός της κουλτούρας του 

καταναλωτικού κοινού στο οποίο στοχεύει µία επιχείρηση, θα την βοηθήσει να 

δηµιουργήσει την κατάλληλη και καλύτερα στοχοποιηµένη διαφηµιστική  καµπάνια 

στα κοινωνικά δίκτυα.  
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2.3.2 Νοµοθετικές διαφορές 

Όταν µία επιχείρηση αποφασίζει να επεκταθεί σε άλλες χώρες και να απευθυνθεί σε 

διεθνές καταναλωτικό κοινό, οφείλει πρώτα, να γνωρίζει καλά τη νοµοθεσία που 

ισχύει σε κάθε χώρα σχετικά µε τα προϊόντα που διακινεί, τους τρόπους προβολής και 

διαφήµισής και τις τακτικές πώλησης ( Swallow, 2010). 

 

2.3.3 Κανονισµοί περί διαφήµισης 

Σε πολλές περιοχές του κόσµου, οι διαφηµιστικές καµπάνιες ειδικών κατηγοριών 

προϊόντων, πρέπει να εγκριθούν από συγκεκριµένες κυβερνητικές αρχές. Για 

παράδειγµα, οι διαφηµίσεις των φαρµακευτικών προϊόντων σε αρκετές χώρες, πρέπει 

να έχουν την έγκριση των εκάστοτε Υπουργείων Υγείας. 

Επιπροσθέτως, δεν έχουν όλες οι χώρες την ίδια αντιµετώπιση και την ίδια 

αυστηρότητα στη νοµοθεσία για τις συγκριτικές διαφηµίσεις. Η αµερικάνικη 

νοµοθεσία, για παράδειγµα, δείχνει πολύ µεγαλύτερη ανεκτικότητα για διαφηµίσεις 

οι οποίες συγκρίνουν προϊόντα και χρησιµοποιούν φράσεις όπως “best” ή “better”, 

από εκείνη που δείχνει η νοµοθεσία της Γερµανίας, της Γαλλίας ή του Βελγίου. 

Οι κανονισµοί αυτοί ισχύουν φυσικά και για τις διαφηµίσεις µέσω του διαδικτύου και 

των Social Media. Για παράδειγµα, στις περισσότερες πλέον χώρες, η µουσική που 

χρησιµοποιείται σε διαφηµιστικά videos στο internet, πρέπει να έχει την έγκριση του 

δηµιουργού ή αυτού που διαχειρίζεται τα πνευµατικά δικαιώµατα. Κάθε επιχείρηση 

οφείλει να γνωρίζει τη νοµοθεσία και τους περιορισµούς, σχετικά µε τη διαφήµιση, 

που ισχύουν στις χώρες στις οποίες επιθυµεί να προβληθεί και όχι να δηµιουργεί µία 

καµπάνια και να την προβάλει σε όλα τα Social Media, όλων των χωρών ανεξαιρέτως 

( Swallow, 2010). 

 

 

 



 23 

2.3.4 Κανονισµοί περί τακτικών πωλήσεων 

Πολλές τακτικές, που χρησιµοποιούν οι επιχειρήσεις για να αυξήσουν τις πωλήσεις 

τους, όπως η διεξαγωγή διαγωνισµών και κληρώσεων, οι εκπτώσεις και οι 

προϊοντικές προσφορές (π.χ µε την αγορά 2 προϊόντων δώρο άλλο ένα κτλ), 

νοµοθετικά, αντιµετωπίζονται τελείως διαφορετικά από χώρα σε χώρα, ακόµα και 

όταν γίνονται µέσω διαδικτύου. Τις διαφορετικές νοµοθετικές ρυθµίσεις οι εταιρείες 

πρέπει να τις γνωρίζουν, ώστε να επιλέγουν τις τακτικές εκείνες που αποδέχεται η 

κάθε χώρα. 

Σε περίπτωση που κάποια επιχείρηση επιθυµεί να πουλήσει τα προϊόντα της µέσω 

διαδικτύου, οφείλει να γνωρίζει τους κανονισµούς που ισχύουν σχετικά µε την 

περιγραφή τους, την αναφορά στην χηµική σύσταση ή στα συστατικά τους, την 

ασφάλεια, τη γλώσσα κ.ά. Σε πολλές µάλιστα, προηγµένες χώρες, η νοµοθεσία για 

όσα προαναφέρθηκαν, είναι εξαιρετικά αυστηρή και επιβάλει σοβαρές κυρώσεις στις 

επιχειρήσεις που δεν την τηρούν ( Swallow, 2010). 

 

2.4 Τα διαφορετικά Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης σε παγκόσµιο 

επίπεδο 

2.4.1 Βραζιλία 

Η Βραζιλία είναι η πέµπτη χώρα µε τον µεγαλύτερο πληθυσµό στον κόσµο, σύµφωνα 

µε την απογραφή του 2000. Περίπου το 66,8% του πληθυσµού, είναι ηλικίας από 15 

έως 64 ετών, µε ολοένα αυξητικές τάσεις στα ποσοστά της νεολαίας. Το 26,7% του 

πληθυσµού είναι 14 ετών και κάτω, γεγονός που υποδηλώνει την αυξητική τάση που 

θα υπάρχει τα επόµενα χρόνια, στη χρήση των Social Media (Kamenec, 2009).  

Το πιο δηµοφιλές µέσο κοινωνικής δικτύωσης στην Βραζιλία είναι το Orkut. Πάνω 

από το 51% της µηνιαίας επισκεψιµότητας  στο Orkut, δηλαδή 20 εκατ. επισκέψεις το 

µήνα, προέρχεται από χρήστες στη Βραζιλία. Στο Orkut η πιο δηµοφιλής ενέργεια 

είναι η δηµιουργία του προφίλ των χρηστών και η κοινοποίηση φωτογραφιών και 

videos . 
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Το Sonico.com είναι ένα ακόµα δηµοφιλές Social Network, όχι µόνο στη Βραζιλία 

αλλά και σε άλλες χώρες της Λατινικής Αµερικής. Στη Βραζιλία υπάρχουν περίπου 8 

εκατ. εγγεγραµµένα µέλη στο Sonico.com. Τέλος, το MySpace αποτελούσε για 

χρόνια το τρίτο δηµοφιλέστερο κοινωνικό δίκτυο στη Βραζιλία, αλλά πρόσφατα το 

Facebook κέρδισε την θέση του (Arno, 2010). 

 

2.4.2 Ινδία 

Στην Ινδία, το Facebook κατάφερε, το 2010, να ξεπεράσει το Orkut, ως προς τον 

αριθµό των µηνιαίων µοναδικών επισκεπτών, καταγράφοντας 20,87 εκατ. µοναδικούς 

επισκέπτες, έναντι των 19,87 εκατ. του Orkut. Ήδη οι marketers από όλο τον κόσµο, 

χρησιµοποιούν κατά κόρον τα 2 αυτά µέσα για να προσεγγίσουν το καταναλωτικό 

κοινό της Ινδίας, γεγονός που τους κάνει να θεωρούν την Ινδία µία πολύ ελκυστική 

αγορά για να στοχεύσουν.  

Το BharatStudent είναι ένα ακόµα Social Network, το οποίο, όπως προδίδει και το 

όνοµά του, χρησιµοποιούν οι σπουδαστές και τα νεότερα ηλικιακά άτοµα. Το 2010, 

το BharatStudent κατέγραψε  4,32 εκατ. µοναδικούς επισκέπτες ανά µήνα (Arno, 

2010).  

Σύµφωνα µε έρευνα που διεξήχθη από τους Marshall, Cardon, Norris, Goreva και 

D’Sunza (2008) και αφορούσε τον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιούν οι νέοι τα 

Social Media στην Αµερική και στην Ινδία, εντοπίστηκαν σηµαντικές διαφορές 

ανάµεσα στους χρήστες των δύο χωρών. Οι νέοι της Αµερικής συνηθίζουν να 

σχολιάζουν και να δηµοσιοποιούν απόψεις και φωτογραφικό υλικό φίλων τους, 

αγνοώντας εντελώς τους άγνωστους που έρχονται σε επαφή µαζί τους. Επίσης, 

επισκέπτονται τα Social Media, κατά βάση από το σπίτι τους και τους αρέσει να 

δηµοσιοποιούν κυρίως πληροφορίες σχετικά µε σχολικές ή άλλες κοινωνικές 

εκδηλώσεις και σχετικά µε τα ερωτικά ειδύλλια άλλων.    

Αντίθετα στην Ινδία οι νέοι είναι πιο θετικοί στο να κάνουν γνωριµίες µέσω των 

Social Media και να επικοινωνούν µε τελείως άγνωστους ανθρώπους. Ενδεχοµένως 

αυτό να οφείλετε στο γεγονός ότι στην Ινδία υπάρχουν µεγάλες διαφοροποιήσεις και 
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πολυµορφία, τόσο ως προς τις γλώσσες που µιλάνε οι άνθρωποι όσο και ως προς τις 

θρησκείες που πρεσβεύουν και τα κοινωνικά δίκτυα δίνουν τη δυνατότητα γνωριµίας 

ανθρώπων µε κοινή γλώσσα ή κοινές πεποιθήσεις. Επίσης, ο πολυεθνικός, αχανής 

πληθυσµός της Ινδίας, είναι πιθανόν ο λόγος για τον οποίο, εκεί είναι περισσότερο 

διαδεδοµένο το Linkedin, από ό,τι είναι σε κάποια άλλη χώρα παγκόσµια (Pingdom, 

2010). 

 

2.4.3 Ιαπωνία 

Τα πιο δηµοφιλή Social Media στην Ιαπωνία είναι το Maxi, µε 80% µερίδιο αγοράς 

και 30 εκατ. χρήστες και το Twitter µε 5 εκατ. ενεργούς χρήστες (Arno, 2010). Το 

24,5% των χρηστών των κοινωνικών δικτύων στην Ιαπωνία ασχολείται µε τα blogs, 

ενώ µόνο το 14,9% δηµιουργεί δικό του προφίλ. Οι Ιάπωνες ενδιαφέρονται 

περισσότερο στο να έχουν πρόσβαση σε φωτογραφίες και λιγότερο να 

παρακολουθούν videos τα οποία δηµοσιοποιούνται στο προφίλ τους (Global Web 

Index, 2009). Στο Maxi έχουν πρόσβαση κυρίως µέσω κινητών συσκευών, γεγονός 

που εξηγεί την προτίµηση των Ιαπώνων στο να γράφουν στα blogs. 

Το Maxi είναι ένα κοινωνικό δίκτυο, που δίνει πολλές δυνατότητες και επιλογές για 

δικτύωση και επικοινωνία µεταξύ των χρηστών του. Στο Maxi µπορεί κανείς να 

δηµιουργήσει ένα προφίλ, µία λίστα φίλων, καθώς και ένα mini blog στο οποίο 

µπορεί να δηµοσιοποιεί ο,τιδήποτε επιθυµεί και να ανταλλάσσει απόψεις µε τις 

επαφές του. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να ενηµερώνεται για διάφορα 

νέα και για τα γεγονότα που συµβαίνουν, χωρίς να βγαίνει από το Maxi, λόγω µίας 

πλατφόρµας νέων που εµφανίζεται ενώ αυτός βρίσκεται στο προφίλ του (Kamenec, 

2009). 

Το Twitter.jp παρέχει ένα µοντέλο εσόδων σε κάθε χρήστη, το οποίο µπορεί να 

χρεώνει αυτούς που τον ακολουθούν, για να διαβάσουν τα µηνύµατά του, είτε σε 

µηνιαία βάση, είτε για κάθε µήνυµα χωριστά. Οι Ιάπωνες, είναι πρόθυµοι να 

πληρώσουν για µία τέτοια συµµετοχή, γεγονός που πρέπει να γνωρίζουν οι 

επιχειρήσεις που επιθυµούν να εµπλακούν µε τα Social Media στην Ιαπωνία. Επίσης, 

επειδή στο Twitter υπάρχει περιορισµός σχετικά µε τον αριθµό των χαρακτήρων στα 
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µηνύµατα, οι marketers οφείλουν να γνωρίζουν, ότι γράφοντας τα µηνύµατά τους στα 

Ιαπωνικά, µπορούν να συµπεριλάβουν πολύ περισσότερες λέξεις, από όσες µπορούν, 

γράφοντάς τα στα αγγλικά (Arno 2010; Kamenec 2009).  

 

2.4.4 Ολλανδία 

Στην Ολλανδία, το πιο δηµοφιλές κοινωνικό δίκτυο είναι το Hyves. Το 37% των 

χρηστών του Hyves, δηλαδή 5 εκατ. περίπου, δηµοσιοποιεί και παρακολουθεί 

φωτογραφικό υλικό, το 36,2% δηµιουργεί δικό του προφίλ και µόλις το 10,1% των 

χρηστών, δηλαδή 1,3 εκατ. περίπου, παρακολουθεί και συµµετέχει στα blogs ή 

παρακολουθεί videos (Global Web Index, 2009). 

Η Ολλανδία παρουσιάζει την δραστηριότητα στα Social Media που θα περίµενε 

κανείς να συναντήσει σε µικρότερη χώρα της Ευρώπης, αν και είναι η 59η 

µεγαλύτερη ευρωπαϊκή χώρα µε 16.716.000 κατοίκους περίπου και ο πληθυσµός της 

είναι αρκετά νεαρός, µε ποσοστό 17,4% να είναι 14 ετών και κάτω, και ποσοστό 

67,7% να είναι µεταξύ 15 και 64 ετών. Η µέση ηλικία του πληθυσµού είναι 40,4 

ετών, ηλικία η οποία στην Ευρώπη παρουσιάζει µεγάλο ποσοστό χρηστών Social 

Media και κυρίως Facebook και µάλιστα µε αυξητικές τάσεις. 

Στην Ολλανδία υπάρχουν δύο επίσηµες γλώσσες, τα Ολλανδικά και τα Frisian και 

πιθανόν για το λόγο αυτό, οι περισσότεροι Ολλανδοί προτιµούν να χρησιµοποιούν 

εικόνες στην επικοινωνία τους µέσω Social Media, παρά γραπτά µηνύµατα και 

videos. Εάν λοιπόν, µία επιχείρηση επιθυµεί να χρησιµοποιήσει τα Social Media για 

να επικοινωνήσει µε τους καταναλωτές ή να διαφηµιστεί στην Ολλανδία, θα πρέπει 

να προσπαθήσει να περάσει τα µηνύµατά της κυρίως µέσω εικόνων, διότι η επιλογή 

γλώσσας, πιθανόν να αποτελέσει πολιτισµικό εµπόδιο (Kamenec, 2009). 
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2.4.5 Κίνα 

Γενικά 

Στην Κίνα το σκηνικό των Social Media είναι τελείως διαφορετικό από εκείνο των 

υπολοίπων χωρών, κυρίως λόγο του πολιτικού καθεστώτος που επικρατεί εκεί, το 

οποίο λογοκρίνει τόσο τα µέσα, όσο και αυτά που λέγονται και γράφονται σε αυτά. 

Για τον λόγο αυτό δεν υπάρχει το Facebook στην Κίνα και καθώς φαίνεται, δεν 

πρόκειται να πάει σύντοµα, καθώς ούτε η πλευρά της κυβέρνησης, αλλά ούτε και η 

πλευρά των υπευθύνων του Facebook είναι διατεθειµένοι να συµβιβαστούν ή να 

έρθουν σε αντιπαραθέσεις, κυρίως και µετά τα γεγονότα στην Τυνησία και την 

Αίγυπτο, τα οποία πυροδοτήθηκαν και µέσω του Facebook (Lukoff, 2011). Για τον 

λόγο αυτό οι ειδικοί θεωρούν, πως είναι λάθος µία επιχείρηση να εφαρµόσει την 

καµπάνια που διεξάγει στο Facebook σε κάποια άλλη χώρα, αυτούσια και χωρίς 

µελέτη, στα Social Networks της Κίνας. Παρόλα αυτά, τα µέσα κοινωνικής 

δικτύωσης γνωρίζουν µεγάλη ανάπτυξη στη χώρα και ενώ το 2008 οι χρήστες 

προέρχονταν κυρίως από το χώρο του πανεπιστηµίου και τον κύκλο των φοιτητών, το 

2009 ο αριθµός τους µεγάλωσε και συµπεριέλαβε άτοµα από διάφορες ηλικίες και 

κοινωνικές τάξεις, µε διαφορετικό υπόβαθρο. Επιπροσθέτως, πολύ µεγάλη αύξηση 

παρουσιάζει και το ποσοστό όσων γράφουν και δηµοσιεύουν άρθρα στο internet σε 

forums, blogs κτλ, το οποίο αποτελεί το 40% των χρηστών του διαδικτύου στην Κίνα, 

ενώ αντίθετα το αντίστοιχο ποσοστό στη Β.Αµερική και στην Ευρώπη είναι µόλις 

20% (Cao & Thraenhart, 2009).  

Το 2011 στη χώρα, 265 εκατ. χρήστες του διαδικτύου περίπου, είναι και χρήστες των 

Μέσων Κοινωνικής ∆ικτύωσης τουλάχιστον µία φόρα το µήνα, αριθµός που 

αντιστοιχεί σε αύξηση 28% έναντι του αριθµού των χρηστών το 2010. Οι προβλέψεις 

αναφέρουν, πως µέχρι το 2015 θα υπάρχουν στην Κίνα 488 εκατ. περίπου χρήστες 

στα κοινωνικά δίκτυα.  

Οι χρήστες των Social Media στην εν λόγω χώρα, «ακολουθούν» κατά κόρον τις 

σελίδες και τα προφίλ των αγαπηµένων τους εταιρειών και brand names, γεγονός που 

ενισχύει τη διαδραστικότητα των επιχειρήσεων µε τους καταναλωτές. Μία έρευνα 

που διεξήχθει τον Απρίλιο του 2010, έδειξε ότι η δεύτερη πιο δηµοφιλής 

δραστηριότητα των Κινέζων στα  Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης, µε ποσοστό 87%, 
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είναι το να γίνονται «φίλοι» µε το αγαπηµένο τους brand name και να ακολουθούν 

και να σχολιάζουν τις ανακοινώσεις του. Η πρώτη αγαπηµένη τους δραστηριότητα, 

µε ποσοστό 93%, είναι το να ενηµερώνουν το προφίλ τους, η τρίτη, µε ποσοστό 87% 

είναι το να «µοιράζονται» αγαπηµένα links, η τέταρτη, µε ποσοστό 84%, είναι το να 

παίζουν online παιχνίδια και ακολουθούν το να χρησιµοποιούν ετικέτες, το να 

προσαρµόζουν την αρχική σελίδα του προφίλ τους κ.ά (eMarketer, 2011a).  

Στην Κίνα, 4 είναι τα βασικά µέσα κοινωνικής δικτύωσης τα οποία χρησιµοποιούνται 

σήµερα. Το Renren, το οποίο είναι µία αποµίµηση του Facebook και έχει το 

µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς, το Qzone, το Pengyou και το Kaixin, το οποίο εµφανίζει 

µία ύφεση, κυρίως λόγο των ξεπερασµένων παιχνιδιών που περιλαµβάνει, αλλά και 

του ανερχόµενου Sina Weibo, του κινέζικου Twitter, όπως είθισται να ονοµατίζεται 

από πολλούς. 

Εκτός των βασικών αυτών τεσσάρων δικτύων που προαναφέρθηκαν, στην Κίνα 

υπάρχει µία πληθώρα µικρότερων δικτύων, τα οποία είναι περισσότερο στοχευµένα 

σε συγκεκριµένες οµάδες ανθρώπων, όπως είναι τα παιδιά , οι λάτρεις των παιχνιδιών 

κ.ά. Ως προς τα τέσσερα βασικά Social Media, αυτά εµφανίζουν διαφορετικό αριθµό 

χρηστών, ανάλογα µε την ηλικία και την περιοχή της χώρας όπως φαίνεται και στο 

σχήµα 1. Στον κάθετο άξονα παρατίθενται οι ηλικίες των χρηστών, ενώ στον 

οριζόντιο, οι περιοχές της χώρας, οι οποίες χωρίζονται στα µεγάλα αστικά κέντρα (1st 

tier cities), στις µικρότερες πόλεις (2nd tier) και στις κωµοπόλεις και τις αγροτικές 

περιοχές (3rd tier and rural). Σε κύκλο και µε διαφορετικό χρώµα παρατίθεται ο 

αριθµός των χρηστών του κάθε µέσου. ∆εν είναι τυχαίο το γεγονός, ότι οι χρήστες 

καθένα από τα τέσσερα social media, είναι διαφορετικής ηλικίας και προέρχονται από 

διαφορετική περιοχή της χώρας. Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή του κάθε µέσου 

(Lukoff, 2011). 



 29 

    

 -  Σχήµα 1 - (Lukoff, 2011) 

 

Renren 

Το Renren ανήκει πλέον στην εταιρεία Oak Pacific και είναι µία µικρογραφία του 

Facebook, ως προς την κεντρική του δοµή και το βασικό του περιβάλλον (επιλογές 

σύνδεσης, like, groups κ.τ.λ.). Παρόλα αυτά, παρουσιάζει τοπικό χαρακτήρα, τόσο ως 

προς τα εικονίδια, τις συντοµογραφίες και τα παιχνίδια που περιλαµβάνει, όσο και ως 

προς τις δυνατότητες διαφήµισης που προσφέρει στις επιχειρήσεις. 

Το Renren, όπως και το Facebook, ξεκίνησε από κάποιους φοιτητές και αρχικά 

απευθυνόταν σε φοιτητές, αλλά σύντοµα έγινε ευρύτερα γνωστό και κυριάρχησε στην 

πλειονότητα του πληθυσµού, αφήνοντας πολύ πίσω του το Kaixin, που είχε 

προσελκύσει αρκετούς ανθρώπους από τα ανώτερα ταξικά τµήµατα της κοινωνίας 

της Κίνας. Αντίθετα µε το Facebook, το Renren πουλάει τόσο τις fan pages όσο και 

τις διαφηµιστικές καµπάνιες, έναντι πολλών χιλιάδων Yuan, καθώς έχει επικρατήσει 

να χρησιµοποιείται κατά κόρον από τις επιχειρήσεις για την προώθησή τους.  

Αν και αποτελεί το κοινωνικό δίκτυο µε την ταχύτερη ανάπτυξη στην Κίνα, φαίνεται 

πως πολλοί χρήστες δεν µπορούν οικονοµικά να ανταπεξέλθουν στα χρήµατα που 

ζητάει για τις δυνατότητες που προσφέρει, γεγονός που οι υπεύθυνοι οφείλουν να 
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λάβουν σοβαρά υπόψη, καθώς ο ανταγωνισµός µεταξύ των Social Media είναι πολύ 

µεγάλος και συνεχώς αυξανόµενος (Lukoff, 2011).  

Qzone και Pengyou 

To Qzone και το Pengyou, ανήκουν στην εταιρεία Tencent, που είναι η 

επικρατέστερη ως προς τις υπηρεσίες internet, κυρίως στις επαρχιακές περιοχές της 

Κίνας. Το Qzone είναι το πιο δηµοφιλές δίκτυο της εταιρείας και αριθµεί 492 εκατ. 

χρήστες, αν και υπάρχουν αµφιβολίες για το πόσοι από αυτούς είναι ενεργοί, καθώς 

πολλά από τα προφίλ που έχουν δηµιουργηθεί  περιλαµβάνουν απλά µία εγγραφή και 

δεν είναι ενηµερωµένα µε τις πληροφορίες των χρηστών. Η πλειοψηφία των χρηστών 

είναι νεαρής ηλικίας από κάποια επαρχιακή πόλη ή αγροτική περιοχή της Κίνας και 

µπαίνει στο δίκτυο χρησιµοποιώντας κυρίως υποκοριστικά και όχι πραγµατικά 

ονόµατα, αντίθετα µε τους χρήστες των άλλων Social Media.  

Οι επικριτές της Tencent, την κατηγορούν για έλλειψη πρωτοτυπίας και καινοτοµίας 

στις εφαρµογές που δηµιουργεί, αν και αυτή υποστηρίζει ότι την ενδιαφέρει να 

προσφέρει ικανοποιητικές παροχές για τη µαζική αγορά και όχι για λίγους. Παρόλα 

αυτά, στις 6 Ιανουαρίου του 2011, παρουσίασε το Pengyou, το καινούριο της 

κοινωνικό δίκτυο, το οποίο αποτελεί µία προσπάθεια της εταιρείας να προσεγγίσει 

τους υπόλοιπους χρήστες των Social Media και να παρουσιαστεί ως πιο καινοτόµα 

και σύγχρονη. Στο Pengyou οι χρήστες εγγράφονται µε τα πραγµατικά τους ονόµατα 

και πλέον έχουν πρόσβαση σε 90 καινούριες εφαρµογές και παιχνίδια. 

Το Pengyou προσπαθήσει να κερδίσει χρήστες, προσφέροντάς αναβαθµισµένες και 

όχι τις ξεπερασµένες εφαρµογές του Qzone και πιθανά θα αποτελέσει για το 2011 τον 

κύριο ανταγωνιστή του Renren (Lukoff, 2011). 

Kaixin  

Το 2008 και το 2009 το Kaixin είχε κερδίσει πολλούς οπαδούς κυρίως από τις 

µεγαλουπόλεις της Κίνας, όπως η Σαγκάη και το Πεκίνο. Τον τελευταίο χρόνο όµως 

ακολουθεί πτωτική πορεία. Η πτώση αυτή οφείλεται κυρίως, στο γεγονός ότι τα 

παιχνίδια κοινωνικής δικτύωσης και η δυνατότητα δηµοσίευσης σχολίων, αστείων 

και διαφόρων νέων, δραστηριότητες για τις οποίες προτιµούσαν οι χρήστες το Kaixin, 
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είτε έχασαν τη δηµοτικότητά τους, είτε πλέον γίνονται µέσω άλλων καινούριων 

Μέσων Κοινωνικής ∆ικτύωσης, όπως το Sina Weibo που προσφέρει micro-blog 

υπηρεσίες. 

Παρόλο που στις µικρότερες πόλεις και τις επαρχιακές περιοχές της Κίνας το Kaixin 

έχει  πολύ λιγότερους χρήστες από όσους στα µεγάλα αστικά κέντρα, καταλαµβάνει 

ακόµα ένα σηµαντικό µερίδιο της αγοράς των Social Networks στη χώρα. Μάλιστα 

επειδή το µεγαλύτερο ποσοστό των τουριστών στην Κίνα επισκέπτεται τις 

µεγαλουπόλεις της,  δηµιουργείται σε αυτούς και η πεποίθηση πως το Kaixin 

αποτελεί το µεγαλύτερο κοινωνικό δίκτυο της χώρας. Το γεγονός αυτό καθιστά το 

Kaixin αρκετά δηµοφιλές και εκτός των συνόρων της Κίνας (Lukoff, 2011). 

Sina Weibo 

Η ανερχόµενη δύναµη στα Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης της Κίνας, ονοµάζεται Sina 

Weibo. Το Sina Weibo αποτελεί ένα microblog το οποίο λειτουργικά ξεπερνάει κατά 

πολύ τις δυνατότητες του Twitter και στην Κίνα θεωρείται το πιο µοντέρνο και 

νεανικό µέσο αυτή τη στιγµή. Το Sina Weibo αριθµεί ήδη 100 εκατ. χρήστες και 

σηµειώνει ραγδαία αύξηση στις νέες εγγραφές χρηστών. Η αξία του εκτιµάται γύρω 

στα 2 δις δολάρια Αµερικής.  

Το 2009 παρατηρήθηκε αυξητική τάση στη χρήση των blogs από τους Κινέζους και 

το Sina Weibo κατάφερε να διακρίνει την τάση αυτή και να προσφέρει πλήρη 

ικανοποίηση των νέων αναγκών στους χρήστες των Social Media. Το Sina Weibo 

έχει ήδη αποσπάσει µεγάλο αριθµό χρηστών από το Kaixin, ενώ οι marketers στην 

Κίνα θεωρούν, πως αν µία επιχείρηση απέχει από το Sina Weibo, είναι σαν να απέχει 

από τα Social Media της χώρας γενικότερα (Lukoff, 2011).  

 

2.4.6 Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής 

Γενικά 

Οι Αµερικάνοι το 2010, ξόδεψαν περίπου το 25% του χρόνου της παραµονής τους  

στο internet, στα Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης και στα blogs, σηµειώνοντας αύξηση 
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43%, σε σχέση µε τον χρόνο ενασχόλησής τους µε τα µέσα αυτά, το 2009. Ανάµεσα 

στις πιο δηµοφιλείς δραστηριότητες των Αµερικανών στο διαδίκτυο το 2010, ήταν η 

χρήση των Social Media, µε ποσοστό 22,7%, τα online παιχνίδια, µε ποσοστό 10,2%, 

η αποστολή ηλεκτρονικών µηνυµάτων, µε ποσοστό 8,3%, η συµµετοχή στα διάφορα 

portals, µε ποσοστό 4,4%, η ανταλλαγή σύντοµων µηνυµάτων, µε ποσοστό 4,0% και 

η παρακολούθηση videos και ταινιών, µε ποσοστό 3,9%. Παρά το γεγονός ότι 

υπάρχουν απεριόριστες δυνατότητες και ασχολίες µέσω του διαδικτύου, τα νούµερα 

δείχνουν πως το 40% του χρόνου σε αυτό, ξοδεύεται από τους Αµερικάνους σε τρεις 

µόλις δραστηριότητες, στα Social Media, στα online παιχνίδια και στην αποστολή e-

mails, µε την πρώτη δραστηριότητα να παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια αυξητική 

τάση στο χρόνο που τις αφιερώνουν οι χρήστες του internet. Τα παραπάνω θα πρέπει 

να ληφθούν σοβαρά υπόψη από τις επιχειρήσεις εκείνες που επιθυµούν να 

διαµορφώσουν την επικοινωνιακή τους πολιτική, στηριζόµενοι και στο διαδίκτυο 

(Tjolle, 2010).    

Έρευνες δείχνουν ότι περίπου 150 εκατ. χρήστες του διαδικτύου στις ΗΠΑ, θα 

κάνουν χρήση των Μέσων Κοινωνικής ∆ικτύωσης τουλάχιστον µία φορά το µήνα 

µέσα στο 2011, αριθµός που αντιστοιχεί στο 64% περίπου, του online πληθυσµού της 

χώρας. Παρόλο που χρήστες των εν λόγω µέσων είναι πλέον ένας σηµαντικός 

αριθµός ανθρώπων γεννηµένων τέλη του 1960 και αρχές της δεκαετίας του ’70 

(Generation X), καθώς και ακριβώς µετά το τέλος του δεύτερου παγκοσµίου πολέµου 

(Baby Boomers), η πλειοψηφία των πιο ενεργών και πιστών χρηστών στις ΗΠΑ, είναι 

ακόµα τα νεότερα, ηλικιακά, άτοµα. Ακόµα, τέσσερεις στους πέντε ανθρώπους που 

ασχολούνται µε τα Social Media, είναι ηλικίας από 12 έως 34 ετών, ενώ ειδικότερα, 

την µεγαλύτερη ενασχόληση παρουσιάζουν τα άτοµα από 18 έως 24 ετών (eMarketer, 

2011b). 

Το 75% των νοικοκυριών στις ΗΠΑ, επισκέπτονται τουλάχιστον ένα κοινωνικό 

δίκτυο το µήνα, ενώ το ένα πέµπτο των ενήλικων χρηστών του διαδικτύου, είτε 

γράφουν σε ξένα blogs, είτε έχουν ένα δικό τους και γράφουν σε αυτό. Η πλειοψηφία 

των Αµερικάνων χρηστών του internet, δαπανούν κατά µέσο όρο πάνω από 6 ώρες 

στα site κοινωνικής δικτύωσης, ενώ το µεγαλύτερο ποσοστό όσων εργάζονται από 

αυτούς, ξοδεύουν 5,5 ώρες περίπου το µήνα στα εν λόγω site, τις ώρες που 

βρίσκονται στα γραφεία τους (Hotelmarketing, 2010). 
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Το 2008 οι χρήστες των Social Media στις ΗΠΑ ήταν 84,5 εκατ., το 2009 109,2 

εκατ., το 2010 127 εκατ. περίπου, ενώ οι προβλέψεις µιλάνε για 140 εκατ. χρήστες 

µέχρι το τέλος του 2011. Το 2009, ο αριθµός των χρηστών των εν λόγω site αυξήθηκε 

ραγδαία, κυρίως λόγω της αύξησης χρήσης από τους εφήβους και τους νεαρούς 

ενήλικες (eMarketer, 2010a).  

Το ∆εκέµβριο 2010 ενδεικτικά, από τα δεκάδες κοινωνικά δίκτυα των ΗΠΑ, τα 

παρακάτω σηµείωσαν τους περισσότερους µοναδικούς επισκέπτες: το Facebook 

153,9 εκατ., το Myspace 50,1 εκατ., το LinkedIn 26,6 εκατ., το Twitter 23,6 εκατ., το 

Tumblr 6,7 εκατ. και το Formspring 5,3 εκατ. (eMarketer 2011c). 

Οι κυριότεροι λόγοι, για τους οποίους οι εύποροι Αµερικάνοι επισκέπτονται τα µέσα 

κοινωνικής δικτύωσης είναι µεταξύ άλλων, το να µάθουν νέα από φίλους και 

συγγενικά πρόσωπα, µε ποσοστό 55%, το να βρουν και να ανακτήσουν σχέση µε 

παλιούς φίλους και συµµαθητές, µε ποσοστό 53%, το να µοιράζονται τα δικά τους 

νέα µε φίλους και συγγενείς, µε ποσοστό 47%, η online διασκέδαση, µε ποσοστό 

40%, το να µοιράζονται φωτογραφίες, µε ποσοστό 39%, το να εκφράζουν τον εαυτό 

τους, µε ποσοστό 19%, το να διατηρούν επαγγελµατικούς δεσµούς, µε ποσοστό 18%, 

το να ανήκουν σε µία κοινότητα, µε ποσοστό 14%, το να µοιράζονται άρθρα και 

απόψεις, µε ποσοστό 13%, το να προωθούν τη δουλεία ή τον εαυτό τους, µε ποσοστό 

11%, το να αναζητούν για προσφορές αγορών, µε ποσοστό 7%, το να αναζητούν για 

κουπόνια αγορών, µε ποσοστό 6% και το να «µοιράζονται» µε τις επαφές τους 

απόψεις και νέα που αφορούν συγκεκριµένα προϊόντα και εταιρείες (eMarketer, 

2010b).  

Η δύναµη των Social Media στην Αµερική και η επιρροή που ασκούν στις 

αγοραστικές αποφάσεις των καταναλωτών, αποδεικνύεται και από τον σηµαντικό 

αριθµό καταναλωτών που τα χρησιµοποιούν κατά τις online αγορές ή τουριστικές 

κρατήσεις τους. Το 69% των καταναλωτών που κάνουν τις αγορές τους µέσω 

διαδικτύου στις ΗΠΑ, χρησιµοποιεί τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η συντριπτική 

πλειοψηφία των αγοραστών, χρησιµοποιεί το Facebook, αρκετοί επίσης, είναι εκείνοι 

που κάνουν χρήση του YouTube, ενώ λιγότεροι εκείνοι που χρησιµοποιούν το 

MySpace. Αντίθετα, µόλις ένας στους 10 online αγοραστές κάνει χρήση του Twitter 

κατά τις αγορές του. Τέλος, 6 στους 10 των ανθρώπων που ταξιδεύουν συστηµατικά, 
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δηλαδή το 59% αυτών, έχουν επισκεφθεί πρώτα ένα site κοινωνικής δικτύωσης  

(eMarketer, 2010c). 

Facebook 

Το Facebook είναι το µεγαλύτερο site κοινωνικής δικτύωσης, όχι µόνο στην Αµερική 

αλλά αθροιστικά µε τους εγγεγραµµένους χρήστες που περιλαµβάνει, είναι το 

µεγαλύτερο και σε ολόκληρο τον υπόλοιπο κόσµο. Στην βιβλιογραφία µάλιστα 

αναφέρεται ως η τέταρτη πολυπληθέστερη «χώρα» του κόσµου (Πασχόπουλος, 

2010). Παρόλο που ξεκίνησε από το χώρο ενός πανεπιστηµίου στις ΗΠΑ και αρχικά 

αναφερόταν σε φοιτητές και µόνο, γρήγορα επεκτάθηκε σε όλες, σχεδόν, τις χώρες 

της γης και πλέον χρησιµοποιείται από ανθρώπους όλων των ηλικιών, όλων των 

επαγγελµατικών δραστηριοτήτων, όλων των κοινωνικών στρωµάτων  και όλων των 

συνηθειών. Τα τρία τελευταία χρόνια κυρίως, η αύξηση του αριθµού των 

εγγεγραµµένων χρηστών είναι ραγδαία. 

Οι χρήστες του Facebook στις ΗΠΑ σήµερα είναι περίπου 149.352.140, µε το 

ποσοστό των γυναικών χρηστών να είναι 54,9% και των αντρών χρηστών να είναι 

45,1%. Το 2009 υπήρχαν 84,3 εκατ. χρήστες, το 2010 έγιναν 116,8 εκατ., αύξηση που 

αντιστοιχεί στο 38,6% έναντι του 2009 και µέχρι το τέλος 2011, οι χρήστες 

προβλέπεται να ξεπεράσουν τα 150 εκατ.. Η αύξηση αυτή των χρηστών το 2011, θα 

προέλθει κυρίως από την ολοένα και πιο ενεργή συµµετοχή των µεγαλύτερων, 

ηλικιακά ανθρώπων (Boomers και ηλικιωµένοι), οι οποίοι σε σχέση µε τα υπόλοιπα 

ηλικιακά group των χρηστών, παρουσιάζουν τους µεγαλύτερους ρυθµούς αύξησης 

χρήσης του Facebook, καθώς και των ωρών που δαπανούν σε αυτό 

(www.checkfacebook.com).  

Σήµερα, το µεγαλύτερο ποσοστό των χρηστών του Facebook στις ΗΠΑ, αποτελείται 

από άτοµα ηλικίας 18 έως 24 ετών, µε ποσοστό 24,5%, από άτοµα ηλικίας 25 έως 34 

ετών, µε ποσοστό 23,7% και από άτοµα ηλικίας 35 έως 44 ετών, µε ποσοστό 16,7%. 

Ακολουθεί το ποσοστό 12,6% των χρηστών ηλικίας 45 έως 54 ετών, το ποσοστό 

9,7% των χρηστών ηλικίας 14 έως 17 και εκείνο των ατόµων ηλικίας 55 έως 64 ετών, 

µε ποσοστό 7,7%, των ατόµων ηλικίας 65+ µε ποσοστό 4,6% και των ατόµων ηλικίας 

0 έως 13 µε ποσοστό 0,5% (www.checkfacebook.com). 
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Σχεδόν 3 στους 4 χρήστες του διαδικτύου στις ΗΠΑ, έχουν λογαριασµό στο  

Facebook, ενώ αποτελεί και το site που δαπανούν το µεγαλύτερο µέρος του online 

χρόνου τους οι Αµερικάνοι. Από αυτούς, το 65% είναι ενεργοί χρήστες, ενώ το 42% 

είναι απλά fans. Περισσότεροι από το 50% των χρηστών του internet στις ΗΠΑ 

επισκέπτονται το προφίλ τους στο Facebook τουλάχιστον µία φορά το µήνα. Το 25% 

των επισκέψεων που κάνουν οι Αµερικάνοι στις ιστοσελίδες του διαδικτύου, είναι 

στο Facebook και σε σχέση µε το εξαιρετικά δηµοφιλές site της Google, το Facebook 

σηµειώνει 5 φορές µεγαλύτερη επισκεψιµότητα (eMarketer, 2011d).  

Το Facebook στις ΗΠΑ, λόγω της εξαιρετικά µεγάλης απήχησης που έχει στο 

καταναλωτικό κοινό, αποτελεί αγαπηµένο µέσο των marketers, οι οποίοι  το 

χρησιµοποιούν κατά κόρον για τις διαφηµιστικές τους εκστρατείες. Το 2010 η 

δαπάνη των επιχειρήσεων των ΗΠΑ για διαφήµιση στο Facebook, ανήλθε στα 835 

εκατ. δολάρια και το 2011 αναµένεται να ξεπεράσει το 1,1 δις δολάρια. Η Αµερική 

κατέχει την πρώτη θέση στη χρήση των Social Media για διαφηµιστικούς σκοπούς, 

καθώς το 50% της διαφηµιστικής δαπάνης σε αυτά τα µέσα σε παγκόσµιο επίπεδο, 

προέρχεται από τις ΗΠΑ (eMarketer, 2010d). 

Σύµφωνα µε µία έρευνα που διεξήχθη τον Οκτώβριο του 2009 σχετικά µε το βαθµό 

χρήσης του Facebook για την επικοινωνία των χρηστών µε τις εταιρείες, σηµαντικό 

ποσοστό των ερωτηθέντων, θεωρεί σηµαντική αυτή την επικοινωνία και την 

επιδιώκει, γεγονός που πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τους marketers και 

επιχειρήσεις. Συγκεκριµένα, το 41% των χρηστών του Facebook που συµµετείχαν 

στην έρευνα, θεωρεί το µέσο αυτό ένα αποτελεσµατικό κανάλι επικοινωνίας µε τις 

εταιρείες και επιθυµεί να λαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε τα προϊόντα τους µέσω 

αυτού. Το 32% των ερωτηθέντων αποφασίζει να «ακολουθήσει» µία εταιρεία στο 

Facebook και να κάνει “like” την σελίδα της, εφόσον κάποιος φίλος έχει κάνει πρώτα 

“like”, ενώ το 31% δήλωσε ότι επιθυµεί να υπάρχει µεγαλύτερη διαδραστικότητα 

χρηστών και εταιριών µέσω του Facebook. Τέλος ένα εξαιρετικά σηµαντικό στοιχείο 

της έρευνας από πλευράς marketing, είναι το γεγονός ότι το 30% δήλωσε πως η 

σύνδεση και επικοινωνία του µε τις επιχειρήσεις µέσω Facebook, δηµιουργεί την 

αίσθηση ότι οι χρήστες έχουν αξία ως καταναλωτές και πως είναι πολύτιµοι για αυτές 

(eMarketer, 2010e). 
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Twitter  

Μία διαφορετική προσέγγιση από τα υπόλοιπα Social Media ακολουθεί το Twitter,  

το οποίο αποτελεί µια δωρεάν social network και micro-blogging υπηρεσία, που 

επιτρέπει στους χρήστες του να γράφουν σύντοµα µηνύµατα και να διαβάζουν τα 

µηνύµατα άλλων χρηστών (γνωστά ως tweets). Για να εγγραφεί κανείς στο Twitter 

αρκεί να δώσει ένα όνοµα και ένα e-mail και κατόπιν µπορεί πολύ απλά να  

δηµοσιεύει µηνύµατα µέχρι 140 χαρακτήρες, τα οποία αποθηκεύονται, παραµένουν 

ως ιστορικό και επιδέχονται σχόλια, επίσης µέχρι 140 χαρακτήρες, από τους 

“followers”, τους αντίστοιχους “φίλους” στο Facebook (Πασχόπουλος, 2010). 

Στις ΗΠΑ, η δηµοτικότητα του Twitter εκτοξεύθηκε το 2009 και σήµερα αποτελεί το 

κοινωνικό δίκτυο µε το µεγαλύτερο ρυθµό αύξησης χρηστών. Συγκεκριµένα, το 2009 

οι εγγεγραµµένοι Αµερικάνοι ενήλικοι χρήστες ήταν 13,2 εκατ., το 2010 αυξήθηκαν 

κατά 24%, δηλαδή ανήλθαν στους 16,5 εκατ. χρήστες και µέχρι το τέλος του 2011 

αναµένεται να ξεπεράσουν τα 20,6 εκατ., σηµειώνοντας αύξηση της τάξης του 27% 

σε σχέση µε το 2010. Ως προς τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά των χρηστών, το 10% 

των Αµερικανίδων χρηστών internet και το 7% των Αµερικάνων αντρών χρηστών 

interne, προτιµούν το Twitter και κυρίως µέσω των κινητών τους συσκευών (κινητό 

τηλέφωνο κτλ). Επίσης, πάνω από το 50% των οπαδών του Twitter στις ΗΠΑ, είναι 

µεταξύ 19 και 24 ετών (eMarketer, 2011e). 

Σύµφωνα µε µία έρευνα που διεξήχθη στις ΗΠΑ, τον Απρίλιο του 2010, το 33% των 

ενεργών χρηστών του Twitter, µοιράζεται απόψεις για επιχειρήσεις και προϊόντα σε 

αυτό, το 30% θέτει ερωτήµατα για προϊόντα και υπηρεσίες, ενώ το 32% κάνει 

συγκεκριµένες συστάσεις. Οι αριθµοί αυτοί καταµαρτυρούν την αναγκαιότητα 

παρακολούθησης όσα λέγονται και γράφονται στο Twitter, από τις επιχειρήσεις που 

απευθύνονται στο ευρύ καταναλωτικό κοινό και επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν 

στις ΗΠΑ (eMarketer 2010e).   

Linkedin  

Το Linkedin είναι το τρίτο κατά σειρά δηµοφιλέστερο site κοινωνικής δικτύωσης στις 

ΗΠΑ και σύµφωνα µε τα στοιχεία που δίνει το ίδιο το µέσο, 1 εκατ. καινούριοι 

χρήστες γράφονται κάθε µήνα σε παγκόσµια κλίµακα σε αυτό. Αντίθετα µε το 
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Twitter, οι χρήστες του Linkedin συνήθως, έχουν µόνο ένα προφίλ και το 

χρησιµοποιούν κυρίως για επαγγελµατικούς λόγους. Χρήση του Linkedin κάνουν 

κυρίως άνθρωποι µεγαλύτερης ηλικίας στις ΗΠΑ (Boomers) και πολύ λιγότερο 

νεαρότερα άτοµα, όπως οι έφηβοι και οι νεαροί ενήλικες, που προτιµούν µέσα όπως 

το Facebook και το Twitter. Επιπρόσθετα, οι χρήστες του Linkedin επισκέπτονται 

λιγότερο συχνά το προφίλ τους, σε σχέση µε τους χρήστες του Myspace και του 

Twitter (eMarketer, 2011f). 

Blogs 

Παρόλο που για κάποιους χρήστες του διαδικτύου και των Social Media, τα blogs 

έχουν αντικατασταθεί από το Facebook και το Twitter, τα blogs συνεχίζουν να 

θεωρούνται σηµαντικά για τους Αµερικάνους και να τα χρησιµοποιούν για να 

εκφράσουν ή απλώς να διαβάσουν απόψεις, νέα, απορίες ή οτιδήποτε άλλο  

επιθυµούν µέσω του διαδικτύου. Συγκεκριµένα, το 2010 περισσότεροι από το 50% 

των χρηστών του internet, επισκέφθηκαν κάποιο blog, τουλάχιστον µία φορά τον 

µήνα. Οι λόγοι για τους οποίους το µέσο αυτό χρησιµοποιείται σε τόσο µεγάλο 

ποσοστό από τους Αµερικάνους είναι µεταξύ άλλων, η ευκολία στην χρήση, των 

πλατφορµών, το επίπεδο εξοικείωσης που έχουν αποκτήσει τα τελευταία, κυρίως, 

χρόνια και το γεγονός ότι προσφέρουν τη δυνατότητα εντατικής επικοινωνίας των 

χρηστών µε τον υπόλοιπο κόσµο (eMarketer, 2010f). 

 

2.5 Ανακεφαλαίωση  

Στο παρόν κεφάλαιο, µετά από µία σύντοµη παρουσίαση των παραγόντων που 

επηρεάζουν τη δηµιουργία επικοινωνιακών εκστρατειών marketing µιας επιχείρησης, 

σε διεθνές περιβάλλον, µε τη χρήση των Social Media, παρουσιάστηκαν διαφορετικά 

κοινωνικά δίκτυα, που υπάρχουν σε διαφορετικές χώρες. Συµπερασµατικά, κάθε 

οργανισµός που στοχεύει µε τις δραστηριότητές του στην παγκόσµια αγορά και 

επιλέγει να κάνει χρήση των Social Media για την επικοινωνία του µε τους 

καταναλωτές, οφείλει να εξετάζει και να αναλύει προσεκτικά τον τρόπο λειτουργίας 

των κοινωνικών δικτύων κάθε χώρας, αλλά και τη συµπεριφορά των χρηστών τους. 

Ενδεχόµενα επικοινωνιακά λάθη µίας επιχείρησης σε µία ξένη αγορά, λόγω ελλιπούς 
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προετοιµασίας, θα τις στοιχίσουν την πορεία και ανάπτυξή της σε αυτή την αγορά. 

Στο διαδίκτυο τα νέα διαδίδονται µε ταχύτατους ρυθµούς και είναι πολύ πιο δύσκολο 

και δαπανηρό για µία επιχείρηση, να διορθώσει λανθασµένες επικοινωνιακές 

επιλογές, από το να στήσει εξαρχής µία σωστά µελετηµένη καµπάνια marketing. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο:  

ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDIES 

 

3.1 Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι περιπτώσεις δύο πολυεθνικών εταιριών-

leader στον κλάδο τους, της Walt Disney Company και της Coca-Cola Company, οι 

οποίες χρησιµοποιούν τα Social Media ως ένα από τα βασικά εργαλεία επικοινωνίας 

τους µε το καταναλωτικό κοινό. Στόχος του κεφαλαίου είναι η ανάλυση κάποιων 

επιτυχηµένων εκστρατειών marketing σε γνωστά κοινωνικά δίκτυα, ώστε να καταστεί 

ξεκάθαρη, η θετική επίδραση των αποτελεσµάτων των εκστρατειών αυτών, τόσο 

ποιοτικά, στους δεσµούς που αναπτύσσονται µεταξύ επιχείρησης και καταναλωτή, 

όσο και ποσοτικά, στις πωλήσεις και τα χρηµατοοικονοµικά της εταιρείας.  

 

3.2 Η περίπτωση της Disney 

3.2.1 Γενικά 

Η Walt Disney Company αποτελεί το µεγαλύτερο όµιλο media στον κόσµο, από 

πλευράς εσόδων. Ιδρύθηκε το 1923 από τον Walt Disney, ως εταιρεία παραγωγής 

ταινιών κινουµένων σχεδίων και εξελίχθηκε σε µία κολοσσιαία παγκόσµια 

επιχείρηση, η οποία σήµερα δραστηριοποιείται εκτός από τον κινηµατογράφο, στο 

θέατρο, τις εκδόσεις, στα ειδικά διαµορφωµένα πάρκα αναψυχής, στο λιανικό 

εµπόριο και τις υπηρεσίες licensing (www.wikipedia.org). 

Η Walt Disney Company αποτελεί µία εταιρεία µε µεγάλη εµπειρία στις επιτυχηµένες 

καµπάνιες marketing µε τη χρήση των Social Media, καθώς αντιλήφθηκε σχετικά 

νωρίς, τη δύναµη αυτών των µέσων και αποφάσισε να τα χρησιµοποιήσει σαν έναν 

επιπλέον δίαυλο επικοινωνίας µε τους καταναλωτές. Η απόδοση της επένδυσης στα 

Social Media και ως εκ τούτου η επιτυχία της, για τη Disney υπολογίζεται µε το 

ρυθµό αύξησης των εισιτηρίων στις κινηµατογραφικές αίθουσες, το ρυθµό αύξησης 

των πωλήσεων των ταινιών της, το ρυθµό αύξησης των πωλήσεων των προϊόντων 

που φέρουν το όνοµα γνωστών ηρώων της, αλλά και τον αριθµό των fans στα προφίλ 
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που διαθέτει στα διάφορα κοινωνικά δίκτυα. Η Walt Disney µε περισσότερα από 200 

εκατ. likes στις fun pages των προϊόντων της στο Facebook, θεωρείται ένα από τα 

ισχυρότερα brand name παγκοσµίως και ως προς την παρουσία της στα Social Media  

(Bush, 2008; Warren, 2011).  

 

3.2.2 Καµπάνια στο Myspace για την ταινία “Step Up” 

Το 2006 δηµιούργησε ένα λογαριασµό στο MySpace για την ταινία “Step Up”, το 

οποίο αριθµεί σήµερα, πάνω από 156.000 φίλους. Καθώς η εταιρεία αντιλήφθηκε από 

πολύ νωρίς, ότι ένα από τα βασικά κλειδιά της επιτυχίας µίας επικοινωνιακής 

καµπάνιας στα Social Media, δεν είναι ο συνεχής και αδιάκοπος βοµβαρδισµός των 

καταναλωτών µε προωθητικά µηνύµατα, αλλά η δηµιουργία ενός σταθερού καναλιού 

αµφίδροµης επικοινωνίας, δεν θέλησε η σελίδα της ταινίας στο MySpace να 

αποτελέσει απλά ένα ακόµα µέσο διαφήµισής της. Η Disney κατέβαλε µεγάλη 

προσπάθεια για να καταφέρει να χτίσει ένα κανάλι ανοιχτής επικοινωνίας µε τους fan 

της ταινίας, δίνοντας σε κάποιους ακόµα και τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν µε 

τους συντελεστές της. ∆ιοργάνωσε µέσω της fun page διαγωνισµούς µε έπαθλα, από 

τη δωρεάν παρακολούθηση της ταινίας, µέχρι τη δυνατότητα παρακολούθησης των 

γυρισµάτων και τη δυνατότητα συνάντησης κάποιων τυχερών συµµετεχόντων µε 

τους πρωταγωνιστές της.  

Οι επικοινωνιακές ενέργειες της Disney µέσω του MySpace και η συνεχής βελτίωση 

του προφίλ της ταινίας, όχι µόνο συντέλεσαν καθοριστικά στην αύξηση των 

πωλήσεων της ταινίας και στην εκτόξευση της επόµενης “Step Up 2 the Streets”, στο 

αµερικάνικο box-office, αλλά κατόρθωσαν και να αυξήσουν τόσο τον αριθµό όσο και 

τον ενθουσιασµό των fans. Αφενός ενισχύθηκε η αναγνωρισιµότητα του brand name 

της ταινίας αλλά και της εταιρείας και αφετέρου δηµιουργήθηκε µία µεγάλη οµάδα 

από πιστούς καταναλωτές, οι οποίοι ήταν πρόθυµοι να διαδώσουν τον ενθουσιασµό 

τους για το branding της Disney. 

Την επιτυχία της καµπάνιας της  Disney επιβεβαιώνουν και τα νούµερα που 

προέκυψαν από µία έρευνα που διεξήγαγε η εταιρεία Nielsen στις κινηµατογραφικές 

αίθουσες, την πρώτη εβδοµάδα προβολής της ταινίας “Step Up 2 the streets”. Από 



 41 

την έρευνα προέκυψε, πως το γεγονός ότι η δεύτερη ταινία είχε µεγαλύτερη απήχηση 

και επιτυχία από την πρώτη, οφειλόταν ως ένα µεγάλο βαθµό, στην καµπάνια της στο 

MySpace. Συγκριτικά µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα της έρευνας της Nielsen για 

την πρώτη ταινία, που διεξήχθη την πρώτη εβδοµάδα προβολής της, το 49% των 

ερωτηθέντων σηµείωσε ότι είδε µία διαφήµιση ή διάβασε µία πληροφορία στη σελίδα 

της ταινίας στο MySpace, έναντι του 37% που είχε δώσει την ίδια απάντηση για την 

προηγούµενη ταινία. Επιπλέον, διπλάσιο ποσοστό αντρών  25 ετών και κάτω, από 

εκείνο σε της πρώτης έρευνας, απάντησε πως διάβασε  κάποια πληροφορία για το 

“Step Up 2” στο MySpace, καθώς επίσης και το 54% των νεαρών γυναικών σηµείωσε 

ότι ενηµερώθηκε µέσω της σελίδας της ταινίας στο Myspace. Το πιο αξιοσηµείωτο 

εύρηµα της έρευνας όµως ήταν, ότι το 58% των συµµετεχόντων µε προφίλ στο 

MySpace επανέφερε στη µνήµη του το προωθητικό µήνυµα για το sequel της ταινίας 

όταν του ζητήθηκε, αντίθετα µε τους ερωτηθέντες χωρίς προφίλ, από τους οποίους 

µόνο το 26% θυµόταν κάποιο διαφηµιστικό που είδε για την ταινία. 

Η Disney κατάφερε να εκµεταλλευτεί αποδοτικά τη δύναµη των κοινωνικών δικτύων 

και δηµιούργησε τις καταλληλότερες συνθήκες ώστε να µιλήσουν ανοιχτά και να 

επικοινωνήσουν µαζί της οι καταναλωτές. Το σηµαντικότερο ήταν, ότι η εταιρεία 

συνέχισε το διάλογο µε τους fans της πρώτης ταινίας και µετά το τέλος των 

προβολών της στην αίθουσα και κατόρθωσε να αυξήσει την προσµονή τους για το 

“Step Up 2”, το οποίο και εκτοξεύτηκε στο αµερικάνικο box-office. Η συνέπεια στις 

καµπάνιες των Social Media είναι απαραίτητη για τη δηµιουργία βάσης πιστών 

καταναλωτών και δηµιουργεί αξία για αυτούς. Αυτό αποτελεί και ένα βασικό κίνητρο 

για τους χρήστες των κοινωνικών δικτύων να διαδώσουν κάποιο µήνυµα ή 

πληροφορία στις επαφές τους και να γίνουν οι «ευαγγελιστές» µίας εταιρείας ή ενός 

brand name (Bush, 2008).  

 

3.2.3 Καµπάνια “Let the memories begin”  

To 2011, η Disney, για να τονώσει την κίνηση στους χώρους διασκέδασης που έχει 

δηµιουργήσει, όπως η Disneyland, αποφάσισε να οργανώσει µία καµπάνια στα Social 

Media, στην οποία δεν διαφηµίζει η ίδια τους χώρους αυτούς, αλλά οι επισκέπτες. Σε 

κανένα σηµείο της καµπάνιας δεν προσκαλεί τον κόσµο, ούτε προσπαθεί φανερά να 
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πουλήσει κάτι. Το µόνο που κάνει είναι η παραχώρηση διαδικτυακού χώρου και 

χρόνου στους πελάτες της, ώστε εκουσίως, να περιγράψουν τις εµπειρίες τους και τις 

όµορφες στιγµές που έζησαν.  

Η επικοινωνιακή καµπάνια “Let the memories begin”, καλεί τους χρήστες των Social 

Media που έχουν ζήσει την εµπειρία κάποιου πάρκου διασκέδασης της Disney, να 

δηµοσιεύσουν, εάν το επιθυµούν, κάποια φωτογραφία ή video στους λογαριασµούς 

της καµπάνιας στο Youtube, Facebook, MySpace και Disneyparks.com/memories και 

να περιγράψουν την εµπειρία αυτή. Η κίνηση αυτή, υποστηρίζεται και από την 

τηλεόραση, στην οποία προβάλλεται διαφηµιστικό spot που καλεί τους καταναλωτές 

να επισκεφθούν τους παραπάνω διαδικτυακούς τόπους. Επιπλέον, περίπου 500 από 

τις φωτογραφίες των ανθρώπων που θέλησαν να περιγράψουν τις δικές τους όµορφες 

στιγµές, εµφανίζονται καθηµερινά, και σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους στα 

θεµατικά πάρκα της Disneyland και του Disneyworld. 

Με την συγκεκριµένη καµπάνια,  η Disney πετυχαίνει δύο βασικούς σκοπούς. 

Αφενός, προβάλλοντας τις όµορφες στιγµές µίας οικογένειας, µίας παρέας ή ενός 

ζευγαριού, κατορθώνει να διαφηµίσει έµµεσα τα πάρκα της, χωρίς να νιώθουν όσοι 

παρακολουθούν, την ψυχολογική πίεση των παραδοσιακών διαφηµιστικών 

µηνυµάτων. Τα video και οι φωτογραφίες, προβάλλουν αυθεντικές εικόνες χαράς και 

ξεγνοιασιάς που κάνουν επίκληση στο συναίσθηµα των θεατών και χωρίς να νιώθουν 

πως κάποιος τους προσκαλεί πιεστικά, τους γεννάται υποσυνείδητα η επιθυµία να 

ζήσουν παρόµοιες στιγµές. Αφετέρου, η Disney δίνει την ευκαιρία στους 

καταναλωτές να µοιραστούν και να περιγράψουν τις εµπειρίες τους και να 

επικοινωνήσουν µε την ίδια την εταιρεία, η οποία θεωρεί πολύτιµη την συµβολή τους 

στην εξέλιξη της. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός, ότι µέχρι σήµερα, οι χρήστες του 

YouTube έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα 19 video της καµπάνιας “Let the 

memories begin”, πάνω από 300.000 φορές (Warren, 2010).   

 

3.2.4 Η περίπτωση του “Disney Living” και του “Disney Baby” 

Για τη Disney, τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν τόσο σηµαντικό κανάλι επικοινωνίας 

µε τους καταναλωτές, που θέλησε να δηµιουργήσει ειδικά Social Media brands, για 
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την παρουσία της στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το “Disney Living” αποτελεί ένα 

από τα πιο επιτυχηµένα Social Media brands της εταιρείας και αφορά στο τµήµα το 

οποίο είναι υπεύθυνο για θέµατα licensing και θέµατα franchise. H fun page του 

“Disney Living” στο Facebook, έχει καταφέρει να συγκεντρώσει  πάνω από 300.000 

φίλους, το προφίλ του στο Twitter πάνω από 29.000 “followers” και τα video του στο 

YouTube αριθµούν πάνω από 8,8 εκατ. προβολές τα δύο τελευταία χρόνια.  

Με τη δηµιουργία του “Disney Living”, η εταιρεία δεν έχει ως στόχο την προώθηση 

των προϊόντων και υπηρεσιών της αυτή καθαυτή, αλλά την εξατοµικευµένη 

επικοινωνία µε τους χρήστες των Social Media και τη δηµιουργία επιπρόσθετης αξίας 

για αυτούς. Η Disney στοχεύει περισσότερο στο χτίσιµο ενός καναλιού ανοιχτού 

διαλόγου και πληροφόρησης για θέµατα franchise και licensing, παρά στη δηµιουργία 

ενός επιπλέον ιστότοπου προώθησης των brands της. Για το λόγο αυτό, εξετάζει και 

οργανώνει πολύ προσεκτικά κάθε καµπάνια της στα Social Media, χρησιµοποιεί 

χαλαρό, φιλικό τόνο στους διαλόγους της και αυθεντικότητα στα video που 

δηµοσιοποιεί.  

Παράδειγµα καµπάνιας µε την οποία θέλησε να δηµιουργήσει µία επιπλέον αξία για 

τους καταναλωτές, είναι τα video που κοινοποίησε στο YouTube σχετικά µε τη 

δηµιουργία των ηρώων της ταινίας του Toy Story. Με την κίνησή της αυτή, η Disney 

θέλησε να δώσει την ευκαιρία στους χρήστες να παρακολουθήσουν τη διαδικασία 

σχεδιασµού των αγαπηµένων τους ηρώων και να τους κάνει να νιώσουν κοµµάτι της. 

Τα εν λόγω video έχουν προβληθεί πάνω από 250.000 φορές µέχρι σήµερα, ενώ στα 

σχόλια και τις ερωτήσεις που αναρτήθηκαν, η εταιρεία έσπευσε να απαντήσει, 

καθιστώντας τους συναισθηµατικούς δεσµούς των καταναλωτών µε την ταινία ακόµα 

πιο ισχυρούς.  

Η Disney, δεν έχει σταµατήσει την χρήση των παραδοσιακών µέσων προβολής, αλλά 

επιλέγει να συµπληρώσει τις παραδοσιακές µεθόδους προώθησης, µε τα Social 

Media, στα οποία παρέχει τη δυνατότητα στους fans της, να γνωρίσουν περισσότερα 

για τη διαδικασία δηµιουργίας των προϊόντων της. Η τακτική αυτή, δηµιουργεί εκτός 

από ισχυρούς συναισθηµατικούς δεσµούς και µία αίσθηση διαφάνειας για την 

εταιρεία καθώς δε διστάζει να «ανοίξει» τις πόρτες της στο ευρύ κοινό και να δείξει 

πως δεν είχε τίποτα απολύτως να κρύψει από αυτό. Ως εκ τούτου ισχυροποιεί την 
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εµπιστοσύνη των καταναλωτών της και αυξάνει το βαθµό πιστότητάς τους (Warren, 

2011).  

Ένα εξίσου επιτυχηµένο Social Media brand µε το “Disney Living” είναι και το 

“Disney Baby” το οποίο αφορά στα προϊόντα της Disney που απευθύνονται στους 

γονείς βρεφών. Το “Disney Baby” δηµιουργήθηκε για την επικοινωνία της εταιρείας 

µε τους γονείς και η σελίδα του στο Facebook αριθµεί ήδη πάνω από 365.000 φίλους. 

Στη σελίδα του “Disney Baby” οι γονείς κοινοποιούν φωτογραφίες των παιδιών τους, 

µοιράζονται πληροφορίες και εµπειρίες τους για νέα ή υπάρχοντα προϊόντα και 

εκφράζουν διάφορες απορίες για θέµατα  σχετικά µε τα βρεφική ηλικία. Το “Disney 

Baby” αποτελεί σηµαντικό παράδειγµα ενός brand που έχει καταφέρει να φέρει 

καταναλωτές µε κοινά χαρακτηριστικά κοντά και έχουν δηµιουργήσει ένα κανάλι 

ανοιχτού διαλόγου, µε τη συµβολή µίας πολύ µεγάλης εταιρείας όπως είναι η Disney 

(Warren, 2011). 

 

3.3 Η περίπτωση της Coca Cola 

3.3.1 Γενικά 

Η Coca-Cola Company είναι η µεγαλύτερη εταιρεία αναψυκτικών, χυµών και 

έτοιµων προς κατανάλωση, τσάι και καφέ, στον κόσµο, µε περισσότερα από 500 

γνωστά brand names. Εκτός από το brand name Coca-Cola, που αναγνωρίζεται ως 

ένα από τα πιο δηµοφιλή και πολύτιµα εµπορικά σήµατα στον κόσµο, το 

χαρτοφυλάκιο της εταιρείας περιλαµβάνει µάρκες προϊόντων, αξίας πάνω από 12 δις 

δολάρια, συµπεριλαµβανοµένων της Diet Coke, της Fanta, της Sprite, της Coca-Cola 

Zero, της Powerade και πολλών άλλων. Σε παγκόσµιο επίπεδο, η Coca-Cola 

Company είναι ο νούµερο 1 προµηθευτής ανθρακούχων ποτών, σε περισσότερες από 

200 χώρες, στις οποίες οι καταναλωτές απολαµβάνουν ηµερησίως, 1,6 δις µερίδες 

των προϊόντων της (www.thecoca-colacompany.com) 

Ως εταιρεία-ηγέτης στην κατηγορία της, η Coca-Cola Company αποτελεί ένα εξέχον 

παράδειγµα για το πώς οι µεγάλες πολυεθνικές εταιρείες χρησιµοποιούν τα Social 

Media για την αύξηση αφοσίωσης και εµπλοκής των καταναλωτών µε τις µάρκες των 
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προϊόν τους. Η στρατηγική της εταιρείας για τη χρήση των µέσων κοινωνικής 

δικτύωσης, βασίζεται στα 4 Rs, όπως τα αποκαλεί η ίδια η Coca-Cola. Συγκεκριµένα, 

τα 4 Rs αναφέρονται στο Review, δηλαδή τη συλλογή δεδοµένων µέσω διαδικτύου, 

στο Respond, τη δηµιουργία και ανάπτυξη κατάλληλων συνθηκών σε αυτό για την 

ύπαρξη διαλόγου, στο Record, τη δηµιουργία µηνυµάτων µε περιεχόµενο που να 

αρµόζει στα Social Media και στο Redirect, δηλαδή την σύνδεση σε διάφορους 

ιστότοπους και την ανταλλαγή ιδεών και µηνυµάτων. 

Σύµφωνα µε την εταιρεία, περίπου 5.000 συζητήσεις για την Coca-Cola λαµβάνουν 

χώρα καθηµερινά, στα διάφορα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ µέχρι σήµερα, έχει 

πάνω από 24 εκατ. φίλους στις fun pages στο Facebook, σχεδόν 245.000 followers 

στο Twitter και περίπου 19 εκατ. παρακολουθήσεις των video της στο YouTube. 

Επιπροσθέτως, η Coca-Cola Company έχει δηµιουργήσει µία κεντρική εταιρική 

σελίδα στο Facebook, όπου οι fans µπορούνε να επικοινωνούν τόσο µε την ίδια την 

εταιρεία, όσο και µεταξύ τους. Λόγω της µεγάλης απήχησης που έχει ως Social 

Media brand, επενδύει µεγάλο µέρος του  budget της για το marketing και τη 

διαφήµιση στα µέσα αυτά και κυρίως όχι για να προωθήσει άµεσα τα προϊόντα της, 

αλλά για να βελτιώσει την επικοινωνία µε τους καταναλωτές και να αναπτύξει πιο 

ισχυρούς δεσµούς µαζί τους (Thomas, 2011).  

 

3.3.2 Expidition 206 Campaign 

Γενικά 

Έρευνες της Coca-Cola Company για την πιστότητα των καταναλωτών στις µάρκες 

των προϊόντων της, έδειξαν ότι τα άτοµα που συµµετέχουν ενεργά στα διαδικτυακά 

επικοινωνιακά της προγράµµατα, σηµειώνουν υψηλότερη “brand love” βαθµολογία. 

Συγκεκριµένα, οι καταναλωτές αυτοί εµφανίζουν κατά 31% µεγαλύτερη πιθανότητα 

να τους αρέσει η Coca Cola, κατά 41% µεγαλύτερη πιθανότητα να αγαπήσουν την  

Coca cola και κατά 68% να αγαπήσουν αποκλειστικά την Coca Cola. Επιπλέον, το 

2007, έρευνα του Pew Internet & American Life Project έδειξε ότι για τους εφήβους, 

η ενασχόληση µε τα Social Media παίζει πρωταρχικό ρόλο στη ζωή τους, τόσο για 

λόγους επικοινωνίας, όσο και για λόγους διασκέδασης. Μάλιστα, η εν λόγω µελέτη 
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έδειξε, ότι το 39% των εφήβων στο διαδίκτυο µοιράζονται µε τις επαφές τους δικές 

τους δηµιουργίες στο internet, όπως έργα τέχνης, φωτογραφίες, video κ.ά. Τα 

συµπεράσµατα από τις έρευνες αυτές, δηµιούργησαν την ανάγκη στην εταιρεία να 

δηµιουργήσει µία πρωτότυπη και καινοτόµα επικοινωνιακή καµπάνια στα µέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία θα µπορούσαν να συµµετέχουν άνθρωποι και 

κυρίως έφηβοι από ολόκληρο τον κόσµο (Sabre, 2011).  

Το 2008, το Coca-Cola Happiness Institute, σε συνεργασία µε οµάδα ψυχολόγων, 

διεξήγαγε έρευνα ανάµεσα σε 3000 καταναλωτές, ώστε να καταγράψει τους 

παράγοντες εκείνους που δηµιουργούν αισθήµατα χαράς και εφορίας. Τα ευρήµατα 

έδειξαν µία σύνδεση ανάµεσα στη χαρά και στα µικρά πράγµατα της ζωής και 

σύµφωνα µε το feedback που συγκέντρωσε η εταιρεία από blogs και online 

συζητήσεις καταναλωτών, αποφάσισε ότι η καµπάνια θα είχε µεγαλύτερη επιτυχία αν 

στηριζόταν στη καθηµερινότητα άγνωστων ανθρώπων, παρά στις ζωές διασήµων. 

Από όλα τα παραπάνω, προέκυψε η ιδέα για την καµπάνια “Expedition 206” (Sabre, 

2011).  

Η καµπάνια Expedition 206, στηρίχτηκε πάνω στην οµάδα τριών ανθρώπων, µε 

διαφορετικά χαρακτηριστικά, οι οποίοι είχαν ως βασική αποστολή να ταξιδέψουν 

στις 206 χώρες του κόσµου, που πωλείται η Coca-Cola, να έρθουν σε επαφή µε 

απλούς ανθρώπους, να καταγράψουν τις µικρές τους συνήθειες και να ανακαλύψουν 

τα πράγµατα εκείνα που τους κάνουν ευτυχισµένους, ώστε να τα κοινοποιήσουν 

στους διαδικτυακούς τόπους της καµπάνιας και να τα µοιραστούν µε τους υπόλοιπους 

χρήστες. Η οµάδα ονοµάστηκε “Happiness Ambassadors”, καθώς κύριος σκοπός της 

ήταν η διάδοση ενός µηνύµατος χαράς για λογαριασµό της Coca-Cola, ενώ το ταξίδι 

της ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου του 2010 από τη Μαδρίτη της Ισπανίας, η οποία είναι 

και η έδρα του Coca-Cola Happiness Institute και συνεχίστηκε καθ’όλη τη διάρκεια 

του έτους (Van Grove, 2009).  

Ο σχεδιασµός της καµπάνιας 

Ως κύριοι στόχοι της καµπάνιας τέθηκαν η δηµιουργία ελκυστικού περιεχοµένου για 

την ενίσχυση των δεσµών του παγκόσµιου καταναλωτικού κοινού εφηβικής ηλικίας, 

µε την Coca-Cola, κάλυψη και προβολή της καµπάνιας από τα παραδοσιακά αλλά και 

τα online παγκόσµια µέσα και αύξηση της πιστότητας των εφήβων στα brand names 
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της εταιρείας. Το πρωτεύον κοινό-στόχος, όπως προαναφέρθηκε, ήταν οι 

καταναλωτές ηλικίας 15-20 ετών, αλλά ως κατ’επέκταση και οι κάτοικοι των χωρών 

τις οποίες θα επισκεπτόταν η οµάδα των τριών (Sabre, 2011).  

Το στήσιµο της καµπάνιας ολοκληρώθηκε σε πέντε βασικά στάδια. Κατ’αρχήν, 

αποφασίστηκε να παρουσιαστεί η καµπάνια στο κοινό ξαφνικά και µε πολλές 

παράλληλες ενέργειες, ώστε να προκαλέσει µεγάλη αίσθηση και να δηµιουργηθεί 

έντονος θόρυβος γύρω από αυτήν. Πριν ξεκινήσει το ταξίδι των “Happiness 

Ambassadors”, δηµιουργήθηκαν από την εταιρεία κανάλια αµφίδροµης επικοινωνίας 

µε τους καταναλωτές, οι οποίοι και επέλεξαν ανάµεσα από διάφορους υποψήφιους, 

τα άτοµα που θα απάρτιζαν την οµάδα της εκστρατείας. Με τον τρόπο αυτό, οι 

καταναλωτές θα ένιωθαν πως συµµετέχουν ενεργά σε ολόκληρη τη διαδικασία, από 

την αρχή µέχρι το τέλος. Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν οι “Happiness Ambassadors” 

στο κοινό, το οποίο είχε τη δυνατότητα να γνωρίσει και λεπτοµέρειες της 

προσωπικότητάς τους. Η καµπάνια γνωστοποιήθηκε σε όλο τον κόσµο µέσα από 

blogs, κοινωνικά δίκτυα και ιστότοπους και δηµιουργήθηκαν οι κατάλληλες 

συνθήκες ώστε να γνωστοποιούνται οι ιστορίες των ανθρώπων και από τις 206 χώρες 

του ταξιδιού. Τέλος, εκπαιδεύτηκαν κατάλληλα τα στελέχη των Τµηµάτων Marketing 

και Επικοινωνίας, των χωρών που εµπλέκονταν στην εκστρατεία “Expedition 206” 

(Sabre, 2011).  

Όπως δήλωσε σε συνέντευξή του ο κ. Tuglle, Αντιπρόεδρος ∆ιεθνών ∆ηµοσίων 

Σχέσεων και Επικοινωνίας της Coca-Cola Company, τα επιτυχηµένα brand names δεν 

ανήκουν στις εταιρείες, αλλά στο καταναλωτικό κοινό που τα εµπιστεύεται και τα 

επιλέγει (Warren, 2009). Το ίδιο ισχύει και µε τα προϊόντα της εν λόγω εταιρείας, η 

οποία θεώρησε πως δεν θα µπορούσε κανένας να διαδώσει τα µηνύµατα της Coca-

Cola αποτελεσµατικότερα και µε µεγαλύτερη αυθεντικότητα και διαφάνεια, από τους 

ίδιους τους καταναλωτές. Αυτή η βασική αρχή αποτέλεσε και τον πυρήνα της 

καµπάνιας  “Expedition 206”. 

Αποτελέσµατα της καµπάνιας 

Πριν, αλλά και κατά τη διάρκεια της επίσκεψης των  “Happiness Ambassadors” σε 

µία χώρα, οι κάτοικοι είχαν τη δυνατότητα να επικοινωνούν µέσω των Social Media 

µαζί τους, να τους προτείνουν διαδροµές, µέρη διαµονής ή φαγητού και να 
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συµµετέχουν σε events και διάφορους διαγωνισµούς που στήνονταν κατά τόπους. Σε 

κάθε περιοχή από την οποία περνούσαν οι “Happiness Ambassadors”, διοργανωνόταν 

µία γιορτή χαράς από την Coca-Cola, στην οποία η συµµετοχή του κόσµου ήταν 

εντυπωσιακή και εξαιρετικά ενεργή. Στο Twitter δηµοσιεύονταν εκατοντάδες 

µηνύµατα από τους fans κάθε µήνα, ενώ συγκεκριµένα, τα επτά προωθητικά 

µηνύµατα του λογαριασµού της καµπάνιας στο Twitter, διαβάστηκαν πάνω από 

124.000 φορές σε ολόκληρο τον κόσµο και σχολιάστηκαν πάνω από 4.300 φορές. Στο 

YouTube, οι fans κοινοποίησαν, επίσης κατά εκατοντάδες, video από χαρούµενες 

στιγµές που ζούσαν µε τους  “Happiness Ambassadors” της εκστρατείας, τα οποία 

παρακολουθήθηκαν πάνω από 61.000 φορές (Sabre, 2011).  

Στην Κίνα µάλιστα, ο ενθουσιασµός για την καµπάνια  “Expedition 206” ήταν τόσο 

µεγάλος, που ένα από τα µεγαλύτερα κοινωνικά δίκτυα της χώρας, το 

QQδηµιούργησε το πρόγραµµα “Expedition 206-themed virtual stamp”, µε το οποίο 

οι χρήστες µπορούσαν να δηµιουργήσουν και να ανταλλάσσουν έναντι χρηµάτων, 

εικονικές στάµπες µε τη φωτογραφία τους από τις δραστηριότητες της “Expedition 

206”. Η ανταπόκριση των χρηστών ήταν εξαιρετικά µεγάλη, αφού πάνω από 10 δις 

στάµπες δηµιουργήθηκαν και πουλήθηκαν, αριθµός που ξεπερνάει κάθε άλλη 

καµπάνια του QQ. 

Ως προς την κάλυψη και την προβολή της καµπάνιας “Expedition 206”, παγκόσµια  

από τα παραδοσιακά και διαδικτυακά µέσα, που αποτελούσε και έναν από τους 

βασικούς της στόχους, πραγµατοποιήθηκε στον καλύτερο δυνατό βαθµό. Πριν 

ξεκινήσει το ταξίδι της η οµάδα, πάνω από 400 διαφορετικά media πρόβαλαν  την 

καµπάνια σε ολόκληρο τον κόσµο, συµπεριλαµβανοµένων και των Associated Press, 

BBC, Mashable, Fox Business News, LA Times, Telemundo, Univision, CNBC και 

AOL’s JSYK.com. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού των “Happiness Ambassadors”, οι 

κινήσεις τους καλύπτονταν 100% από τα µέσα της περιοχής που επισκέπτονταν και 

όχι µόνο, σηµειώνοντας συνολικά, περίπου 4.500 αναφορές και αφιερώµατα και 775 

εκ προβολές σε παγκόσµιο επίπεδο (Sabre, 2011). 

Σχετικά µε την ισχυροποίηση των δεσµών του κοινού-στόχου µε το brand name της 

Coca-Cola, που αποτελούσε και το µεγαλύτερο στοίχηµα για την εταιρεία, τα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι και αυτό πραγµατοποιήθηκε, ως ένα αρκετά ικανοποιητικό 

βαθµό. Το 20% των επισκεπτών στη σελίδα της καµπάνια στο Facebook, 
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συµµετείχαν ενεργά, ποστάροντας τα δικά τους σχόλια, τις εµπειρίες τους, ακόµα και 

φωτογραφικό υλικό. Η αύξηση της εµπλοκής των καταναλωτών µε την Coca-Cola 

και η δηµιουργία συναισθηµατικών δεσµών χάρη στην “Expedition 206”, 

µεταφράστηκε σε αύξηση των πωλήσεων της εταιρείας, σε παγκόσµιο επίπεδο. Στο 

τέταρτο τρίµηνο του 2009, όταν έγινε και η επίσηµη ανακοίνωση της καµπάνιας και η 

παρουσίαση των “Happiness Ambassadors”, οι πωλήσεις της Coca-Cola Company 

αυξήθηκαν κατά 4%. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της οµάδας, δηλαδή το πρώτο, 

δεύτερο και τρίτο τρίµηνο του 2010, οι πωλήσεις της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 3%, 

5% και 4% αντίστοιχα. Επιπρόσθετα, η αύξηση των πωλήσεων κατά τόπους, 

συνέπιπτε χρονικά, µε τις επισκέψεις των “Happiness Ambassadors” στις 

συγκεκριµένες περιοχές. Για παράδειγµα, στην Κίνα, έναν από τους σηµαντικότερους 

προορισµούς της καµπάνιας, σηµειώθηκε 6% αύξηση των πωλήσεων το δεύτερο 

τρίµηνο του 2010, κατά το οποίο οι “Happiness Ambassadors” είχαν επισκεφθεί το 

World Expo της Shanghai (Sabre, 2011). 

Συµπερασµατικά 

Η καµπάνια “Expedition 206” συνάντησε εξαιρετικά µεγάλη αποδοχή από τους 

καταναλωτές και βοήθησε την Coca-Cola Company να διαφοροποιηθεί και να 

θεωρηθεί καινοτόµος εταιρία, ως προς τη χρήση των Social Media για 

επικοινωνιακούς λόγους. Η καµπάνια απέσπασε το βραβείο του TravelCom, 

“Innovator of the Year” και τον Ιανουάριο του 2010 κέρδισε τον τίτλο “Campaign of 

the Month” από το PRWeek. Η Coca Cola κατάφερε να κάνει τους καταναλωτές να 

δράσουν µαζί της και να µεταφέρουν οι ίδιοι για λογαριασµό της, σε παγκόσµιο 

επίπεδο, το µήνυµα χαράς που πρεσβεύει η εταιρεία. Κατόρθωσε να συνδέσει το 

όνοµά της µε τα θετικά συναισθήµατα του κόσµου και να τοποθετηθεί ως η εταιρεία 

που µε τα προϊόντα και τις εκστρατείες της δηµιουργεί αισθήµατα χαράς σε όσους 

εµπλέκονται (Sabre, 2011).  

 

3.4 Ανακεφαλαίωση  

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκαν συγκεκριµένες καµπάνιες marketing της Walt 

Disney Company και της Coca-cola Company, που πραγµατοποιήθηκαν µε τη χρήση 
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των Social Media, καθώς και την επίδραση που είχαν στα γενικότερα αποτελέσµατα 

των εν λόγω εταιρειών. Από τις περιπτώσεις που αναλύθηκαν, συµπεραίνεται ότι οι 

εταιρείες που έχουν κατανοήσει την δύναµη αυτών των µέσων και έχουν προσφέρει 

στους καταναλωτές το βήµα για να εκφράσουν τη γνώµη του ελεύθερα, κατορθώνουν 

να αναπτύξουν ισχυρούς και µακροχρόνιους δεσµούς µαζί τους. Τα θετικά 

αποτελέσµατα των σωστά µελετηµένων και οργανωµένων κινήσεων στα κοινωνικά 

δίκτυα, έχουν αντίκτυπο τόσο στην αναγνωρισιµότητα µίας εταιρείας και ενός brand 

name, όσο και στην πορεία των πωλήσεών της.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο:  

ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ 

 

Ο Rohit Bhargava (2011), συγγραφέας του βιβλίου «Η προσωπικότητα δεν 

περιλαµβάνεται», ιδρυτικό µέλος της Ogilvy 360 Digital Influence team και 

Επίκουρος Καθηγητής του τµήµατος Global Marketing του πανεπιστηµίου του  

Georgetown, έχει εντοπίσει και καταγράψει τις σύγχρονες τάσεις που αφορούν στη 

χρήση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης. Σύµφωνα µε τον Rohit Bhargava (2011), τα 

επόµενα χρόνια θα φέρουν σηµαντικά νέα επιχειρηµατικά µοντέλα και καινούριες, 

εξαιρετικά εξελιγµένες, τεχνολογίες, µε τα βλέµµατα όλων να είναι στραµµένα 

πάντα, στις εφαρµογές για τα Social Media και τις τεχνικές προσέλκυσης του 

ενδιαφέροντος των χρηστών. 

Ένας καινούριος όρος σύµφωνα µε τον Bhargava (2011) φαίνεται να έρχεται στο 

προσκήνιο, που περιγράφει το µηχανισµό µε τον οποίο οι διαπροσωπικές σχέσεις στα 

Social Media, οι γνώµες των απλών χρηστών και το κοινωνικό κεφάλαιο, µπορεί να 

επηρεάσουν τους καταναλωτές ως προς την αγοραστική τους συµπεριφορά και να 

βοηθήσουν κάποιο brand name να φανεί περισσότερο αξιόπιστο. Ο όρος 

“Likeonomics” υποδηλώνει ακριβώς τη σχέση, ανάµεσα στη δύναµη και την επιρροή 

που ασκούν οι απόψεις των χρηστών των κοινωνικών δικτύων στους καταναλωτές 

και στον τρόπο µε τον οποίο θα µπορέσει µία επιχείρηση να εκµεταλλευτεί αυτή τη 

δύναµη για να διαδώσει τα µηνύµατα που επιθυµεί σχετικά µε τα δικά της προϊόντα.  

Λόγω του τεράστιου όγκου πληροφοριών που δέχονται οι καταναλωτές, ολοένα και 

περισσότερο αναζητούν την απλοποίηση των µηνυµάτων που δέχονται. Για το λόγο 

αυτό, οι χρήστες των Social Media προσκολλώνται σε απλά εργαλεία και εφαρµογές, 

τα οποία τους επιτρέπουν να έχουν την αίσθηση του ελέγχου. Η τάση αυτή θα 

µεγαλώνει συνεχώς τα επόµενα χρόνια και οι επιχειρήσεις οφείλουν να τη λάβουν 

σοβαρά υπόψη τους (Bhargava, 2011).  

Σύµφωνα µε τον Bhargava (2011) αλλά και τον Mangold et al. (2009), οι εταιρείες 

καλούνται σήµερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, να ενοποιήσουν τα τµήµατά 

τους και ως προς την διαχείριση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης. Επιπλέον, πρέπει 

να επιµελούνται µε εξαιρετική προσοχή το περιεχόµενο των µηνυµάτων και να 



 52 

φροντίζουν να φιλτράρουν τις πληροφορίες που συλλέγουν έτσι ώστε να µοιράζονται 

µε τους fans το πιο σχετικό ή εξειδικευµένο περιεχόµενο για κάποιο ζήτηµα. 

Σηµαντική είναι και η δηµιουργία οπτικοποιηµένων µηνυµάτων. Επειδή η 

πληροφορίες που δέχονται οι καταναλωτές είναι πάρα πολλές και συχνά 

συµπυκνωµένες, οι επιχειρήσεις οφείλουν να τις απλοποιούν και να τις οπτικοποιούν 

για να βοηθούν τους χρήστες να τις διαχειριστούν.    

Ο Bhargava (2011) αναφέρει επίσης τον όρο “Crowdsourcing”, ως ένα φαινόµενο το 

οποίο θα κατακλείσει τα Social Media τα επόµενα χρόνια. Ο όρος αυτός αναφέρεται 

στη διαδικασία κατά την οποία οι χρήστες µοιράζονται ανοιχτά τις εµπειρίες και τις 

απόψεις τους στις διάφορες πλατφόρµες των κοινωνικών δικτύων, σε σηµείο τέτοιο, 

ώστε αυτές να αποτελούν τον κύριο άξονα της στρατηγικής που ακολουθούν οι 

επιχειρήσεις, ως προς την επικοινωνία τους µε τους καταναλωτές. Ολοένα και 

περισσότεροι χρήστες θα αντιληφθούν τα επόµενα χρόνια, τη δύναµη που µπορεί να 

ασκήσει η δηµοσιευµένη στο διαδίκτυο γνώµη τους και θα επιδιώκουν να το 

εκµεταλλευτούν προς όποια κατεύθυνση µπορούν. Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε τον 

Bhargava (2011), τα τµήµατα ∆ηµοσίων Σχέσεων και Εξυπηρέτησης Πελατών είναι 

αυτά που πρέπει να προσαρµοστούν περισσότερο από κάθε άλλο τµήµα µιας 

επιχείρησης, στους νέους κανόνες επικοινωνίας που θέτουν τα Social Media, καθώς 

στο µέλλον, οι online και σε πραγµατικό χρόνο συζητήσεις µε τους καταναλωτές, θα 

αποτελούν δεδοµένο και διαδικασία ρουτίνας. Όποιος οργανισµός δεν προλάβει και 

δεν καταφέρει να εκσυγχρονιστεί σε αυτό τον τοµέα, θα θεωρείται από το 

καταναλωτικό κοινό, από αναχρονιστικός και ελλιπής, µέχρι ύποπτος και χωρίς 

διαφάνεια. Μάλιστα, σύµφωνα µε τον Bhargava (2011) η απόλυτη και 

«αραφινάριστη»  ειλικρίνεια από µέρους των επιχειρήσεων, οδηγεί σε καλύτερα 

αποτελέσµατα marketing.    

Η ραγδαία ανάπτυξη και οι εντυπωσιακές πρακτικές εφαρµογές των διαφόρων ειδών 

apps1, έχουν προκαλέσει όχι µόνο την ευρεία αποδοχή τους, αλλά και το µεγάλο 

ενθουσιασµό των χρηστών. Καθώς ολοένα και περισσότεροι προµηθεύονται 

συσκευές που υποστηρίζουν τέτοιες εξελιγµένες εφαρµογές, ένας µεγάλος αριθµός 

                                                 
1 “App” ονοµάζεται το λογισµικό εκείνο του υπολογιστή, το οποίο είναι σχεδιασµένο για να βοηθάει 
το χρήστη να συγκεντρώσει, να µοιραστεί, ή να εκφράσει µία πληροφορία (www.wikipedia.org).  
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ενεργειών θα πραγµατοποιείται στο µέλλον, µέσα από αυτές, σε βάρος του 

διαδικτύου.  

Οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη να δείχνουν ένα ολοένα και περισσότερο 

φιλανθρωπικό προφίλ προς τους καταναλωτές, όχι µόνο πραγµατοποιώντας ενέργειες 

προς ευπαθείς οµάδες ανθρώπων, αλλά δείχνοντας κατανόηση και αναγνώριση προς 

το έµψυχο δυναµικό τους. Ο Bhargava (2011) επισηµαίνει ότι στο µέλλον, οι 

επιχειρήσεις θα αντιληφθούν ακόµα πιο πολύ, την αξία που µπορούν να αντλήσουν 

µέσα από την προβολή των υψηλών αποδόσεων των εργαζοµένων  και θα τη 

χρησιµοποιήσουν και µε τη βοήθεια των κοινωνικών δικτύων, για να καθιερωθούν 

στην συνείδηση των καταναλωτών, ως brands που στηρίζονται πρωτίστως και 

στηρίζουν µε τη σειρά τους, τον ανθρώπινο παράγοντα. 

Μία µεγάλη ευκαιρία, από πλευράς marketing, για τις επιχειρήσεις επίσης, είναι η 

ανά πάσα στιγµή διάδοση της τοποθεσίας των χρηστών, από τις προσωπικές τους 

σελίδες στα Social Media. Οι επιχειρήσεις µπορούν να εκµεταλλευτούν τη 

δραστηριότητα αυτή, δηµιουργώντας και στέλνοντας, προσαρµοσµένα µηνύµατα στις 

φορητές συσκευές κάθε χρήστη, µε προσφορές ή ευκαιρίες αγορών που υπάρχουν 

κοντά στο στίγµα τους. Έτσι, οι καταναλωτές κερδίζουν χρόνο µαθαίνοντας χρήσιµες 

πληροφορίες για κοντινά τους σηµεία, αλλά έχουν και τη δυνατότητα να συνδεθούν 

και να επικοινωνήσουν στα κοινωνικά δίκτυα, µε άλλους χρήστες που µπορεί να 

βρίσκονται στην ίδια περιοχή (Bhargava, 2011). 

Το τυχαίο περιεχόµενο ενός µηνύµατος, µπορεί να προκαλέσει απροσδόκητα 

ευχάριστες εµπειρίες για τους καταναλωτές. Καθώς, ο ρόλος των Social Media 

εξελίσσεται ολοένα και περισσότερο σηµαντικός για το σύγχρονο marketing, η 

δύναµη του τυχαίου περιεχοµένου, θα οδηγήσει στη δηµιουργία καµπανιών από τους 

ίδιους τους χρήστες, όπου θα µπορούν να προσθέτουν περιεχόµενο στο οποίο θα 

περιηγούνται όλοι. Τέλος, σύµφωνα µε τον Bhargava (2011), αλλάζει ριζικά η αγορά 

και το εµπόριο τα επόµενα χρόνια και θα πρέπει οι επιχειρήσεις να προσφέρουν στους 

καταναλωτές, εκτός από καλά προϊόντα, επιπρόσθετη αξία και εµπειρίες. Παράλληλα 

όµως, εξίσου σηµαντικότερο είναι, να παρέχεται η δυνατότητα στους καταναλωτές να 

µοιράζονται τις εµπειρίες τους στο διαδίκτυο και να εµπνέουν τους υπόλοιπους 

χρήστες να ζήσουν τις ίδιες εµπειρίες. Είναι εξαιρετικά µεγάλη πρόκληση, να 

καταφέρουν οι εταιρίες να χτίσουν βάση πιστών, «παθιασµένων» καταναλωτών, που 
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να είναι διατεθειµένοι να διαδίδουν τα µηνύµατα των επιχειρήσεων, αντί να το 

κάνουν αυτές οι ίδιες. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Η τεχνολογία του Web 2.0 και των Social Media κατάφεραν να φέρουν στην πρώτη 

γραµµή τη φωνή του καταναλωτή και να µεταφέρουν το κέντρο βάρους της 

πληροφόρησης από τις εταιρείες σε αυτόν. Η µεγάλη επιτυχία των µέσων κοινωνικής 

δικτύωσης, από πλευράς επικοινωνίας χρήστη και εταιρειών, έγκειται στο γεγονός ότι 

ο πρώτος νιώθει ότι έχει τον απόλυτο έλεγχο του περιεχοµένου και βρίσκεται σε 

επικοινωνία επειδή το επιλέγει ελεύθερα και συνειδητά (Πασχόπουλος, 2010; Evans, 

2008). Στα Social media οι καταναλωτές δεν νιώθουν την πίεση της διαφήµισης των 

άλλων µέσων, αλλά ότι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τι θα παρακολουθήσουν, 

πότε και µέχρι σε ποιο βαθµό θα συµµετέχουν ενεργά. 

Οι εταιρείες απλά αποφάσισαν να βρίσκονται ακριβώς εκεί που βρίσκονται οι 

καταναλωτές και να εκµεταλλευτούν όσο πιο αποτελεσµατικά γίνεται τις δυνατότητες 

των νέων µέσων. Ουσιαστικά, η επιλογή των επιχειρήσεων να αναµειχθούν µε τα 

κοινωνικά δίκτυα αποτελεί µονόδροµο και επιτακτική ανάγκη, για να µπορούν να 

συλλέγουν το απαραίτητο feedback από όσα λέγονται για τις ίδιες, τα προϊόντα τους 

και τον ανταγωνισµό τους, αλλά και για να αναπτύξουν δίαυλο άµεσης επικοινωνίας 

µε τους καταναλωτές (Evans, 2008). Στην περίπτωση µάλιστα που µία επιχείρηση 

δραστηριοποιείται στη διεθνή αγορά, οφείλει να γνωρίζει τόσο τα Social Media κάθε 

χώρας, όσο και τις συνήθειες και τα µυστικά της επικοινωνίας µε τους χρήστες τους, 

ώστε να νιώθουν το ίδιο οικεία και άνετα, όσο νιώθουν στην επικοινωνία µε κάποιον 

χρήστη της ίδιας κουλτούρας. Η παγκοσµιοποίηση της αγοράς επιταχύνθηκε και µέσα 

από τα Social Media, τα οποία αποτελούν πλέον το ηλεκτρονικό “word of mouth” 

(Scott 2008; Wittenberg; 2009). 

Οι επιχειρήσεις µέσα από τα Social Media έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε ένα χώρο που οι καταναλωτές νιώθουν ότι έχουν 

τον έλεγχο και έτσι είναι πιο δεκτικοί στην πληροφορία. Με τη δηµιουργία viral 

περιεχοµένου και προσφέροντας τα κατάλληλα κίνητρα στους χρήστες, οι 

επιχειρήσεις µπορούν να τους καταστήσουν «ευαγγελιστές» των µηνυµάτων που 

επιθυµούν αυτές να διαδώσουν στους καταναλωτές, ώστε να τα κοινοποιήσουν οι 

ίδιοι οι χρήστες στις επαφές τους και µε τη σειρά τους αυτές στις δικιές τους, χωρίς η 

διαδικασία sharing να έχει τέλος.  
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Στα παραδείγµατα των εκστρατειών Social Media Marketing, που αναλύθηκαν στο 

τρίτο κεφάλαιο,  τόσο η Walt Disney Company, όσο και η Coca-Cola Company, 

κατόρθωσαν να επιτύχουν µία συνεχή διαδικασία διάδοσης των µηνυµάτων τους, από 

χρήστη σε χρήστη, γιατί ακριβώς δηµιούργησαν το κατάλληλο περιεχόµενο και 

προσέφεραν τα σωστά κίνητρα στους καταναλωτές. Η µεγάλη επιτυχία µάλιστα των 

συγκεκριµένων εκστρατειών, έγκειται στο γεγονός ότι κατά ένα πολύ µεγάλο 

ποσοστό, τα µηνύµατα και το οπτικοαουστικό υλικό που δηµοσιεύτηκε, 

δηµιουργήθηκε, µε και από τους ίδιους τους χρήστες των Social Media, οι οποίοι 

συµµετείχαν καθ’όλη τη διάρκειά τους. Με την στρατηγική αυτή των επιχειρήσεων, 

οι fans ένιωσαν από την πρώτη στιγµή, ουσιαστικό κοµµάτι των καµπανιών και είχαν 

εξαιρετικά σηµαντικούς λόγους sharing µε τις επαφές τους.  

Η Walt Disney Company και η Coca-Cola Company, αποτελούν χαρακτηριστικό 

παράδειγµα εταιρειών, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν εντάξει 100% τα Social 

Media στο σχεδιασµό marketing και δαπανούν σηµαντικά ποσά για τη δηµιουργία 

επικοινωνιακών εκστρατειών µέσω αυτών. Οι εν λόγω εταιρείες, έχουν κατορθώσει 

να χτίσουν στα Social Media µία βάση, πολλών χιλιάδων fans και επινοώντας 

έξυπνους και διαδραστικούς τρόπους επικοινωνίας µαζί τους, έχουν αυξήσει 

σηµαντικά την πιστότητα και αφοσίωση των  χρηστών στα brand names τους. 

Η ταχεία εξέλιξη των Social Media και η συνεχής αύξηση του αριθµού των χρηστών, 

σε παγκόσµιο επίπεδο, οδηγούν στην αύξηση της δύναµης της γνώµης των χρηστών 

και της επιρροής που ασκούν στις επαφές τους. Η µεγάλη πρόκληση για τις 

επιχειρήσεις τα επόµενα χρόνια, καθώς ο ανταγωνισµός των εκστρατειών marketing 

µέσω των Social Media µεγαλώνει, θα είναι η έξυπνη και αποτελεσµατική 

εκµετάλλευση της δύναµης αυτής των χρηστών. Η απλοποίηση των µηνυµάτων, η 

χρήση έξυπνων εφαρµογών και για τις φορητές συσκευές, η επαγγελµατική 

διαχείριση των Social Media και η ένταξή τους, ως απαραίτητα εργαλεία και σε άλλα 

τµήµατά τους, όπως αυτά της Εξυπηρέτησης Πελατών και της ∆ιοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων, είναι ζητήµατα µε τα οποία θα έρθουν, αναπόφευκτα, 

αντιµέτωπες οι επιχειρήσεις τα επόµενα χρόνια. 

Η παρουσία µιας επιχείρησης στο διαδίκτυο αποτελεί αντιπροσωπευτική εικόνα της 

πραγµατικής κατάστασής της. Για το λόγο αυτό κάθε οργανισµός οφείλει να έχει σε 

τάξη όχι µόνο το πραγµατικό του µαγαζί, αλλά και το διαδικτυακό, είτε πρόκειται για 
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µία εταιρική σελίδα σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο, είτε πρόκειται για κάποιον άλλο 

ιστότοπο. Οι άνθρωποι των εταιρειών που ασχολούνται συγκεκριµένα µε τα Social 

Media, πρέπει να είναι σωστά εκπαιδευµένοι και να απαντάνε µε αυθεντικότητα αλλά 

και συνέπεια στους χρήστες. Η εξατοµικευµένη επικοινωνία πλέον, είναι το 

ζητούµενο κάθε καταναλωτή που επιλέγει ένα brand name. Αυτή η επικοινωνία είναι 

που κάνει τον καταναλωτή να νιώθει πολύτιµος για µία εταιρεία και που µπορεί να 

µετατρέψει ακόµα και τον πιο δυσαρεστηµένο πελάτη, στον πιο πιστό.  
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