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Ηλεκηπονικό εμπόπιο μέζω Facebook
F-Commerce

F-Commerce = Facebook + E-Commerce
Η Ηιεθηξνληθό εκπόξην κέζσ Facebook (F-commerce) είλαη:
 Ο ζπλδπαζκόο ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ θαη θνηλσληθώλ δηθηύσλ.

 Μηα κνξθή θνηλσληθνύ εκπνξίνπ, ε νπνία ππνζηεξίδεηαη από ηελ
θνηλσληθή δηαδξαζηηθόηεηα.
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Facebook
 2004 - Δεκηνπξγία ησλ Mark Zuckerberg, Dustin Moskovitz and Chris

Hughes
 2006 - Άλνηγκα ηεο δηαδηθαζίαο εγγξαθήο ζε νξγαληζκνύο. Πεξηζζόηεξνη
από 4000 νξγαληζκνί εγγξάθεθαλ κέζα ζε 2 εβδνκάδεο.

 2008 - Αλαθεξύρηεθε ε 13ε δεκνθηιέζηεξε ηζηνζειίδα παγθνζκίσο.
 2010 - Από 337 εθαηνκκύξηα ρξήζηεο έθηαζε ηα 585 εθαηνκκύξηα (7,9 λέεο
εγγξαθέο ην δεπηεξόιεπην)

 2011 :
 Απνηειεί ηε 2ε πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνύκελε ηζηνζειίδα ζην Δηαδίθηπν.
 Έρεη πεξηζζόηεξνπο από 800 εθαηνκκύξηα ελεξγνύο ρξήζηεο.

 Κνηλνπνηεί πεξηζζόηεξεο από 50 εθαηνκκύξηα δηαθεκίζεηο ην κήλα.
 Είρε έζνδα $4.27 εθαηνκκπξίσλ ην 2011.
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 Έζνδα πάλσ από $5.78 εθαηνκκύξηα αλακέλνληαη γηα ην 2012.

ΕΤΟΣ

ΕΣΟΔΑ
(Εκαηομμύπια US$)

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

2006

$52

—

2007

$150

188%

2008

$280

87%

2009

$775

177%

2010

$2,000

158%

2011

$4,270

114%
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Ηλεκηπονικό εμπόπιο
E-Commerce
Ηιεθηξνληθό εκπόξην είλαη νπνηαδήπνηε ζπλαιιαγή πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε
ρξήζε ειεθηξνληθώλ κέζσλ θαη έρεη σο ζηόρν ηελ αύμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ησλ
επηρεηξήζεσλ κέζσ ηνπ αληαγσληζκνύ.
Η Ηιεθηξνληθό εκπόξην κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ηζρπξό όπιν γηα ηεο
επηρεηξήζεηο δηόηη:
Καζηζηά ηθαλέο θαη ππνζηεξίδεη ηηο ζπλαιιαγέο ζε παγθόζκην επίπεδν.
Επηηξέπεη ζηηο επηρεηξήζεηο λα
 λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηώλ ηνπο
 λα επηιέγνπλ ηνπο θαιύηεξνπο πξνκεζεπηέο αλεμαξηήησο γεσγξαθηθώλ
πεξηνξηζκώλ θαη λα δξνπλ ζηελ παγθόζκηα αγνξά
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Ηλεκηπονικό εμπόπιο
E-Commerce
Οθέιε
•
•
•
•
•
•

Παγθόζκηα παξνπζία ζηελ αγνξά
Αύμεζε αληαγσληζηηθόηεηαο - Πνηόηεηα ππεξεζηώλ
Μείσζε ή εμάιεηςε ησλ ζπλδέζεσλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο
Μείσζε θόζηνπο -ρακειόηεξεο ηηκέο
Νέεο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο
Οη απνκαθξπζκέλεο θαη αλαπηπζζόκελεο θνηλσλίεο είλαη
ζε ζέζε λα αγνξάζνπλ πξντόληα θαη ππεξεζίεο
• Οη ζπλαιιαγέο κεηαμύ πνιηηώλ θαη δεκόζησλ ππεξεζηώλ
ζα κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηνύληαη πιένλ ρσξίο
ηαιαηπσξία
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Το Facebook ζηην Ελλάδα
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Το Ηλεκηπονικό εμπόπιο ζηην Ελλάδα
 Οη Έιιελεο παξακέλνπλ ζθεπηηθνί ζρεηηθά κε ηηο αγνξέο κέζσ
Δηαδηθηύνπ γηα ηδησηηθή ρξήζε ην 2010, θαζώο ν κέζνο εηήζηνο ξπζκόο
έξρεηαη ζε 20,8%.

Η Ηλεκηρονικό εμπόριο ζηην Ελλάδα από ηο 2006 έως ηο 2010

Το προθίλ ηων καηαναλωηών μέζω Διαδικηύοσ
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F-Commerce
Υπάξρνπλ ηέζζεξηο ηύπνη F-Commerce:
 Facebook-Facilitated On-Site Selling
 Facebook-Initiated Selling
 Complete Selling through Facebook
 iFrames vs. Facebook Apps
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The F-Commerce Ecosphere
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Σηπαηηγικέρ F-commerce
Οη θαιύηεξεο ζηξαηεγηθέο F-commerce είλαη:







Καηαζηήκαηα Facebook
Οκαδηθέο αγνξέο
Απνθιεηζηηθέο πξνζθνξέο
Shop and tell
Facebook check in deals
In store F-commerce
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Επισειπήμαηα ςπέπ ηος F-Commerce με
νούμεπα
 Τν Facebook είλαη ήδε κηα βηώζηκε πιαηθόξκα
πσιήζεσλ



Οη 3 θαιύηεξεο εηαηξίεο ζην Facebook πσινύλ απεπζείαο ηα
πξντόληα ηνπο (Coca-Cola, Starbucks, Disney)
650.000.000 δνιάξηα είλαη ε πηώζε ηεο αμίαο ηεο κεηνρήο Netflix όηαλ
ε Warner αλνίμεη έλα Facebook ελνηθίαζεο ηαηληώλ ην 2011

 Τν Facebook είλαη όπνπ είλαη θαη νη πειάηεο


Τν 2010 νη ρξήζηεο ηνπ απμήζεθαλ θαηά 7,9 ην δεπηεξόιεπην

 Η βηνκεραληθή απνδνρή ηνπ f-commerce είλαη
επηηαρπλόκελε


2,5 εθαη. ηζηνζειίδεο έρνπλ ελζσκαησζεί ζην Facebook
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Μεθοδολογία Έπεςναρ
Ανάπηςξη Υπόθεζηρ
Σθνπόο απηήο ηεο κειέηεο είλαη ε επέθηαζε θαη ν ζπλδπαζκόο πξσηαξρηθήο
γλώζεο γηα ηελ απνδνρή ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ θαη ηνπ Facebook έηζη ώζηε
λα δνζεί επεμήγεζε γηα ηελ απνδνρή ηνπ f-commerce.

14

Ανάλςζη Δεδομένων
Τα δεδνκέλα ζπιιέρηεθαλ
 Μέζσ εξσηεκαηνινγίνπ δύν ελνηήησλ
 δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά (ειηθία, θύιιν, κνξθσηηθό επίπεδν,
απαζρόιεζε, ζπρλόηεηα ρξήζεο ηνπ δηαδηθηύνπ, ρξόλνο παξακνλήο
ζην Facebook θαη αξηζκόο θίισλ ζην Facebook)
 Η γλώκε ησλ ρξεζηώλ ηνπ Facebook ζρεηηθά κε ηηο 6 ππνζέζεηο (24
εξσηήζεηο)

 από ηνπο 481 ζπκκεηέρνληεο (257 γπλαίθεο θαη 224 άληξεο), ε ειηθία
ηνπο θπκαίλεηαη από 13 έσο 55 εηώλ θαη νη πεξηζζόηεξνη ήηαλ
θνηηεηέο.
Τα δεδνκέλα αλαιύζεθαλ από PLS (partial least squares ) :
 ιηγόηεξεο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε κεγάιεο απνθιείζεηο
 κηθξόηεξν δείγκα ησλ κεηξήζεσλ θαη ησλ δεηθηώλ
 δνθηκή ζεσξηώλ ζε αξρηθά ζηάδηα εμέιημεο
 θαιύηεξν γηα πξόβιεςε
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Ανάλςζη Δεδομένων
 Η αμηνπηζηία ησλ κεηξήζεσλ θαη ηνπ κνληέινπ απνδεηθλύνπλ ηελ
αμηνπηζηία θαη ηελ εγθπξόηεηα ηνπ κνληέινπ κέηξεζεο.
 Τν πξώην βήκα ηεο αλάιπζεο είλαη ε εθηίκεζε ηνπ ζπληειεζηή
αμηνπηζηίαο factor loading ν νπνίνο πξέπεη λα έρεη ηηκή πςειόηεξε
από 0,7 γηα λα είλαη απνδεθηόο.
 Η ηηκή ηνπ ζπληειεζηή αμηνπηζηίαο κέζνο όξνο δηαθύκαλζεο (AVE)
πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε από 0.5 θαη ε ηεηξαγσληθή ηνπ ξίδα ηεο
ηηκήο θάζε κεηαβιεηήο πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε από θάζε άιιε
ζπζρεηηδόκελε κεηαβιεηή.
 Επηπξόζζεηα, ε composite reliability κεγαιύηεξε από 0.7 ζεσξείηαη
επαξθήο.
 Τν δηαξζξσηηθό κνληέιν θαη νη ππνζέζεηο αμηνινγνύληαη κε βάζε
δύν θξηηήξηα
 κε ηελ εμέηαζε ηεο δηαθύκαλζεο πνπ κεηξάηε γηα ην (R^2) από ηηο
πξνγελέζηεξεο κεηξήζεηο.
 κε ηε ζεκαζία ησλ ζπληειεζηώλ ζρέζεο θαη ησλ ζπλνιηθώλ
απνηειεζκάησλ ρξεζηκνπνηώληαο ηε δηαδηθαζία ππνινγηζκνύ ησλ tηηκώλ.
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Αμηνπηζηία Μεηξήζεσλ
Fornell and Larcker test
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Αμηνπηζηία Μνληέινπ
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Το αποτέλεσμα τοσ προτεινόμενοσ
μοντέλοσ έρεσνας
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Σςμπεπάζμαηα
Απηή ε κειέηε παξέρεη ρξήζηκα απνηειέζκαηα ζε πσιεηέο θαη εξεπλεηέο. Οξίδεη
ηηο θξίζηκεο κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή έηζη
ώζηε λα ρξεζηκνπνηήζεη ην Facebook θαη γηα θαηαλαισηηθνύο ιόγνπο.
Επηπιένλ, ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ όηη
 Οη επηρεηξήζεηο
ηξόπν.

νθείιεη λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο κε έλα έμππλν θαη ρξήζηκν

 Επίζεο, νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα έρεη πνιινύο θίινπο νη νπνίνη ζα ζπκκεηέρνπλ
ζεηηθά ζηηο αλαξηήζεηο ηνπ (posts) έηζη ώζηε λα δηαθεκίδεη ηα πξντόληα θαη ηηο
ππεξεζίεο ηνπ θαη λα ηα δηαρέεη ζηελ αγνξά κέζσ ηνλ θνηλσληθώλ δηθηύσλ.
 Επηπξόζζεηα, νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύλ ηα θνηλσληθά δίθηπα έηζη
ώζηε λα απμήζνπλ ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ εκπηζηνζύλε ηνπο.
 Τέινο, νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα πξνσζνύλ απνηειεζκαηηθά ηηο εκπνξηθέο
δξαζηεξηόηεηεο ηνπο θαη λα ηηο πξνζαξκόδνπλ έηζη ώζηε λα εθκεηαιιεύνληαη ηηο
ππεξεζίεο θνηλσληθώλ δηθηύσλ.
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Το μέλλον ηος F-Commerce
Τν Facebook απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία κηαο θαηλνύξγηαο εθαξκνγήο πνπ ιέγεηαη
„Αγόξαζε κε Φίινπο‟ („Buy With Friends‟).
 Η θαηλνύξγηα εθαξκνγή:
 ζα επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα θνηλνπνηνύλ αγνξέο θαη θαηαζηήκαηα
αλαλεώλνληαο ηα ήδε ππάξρνληα ζην Facebook θαη γλσζηνπνηώληαο ηα ζηνπο
θίινπο ηνπ.
 ζα επηηξέπεη ζε έλαλ ρξήζηε λα “μεθιεηδώλεη” κηα πξνζθνξά θαη ζηε ζπλέρεηα λα
θνηλνπνηεί ηελ πξνζθνξά απηή ή θάπνηα έθπησζε ζηνπο θίινπο ηνπ νη νπνίνη
κπνξνύλ λα επσθειεζνύλ από ην γεγνλόο όηη είλαη ήδε μεθιείδσηα.
 Τα Facebook Credits ζα κπνξνύζαλ λα επεθηαζνύλ θαη λα γίλνπλ ην λόκηζκα γηα ην
F-commerce. Σπγθεθξηκέλα ε ρξήζε ηνπο λα επεθηαζεί ζηε λέα απηή εθαξκνγή, ζηα
θνηλσληθά παηρλίδηα θαη ζηα εηθνληθά αγαζά. Οη ρξήζηεο ηνπ Facebook ζα είλαη ζε
ζέζε λα αγνξάδνπλ εηθνληθά αγαζά κε ην λέν εηθνληθό λόκηζκα ησλ Credits ην νπνίν
ζύληνκα ζα γίλεη ππνρξεσηηθό γηα όια ηα θνηλσληθά παηρλίδηα. Μεηά ζα κπνξνύλ λα
κπνξνύλ λα θνηλνπνηνύλ απηέο ηηο αγνξέο θαη πξνζθνξέο ζηνπο θίινπο ηνπο.
 Θα είλαη ελδηαθέξνλ λα δνύκε αλ απηή ε εθαξκνγή ζα είλαη ε απάληεζε ηνπ
Facebook γηα ηνλ αλ ε αγνξέο ζα κεηαηξαπνύλ ζε θνηλσληθή εκπεηξία θαη εηδηθόηεξα
αλ ην Facebook ζα επεθηείλεη ηα Credits ζην κέιινλ έηζη ώζηε λα επηηξέπνπλ ζηνπο
ρξήζηεο λα αγνξάδνπλ θαη θπζηθά αγαζά ή ππεξεζίεο.
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Επραξηζηώ

