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Περίληψη 

Το ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business) είναι ένα μοντέλο συναλλασσομένων 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που χρησιμοποιεί ως εργαλείο το διαδίκτυο. Όντας 

ένα δίκτυο από διαφορετικά δίκτυα το internet καθιστά δυνατή την αποτελεσματική 

λειτουργία του μοντέλου της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας. Βασικά, σωστή 

επικοινωνιακή δομή και αποτελεσματικές επιχειρηματικές διαδικασίες εξασφαλίζουν 

τον  αποτελεσματικό σχεδιασμό του μοντέλου της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας. 

Η συγκεκριμένη ερευνητική προσπάθεια επικεντρώνεται στην αξιολόγηση των 

μοντέλων ηλεκτρονικού επιχειρείν όπως εφαρμόζεται στις ιστοσελίδες των εταιρειών 

BASF και NALCO. Οι βέλτιστες πρακτικές στο ηλεκτρονικό επιχειρείν συνήθως 

σχεδιάζονται και εκφράζονται με αξιωματικά κριτήρια. Στις περισσότερες περιπτώσεις 

η εφαρμογή του μοντέλου από μία επιχείρηση γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε 

επιτυγχάνονται οι επικοινωνιακές δομές και διαδικασίες που ικανοποιούν τα κριτήρια 

αυτά. Η παρούσα έκθεση αξιολόγησε δύο ιστοσελίδες, ενώ κριτικά εξετάζοντας τα 

εφαρμοζόμενα μοντέλα ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, αξιολόγησε την 

αποτελεσματικότητα στην ενίσχυση των δράσεων μάρκετινγκ και πώς ενισχύθηκε η 

βιώσιμη κερδοφόρα απόδοση των παραπάνω εταιριών (Nunes και Cespedes, 2003). Το 

σύντομο ιστορικό που παρέχεται στην ίδια ανάλυση αναπτύσσει επιχειρήματα που 

δίνουν ζωντανή έκφραση στο σχεδιασμό των μοντέλων ηλεκτρονικής 

επιχειρηματικότητας καθώς και διάφορα εργαλεία αξιολόγησης στις παραδοσιακές 

προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται για τη διαμόρφωση εφαρμόσιμης επιχειρηματικής 

στρατηγικής. Η αξιολόγηση έδειξε ότι η ιστοσελίδα είναι ένα χρήσιμο παράθυρο που 

ενισχύει ποικιλοτρόπως την αποτελεσματικότητα των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων. Μερικές από τις σημαντικές συνεισφορές περιλαμβάνουν το βαθμό 

προσανατολισμού προς τον πελάτη, την παροχή λειτουργιών υποστήριξης των 

πελατών, τις στρατηγικές μάρκετινγκ και τη διαφοροποίηση των καναλιών. Μια 

εταιρεία για να ανταγωνίζεται αποτελεσματικά στην αγορά πρέπει να αναπτύξει ισχυρό 

προσανατολισμό προς τον πελάτη. 
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1. Εισαγωγή 

Μέσα από μια πιο λεπτομερή αξιολόγηση των διαφόρων ιστοσελίδων, γίνεται 

ευκολότερο να εντοπιστούν κάποια συστήματα που συμβάλλουν στη λειτουργία 

χαμηλού κόστους (low cost operation) όπως ο συντονισμός των υπηρεσιών logistics,  

ERP συστήματα και τις διασυνδέσεις του δικτύου προμηθειών. Αυτές είναι μερικές 

από τις πτυχές που αναφέρονται να είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία μιας 

λειτουργίας χαμηλού κόστους που θα εξασφαλίζουν βελτίωση των περιθωρίων 

κέρδους και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά (Magretta, 2002). Το 

ηλεκτρονικό επιχειρείν καλύπτει μεγάλες περιοχές πέρα από την απλή αγορά ή πώληση 

προϊόντων μέσω του Διαδικτύου, αλλά αυτό συνεπάγεται τη συνεργασία με τους 

επιχειρηματικούς εταίρους και την παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών προς τους 

πελάτες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι οργανισμοί ενώ προσπαθούν να 

αναπτύξουν νέα συστήματα, συνήθως προσπαθούν να συσχετίσουν παλαιότερες 

παραδοσιακές εμπειρίες. 

Σύμφωνα με έρευνες, υπάρχουν στοιχεία που στηρίζουν την άποψη ότι η 

ανάπτυξη της επιχειρηματικής στρατηγικής των εταιρειών είναι πολύ σημαντική για να 

έχουν επιτυχία στο ηλεκτρονικό επιχειρείν. Κατά την άποψη του Porter (2001), οι 

καθιερωμένες επιχειρήσεις είναι πιθανό να ωφεληθούν πολύ από την εφαρμογή των 

τεχνολογιών επικοινωνιών και πληροφοριών στην προσπάθεια βελτίωσης των 

παραδοσιακών λειτουργιών σε κάθε στάδιο της αλυσίδας αξίας. Η έρευνα δείχνει ότι οι 

νέες τεχνολογίες που αναπτύσσονται στον κόσμο των επιχειρήσεων αυξάνουν τις 

ευκαιρίες βελτίωσης της εσωτερικής παραγωγικότητας ενός οργανισμού, προσφέρουν 

νέες μεθόδους ανάπτυξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην αγορά και 

δημιουργούν συνεργασίες αμοιβαίου οφέλους στην B2B αγορά. Ο Tjan (2001) 

αντιθέτως υποστήριξε ότι η ικανότητα ενός οργανισμού να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες 

στο διαδίκτυο έχει στενή σχέση με τα ποιοτικά κριτήρια, για παράδειγμα, ο βαθμός 

προσαρμογής στην κουλτούρα, τις δυνατότητες και τις υφιστάμενες διαδικασίες του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 

Online μάρκετινγκ μπορεί να επιτευχθεί από κάθε επιχείρηση. Κάθε επιχείρηση 

πρέπει να έχει ισχυρές στρατηγικές online μάρκετινγκ και διαφήμισης, ώστε να στεφθεί 

με επιτυχία. Η παρούσα έκθεση προβαίνει σε αξιολόγηση των δύο ιστοσελίδων και 

τονίζει τις ανταγωνιστικές στρατηγικές μάρκετινγκ στο σχεδιασμό των μοντέλων 
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ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας. Οι ιστοσελίδες, www.nalco.com www.basf.com 

έχουν επιλεγεί για να δοθεί έμφαση στο πώς το Διαδίκτυο χρησιμοποιείται για να 

επιτευχθούν οι στρατηγικές μάρκετινγκ των επιχειρήσεων. Η Nalco, μία εταιρία της 

Ecolab, είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της προστασίας των υδάτων και της 

εξοικονόμησης της ενέργειας. Με πάνω από 12.000 εργαζομένους διασφαλίζει την 

προστασία των υδάτινων πόρων, την αδιάκοπτη παροχή ενέργειας και την προστασία 

της ατμόσφαιρας από βιομηχανικούς ρύπους, σε βιομηχανικούς πελάτες στις μεγάλες 

αγορές παγκοσμίως. Από την άλλη πλευρά, η BASF , ανταγωνιστής, είναι η 

μεγαλύτερη εταιρεία χημικών στον κόσμο με πάνω από 111.000 υπαλλήλους που 

εξυπηρετούν πελάτες σε όλο τον κόσμο. Οι οργανισμοί αυτοί στοχεύουν στη βελτίωση 

της ποιότητας ζωής, και για να το κάνουν αυτό πρέπει να συνδυάζουν την οικονομική, 

κοινωνική και περιβαλλοντική δραστηριότητα, έτσι ώστε να επιτύχουν τους στόχους 

τους. Έχουν, με τη σειρά τους, υιοθετήσει διαφορετικές στρατηγικές μάρκετινγκ, οι 

οποίες εξετάζονται, και στο σύνολό τους συμβάλλουν στη δημοτικότητα των 

επιχειρήσεων αυτών. Έτσι, το βασικό ερώτημα που διατρέχει όλη αυτή την ανάλυση 

είναι ότι: δεδομένης της ανταγωνιστικής ηλεκτρονικής εποχής που διανύουμε και της 

δυναμικής στο παγκόσμιο περιβάλλον, υπάρχει συγκεκριμένος σχεδιασμός 

ιστοσελίδων που επιδρά σημαντικά στις στρατηγικές μάρκετινγκ της εταιρείας; Αν και 

μπορεί να εμφανιστεί ως ρητορικό ερώτημα, η γενική υπόθεση όλης αυτής της 

αξιολόγησης βασίζεται στην ιδέα ότι: ναι, οι ιστοσελίδες είναι σημαντικά εργαλεία 

μάρκετινγκ. 

1.1.  Το πλαίσιο επιλογής των δικτυακών τόπων 

Οι δύο δικτυακοί τόποι, της BASF και της NALCO, επιλέχθηκαν για να 

επιδείξουμε πώς έχουν εφαρμόσει διαφορετικά e-business εργαλεία για την εμπορία 

των προϊόντων τους, καθώς και πώς ανέπτυξαν διαδικασίες προσανατολισμού προς τον 

πελάτη. Αποσκοπεί επίσης στο να καταδείξει το πώς οι εταιρείες αυτές έχουν 

χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο για την βελτίωση της ανταγωνιστικής τους θέσης και την 

βιώσιμη απόδοση κερδών στις περιοχές των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων. 

BASF (www.basf.com): Είναι μια χημική εταιρεία της οποίας βασικός στόχος 

της παγκόσμιας λειτουργίας της είναι να δημιουργεί χημεία για ένα βιώσιμο μέλλον 

(create chemistry for a sustainable future). Η εταιρεία εφαρμόζει την επιστήμη και τις 

καινοτομίες ως μέσο που θα επιτρέψει στους πελάτες σε όλους τους τομείς της 

λειτουργίας τους να ανταποκρίνονται στις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες. Είναι 

ένα παράδειγμα μιας παγκόσμιας επιχείρησης που έχει κάνει καλή χρήση του e-
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Business για την εμπορία και πώληση των προϊόντων της σε όλα τα επίπεδα της 

αλυσίδας αξίας τους. 

NALCO (an Ecolab company): Είναι ένας παγκόσμιος ηγέτης, του οποίου οι 

δραστηριότητες επικεντρώνονται στο νερό, την ενέργεια και στις τεχνολογίες 

προστασίας της ατμόσφαιρας. Έχει εφαρμόσει το ηλεκτρονικό επιχειρείν για να 

εξασφαλιστεί η παροχή καθαρού νερού, υγιούς περιβάλλοντος και άφθονης ενέργειας. 

Η χρήση του e-Business έδωσε στη Nalco τη δυνατότητα να παραδώσει ένα 

ολοκληρωμένο πρόγραμμα σε μια ευρύτερη αγορά που καλύπτει περίπου 160 χώρες. 

1.2.  Στόχοι της έρευνας 

Ο κύριος σκοπός της μελέτης είναι να προβεί σε αξιολόγηση των ιστοσελίδων 

των εταιριών Basf και Nalco (www.basf.com , www.nalco.com) με έμφαση στο 

διεπιχειρησιακό μάρκετινγκ και στρατηγικές και πώς έχει ενισχυθεί η ανάπτυξη ενός 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην αγορά και η κερδοφόρα απόδοση της εταιρείας. 

Το Διαδίκτυο έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο μετασχηματισμό των 

παγκόσμιων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ιδιαίτερα στις πωλήσεις και το 

μάρκετινγκ. Οι εταιρείες σήμερα, χρησιμοποιούν την κοινωνική δικτύωση (social 

networking), τα πληροφοριακά και φυσικά δίκτυα ως μέσο για την εμπορία, πώληση 

και αγορά προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και για παροχή υποστήριξης στους 

πελάτες. Τα παραπάνω δίκτυα παρέχουν στηρίγματα σε διάφορες επιχειρηματικές 

διαδικασίες αλλά και την κατάλληλη υποδομή για την αποτελεσματική επικοινωνία 

μεταξύ των μερών. Επομένως, το ηλεκτρονικό επιχειρείν γίνεται ένα σύστημα το οποίο 

μπορεί εύκολα να μοντελοποιηθεί, να διαμορφωθεί και να εφαρμοστεί ως ένα 

μαθηματικό μοντέλο τυποποιώντας έτσι την επικοινωνία και τις επιχειρησιακές 

διαδικασίες και πλαίσια λειτουργίας. Βάσεις δεδομένων και λογικά μοντέλα μπορούν 

επίσης να εφαρμοστούν στην στρατηγική της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας μέσω 

ενός υπολογιστικού μοντέλου για τις δραστηριότητες, τους στόχους, τους πόρους, τη 

συμπεριφορά και τους περιορισμού των πελατών. Ο δικτυακός τόπος στις σημερινές 

επιχειρηματικές συνθήκες αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στο τομέα του ηλεκτρονικού 

επιχειρείν, διότι παρέχει σημαντικές και αποτελεί ένα καλά δομημένο σύστημα 

επικοινωνίας. Σύμφωνα με τους Palm και Griffin (1998), ο δικτυακός τόπος θεωρείται 

ως μια συνιστώσα της εντατικοποίησης των πληροφοριών, καθώς και άλλων 

διαστάσεων στις συναλλακτικές δραστηριότητες. Η μελέτη αυτή θα εξετάσει συνεπώς 

την εφαρμογή του δικτυακού τόπου ως εργαλείο μάρκετινγκ από την BASF και Nalco. 

1.3. Ειδικοί Στόχοι 
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1. Να αξιολογήσουμε τον δικτυακό τόπο Basf.com με έμφαση τη στρατηγική E-

marketing. 

2. Να εξετάσουμε το δικτυακό τόπο της Nalco.com και να προσδιορίσουμε πώς 

εφαρμόζονται τα κριτήρια του e-Marketing από την εταιρεία. 

3. Να εξετάσουμε τη συμβολή του ηλεκτρονικού επιχειρείν στην ενίσχυση των 

επιδόσεων κερδοφορίας μεταξύ των εταιρειών. 

4. Να διερευνήσουμε τις εξελίξεις στις νέες και εξατομικευμένες εμπειρίες που 

προσφέρουν οι δύο εταιρίες στους δικτυακούς τους τόπους.  

1.4. Ερευνητικές Ερωτήσεις 

1. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του διεπιχειρησιακού ηλεκτρονικού μάρκετινγκ 

που εφαρμόζεται από τη BASF για την ενίσχυση της λειτουργίας των 

επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων μέσω των υπηρεσιών του Διαδικτύου; 

2. Ποιές είναι οι στρατηγικές του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ που εφαρμόζει η 

Nalco για την ενίσχυση των συναλλαγών μέσω του διαδικτύου; 

3. Ποιά είναι η συνεισφορά του ηλεκτρονικού επιχειρείν στη βελτίωση των 

επιδόσεων κερδοφορίας της εταιρίας; 

4. Υπάρχουν αξατομικευμένες και νέες εμπειρίες που προσφέρονται από την 

BASF και τη Nalco; 

 

2. Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας  

Τα τελευταία χρόνια ένας αυξανόμενος αριθμός μικρών και μεγάλων 

επιχειρήσεων χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και άλλα ηλεκτρονικά μέσα για να 

διεξάγουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Ένας από τους κύριους τρόπους με 

τους οποίους το διαδίκτυο έχει χρησιμοποιηθεί είναι μέσω της χρήσης των δικτυακών 

τόπων των επιχειρήσεων για την εφαρμογή δραστηριοτήτων ηλεκτρονικού μάρκετινγκ. 

Αυτή η βιβλιογραφική ανασκόπηση ασχολείται με το ηλεκτρονικό επιχειρείν 

γενικότερα και εξειδικεύει στην εφαρμογή του ηλεκτρονικού εμπορίου στο 

μάρκετινγκ. Ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο ηλεκτρονικού επιχειρείν, το προφίλ των 

πελατών έχει θεωρηθεί ότι είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην ανάπτυξη ενός 

αποτελεσματικού δικτυακού τόπου. Αυτό ήταν το επιχείρημα που προέβαλαν οι 

Bhatnagar et al. (2000). Σύμφωνα με την άποψή του, μια σειρά παραμέτρων θα πρέπει 

να παρατηρηθεί λόγω της επιρροής τους στη συμπεριφορά των αγορών στο διαδίκτυο, 

όπως η ηλικία, το φύλο και η προηγούμενη εμπειρία στο διαδίκτυο.  Άλλοι παράγοντες 
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που εντοπίστηκαν ότι σχετίζονται με το προϊόν περιλαμβάνουν τη διασύνδεση με το 

«εγώ» και την τεχνική πολυπλοκότητα. Από την άλλη μεριά, οι Szymanski και Hise 

(2000) τόνισαν ότι ο σχεδιασμός του δικτυακού τόπου είναι ένας σημαντικός 

παράγοντας που καθοδηγεί τις εκτιμήσεις των καταναλωτών και την προσωπική 

ικανοποίηση στο ηλεκτρονικό επιχειρείν. Με βάση τα παραπάνω, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί η παρακάτω συνάρτηση για να εκφράσει τα κριτήρια μοντελοποίησης:  

Αποτελεσματικότητα Δικτυακού Τόπου = f (σχεδιασμός ιστοτόπου, προϊόντα, πελάτες και 

χρήση υπηρεσιών διαδικτύου). 

Οι Palm και Griffth (1998) επίσης κατέληξαν σε μια διαγραμματική απεικόνιση μιας 

μεθόδου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ερευνηθεί με έναν αποτελεσματικό 

τρόπο η παρουσίαση ενός δικτυακού τόπου.  

 

 

Το διάγραμμα του Emerging Model Web Marketing 

 

  Σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιέχονται σε ορισμένη βιβλιογραφία του 

μάρκετινγκ και συγκεκριμένα του διαδικτυακού μάρκετινγκ, το  E-marketing θεωρείται 

ως η πηγή των προϊόντων και του χαρακτηρισμού των πελατών. Στο ίδιο θέμα, οι 

Novak et al. (2000) συμπέραναν ότι τα υψηλά επίπεδα εστιασμένης προσοχής και 

εγρήγορσης είναι βασικοί παράγοντες για τη δημιουργία μιας διαδικτυακής εμπειρίας 

διότι παρέχουν μεταβλητές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη μέτρηση της ροής.  

Στις απόψεις των Lincy και Ariely (2000), αναφέρεται ότι η ποσοτικοποίηση 

ορισμένων από τις πλέον χρησιμοποιούμενες παραμέτρους παρέχει εύκολη αναζήτηση 

προϊόντων, πληροφορίες για ένα προϊόν ή το κόστος ενός συγκεκριμένου προϊόντος 

που προσφέρεται από μια εταιρεία. 

Σύμφωνα με τα πειράματα στην Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή (Human 

Computer Interaction - HCI), που έγινε από τον Nielsen (2000), υπάρχουν σημαντικές 
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τεχνικές βιβλιογραφίες  που έχουν συζητηθεί ευρέως για τα θέματα του HCI και άλλων 

εννοιών της επιστήμης των υπολογιστών που βοηθούν στον χαρακτηρισμό διαφόρων 

χρήσεων του διαδικτύου. Οι Brown et al. (1999) παρείχαν επίσης κατευθυντήριες 

αρχές για το σχεδιασμό μιας διεπαφής χρήστη που έχουν μεγάλο εύρος εφαρμογών 

πέρα από τον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο PItkows (2000) παρείχε σύνοψη 

χαρακτηρισμών του διαδικτύου που είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία ενός 

μαθηματικού μοντέλου.  Ο Fleming (1998) θεωρήθηκε ως πηγή πληροφοριών σχετικά 

με την ποσοτική διαδικασία χαρακτηρισμού κατά το σχεδιασμό μιας ιστοσελίδας. Το 

σύστημά του ήταν αρκετά διαφορετικό από το πλαίσιο του HCI γιατί αποτελείται από 

διάφορες αρχές σχεδιασμού  που έχουν ενοποιηθεί σε μία μονάδα από έμπειρους 

σχεδιαστές ιστοσελίδων. Οι Fox και Gruiniger (1998) συζήτησαν επίσης οτι η 

μοντελοποίηση της επιχείρησης με βάση την οντολογία αποτελεί την κύρια πηγή της 

τυπικής λογικής μοντελοποίησης. Στη μαθηματική μοντελοποίηση, HCI και 

κανονιστική μοντελοποίηση (normative modeling), όπως ισχυρίζεται o Bakos (1997) 

αποτελούν σημαντικές πτυχές στη μαθηματική μοντελοποίηση. 

2.1. Τρέχουσες τάσεις και μελλοντικές ερευνητικές προσπάθειες  

Για τις μελλοντικές ερευνητικές προσπάθειες στο ίδιο αντικείμενο, υπάρχει 

ανάγκη να εξεταστεί η στρατηγική του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ με μια πιο τεχνική 

προσέγγιση και με επίκεντρο την κατασκευή ενός πρότυπου μοντέλου που να μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο ηλεκτρονικού επιχειρείν από τις επιχειρήσεις. 

Εναλλακτικά, στη μοντελοποίηση με βάση τα δεδομένα, υπάρχει ανάγκη για τη 

διεξαγωγή έρευνας μέσω της εφαρμογής της μεγαλύτερης ανάλυσης domains έτσι 

ώστε να μπορούν να προσδιοριστεί η ορολογία της οντολογίας για το ηλεκτρονικό 

επιχειρείν (Litman, 2000). Η μελλοντική έρευνα πρέπει να δώσει έμφαση στην 

ανάπτυξη ενός μοντέλου που να μπορεί εφαρμόζεται στις επιμέρους ενότητες του 

δικτυακού τόπου έτσι ώστε να μπορούν να αναλυθούν να επιδόσεις της στρατηγικής 

μάρκετινγκ. 

Η Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αποκαλύπτει ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες 

ενσωματώνουν τα βασικές και δραματικές αλλαγές στη σύγχρονη κοινωνία, καθώς και 

στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Ακριβώς όπως και η βιομηχανική επανάσταση άλλαξε 

ριζικά τον τρόπο ζωής λόγω της ανάπτυξης των βιομηχανικών τεχνολογιών, οι 

τεχνολογία της πληροφορίας και της επικοινωνίας (Information and Communications 

Technology – ICT) σήμερα αλλάζουν με ταχείς ρυθμούς την κοινωνία και την αγορά 



7 
 

με τη δημιουργία νέας αξίας για τα προϊόντα μέσω της επικοινωνίας και ανταλλαγής 

γνώσεων (Ruefli et al. 2001). Σύμφωνα με τον Benseeba (2004) η μετάβαση από τη 

βιομηχανική εποχή στην νέα εποχή της πληροφορίας γίνεται με την ριζοσπαστική 

εξέλιξη στη διοίκηση των επιχειρήσεων, διότι απαιτήθηκε ο μετασχηματισμός των 

στρατηγικών σε σχέση με το χώρο και το χρόνο. Επί του παρόντος, με την ύπαρξη του 

εικονικού χώρου που δημιουργείται από την ICT, ο χρόνος έχει αλλάξει γρήγορα σε 

«πραγματικό χρόνο», όπου τα πράγματα μπορούν να πραγματοποιηθούν εντός ενός 

εικονικού χώρου ακαριαία. Ο Normann (2001) επισημαίνει ότι στο σύγχρονο κόσμο, οι 

επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από τη σχέση μεταξύ του χρόνου και του 

χώρου για την αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των 

επιχειρηματικών διαδικασιών τους. 

Η έννοια του ηλεκτρονικού επιχειρείν πηγάζει μέσα από τη νέα αυτή εποχή και 

την ανταγωνιστική πτυχή που φέρνει μαζί της και τη δυνατότητα  χρησιμοποιούν 

εικονικό χώρο και αμελητέο χρόνο για να επικοινωνούν. Αυτό το είδος του 

ανταγωνισμού απαιτεί, συνεπώς, μια διοίκηση που είναι σε θέση να ανταποκριθεί 

γρήγορα μέσα από την αλληλεπίδραση, τη λήψη αποφάσεων και την προσαρμογή στις 

νέες μορφές των επιχειρήσεων (Liang et al (2007); Chang et al (2011)). Πρόσφατες 

μελέτες επισημαίνουν ότι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι πολύ ευκίνητες και ευέλικτες, 

προκειμένου να επωφεληθούν από τις νέες εξελίξεις και από το ηλεκτρονικό εμπόριο 

(Phillips και Wright (2009); Dominici (2008); Golinelli (2010)). Η ευελιξία στο 

εσωτερικό των οργανισμών και στο εξωτερικό τους περιβάλλον καθίσταται 

πρωταρχικός παράγοντας για την επιβίωση πολλών οργανισμών (Philips και Wright, 

2009). Ως εκ τούτου, η γνώση της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας θα πρέπει να 

δημιουργείται και να μοιράζεται με την εφαρμογή νέων οργανωτικών μοντέλων και 

αποτελεσματικών υποδομών ICT.  

2.2.  Το μοντέλο του ηλεκτρονικού επιχειρείν 

Είναι αρκετά σαφές ότι η εφαρμογή των μοντέλων ηλεκτρονικού επιχειρείν 

είναι επιτακτική ανάγκη για τους οργανισμούς για να περιηγηθούν στο σύνθετο 

σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον και να εξασμαλίσουν την επιτυχία. Προκειμένου 

να αποκτήσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που έρχεται με την εφαρμογή του 

ηλεκτρονικού επιχειρείν, μια επιχείρηση πρέπει να είναι σε θέση να ενσωματώσει την 

εσωτερική και την εξωτερική πληροφορία και να καταλήξει σε ένα μοντέλο που 

βασίζεται στην επεξργασμένη ολοκληρωμένη πληροφορία. Ένα επιχειρηματικό 
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μοντέλο έχει περιγραφεί  από τους Hedman και Kalling (2003) ως μια περιγραφή των 

βασικών στοιχείων μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας. Ένα από τα κύρια συστατικά 

στοιχεία μιας επιχείρησης είναι το στοιχείο μάρκετινγκ. Αυτό το στοιχείο καθορίζει 

την επιτυχία ή την αποτυχία πολλών επιχειρήσεων, δεδομένου ότι καθορίζει την 

ικανότητα των εταιρειών να πωλούν τα προϊόντα τους και να κερδίσουν μια απόδοση 

στην επένδυσή. Για το λόγο αυτό, πολλοί ερευνητές έχουν επικεντρωθεί σε μεγάλο 

βαθμό το στοιχείο της δημιουργίας αξίας (value creation) του ηλεκτρονικού επιχειρείν, 

το οποίο σχετίζεται με το e-marketing. Ο Hanson (2000) υπαινίσσεται ότι η δημιουργία 

αξίας για το ηλεκτρονικό επιχειρείν μπορεί να έρθει σε δύο διαφορετικές φύσεις: 

δημιουργία αξίας με βάση τη βελτίωση και δημιουργία αξίας με βάση τα έσοδα. Η 

πρώτη επικεντρώνεται κυρίως στην ενίσχυση των σημάτων και της ποιότητας, ενώ η 

δεύτερη επικεντρώνεται στα μοντέλα όπου οι χρήστες πληρώνουν (user pay revenue 

models) και τα οποία τα συνδέει με τις διεπιχειρησιακές συναλλαγές (Β2Β). Το κύριο 

σημείο είναι ότι τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής του ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-

marketing πιο συγκεκριμένα), είναι ότι είτε βελτιώνουν τις σημερινές μεθόδους της 

επιχείρησης ή οτι αποφέρουν έσοδα μέσω της κυκλοφορίας σε μια ιστοσελίδα της 

εταιρείας. 

Μια βασική συμφωνία μεταξύ πολλών ερευνητών είναι ότι αν και το 

ηλεκτρονικό επιχειρείν στο σύνολό του είναι ζωτικής σημασίας για κάθε σύγχρονη 

επιχείρηση που στοχεύει στην επιτυχία καθώς και την επιβίωση στις ιδιαίτερα 

ανταγωνιστικές αγορές, το e-marketing είναι η μεγαλύτερη συνιστώσα του 

ηλεκτρονικού επιχειρείν που έχει σημασία για την κερδοφορία της επιχείρησης 

(Kramer et al, 2000., Hedman και Kalling 2003., Hanson, 2000). Οι Kramer et al. 

(2000) παρατηρούν ότι πολλές μεγάλες επιχειρήσεις αλλά και μικρές επιχειρήσεις 

επικεντρώνονται τώρα τις προσπάθειές τους στο ηλεκτρονικό marketing, και γι’αυτό 

είναι σημαντικό να δοθεί έμφαση στις ορθές στρατηγικές για το e-marketing μέσω 

μοντέλων ηλεκτρονικού επιχειρείν που να δίνουν επαρκή έμφαση στο ηλεκτρονικό 

εμπόριο, χωρίς κατ' ανάγκην να παραβλέπονται  τα άλλα συστατικά του ηλεκτρονικού 

επιχειρείν στο πλαίσιο της επιχείρησης 

2.3.  Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ 

Το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ θεωρείται γενικά ως μια νέα φιλοσοφία στην 

επιχείρηση καθώς και μια σύγχρονη επιχειρηματική πρακτική που περιλαμβάνει την 

εμπορία των προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά περιλαμβάνουν γενικά αγαθά και υπηρεσίες 
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καθώς και πληροφορίες και ιδέες, οι δύο τελευταίες έχουν γίνει πιο συχνές στο 

σύγχρονο κόσμο της διάδοσης των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας. 

Μελέτες της σχετικής βιβλιογραφίας υποστηρίζουν ότι οι ορισμοί του e-marketing 

ποικίλλουν ανάλογα με τις απόψεις των διαφόρων συγγραφέων, το υπόβαθρο καθώς 

και ειδικότητες τους. Οι Smith και Chaffey (2005) ορίζουν το ηλεκτρονικό εμπόριο ως 

την επίτευξη των στόχων μάρκετινγκ μέσω της εφαρμογής των ψηφιακών 

τεχνολογιών. Από την άλλη πλευρά το ηλεκτρονικό εμπόριο ορίζεται από τους Strauss 

και Frost (2001) ως εφαρμογή των ηλεκτρονικών δεδομένων και εφαρμογών για το 

σχεδιασμό και την εκτέλεση της σύλληψης, της διανομής και της τιμολόγησης των 

ιδεών, αγαθών και υπηρεσιών για τη δημιουργία ανταλλαγών που ικανοποιούν τους 

στόχους του ατόμων και των οργανισμών. Για λόγους αυτού του εγγράφου, ο δεύτερος 

ορισμός φαίνεται πιο ελκυστικός σε έκταση και λεπτομέρεια, όμως υπάρχουν αρκετοί 

άλλοι ορισμοί που προσφέρονται από άλλους συγγραφείς, αλλά όλοι στηρίζονται στις 

ίδιες έννοιες, όπως παραπάνω. 

Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας από τον Smith και Chaffey, (2005) 

αποκαλύπτει ότι ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια που αντιμετωπίζει η βιβλιογραφία 

σχετικά με το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ και το ηλεκτρονικό εμπόριο σε γενικές γραμμές 

είναι η έλλειψη σαφήνειας όσον αφορά την αντιμετώπιση της έννοιας και του ορισμού 

του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ. Οι περισσότεροι ερευνητές έχουν παρατηρηθεί σε κακή 

χρήση του όρου e-marketing από το ιδιαίτερα σύγχυση με άλλους σχετικούς όρους, 

όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, το ηλεκτρονικό επιχειρείν και το internet marketing. Το 

σημαντικό πράγμα είναι, ωστόσο, να αντιληφθούν ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο 

αποτελεί μέρος του ηλεκτρονικού επιχειρείν και έχει ευρύτερο πεδίο εφαρμογής από ό, 

τι η εμπορία μέσω Διαδικτύου. Ενώ η εμπορία μέσω Διαδικτύου περιλαμβάνει τη 

χρήση του Διαδικτύου, το e-marketing τα βάζει όλα αυτά σε εφαρμογή και προχωρεί 

περισσότερο να ενσωματώσει την εφαρμογή και άλλων εργαλείων, όπως τα intranets 

και το mobile phone marketing. To ηλεκτρονικό επιχειρείν και το ηλεκτρονικό εμπόριο 

έχουν μεγαλύτερη εμβέλεια από το e-marketing με το τελευταίο να αποτελεί μόνο ένα 

μέρος των άλλων δύο, όπως φαίνεται παρακάτω (El-Gohary et al. 2010). 
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Πηγή: El-Gohary et al. (2010) 

Όσον αφορά τους El-Gohary et al. (2010), η εφαρμογή προγραμμάτων 

ηλεκτρονικού μάρκετινγκ από μεγάλους οργανισμούς σε όλο τον κόσμο αυξάνεται με 

ταχείς ρυθμούς και αλλάζουν το τοπίο του μάρκετινγκ πάρα πολύ. Ο κύριος λόγος 

είναι ότι η ανάπτυξη και διάδοση του Διαδικτύου και άλλων ηλεκτρονικών εργαλείων 

μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων των κινητών συσκευών, intranets και extranets δεν 

δημιουργεί μόνο περισσότερες ευκαιρίες στη διεύρυνση των αγορών, αλλά μπορεί 

επίσης να εξαλείψει πολλές από τις απειλές και τον ανταγωνισμό, αν εφαρμόζεται με 

στιβαρό τρόπο. 

2.4.  Ανταγωνιστικές στρατηγικές ηλεκτρονικού μάρκετινγκ για τις επιχειρήσεις.  

Το Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ, η εφαρμογή των ηλεκτρονικών δεδομένων και 

εφαρμογών για το σχεδιασμό και την εκτέλεση της σύλληψης, της διανομής και της 

τιμολόγησης των ιδεών, αγαθών και υπηρεσιών για τη δημιουργία ανταλλαγών που 

ικανοποιούν τους στόχους των ατόμων και των οργανισμών αυξάνεται με πολύ 

γρήγορο ρυθμό, σύμφωνα με πολλούς συγγραφείς (Kamel, 2005., Porter, 2001., Padget 

και Mulvey, 2007). Είναι βέβαιο ότι η τεχνολογία έχει τροποποιήσει αρκετές πτυχές 

του σύγχρονου μάρκετινγκ. Στο σημερινό επιθετικό τεχνολογικά περιβάλλον, είναι 

προφανές ότι οι ανταγωνιστικές στρατηγικές μάρκετινγκ που προέρχονται από τις 

επιδράσεις της τεχνολογίας θα παρέχει συνεχώς την απάντηση στις προκλήσεις του 

αυξανόμενου ανταγωνισμού (Padget και Mulvey, 2007). Τα τμήματα μάρκετινγκ των 

μεγάλων εταιρειών στην προσπάθειά τους να χτίσουν στρατηγικές που θα 

σταθεροποιήσουν τη θέση τους στην αγορά στο μέλλον δεν έχουν άλλη επιλογή από το 
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να εκτιμήσουν τη δύναμη της προηγμένης τεχνολογίας των πληροφοριών επειδή το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα συνδέεται όλο και περισσότερο με την εφαρμογή 

προηγμένων τεχνολογιών. Το βασικό ζήτημα είναι ότι η πρόοδος στην τεχνολογία της 

πληροφορίας αυξάνει την αποτελεσματικότητα και την  απόδοση του μάρκετινγκ, ενώ 

ταυτόχρονα βοηθά σημαντικά στην περικοπή των δαπανών (Herbert, 2004). 

3. Μεθοδολογία 

Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τα βήματα που πραγματοποιούνται για την επίτευξη 

των στόχων της παρούσας μελέτης. Ο κύριος στόχος της μελέτης είναι να εκτελέσει 

μια αξιολόγηση των δικτυακών τόπων των δύο εταιρειών, της BASF και της NALCO. 

Σε αυτή την περίπτωση οι δύο δικτυακοί τόποι που αξιολογούνται περιλαμβάνουν τα 

basf.com και Nalco.com. Οι ερευνητικές ερωτήσεις έχουν αναπτυχθεί με σκοπό να 

ικανοποιήσουν τους στόχους της συγκεκριμένης έρευνας και με τη βοήθειας της 

αναθεώρησης της σχετικής βιβλιογραφίας που περιγράφηκε στο προηγούμενο 

κεφάλαιο. Η εργασία αυτή επικεντρώθηκε τόσο στην ποιοτική όσο και στην ποσοτική 

προσέγγιση σύμφωνα με την οποία τα ποσοτικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τις 

δύο ιστοσελίδες χρησιμοποιήθηκαν για την επικύρωση ποιοτικών συμπεράσματα, ενώ 

τα ποιοτικά δεδομένα ήταν επίσης χρήσιμα για την ερμηνεία ορισμένων ποσοτικών 

συμπερασμάτων. 

Στη σύγκριση των παραπάνω επιχειρηματικών  μοντέλων, υπήρχαν 

διαφορετικές οπτικές γωνίες που χρησιμοποιήθηκαν. Η πρώτη μέθοδος για τον 

προσδιορισμό του μοντέλου ηλεκτρονικού επιχειρείν από τις δύο εταιρείες ήταν η 

χρήση της ανταγωνιστικής τους θέσης στον τομέα δραστηριοποίησης τους. Η δεύτερη 

προοπτική ήταν ο προσδιορισμός της σχετικής θέσης σε σχέση με διάφορους τομείς 

της βιομηχανίας. 

Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, έχουν εντοπιστεί και διατυπωθεί διαφορετικά 

εργαλεία αξιολόγησης. Τα κριτήρια αυτά εφαρμόζονται κατά την αξιολόγηση και 

διάφορες εφαρμογές επιχειρηματικής στρατηγικής σε διάφορα στάδια του κύκλου ζωής 

της βιομηχανίας. Παράδειγμα αυτών των εργαλείων περιλαμβάνει τη χρήση του 

μοντέλου Growth Share Portfolio, που δημιουργήθηκε από την Boston Consulting 

Group. Το δεύτερο είναι το μοντέλο Directional Policy Matrix , το οποίο 

δημιουργήθηκε και εφαρμόστηκε από την εταιρεία Shell σύμφωνα με τον Brown 

(1990). Άλλα μοντέλα περιλαμβάνουν την ανταγωνιστική δύναμη και την ανάλυση της 

αλυσίδας αξίας τα οποία δημιουργήθηκαν από τον Porter. Οι Afuan και Τούτσι (2003) 
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ήρθαν επίσης με διάφορα κριτήρια αξιολόγησης για το ηλεκτρονικό επιχειρείν, που θα 

ισχύουν και στην περίπτωση αυτή. Τα μοντέλα αξιολόγησης των επιχειρήσεων ισχύουν 

για την εφαρμογή στην παρούσα μελέτη, λόγω της κρίσιμης, ολοκληρωμένης και 

αποτελεσματικής απόδοσή τους. 

Σε αυτή τη μελέτη, το μοντέλο Directional Policy Matrix είναι χρήσιμο διότι 

παρέχει ένα κριτήριο για την τοποθέτηση διαφορετικών μοντέλων ηλεκτρονικού 

επιχειρείν σε δύο βασικές απόψεις, την  ανταγωνιστική ικανότητα και την 

ελκυστικότητα της αγοράς, τα οποία και τα δύο μπορούν να εφαρμοστούν στην 

περίπτωση της BASF και της Nalco. Προκειμένου να καταλήξουμε σε ποσοτικά 

στοιχεία, χρησιμοποιήθηκε αριθμητική βαθμολογία με δείκτη 1, 2 και 3. Ο δείκτης 1 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αντιπροσωπεύει λιγότερο ευνοϊκή, ενώ ο δείκτης 3 

αντιπροσωπεύει την πλέον ευνοϊκή θέση της εκάστοτε εταιρίας. Λαμβάνοντας υπόψη 

ότι τα μοντέλα που εφαρμόζονται από την BASF μπορεί να μην είναι στο ίδιο στάδιο, 

όπως αυτό που χρησιμοποιείται από Nalco, καθίσταται πολύ δύσκολο να έχουμε μια 

αποτελεσματική σύγκριση, επειδή παρουσιάζουν ένα μείγμα ποιοτικών και ποσοτικών 

παραμέτρων (Ulwick, 2002).  Υψηλός σταθμισμένος μέσος όρος υποδηλώνει μια η 

εταιρεία που το μοντέλο του ηλεκτρονικού επιχειρείν είναι σε θέση να παρέχει μια 

βιώσιμη ανάπτυξη της ταμειακής ροής με μειωμένο κόστος και κερδοφόρα ανάπτυξη. 

Υψηλός σταθμισμένος μέσος όρος είναι επίσης δεδομένος, όταν η εταιρεία διαθέτει 

ένα μοντέλο που μπορεί να συμβάλει θετικά στην περιθώριο κέρδους (margins). Άλλες 

παράμετροι που εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία είναι όταν το σύστημα έχει υψηλό 

βαθμό συνέργειας ιδιαίτερα με τις δραστηριότητες που ήδη υπάρχουν. Η μεθοδολογία 

που χρησιμοποιήθηκε έδωσε περισσότερο βάρος στο μοντέλο το οποίο έχει θετική 

συμβολή στην επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην αγορά. Τα κριτήρια που 

ικανοποιούν αυτό το μοντέλο περιλαμβάνουν την έμφαση στην ανταγωνιστικότητα της 

αγοράς, τη διαφοροποίηση των προϊόντων και μειωμένο κόστος της ηγεσίας (low cost 

leadership). 

Σύμφωνα με τον Porter (2001), οι παραπάνω παράγοντες παρέχουν μια θετική 

συμβολή που μπορεί να αυξήσει το μερίδιο αγοράς της εταιρείας, καθώς και να 

δημιουργήσει μια αειφόρο κερδοφόρα ανάπτυξη. Κατά την άποψη των Rogers et al 

(1999), η υποκειμενική εκτίμηση δημιουργεί μεταβολές στην επίλυση των περιπλοκών 

που συνδέονται με τα πολλαπλά κριτήρια αποφάσεων (multi-criteria decision). Για 

παράδειγμα, το μοντέλο Electre που υποστηρίχθηκε με το γαλλικό σύστημα των 

πολλαπλών κριτηρίων λήψης αποφάσεων. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αυτή η 
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ανάλυση επικεντρώθηκε στην εξέταση των δικτυακών τόπων και συνεργιών, υπήρχε 

ανάγκη να εφαρμοστεί ένα υποκειμενικό κριτήριο για να εξεταστεί η θέση του 

μοντέλου ηλεκτρονικού μάρκετινγκ που χρησιμοποιείται από τις εταιρείες. Αυτό έγινε 

με το Directional Policy Matrix. Η μελέτη χρησιμοποίησε δευτερογενείς πηγές, όπως 

πληροφορίες από τις ιστοσελίδες και το αποτέλεσμα συνοψίζεται με ποσοτικό τρόπο. 

Για την ανάλυση της στρατηγικής του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ των δύο 

επιχειρήσεων χρησιμοποιήσαμε επίσης ένα νέο εργαλείο που διατίθεται από την 

εταιρία HubSpot και ονομάζεται Web Marketing Grader. Το εργαλείο αυτό έχει 

σχεδιαστεί για να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ, να 

τη συγκρίνει με τον ανταγωνισμό και να υποδεικνύει τις απαραίτητες βελτιώσεις. Αυτό 

το marketing grader αναλύει πάνω από 30 μεγέθη της αποτελεσματικότητας του 

μάρκετινγκ και βαθμολογεί την εταιρία στην κλίμακα 1 -100.  

Με τη χρήση αυτού του εργαλείου γίνεται εκτίμηση της απόδοσης στην κορυφή 

της χοάνης μάρκετινγκ (top of e-marketing funnel) όπου περιλαμβάνεται η ικανότητα 

της εταιρίας να δημιουργεί νέο ενδιαφέρον για το δικτυακό τόπο και να αυξάνει την 

κίνηση σε αυτό, στην μέση της χοάνης (middle of e-marketing funnel) όπου 

περιλαμβάνει τη δυνατότητα της εταιρίας να μετατρέπει τους επισκέπτες σε δυνητικούς 

πελάτες και τέλος στα analytics όπου περιλαμβάνεται η μέτρηση και η σύγκριση των 

κατάλληλων παραμέτρων. 

Η δειγματοληψία για τη μελέτη αυτή ήταν πολύ απλή στη φύση της. Η μελέτη 

αυτή είχε ως στόχο μόνο δύο πληθυσμούς και αυτοί ήταν οι δικτυακοί τόποι των δύο 

εταιριών. Η δειγματοληψία περιλάμβανε τη επιλογή σχετικού τμήματος της κάθε 

ιστοσελίδες των εταιριών ώστε να συλλεχθούν οι σχετικές πληροφορίες.  

Τα δεδομένα που συλλέγονται εδώ μπορούν να περιγραφούν ως “πρωτογενή” 

επειδή ο δικτυακός τόπος της εταιρείας επικοινωνεί απευθείας στους επισκέπτες του 

ότι η εταιρεία θα είχε κοινοποιήσει από πρώτο χέρι.  

Για τη συλλογή των δεδομένων ο ερευνητής επισκέφθηκε τους δύο ιστοτόπους 

και ερεύνησε τα μοντέλα του ηλεκτρονικού επιχειρείν που ακολουθούνται από τις δύο 

εταιρίες και πως εφαρμόζονται τα κριτήρια του e-marketing. Ο στόχος αυτής της 

έρευνας ήταν κυρίως να αποκτήσουμε τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά στοιχεία για 

την ανάλυση. 
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4.  Ανάλυση Δεδομένων και ερμηνεία των ευρημάτων. 

Σε αυτό το τμήμα η μελέτη θα παρέχει την ανάλυση των δεδομένων που 

προήλθαν από τη μελέτη των δικτυακών τόπων των δύο εταιριών ώστε να διαπιστωθεί 

πως το ηλεκτρονικό επιχειρείν έχει βελτιώσει την απόδοσή τους. Η πρώτη εκτίμηση 

αφορά την εφαρμογή του μοντέλου ηλεκτρονικού επιχειρείν. Στην περίπτωση αυτή θα 

χρησιμοποιηθεί το σύμβολο (*) όπου τρεις αστερίσκοι υποδηλώνουν ευνοϊκή θέση της 

εταιρίας ενώ λιγότεροι αστερίσκοι υποδηλώνουν λιγότερο ευνοϊκή θέση. Θα πρέπει σε 

αυτό το σημείο να τονιστεί ότι η παρακάτω εκτίμηση αποτελεί υποκειμενική εκτίμηση 

του συγγραφέα. 

Πίνακας 1: Εφαρμογή υποκειμενικής εκτίμησης 

Κριτήριο BASF NALCO 

Ανταγωνιστική Ικανότητα   

Άμεσο κόστος (Direct cost) ** * 

Περιθώριο κέρδους *** *** 

Εστίαση στην τμηματοποίηση της αγοράς *** *** 

Υπηρεσίες self-service στους πελάτες * * 

Δυνατότητες για ανατροφοδότηση από τους 

πελάτες (customer feedback) 

*** *** 

Δυνατότητα πελατών να ανιχνεύουν παραγγελίες *** *** 

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση *** *** 

Αποτελεσματικότητα στην μεταφορά αγαθών και 

υπηρεσιών 

*** *** 

Διαφοροποίηση προϊόντων και υπηρεσιών *** *** 

Δύναμη του σήματος *** *** 

Δυνατότητα για την υπάρχουσα δραστηριότητα *** *** 

Μειωμένο κόστος ηγεσίας *** *** 
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Ανταγωνιστική θέση  *** *** 

Μέσος Όρος 2.8 2.6 

Ελκυστικότητα της αγοράς   

Μέγεθος της αγοράς *** ** 

Ανάπτυξη της αγοράς *** *** 

Ανταγωνισμός ** ** 

Εμπόδια εισόδου νέων ανταγωνιστών (Entry 

Barriers) 

*** ** 

Απειλή αντικατάστασης  *** *** 

Διαπραγματευτική ικανότητα προμηθευτών  *** *** 

Διαπραγματευτική ικανότητας πελατών * * 

Διαπραγματευτική ικανότητα καναλιών διανομής *** *** 

Μέσος Όρος 2.6 2.4 

 

4.1. Η Εταιρία BASF 

Το ηλεκτρονικό επιχειρείν, όπως χρησιμοποιείται από την BASF έχει ως στόχο 

την απόκτηση νέων πελατών καθώς και τη μεγιστοποίηση της αξίας των υπαρχόντων, 

έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη απόδοση από διάφορες προωθητικές 

δραστηριότητες και μάρκετινγκ.  Η BASF έχει εφαρμόσει το εργαλείο του δικτυακού 

τόπου ως κομβικό σημείο για ένα καλά δομημένο πρόγραμμα CRM στην παγκόσμια 

λειτουργία της. Το σύστημα αυτό, σύμφωνα με την παρούσα αξιολόγηση, έχει 

καταστήσει ευκολότερη την αυτοματοποίηση της δύναμης των  πωλήσεων, η οποία με 

τη σειρά της έχει βοηθήσει ώστε να επωφεληθεί η εταιρία σημαντικά από προωθητικές  

δραστηριότητες χρησιμοποιώντας τον δικτυακό τόπο. Η εταιρία έχει συνεργάτες - 

διανομείς που λειτουργούν στα διάφορα μέρη του κόσμου, στους οποίους δίνεται 

κωδικός πρόσβασης, ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση στις βασικές πληροφορίες 

σχετικά με τα προϊόντα. Οι πελάτες μπορούν επίσης επικοινωνήσει με την εταιρεία με 

την ανάρτησή των ερωτήσεων τους στο διαδίκτυο. Η εταιρεία διαθέτει ένα καλά 
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οργανωμένο τηλεφωνικό κέντρο και μια γραμμή βοήθειας για την υποστήριξη 

διαφόρων ενεργειών και όλα αυτά τα συστήματα έχουν αυτοματοποιηθεί μέσα στον 

δικτυακό τόπο. Η ιστοσελίδα ως εκ τούτου θεωρείται ότι είναι το κεντρικό σημείο από 

όπου πηγάζουν πληροφορίες για το προϊόν ενώ μπορούν να συμπεριληφθούν και 

υπηρεσίες προς τους πελάτες και lead referrals. Επομένως ο διαδικτυακός τόπος της 

BASF αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της στρατηγικής σχέσεων με τους πελάτες και η 

ομάδα μάρκετινγκ έχει την ευθύνη για τη μεγιστοποίηση της αξίας της επένδυσης, έτσι 

ώστε να δημιουργηθεί μια αξιοσημείωτη αύξηση στην απόδοση των επενδύσεων που 

να μπορεί να αναφερθεί στην διοίκηση, τους επενδυτές και τους μετόχους της εταιρίας. 

Το ηλεκτρονικό επιχειρείν, όπως χρησιμοποιείται από τη BASF έχει σημαντικό 

αντίκτυπο στους πελάτες και την εταιρεία. 

Πρόταση αξίας πελάτη (Customer Value Proposition): Όπως φαίνεται στον 

δικτυακό τόπο, η BASF δίνει αξία στους πελάτες της και έχει  δημιουργήσει δύο 

στρατηγικές  εξυπηρέτησης πελατών. Στην πρώτη στρατηγική, η εταιρεία προσφέρει 

άμεση προμήθεια των προϊόντων στην αγορά. Στη δεύτερη στρατηγική, υπάρχουν 

συνεργάτες που προσλαμβάνονται σε διάφορες περιοχές- Αντιπρόσωποι οι οποίοι 

προσφέρουν προϊόντα και τεχνικές υπηρεσίες στους πελάτες. Τα προϊόντα τους είναι 

κυρίως βιομηχανικά και συνεπώς απευθύνονται κυρίως σε εταιρικούς πελάτες. Η 

τιμολόγηση όπως φαίνεται στον δικτυακό τόπο είναι λογική και ανταγωνιστική και 

αυτό ήταν μια εξαιρετική στρατηγική για να κερδίσει μεγάλο αριθμό πελατών. 

 Έσοδα: Ο όγκος πωλήσεων της BASF ήταν κατά το προηγούμενο έτος άνω των 73 

δισ. ευρώ. Τα έσοδα που προκύπτουν από την εταιρεία προέρχεται από την αξία που 

δημιουργήθηκε για να τους καταναλωτές μέσω τμηματοποίησης της αγοράς μέσω μιας 

ανταγωνιστικής επιχειρηματικής στρατηγικής. Τα τμήματα που στοχεύουν 

περιλαμβάνουν B2B και B2C τα τμήματα της αγοράς. 

Η ιστοσελίδα της BASF είναι πολύ περιεκτική, επειδή ασχολείται με τις 

ανάγκες και τις απαιτήσεις για όλα τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη. Υπάρχει πλήρης 

ενημέρωση για τα προϊόντα που προσφέρονται στην αγορά. Η ιστοσελίδα παρέχει 

επίσης δυνατότητα καταχώρησης, η οποία επιτρέπει στους καταναλωτές να κάνουν τις 

παραγγελίες τους online. Η ιστοσελίδα έχει επίσης ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να καταγράψει όλο το λεπτομερές προφίλ των εν δυνάμει πελατών. 

Η ιστοσελίδα παρέχει επίσης μια ευκαιρία για τους πελάτες να έχουν self service και 

χαμηλό κόστος ηγεσίας. Η ιστοσελίδα έχει καταστήσει το σήμα της BASF να 
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δυναμώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό στην αγορά. Τα διαφοροποιημένα κανάλια διανομής 

έχουν γίνει επίσης πλεονέκτημα για την εταιρεία. Αυτό το μοντέλο ανάπτυξης έχει 

επιτρέψει στη BASF να επιτύχει βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, δεδομένου ότι η 

χημική βιομηχανία θεωρείται άκρως ανταγωνιστική. 

4.1.1. Λύσεις ηλεκτρονικού επιχειρείν για την BASF 

Όπως φαίνεται από την μελέτη της ιστοσελίδας, η BASF κατατάσσεται μεταξύ 

των εταιρειών που έχουν επενδύσει πολλά στο ηλεκτρονικό επιχειρείν. To ηλεκτρονικό 

επιχειρείν σήμερα θεωρείται ως εξέλιξη της τεχνολογίας, όπου λόγω της ταχύτατης 

εφαρμογής έχει συμμετοχή σε διάφορους τομείς της οικονομίας. Η BASF θεωρείται 

από τους πρωτοπόρους στην υλοποίηση λύσεων ηλεκτρονικού επιχειρείν, ώστε οι 

πελάτες να μπορούν να λειτουργήσουν με τον πιο επιτυχημένο τρόπο. Επί του 

παρόντος η BASF έχει κατακτήσει σημαντικό μερίδιο στο ηλεκτρονικό επιχειρείν σε 

όλους τους τομείς της λειτουργίας της. 

Η εταιρεία διαθέτει ένα WorldAccount για την πλατφόρμα πληροφοριών και 

web-based συναλλαγών. Έχουν επίσης ένα σύστημα (Elemica) που συνδέει τα 

συστήματα ERP, έτσι ώστε οι εταίροι που είναι σε θέση να χρησιμοποιούν 

ηλεκτρονική γλώσσα να μπορούν να έχουν άμεση ανταλλαγή δεδομένων εφοδιαστικής 

τιμολογίων και παραγγελιών. Ο διαδικτυακός τόπος  έχει ενισχύσει την ταχεία 

ανταλλαγή των πληροφοριών που έχουν βελτιώσει τις διαδικασίες διαχείρισης των 

παραγγελιών, καθώς και βοήθησαν την εταιρεία να εξοικονομήσει κόστος λειτουργίας 

και χρόνο. Η υπηρεσία του δικτυακού τόπου είναι διαθέσιμη για χρήση 24 ώρες την 

ημέρα και 7 ημέρες την εβδομάδα με αποτέλεσμα να ενισχύεται η  ευελιξία στις 

δραστηριότητες της επιχείρησης. Η ιστοσελίδα διαθέτει όλες τις απαιτούμενες 

πληροφορίες για το προϊόν και αυτό έχει ενισχύσει την τεχνική υποστήριξη στους 

πελάτες. 

4.1.2. Ηλεκτρονικό επιχειρείν για τους πελάτες της BASF  

1. The WorldAccount: Αυτό θεωρείται ως η παγκόσμια πύλη όπου οι διαδικασίες 

παραγγελιοληψίας και οι πληροφορίες για τα προϊόντα είναι διαθέσιμες. 

2. Elemica:  Είναι ένας κόμβος που συνδέει ηλεκτρονικά συστήματα της BASF με 

άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως τους προμηθευτές τους μεταφορείς και τους 

πελάτες. 
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4.2. H εταιρία Nalco 

Η εταιρία Nalco αποτελεί έναν ακόμα οργανισμό του οποίου οι δραστηριότητες 

καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου.  Η εταιρεία έχει ένα ηλεκτρονικό 

επιχειρηματικό μοντέλο που της επέτρεψε να έχει αμοιβαία επωφελείς σχέσεις με τους 

βασικούς παράγοντες του κλάδου. Οι καινοτομίες που λαμβάνουν χώρα στην εταιρεία 

οφείλονται στην αποφασιστικότητα και τη σκληρή δουλειά της ομάδας μάρκετινγκ. Η 

ομάδα έχει κάνει καλή χρήση της ιστοσελίδας για να καλύπτει τις διαφορετικές 

ανάγκες των πελατών. Η οργάνωση της ομάδας μάρκετινγκ  επέτρεψε να 

δημιουργηθούν προγράμματα που είναι οικονομικά αποδοτικά και είναι σύμφωνα με 

τις ανάγκες των πελατών. Επιπλέον, η e-marketing στρατηγική που χρησιμοποιείται 

από τη Nalco ευθυγραμμίζεται με τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται συμβατότητα με τη 

βιομηχανία. Αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί ότι οι προσπάθειες που γίνονται σε 

καινοτόμες εργασίες να αντικατοπτρίζουν τις μοναδικές ανάγκες των διαφόρων 

τμημάτων της αγοράς. Με τον τρόπο αυτό, η ομάδα είναι σε θέση να κατανοήσει τα 

διαφορετικά key business drivers της βιομηχανίας που διαμορφώνουν τις ανάγκες των 

πελατών. Ο δικτυακός τόπος δείχνει ότι υπάρχει μια στενή σχέση συνεργασίας μεταξύ 

των τμημάτων μάρκετινγκ, έρευνα & ανάπτυξη και την ομάδα των πωλήσεων στην 

προσπάθεια να αναπτύξουν νέα προϊόντα (καινοτομία), τα οποία δημιουργούν αξία για 

τους πελάτες αλλά και ανάπτυξη για την εταιρία. Η εταιρεία έχει αναπτύξει ένα 

παγκόσμιο δίκτυο πόρων μάρκετινγκ μέσω της εφαρμογής του διαδικτύου στη 

βιομηχανία. Αυτό έγινε έτσι ώστε η καινοτομία, οι υπηρεσίες προς τους πελάτες και η 

έρευνα και εξέλιξη να πραγματοποιούνται  κατά τρόπο που να πληρούν τα παγκόσμια 

πρότυπα αναγκών. Μέσω αυτών των δυνατοτήτων, η  Nalco έχει την ευκαιρία να 

υποστηρίξει πλήρως τις ανάγκες των πελατών της, καθώς και να δημιουργήσει ένα 

πλαίσιο συνεργασίας στο οποίο βέλτιστες πρακτικές μπορούν να μοιραστούν για 

αμοιβαίο όφελος. 

4.2.1. Online υπηρεσίες που παρέχονται από την εταιρεία Nalco. 

Προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και δυνατότητες του πελάτη, η 

Nalco κατάφερε να αναπτύξει ποικιλία διαδικτυακών εφαρμογών, οι οποίες 

αποσκοπούν στην παροχή και την ενίσχυση της βιομηχανίας και της επιχείρησης. 

Έχουν μια ιστοσελίδα myNalco.com ειδικά σχεδιασμένη για να χρησιμοποιείται ως 

πύλη εισόδου για την πρόσβαση και τον εντοπισμό  συγκεκριμένων στοιχείων των 
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πελατών, πληροφορίες σχετικά με θέματα ασφάλειας στη εργασία, τα στοιχεία για τις 

επιχειρησιακές δραστηριότητες, τη γνώση σε προϊόντα και τη βιομηχανία και τα 

Φύλλα Δεδομένων Ασφαλείας των προϊόντων. Αυτό δημιουργήθηκε για να 

διευκολύνει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και για την εξυπηρέτηση των 

πελατών, έτσι ώστε ένα επιτευχθεί ένας βολικός και εύκολος τρόπο διεξαγωγής 

επιχειρηματικών δράσεων. Το σύστημα ανοίγει μια νέα προσέγγιση όπου η 

συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία της Nalco διατίθεται στους πελάτης για εύκολη 

εφαρμογή στη βιομηχανία. Η καινοτομία και η εφαρμογή των νέων δυνατοτήτων του 

ηλεκτρονικού επιχειρείν εκτελούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να βοηθηθεί η 

αντιμετώπιση προβλημάτων που ενδέχεται να επηρεάσουν τους πελάτες,  αυξάνοντας 

παράλληλα την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα της εταιρείας. 

MyNalco.com: Η κύρια χρήση αυτού του online εργαλείου είναι να βοηθήσει στον 

εντοπισμό εξειδικευμένων πληροφοριών που οι πελάτες μπορούν να χρησιμοποιούν 

για τη λήψη αποφάσεων. Επίσης παρέχει λειτουργικά δεδομένα και πληροφορίες 

σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων. Η βιομηχανία και η γνώση του προϊόντος 

είναι ζωτικής σημασίας στη δημιουργία μακροπρόθεσμων συνεργασιών με τους 

πελάτες και αυξάνει την αξία για τους πελάτες όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών και 

την ποιότητα των προϊόντων. 

3D TRASAR Web: Η online υπηρεσία από τη Nalco δίνει την ευκαιρία στους πελάτες 

και τους βασικούς εταίρους της επιχείρησης να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα και τα 

προσωπικά στοιχεία από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου. Οι άνθρωποι μπορούν να 

κάνουν χρήση του 3D TRASAR και 3D TRASAR Web των οποίων τα δεδομένα 

μπορούν να σταλούν στο διαδίκτυο μέσω LAN, τηλεφώνου internet και ασύρματες 

τεχνολογίες. 

Online υπηρεσία εκπαίδευσης: Το ηλεκτρονικό επιχειρείν που παρέχεται από τη 

Nalco δίνει την ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους να έχουν πρόσβαση online υπηρεσίες 

εκπαίδευσης. Το εκπαιδευτικό κέντρο της Nalco έχει μια διαδραστική ιστοσελίδα για 

online εκπαίδευση στο οποίο οι φορείς και οι μηχανικοί μπορούν να διδάσκονται 

σχετικά με τις βέλτιστες προσεγγίσεις για θέματα που αφορούν την περιοχή ευθύνης 

τους μέσα στη βιομηχανία. 
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4.2.2. Πώς το ηλεκτρονικό επιχειρείν είναι επωφελές για την εταιρεία Nalco. 

Μέσω του ηλεκτρονικού επιχειρείν, η εταιρεία μπορεί και λειτουργεί  σε 24ωρη 

βάση όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Αυτό έχει αυξήσει τον συνολικό χρόνο που 

ξοδεύει η ομάδα των πωλήσεων με τους πελάτες. Επομένως, είναι σε θέση να 

προσδιορίσει νέους τρόπους για να βελτιώσει τις επιδόσεις, την πώληση νέων 

προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και τη δημιουργία νέων λύσεων για τους πελάτες. Το 

σύστημα επίσης έχει μειώσει τις δραστηριότητες χαμηλής αξίας και το χρόνο που 

αφιερώνεται σε διοικητικές εργασίες. Το e-business επίσης έδωσε τη δυνατότητα στην 

εταιρεία να επιτύχει συνεχή βελτίωση της παραγωγικότητας και αυτό έχει μέχρι τώρα 

βοηθήσει να επιτευχθεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και μείωση του κόστους κατά 

περίπου $ 100M. Άλλες σημαντικές συνεισφορές του ηλεκτρονικού επιχειρείν στην 

εταιρεία περιλαμβάνουν τη αύξηση των ταμειακών ροών κατά $ 100Μ. Το σύστημα 

παρέχει επίσης τη δυνατότητα στην επιχείρηση να έχει μια διαρκώς ισχυροποιημένη 

θέση στην αγορά μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης και ανάπτυξης των εργαζομένων 

της. Πέτυχαν συνεχείς βελτιώσεις στις επιδόσεις ασφαλείας, διατηρώντας ηγετικό ρόλο 

στις τεχνολογικές εξελίξεις, την επίτευξη κερδοφόρου ανάπτυξης της βιομηχανίας και 

την υψηλή ανάπτυξη στην κάλυψη νέων γεωγραφικών περιοχών. Έδωσε επίσης τη 

δυνατότητα να οικοδομηθεί μια ισχυρή σχέση με τους πελάτες καθώς και ανάπτυξη της 

υφιστάμενης πελατειακής βάσης της βιομηχανίας.  

4.3. Ευρήματα με βάση τη μέθοδο σύγκρισης των μοντέλων ηλεκτρονικού 

επιχειρείν. 

Η πιο συχνή ερώτηση που θέτουν οι περισσότεροι επιχειρηματίες είναι πώς 

μπορούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα του μάρκετινγκ με την επένδυση 

ελάχιστων ή μηδενικών πόρων. Μια επιχείρηση μπορεί να έχει μία στρατηγική που 

αποδίδει αποτελεσματικά, παρόλα αυτά θα πρέπει να ελέγχει την οποιαδήποτε 

στρατηγική και να αφήνει πάντα περιθώρια για βελτίωση. Η ουσία είναι ότι η 

στρατηγική θα πρέπει να αποδίδει και να βοηθά στην αύξηση των πωλήσεων. Αυτό 

μπορεί να οδηγήσει σε δραματική βελτίωση. Οι στρατηγικές ηλεκτρονικού μάρκετινγκ 

είναι οι διαδικασίες που χρειάζεται μια επιχείρηση για την αγορά στο διαδίκτυο. Ο πιο 

σημαντικός παράγοντας εδώ είναι οι χρήστες του διαδικτύου που πρέπει να 

προσελκύσει, προκειμένου να αυξήσει τις πωλήσεις της στο τέλος της ημέρας. Η εν 

λόγω εταιρεία δεν θα πρέπει να έχει ως εκ τούτου μια απλή ιστοσελίδα, αλλά ένα 

ελκυστικό δικτυακό τόπο που να προσελκύει πιθανούς πελάτες. 
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Τα δύο επιχειρησιακά μοντέλα Nalco και BASF, διαθέτουν δικτυακούς τόπους 

για την διαφήμιση των δραστηριοτήτων τους. Σε αυτή τη μελέτη τα δύο μοντέλα 

συγκρίνονται στο πόσο ανταγωνιστική είναι μια επιχείρηση που διαθέτει δικτυακό 

τόπο για τη προβολή και διαφήμιση των δραστηριοτήτων και των προϊόντων της. 

 

4.3.1. Ανάλυση και Ερμηνεία των ευρημάτων σχετικά με την εν λόγω σύγκριση 

Οι στρατηγικές μάρκετινγκ και για τις δύο ιστοσελίδες ταξινομούνται σε τρεις 

κρίσιμους τομείς μάρκετινγκ χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο ταξινόμησης του web 

marketing. Οι κατηγορίες ταξινόμησης χωρίζονται σε τρεις, ώστε να δούμε ξεκάθαρα 

τη διαφορά στα αποτελέσματα. Πρώτον, η κορυφή της χοάνης μάρκετινγκ (marketing 

funnel) δίνει έμφαση στο πώς μια επιχείρηση μπορεί να εντοπιστεί από τους πιθανούς 

πελάτες στο διαδίκτυο. Πώς η ιστοσελίδα της εταιρείας οργανώνει και βελτιστοποιεί το 

περιεχόμενό της και πάνω απ'όλα τη στρατηγική προώθησης. Δεύτερον, η μέση της 

χοάνης του μάρκετινγκ αναλύει πώς η εισερχόμενη κίνηση μετατρέπεται σε πιθανούς 

αγοραστές και συγκρίνει τις καταληκτικές σελίδες (landing pages) τα email και την 

κοινωνική δικτύωση. Τέλος είναι η  αναλυτική διαδικασία, η οποία εξετάζει τις 

δραστηριότητες μάρκετινγκ του εν λόγω φορέα με το να αναλύει αν καταγράφει τις 

επιτυχίες και τις αποτυχίες της. 

4.3.1.1  Κορυφή της χοάνης μάρκετινγκ 

Η αρχική σελίδα (home page) του δικτυακού τόπου αποτελεί το κεντρικό 

σημείο παρατήρησης αλλά και κρίσης ενός δικτυακού τόπου. Η δημιουργία του 

σχετικού περιεχομένου του τόπου αυτού αποτελεί την βασική έννοια το ηλεκτρονικού 

μάρκετινγκ. Όταν συγκρίνουμε τις αρχικές σελίδες των δύο δικτυακών τόπων 

διαπιστώνουμε ότι είναι καλοσχεδιασμένες και ελκυστικές. Και οι δύο σελίδες 

προσπαθούν να συνοψίσουν την βασική ιδέα του δικτυακού τόπου με πρωτεύοντα και 

δευτερεύοντα links να οδηγούν σε διαφορετικές σελίδες ολόκληρου του δικτυακού 

τόπου. Η Nalco έχει ελκυστική εμφάνιση με ελκυστικές εικόνες στην αρχική σελίδα 

δημιουργώντας μια θετική πρώτη εντύπωση για τον επισκέπτη που επισκέπτεται πρώτη 

φορά την ιστοσελίδα. Η Nalco είναι πολύ πιθανό να είναι ελκυστική για περισσότερους 

επισκέπτες με μια ματιά. 

Η πλοήγηση και στους δύο δικτυακούς τόπους είναι καλά οργανωμένη έτσι 

ώστε ο χρήστης να έχει τη δυνατότητα να επισκεφθεί και να περιπλανηθεί στις 

ιστοσελίδες με ευκολία. Οι βασικές τοποθεσίες μπορών να προσπελαστούν από 
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οποιαδήποτε ιστοσελίδα με τη βοήθεια βασικών και δευτερευόντων μενού και links 

επιστροφής. Εξετάζοντας τη δομή περιήγησης της Nalco.com παρατηρούμε ότι οι 

κύριες συνδέσεις με τις σελίδες για τα «νέα και εκδηλώσεις», «σταδιοδρομία», 

«καινοτομία», κλπ έχουν μια σύνδεση με την επιστροφή στην αρχική σελίδα ενώ και 

όλες οι σελίδες έχουν αναπτυσσόμενες δευτερογενείς συνδέσεις σε σχετικές 

ιστοσελίδες. Η συμπαγής αυτή δομή δίνει την ευκαιρία για επιτυχημένη πλοήγηση. Το 

σχετικό περιεχόμενο είναι οργανωμένο σύμφωνα με το ποια ιστοσελίδα ανοίγει ο 

χρήστης. Παράδειγμα, στο δικτυακό τόπο της Nalco, όταν ένας χρήστης κάνει κλικ στο 

υπομενού "λύσεις" του βασικού μενού της «βιωσιμότητας», τότε εμφανίζονται οι 

καινοτομίες της εταιρείας και οι ειδήσεις σχετικά με τα τμήματα της εταιρείας που 

σχετίζονται με το περιεχόμενο που βλέπει. 

Οι περισσότεροι από τους δυνητικούς πελάτες δεν προσελκύονται μόνο από την 

εμφάνιση σε μια ιστοσελίδα αλλά και από το ποιο περιεχόμενο έχει αυτή. Ένας 

οργανισμός θα προωθήσει τις διαδικτυακές του δραστηριότητές με τη δημιουργία 

ελκυστικού, μοναδικού και ενδιαφέροντος περιεχομένου (blogs), το οποίο θα ενεργεί 

επίσης ως πολύτιμη βάση γνώσης σε δυνητικούς πελάτες της. Αυτό, επίσης, 

αναμοχλεύει και γεμίζει την κορυφή του marketing funnel των πωλήσεών της, εάν το 

περιεχόμενο έχει βελτιστοποιηθεί. Αυτό απαιτεί χρόνο και τη δημιουργικότητά. Αυτό 

το περιεχόμενο μπορεί εύκολα να επιτευχθεί με τη χρήση blogs και ιστοσελίδων που 

επιτρέπουν στους πιθανούς πελάτες την διαδραστική επικοινωνία.  

Στην ανάλυση αυτή, η BASF έχει το πάνω χέρι στην στρατηγική ηλεκτρονικού 

μάρκετινγκ δεδομένου ότι διατηρεί το blogging για τους δυνητικούς πελάτες του και 

την κοινότητάς της (community). Αυτό τη βάζει σε μια καλύτερη θέση για να επιτύχει 

το στόχο της και να αρπάξει το στοχευμένο ακροατήριο με το περιεχόμενο που τους 

αρέσει περισσότερο. Ένα καλό παράδειγμα είναι το δικτυακό φόρουμ που ανέπτυξε η 

BASF τον Οκτώβριο του 2011 για να μπορέσουν τα μέλη της κοινότητάς της αλλά και 

πιθανοί δυνητικοί πελάτες να συζητήσουν και να ανταλλάξουν γνώμες στο θέμα 

ελέγχου των παρασιτικών ζώων. Μια τέτοια στρατηγική blog μάρκετινγκ παρέχει μια 

ενεργή αλληλεπίδραση ανάμεσα στην κοινότητα από την οποία μπορούν να βρουν 

λύσεις σε ένα πρόβλημα. Η Nalco δεν έχει blog και είναι εξαιρετικά απίθανο να 

αυξήσει την κυκλοφορία του δικτυακού τόπου της και να μετατρέψει αυτή την 

κυκλοφορία σε δυνητικούς πελάτες. Η BASF είναι πιθανό να προσελκύσει 55% 

περισσότερη κυκλοφορία  και 70% περισσότερους δυνητικούς πελάτες από ό, τι οδηγεί 

Nalco από το blogging. Μπορεί επίσης να βελτιώσει τη χρήση του blogging, 
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καθιστώντας εύκολη την εύρεση το οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω διαφόρων 

ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook και το Tweeter. Καλή διαχείριση 

των αναρτήσεων στα blogs μπορεί πραγματικά να τραβήξει την προσοχή του 

αναγνώστη και να αυξήσει τα οφέλη από τη βελτιστοποίηση των μηχανών αναζήτησης 

(Search Engine Optimization, SEO). Οι σχεδιαστές των δύο εν λόγω δικτυακών τόπων 

έλαβαν υπόψη τους την ανάγκη να κάνουν ένα δικτυακό τόπο πιο εύχρηστο, προσιτό 

και εύκολο στη χρήση από τους δυνητικούς πελάτες που δύναται να επισκεφτούν τον 

δικτυακό τόπο. 

Πώς μπορούν να μας εντοπίσουν οι χρήστες; 

Η βελτιστοποίηση των μηχανών αναζήτησης (SEO) είναι ο κατάλληλος τρόπος 

για να προσελκυστεί η κυκλοφορία στο διαδίκτυο σε ένα συγκεκριμένο δικτυακό τόπο. 

Αυτό γίνεται με την τοποθέτηση των λέξεων-κλειδιά που οι χρήστες μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν για να αναζητήσουν κάποιο προϊόν ή υπηρεσία μέσω του διαδικτύου. 

Αυτό μπορεί να βελτιστοποιηθεί έτσι ώστε όταν ένας χρήστης αναζητά την υπηρεσία η 

ιστοσελίδα βρίσκεται στην πρώτη, αν όχι στην κορυφή της σελίδας αναζήτησης που 

εμφανίζεται. 

Οι περισσότερες ιστοσελίδες των δικτυακών τόπων της BASF και της Nalco 

περιέχονται στο ευρετήριο των μηχανών αναζήτησης όπως Google, Bing, Yahoo, 

Amazon και  Wikipedia. Η BASF έχει περισσότερους συνδέσμους σε σελίδες άλλων 

δικτυακών τόπων που συνδέονται με την ιστοσελίδα της. Πάνω από 3 εκατομμύρια 

αποτελέσματα εμφανίζονται για τη Nalco και πάνω από 23 εκατομμύρια για τη BASF  

όταν ένας χρήστης πραγματοποιεί αναζήτηση χρησιμοποιώντας τη λέξη "Nalco" ή 

"BASF" στο Google. Αυτές οι λέξεις συνδέονται επίσης με μεγάλες διαδραστικές 

ιστοσελίδες όπως η Wikipedia και οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης Facebook. Ας 

υποθέσουμε ότι μια αναζήτηση στο διαδίκτυο για το χρήστη "κορυφαία χημική 

εταιρεία στον κόσμο", η λέξη που χρησιμοποιούν την αναζήτηση Google, είναι σε 

θέση να βρει την BASF ως τη δεύτερη στη λίστα των αποτελεσμάτων τόσο με 

αναζήτηση στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά. Αυτό δείχνει πόσο καλά έχει 

εφαρμοστεί το SEO ως στρατηγική μάρκετινγκ. Η αναζήτηση με τον όρο "χημικές 

εταιρίες" θα αποφέρει επίσης μια σύνδεση στην πρώτη σελίδα αποτελεσμάτων 

αναζήτησης όταν αυτή γίνεται στα αγγλικά αλλά μόλις στην τρίτη σελίδα όταν 

αναζήτηση γίνεται στα ελληνικά.  Από την άλλη πλευρά, η αναζήτηση με τις βασικές 

"water treatment companies" λέξεις, δίνει στη Nalco την πρώτη θέση στην πρώτη 

σελίδα των αποτελεσμάτων αναζήτησης.  



24 
 

Δικτυακοί τόποι και κινητή τηλεφωνία. 

Η χρήση των κινητών τηλεφώνων που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο 

(smartphones) έχει αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια. Επίσης αυξάνεται διαρκώς 

η χρήση των υπολογιστών tablet που προσφέρουν που ως κύριο χαρακτηριστικό τους 

έχουν την ευκολία πρόσβασης και πλοήγησης στο διαδίκτυο. Έχοντας μια ιστοσελίδα 

που εμφανίζεται σε κινητές συσκευές είναι πολύ σημαντικό ως μια στρατηγική 

ηλεκτρονικού επιχειρείν. Οι δικτυακοί τόποι τόσο της Nalco όσο και της BASF έχουν 

αφομοιώσει πλήρως αυτή την εξέλιξη στην κινητή τηλεφωνία. Η Nalco έχει 

προχωρήσει ένα βήμα περαιτέρω και έχει κατασκευάσει apple icons που είναι έτοιμα 

να προσπελαστούν. Η BASF έχει δημιουργήσει μια εφαρμογή για την καλύτερη 

διαχείριση της ιστοσελίδας όταν αυτή γίνεται προσβάσιμη από κινητή συσκευή. 

Η σύνδεση των δικτυακών τόπων με δίκτυα Κοινωνικής δικτύωσης (social 

networking) βοηθούν σε σημαντικό βαθμό τις δραστηριότητες του μάρκετινγκ. Το 

Facebook και το Twitter είναι τα πλέον διαδεδομένα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης. 

Και στα δύο δίκτυα η BASF έχει 7 φορές περισσότερο τον αριθμό των οπαδών 

(followers) από τη Nalco. Αυτό δείχνει ότι το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου της 

BASF είναι πιο δημοφιλές και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι οι επισκέπτες 

πραγματοποιούν 117% περισσότερες προβολές σελίδων. Για να επιτευχθούν 

περισσότερες προβολές ένας οργανισμός μπορεί να διατηρεί περισσότερα θέματα 

(tweets) στα ιστολόγια κοινωνικής δικτύωσης,   και να περιλαμβάνει στα δικά blogs 

θέσεις και σχετικά άρθρα από άλλους δικτυακούς τόπους. Ως εκ τούτου, καταλήγουμε 

στο συμπέρασμα ότι η BSAF επενδύει περισσότερο το χρόνο στο Twitter και το 

Facebook και αυτό αποτελεί μια αξιόλογη στρατηγική κοινωνικού μάρκετινγκ (social 

marketing strategy). Αυτό δείχνει μια μεγαλύτερη επιρροή στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, δεδομένου ότι έχει πλήρως ενημερωμένη σελίδα στο Facebook 

"http://www.facebook.com/basf με πάνω από 26.000 likes και 500 ενεργούς 

σχολιαστές. Η Nalco διαθέτει επίσης μια σελίδα στο Facebook, αλλά όχι με 

περισσότερο από 200 likes και σχόλια. Επομένως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν 

μεγάλο αντίκτυπο στην δυνατότητα αναζήτησης και κυρίως λειτουργούν προς όφελος 

της επιχείρησης. Για να επωφεληθεί μια επιχείρηση από τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης είναι πολύ απαραίτητο να δημιουργήσει κοινωνικά φόρουμ συζητήσεων, 

όπου πιθανοί πελάτες μπορούν να συμμετέχουν. Η διοίκηση της επιχείρησης θα πρέπει 

να παρακολουθεί στη συνέχεια τις συζητήσεις, να ανταποκρίνεται και να τους 

καθοδηγεί με την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων. Η διοίκηση θα 
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πρέπει επίσης να κρατά το περιεχόμενο του φόρουμ σε ένα επίπεδο που να είναι απλό 

και κατανοητό τόσο για τους υπαλλήλους του οργανισμού όσο και για τους πελάτες. 

4.3.1.2. Η μέση της χοάνης μάρκετινγκ 

Και οι δύο επιχειρήσεις που συγκρίνονται χρησιμοποιούν τις καταληκτικές 

ιστοσελίδες (landing pages) για να μετατρέψουν τους επισκέπτες τους σε υποψήφιους 

πελάτες. Αυτό γίνεται καλύτερα με τη συλλογή πληροφοριών επαφής από τους νέους 

επισκέπτες ώστε στη συνέχεια η επιχείρηση να έρχεται σε επαφή μαζί τους για 

σκοπούς μάρκετινγκ. Τα λογισμικά αυτοματοποίησης του μάρκετινγκ θα μπορούσαν 

να αποτελέσουν μια καλή λύση για τις επιχειρήσεις. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί από 

την εφαρμογή προγραμματισμένων e-mail που θα επιταχύνουν τη διαδικασία πώλησης. 

Κατά μέσο όρο, κάθε επισκέπτης προβάλει 2-6 σελίδες σε κάθε επίσκεψη. Οι 

ιστοσελίδες μπορεί να έχουν E-News στήλες όπου οι χρήστες μπορούν εγγραφούν και 

να το λαμβάνουν μέσω e-mail. Οι on-line συνδρομές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι 

μια πολύ χρήσιμη στρατηγική διαφήμισης και προώθησης των νέων προϊόντων και 

υπηρεσιών των επιχειρήσεων.  

4.3.1.3. Analytics 

Το Google Analytics είναι ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο για την ανάλυση 

της κυκλοφορίας ενός συγκεκριμένου δικτυακού τόπου. Αυτό παρέχει όλες τις ακριβείς 

πληροφορίες για το πώς οι άνθρωποι εισέρχονται και διερευνούν το δικτυακό τόπο και 

επίσης πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η εμπειρία πλοήγησης που προσλαμβάνουν οι 

επισκέπτες. Η Nalco και η BASF έχουν επιδοθεί στη χρήση αυτού του εργαλείου ώστε 

να μπορούν να καταγράφουν τις επιτυχίες και αποτυχίες τους και να εξοικειωθούν με 

τις δραστηριότητες του μάρκετινγκ. Είναι σε θέση να γνωρίζουν τον αριθμό των 

επισκέψεων και δυνητικών πελατών (leads) και τις δραστηριότητές τους στις 

ιστοσελίδες τους. H Nalco έχει κατά μέσο όρο 24.010 μοναδικούς επισκέπτες το οποίο 

είναι πολύ χαμηλότερο από τους 95.952 της BASF. Μετατρέποντας την κυκλοφορία 

αυτή σε δυνητικούς πελάτες βοηθά στην αύξηση των πωλήσεων και τη μείωση του 

κόστους της επιχείρησης.  

Το Google Ad Words αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για τη στρατηγική 

ηλεκτρονικού επιχειρείν που χρησιμοποιείται από τις εν λόγω εταιρείες για να 

διαφημίσουν ένα δικτυακό τόπο σε διάφορες σχετικές ιστοσελίδες που ο χρήστης 

μπορεί να επισκεφθεί ή στα αποτελέσματα της αναζήτησης. Εδώ οι εταιρείες θα 

πληρώνουν μόνο όταν ο χρήστης κάνει κλικ στη διαφήμιση. Αυτές οι διαφημίσεις 
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έχουν βοηθήσει τις εν λόγω εταιρείες να έχουν αυξημένη τοπική προβολή και γνώση 

της αγοράς. 

4.3.1.4. Άλλες μέθοδοι διαφήμισης του ηλεκτρονικού επιχειρείν στο Διαδίκτυο 

Τα Online βίντεο είναι ένα εργαλείο που έχει ενσωματωθεί στη διαφήμιση των 

προϊόντων των δύο επιχειρήσεων. Είτε άμεσα στην ιστοσελίδα ή στο YouTube, η καλά 

κατασκευασμένη οπτικοακουστική επικοινωνία με τους πελάτες, προσφέρει έναν πιο 

αποτελεσματικό τρόπο μάρκετινγκ των προϊόντων της εταιρείας. Και οι δύο 

ιστοσελίδες περιέχουν συναρπαστικά και δημιουργικά βίντεο. 

Οι συνδρομές όπως συνδρομές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι ένας 

ευκολότερος τρόπος ενημέρωσης των πελατών με τα τρέχοντα γεγονότα στην 

επιχείρηση. Η BASF προσφέρει την υπηρεσία αυτή και οι πελάτες είναι σε θέση να 

πάρουν τις δημοσιεύσεις και τα τρέχοντα ζητήματα στο e-mail inbox τους ως σύνδεσμο 

λήψης (download link). Ένας πελάτης έχει να επιλέξει αν προτιμά μια εκτυπωμένη 

δημοσίευση ή ένα email ειδοποίησης παρέχοντας ταυτόχρονα τα στοιχεία του 

συμπληρώνοντας ένα έντυπο με τα προσωπικά δεδομένα του. Αυτή η δυνατότητα 

λείπει από τον δικτυακό τόπο της Nalco. 

Ο εστιασμός στις επαφές (contacts) είναι πολύ αποτελεσματικός τρόπος για 

προσεγγίζουν τους πελάτες μέσω των παρεχόμενων διευθύνσεων, αριθμών τηλεφώνου 

και την ιστοσελίδα ”contact us”.  Και οι δύο δικτυακοί τόποι Οι ιστοσελίδες παρέχουν 

τις διευθύνσεις επικοινωνίας και κουτιά σχόλια, ενώ συγκεκριμένες απαιτήσεις 

μπορούν να ικανοποιηθούν αφού πρώτα ο χρήστης παρέχει τα προσωπικά του 

δεδομένα, που διαβεβαιώνεται ότι συγκεντρώνονται σε ένα ασφαλές σύστημα. Οι 

επιχειρήσεις εξασφαλίζουν στους πελάτες τους την προστασία των δεδομένων κατά 

την εγγραφή. 

Η BASF ξεκίνησε το social media newsroom για να προσφέρει στους bloggers, 

τους δημοσιογράφους και τους υπόλοιπους χρήστες μια νέα online υπηρεσία 

πληροφοριών, όπου με ένα κλικ μπορούν να επισκεφθούν, να σχολιάσουν, να 

συστήσουν και να αξιολογήσουν το περιεχόμενο του. Επίσης προσφέρει συνδρομές 

RSS που επιτρέπουν στους χρήστες να λαμβάνουν τα πιο φρέσκα στοιχεία για την 

εταιρεία. Τα θέματα επίσης που αναρτώνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

ενημερώνονται επίσης καθώς μπορούν να ενσωματωθούν στα ίδια κανάλια 

επικοινωνίας. Αυτή η υπηρεσία η οποία έχει μεγάλη στρατηγική μάρκετινγκ λείπει από 



27 
 

τον δικτυακό τόπο της Nalco ο οποίος με τη σειρά του έχει ενημερωτικά δελτία και τις 

εκθέσεις βιωσιμότητας που δεν είναι τόσο χρήσιμα όσο τα newsrooms.  

Εν ολίγοις, οι στρατηγικές ηλεκτρονικού marketing αποτελούν τις διαδικασίες 

που ακολουθούνται καθώς διαφημίζεται ένα προϊόν ή υπηρεσία της εταιρείας μέσω του 

διαδικτύου. Εδώ ουσιαστικά ο στόχος είναι να προσελκύονται οι χρήστες ώστε να 

αυξάνεται ο όγκος των πωλήσεων.   Όπως συζητήθηκε με τους δύο εν λόγω 

δικτυακούς τόπους, ο δικτυακός τόπος πρέπει πρώτα να είναι ελκυστικός με ένα καλό 

σχέδιο και μορφή που να είναι σε θέση να εντυπωσιάσει τους δυνητικούς πελάτες. 

Μετά την εξέταση των διάφορων παραγόντων μπορούμε να συνοψίσουμε σε έναν 

πίνακα τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη χρήση του web-marketing grader 

(HubSpot Marketing Grader – www.marketing.grader.com)  

Area of analysis BASF.com Nalco.com 

1. Top of the funnel report 

Having the uniqueness, creativity and optimizing 

of the content in the website. 

 

70% 

 

44% 

2. Middle of the funnel report 

Converting the customer traffic into leads. Use of 

landing pages, social and email subscriptions and 

marketing and capturing of visitors contacts 

 

58% 

 

17% 

3. Analytics 

Use of Google analytics and Ads in measuring the 

success and failures 

 

100% 

 

100% 

 

5. Συμπέρασμα και προτάσεις  

Ο κύριος στόχος αυτής της εργασίας ήταν να εξετάσει το ηλεκτρονικό 

επιχειρείν, με έμφαση στο μάρκετινγκ των επιχειρήσεων, ως περίπτωση αξιολόγησης 

δικτυακών τόπων με βάση τη στρατηγική του business marketing. Λαμβάνοντας υπόψη 

τους δύο δικτυακούς τόπους www.nalco.com www.basf.com, δόθηκε μια σαφής εικόνα 

για το πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να τους χρησιμοποιήσουν ώστε να βελτιώσουν την 

αποτελεσματικότητά τους. Με βάση τη βιβλιογραφική αναφορά, οι δικτυακοί τόποι  

θεωρούνται ως ένας σημαντικός πυλώνας για την ενίσχυση των στρατηγικών  
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μάρκετινγκ των επιχειρήσεων, ειδικά στην σημερινή ανταγωνιστική ηλεκτρονική 

εποχή. Βάσει αυτής της αξιολόγησης, η αξιολόγηση των δικτυακών τόπων της BASF 

και της Nalco και μέσω ενός στενότερου ελέγχου τους,  έχει δώσει μια σαφή εικόνα 

σχετικά με τη στρατηγική του διεπιχειρησιακού μάρκετινγκ που εφαρμόζεται από τις 

δύο εταιρείες. 

Μεταξύ των περιοχών που παρατηρήθηκαν περιλαμβάνονται οι αγορά-στόχος, 

το μίγμα μάρκετινγκ και επικοινωνίας, η πρόταση αξίας του πελάτη και τα κανάλια 

διανομής. Αυτές οι παράμετροι ήταν ζωτικής σημασίας για την αξιολόγηση των 

μοντέλων ηλεκτρονικού επιχειρείν που εφαρμόζονται από τις εταιρείες αυτές σε σχέση 

με διάφορα κριτήρια τα οποία είναι σε θέση να δημιουργήσουν μια βιώσιμη 

κερδοφορία. Η αξιολόγηση έδειξε σαφώς πως ιντερνέτ και το ηλεκτρονικό επιχειρείν 

είναι  ένα περιουσιακό στοιχείο και για τις δύο εταιρείες. Οι τεχνολογίες ανάπτυξης 

του διαδικτύου υποστηρίζουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και διευκολύνουν 

την ανάπτυξη και την αποδοτική κερδοφορία. Τόσο η BASF όσο και Nalco έχουν την 

ευκαιρία να προσεγγίσουν ευρύτερη καταναλωτική βάση, καθώς και να επιτύχουν 

αποδοτική και αποτελεσματική διαφήμιση των προϊόντων και υπηρεσιών τους. Το 

ηλεκτρονικό επιχειρείν, όντας ένα νέο πεδίο δράσης των επιχειρήσεων, έχει γίνει μια 

άκρως ανταγωνιστική τεχνολογία που υποστηρίζει εικονικές σχέσεις με τους πελάτες 

και τις online συναλλαγές αγαθών και υπηρεσιών και το οποίο η BASF και η Nalco 

έχουν χρησιμοποιήσει σε μεγάλο βαθμό για να πετύχουν μεγάλα μερίδια αγοράς στους 

αντίστοιχους τομείς δραστηριοτήτων τους. Ανάμεσα στα σημαντικά χαρακτηριστικά 

του ηλεκτρονικού επιχειρείν περιλαμβάνεται και η δυνατότητα που δίνεται στις 

επιχειρήσεις να έχουν διεθνή προβολή με τη μέγιστη αποτελεσματικότητα και το 

ελάχιστο κόστος. Μερικά από τα επιχειρηματικά μοντέλα, που έχουν βελτιώσει 

συνολικά το ηλεκτρονικό επιχειρείν είναι το EDI (Electronic Data Interchange) , MRP 

(Material Requirements Planning) και το ΕRP (Enterprise Resource Planning).  Μέσω 

του ηλεκτρονικού επιχειρείν, οι εταιρείες έχουν καταφέρει να επωφεληθούν από τη 

διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας και το μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η 

έρευνα απέδειξε τη σημασία του ηλεκτρονικού επιχειρείν, όπως εφαρμόζεται από την 

BASF και τη Nalco, και τη συμβολή του στην ανάπτυξη και την παραγωγικότητα 

στους τομείς δραστηριότητάς τους. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ταξινόμησης του web marketing, είναι προφανές 

σε όλους τους τομείς της ανάλυσης ότι οι δύο εταιρείες, η BASF και η Nalco,  έχουν 

επιτύχει σε κάποιο βαθμό όσον αφορά τις αντίστοιχες ιστοσελίδες τους. Ωστόσο, είναι 



29 
 

επίσης σαφές, όσον αφορά την κορυφή και τη μέση της χοάνης του μάρκετινγκ η 

Basf.com έχει επιτύχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα από ό, τι Nalco.com. Από τον 

παραπάνω πίνακα είναι προφανές ότι με τη μοναδικότητα, τη δημιουργικότητα και τη 

βελτιστοποίηση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου της, η BASF έχει σημειώσει 

ένα εντυπωσιακό 70% σε σύγκριση με 44% της Nalco το οποίο είναι σχετικά χαμηλό. 

Επίσης όσον αφορά τη μετατροπή της κυκλοφορίας των επισκεπτών σε δυνητικούς 

πελάτες (leads) μέσω των landing pages, τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης τη συνδρομή 

με  e-mail και την καταγραφή προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών, είναι σαφές ότι 

BASF.com βρίσκεται στην κορυφή με βαθμολογία 58% που είναι περίπου 3 φορές 

μεγαλύτερο από το 17% που έχει επιτύχει η Nalco.com. Το κύριο σημείο είναι ότι, 

παρόλο που κάθε εταιρεία πρέπει να χρησιμοποιήσει τους πόρους του διαδικτύου όσο 

το δυνατόν περισσότερο για λόγους μάρκετινγκ, και τόσο η BASF και η Nalco να 

προσπαθήσουν να βελτιώσουν την επίδοσή τους στις δύο προαναφερόμενες περιοχές 

της χοάνης μάρκετινγκ, η Nalco έχει σαφώς πολύ περισσότερα να κάνει από την 

BASF. Επίσης, είναι εντυπωσιακό να βλέπουμε ότι όσον αφορά analytics, και οι δύο 

εταιρείες φαίνεται ότι κάνουν πολύ καλή δουλειά, δεδομένου ότι έχουν επιτύχει μια 

βαθμολογία του 100%. Αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως κίνητρο για την 

βελτίωση των επιδόσεών τους και στις άλλες περιοχές (κορυφή και μέση της χοάνης 

μάρκετινγκ). 

Με βάση τις διαφορές που παρατηρούνται μεταξύ των δύο εταιριών και το 

γεγονός ότι είναι και οι δύο εταιρείες χημικών προϊόντων, είναι προφανές ότι στην 

προσπάθεια να βελτιωθεί η χρήση του ηλεκτρονικού επιχειρείν, η Nalco μπορούν να 

μάθει κάποια πράγματα από την BASF. Ωστόσο, οι δύο εταιρείες μπορούν επίσης να 

κάνουν πρόσθετες βελτιώσεις στο μοντέλο του ηλεκτρονικού επιχειρείν που θα 

μπορούσαν να αποδειχθούν πολύ χρήσιμες. Αυτές οι βελτιώσεις θα συζητηθούν στη 

συνέχεια στις προτάσεις.  

5.1. Προτάσεις για την εταιρία Nalco 

Όσον αφορά την κορυφή της χοάνης μάρκετινγκ, έχει ήδη αποδειχθεί ότι η 

Nalco θα πρέπει να βελτιωθεί ώστε να πλησιάσει την Basf. Αυτό δεν σημαίνει ότι η 

Nalco έχει αποτύχει εντελώς σε αυτή την κατηγορία, διότι είναι σαφές ότι έχει τις δικές 

της  δυνάμεις και αδυναμίες. Το σημαντικό είναι να δει τι κάνουν άλλοι δικτυακοί 

τόποι καλύτερα και να μπορέσει να καταλήξει σε μια στρατηγική για τη βελτίωση του 

δικού της δικτυακού τόπου. Η κορυφή της χοάνης δίνει έμφαση στην ικανότητα των 
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υποψήφιων πελατών να βρουν μια επιχείρηση στο διαδίκτυο και σε αυτό πρέπει η 

Nalco να εντείνει τις προσπάθειές της για βελτίωση. Είναι προφανές ότι Nalco διαθέτει 

ελκυστική σχεδίαση ιστοσελίδας ακριβώς όπως και η BASF, αυτό είναι πολύ 

σημαντικό για τη δημιουργία της πρώτης εντύπωσης στους επισκέπτες του δικτυακού 

τόπου. Ωστόσο, η κύρια πρόκληση για την Nalco είναι ότι ενώ η ιστοσελίδα της, 

σχεδιασμένη με ελκυστικές εικόνες για να δημιουργήσει μία θετική πρώτη εντύπωση 

είναι κατ 'εξοχήν ελκυστική με την πρώτη ματιά, δεν διαθέτει το βάθος και την ευκολία 

με την οποία οι πελάτες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πιο συγκεκριμένες 

πληροφορίες, μέσω τόσο των πρωτογενών και δευτερογενών συνδέσεων . Το κύριο 

πρόβλημα είναι ότι ο πελάτης θα γίνει ανυπόμονος ή θα βαρεθεί την περιήγηση στον 

δικτυακό τόπο της Nalco.com  επειδή η προσβασιμότητα των σημαντικών 

πληροφοριών δεν είναι τόσο εύκολη όσο είναι στον δικτυακό τόπο της BASF. 

Το κυριότερο είναι ότι Nalco πρέπει να κάνει βελτιώσεις στην ιστοσελίδα της, 

ώστε να κάνει πολύ πιο εύκολη και ελκυστική την πρόσβαση σε άλλες συνδέσεις με 

σημαντικές πληροφορίες μέσω των πρωτογενών και δευτερευόντων συνδέσμων. 

Βασικά, η Nalco.com θα πρέπει να καταστήσει εξίσου εύκολη την πρόσβαση σε 

σημαντικούς συνδέσμους του δικτυακού τόπου χωρίς να χάσει την ελκυστικότητά της 

και ακόμη να προσθέσει μερικές επιπλέον δημιουργικές δυνατότητες οι οποίες θα 

ενθαρρύνουν τον επισκέπτη να συνεχίσει την περιήγησή του στον δικτυακό τόπο. Η  

πλοήγηση και στις δύο ιστοσελίδες είναι πολύ εύκολή, είναι όμως σαφές ότι το κύριο 

μειονέκτημα της Nalco.com είναι η μονοτονία, και αυτός είναι ένας τομέας που η 

εταιρεία πρέπει να βρει δημιουργικές λύσεις. Οι περισσότεροι πιθανοί πελάτες 

προσελκύονται σε μια ιστοσελίδα όχι μόνο από την εμφάνιση της, αλλά κυρίως από το 

περιεχόμενό του, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να βελτιώσει η Nalco.com. 

Ενώ ο δικτυακός τόπος της Basf.com προσελκύει περισσότερο τους πελάτες 

έχοντας ως μέρος των λειτουργιών του δικτυακού της περιεχομένου διαδραστικές 

εφαρμογές, όπως τα blogs, όπου οι πελάτες μπορούν να μοιραστούν ιδέες και απόψεις 

μεταξύ τους και να επικοινωνούν με την εταιρεία σε μία πλατφόρμα, ο δικτυακός 

τόπος της Nalco.com στερείται σοβαρά σε τέτοια χαρακτηριστικά. Για το λόγο αυτό 

συνιστάται η Nalco.com να αναπτύξει διαδραστικές λειτουργίες στην ιστοσελίδα της, 

ώστε όχι μόνο να προσελκύει πελάτες στην ιστοσελίδα αλλά και να τους διατηρεί εκεί 

για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ένα blog ή διάφορα blogs στο δικτυακό τόπο είναι 

μόνο ένα από τα πράγματα που πρέπει να έχει ο δικτυακός τόπος, αλλά η εταιρεία 

Nalco θα μπορούσε να προχωρήσει περαιτέρω και να ενσωματώσει διάφορες άλλες 
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διαδραστικές λειτουργίες που μπορούν να διατηρήσουν την κυκλοφορία στον 

ιστοχώρο της. Πολλές εταιρείες έχουν προχωρήσει σε διαδραστικές δυνατότητες για τις 

ιστοσελίδες τους, επειδή πολλοί πελάτες σήμερα θέλουν ιδέες και απόψεις και να 

επικοινωνούν άμεσα με την εταιρία μέσω ενός διαδραστικού φόρουμ. Πρόκειται για 

έναν νέο πολιτισμό που αναπτύσσεται με τις εφαρμογές της κοινωνικής δικτύωσης. 

Είναι επίσης προφανές ότι η κοινωνική δικτύωση είναι μια από τις πλατφόρμες 

στις οποίες η Nalco.com αποδίδει λιγότερο αποτελεσματικά από την BASF η οποία 

διαθέτει μέχρι και 7 φορές περισσότερους οπαδούς στο Facebook και το Twitter. Αυτό 

αποτελεί μείζον πρόβλημα για την Nalco και η εταιρεία αποδυναμώνεται πολύ από την 

άποψη του μάρκετινγκ, επειδή η κοινωνική δικτύωση είναι μια νέα πλατφόρμα που 

παρουσιάζει καθημερινά όλο και περισσότερη κίνηση. Το αποτέλεσμα είναι ότι η 

Nalco πρέπει να δημιουργήσει μια ισχυρή στρατηγική μάρκετινγκ για τις μεγαλύτερες 

ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, όπου υποψήφιοι περισσότεροι πελάτες μπορούν να 

βρεθούν, και η στρατηγική θα πρέπει να ενσωματώσει δημιουργικά και ελκυστικά 

χαρακτηριστικά που θα βοηθήσουν τον δικτυακό τόπο να αποκτήσει περισσότερη 

κυκλοφορία και να αλληλεπιδρά με πελάτες και υποψήφιους αγοραστές. Το 

πλεονέκτημα με την κοινωνική δικτύωση είναι ότι βοηθά την εταιρεία στις έρευνες 

αγοράς και επιτρέπει την άμεση αλληλεπίδραση μεταξύ της εταιρείας και των πελατών 

της. 

Η επόμενη περιοχή όπου η Nalco φαίνεται να υστερεί σε σύγκριση με την 

BASF, είναι στη μέση της χοάνης μάρκετινγκ. Είναι επίσης προφανές ότι και οι δύο οι 

εταιρείες εφαρμόζουν τις καταληκτικές σελίδες (landing pages) για να μετατρέψουν 

τους επισκέπτες στους ιστοχώρους τους υποψήφιους πελάτες. Η βασική λειτουργία 

αυτών των σελίδων είναι να πάρουν τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των επισκεπτών 

ώστε στη συνέχεια να μπορεί η εταιρία να επικοινωνήσει μαζί τους με προωθητικές 

ενέργειες. Αυτό είναι ένα από τα πιο δύσκολα μέρη του μάρκετινγκ για κάθε εταιρεία 

και είναι προφανές ότι η BASF τα καταφέρνει καλύτερα από ό, τι η Nalco. Το 

πρόβλημα είναι ότι συνήθως, θέματα που αφορούν την προσωπική ασφάλεια κάνουν 

τους ανθρώπους να είναι όλο και πιο προσεκτικοί με τα προσωπικά στοιχεία και τις 

επαφές τους και γι’αυτό μια εταιρία πρέπει να είναι αρκετά πειστική ώστε να πάρει τις 

πληροφορίες αυτές από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας. Σε κάθε περίπτωση η BASF 

φαίνεται να επιτυγχάνει καλύτερα από τη Nalco όσον αφορά αυτού του είδους το 

μάρκετινγκ. Η Nalco.com πρέπει να δημιουργήσει μια πειστική και ελκυστική 

στρατηγική που να προσελκύσει περισσότερους από τους επισκέπτες στην ιστοσελίδα 
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της να μοιραστούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους για ανατροφοδότηση. Αυτό μπορεί 

να επιτευχθεί με το συνδυασμό δράσεων που θα αποσκοπούν στην αύξηση της 

εμπιστοσύνης των επισκεπτών του δικτυακού τόπου της. Η εταιρία θα πρέπει να 

επανασχεδιάσει το σύστημα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην απαιτεί πολλές πληροφορίες 

από τους επισκέπτες παρά μόνο αυτές που απαιτούνται για την επικοινωνία μέσω του 

διαδικτύου. Μια άλλη στρατηγική θα ήταν η Nalco.com να κάνει ό, τι κάνει η BASF 

σήμερα με τόσο επιτυχημένο τρόπο, δηλαδή να ενσωματώνει τα στοιχεία της μεσαίας 

χοάνης μάρκετινγκ σε δικτυακούς τόπους κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό που συμβαίνει 

είναι ότι οι περισσότεροι πελάτες νοιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια στους ιστοτόπους 

κοινωνικής δικτύωσης και μοιράζονται πιο εύκολα προσωπικές πληροφορίες σε σχέση 

με τους εταιρικούς δικτυακούς τόπους. Είναι επίσης προφανές ότι οι περισσότεροι 

άνθρωποι σήμερα θέλουν να πραγματοποιούν το μεγαλύτερο μέρος των 

δραστηριοτήτων τους στο Διαδίκτυο σε μια πλατφόρμα, διότι αυτό είναι πιο βολικό και 

εξοικονομεί χρόνο. Επομένως, οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν συνδέσει πολλές άλλες 

τοποθεσίες που παρουσιάζουν ενδιαφέρον στους δικτυακούς τόπους κοινωνικής 

δικτύωσης τους, έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση  στις πληροφορίες τους πιο εύκολα. 

Αυτό σημαίνει ότι αν η Nalco εφαρμόσει μια στρατηγική προς αυτή την κατεύθυνση 

είναι βέβαιο ότι θα αυξήσει τα κανάλια ανατροφοδότησης σημαντικά. Το άλλο 

πλεονέκτημα που παρουσιάζουν οι δικτυακοί τόποι κοινωνικής δικτύωσης είναι ότι 

όταν οι πελάτες χρησιμοποιούν ιστοσελίδες όπως το Twitter και το Facebook, η 

εταιρεία δεν χρειάζεται να ανταποκρίνονται σε επιμέρους αιτήματα, αλλά μπορεί να 

καταλήξει σε συνολική ανατροφοδότηση με την ανάρτηση (posting) πληροφοριών που 

θα στοχεύουν σε όλους τους πελάτες και την συνολική αντιμετώπιση των διαφόρων 

θεμάτων με μία μόνο κίνηση και  αυτό εξοικονομεί χρόνο και χρήμα. Τέλος, οι 

δυνατότητες ανατροφοδότησης που δίνουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως μέσο για την άμεση διαφήμιση ή την εισαγωγή νέων προϊόντων ή 

εναλλακτικών λύσεων. 

5.2. Προτάσεις για την εταιρία BASF 

Παρά το γεγονός ότι η BASF συγκριτικά λειτουργεί πιο αποτελεσματικά από τη 

Nalco και άλλους ανταγωνιστές της όταν πρόκειται για θέματα e-marketing, η εταιρεία 

πρέπει να στοχεύσει στη συνεχή βελτίωση. Όσον αφορά την κορυφή και τη μέση της 

χοάνης του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ, φαίνεται ότι η BASF αποδίδει πολύ καλύτερα 

αλλά υπάρχουν τομείς που μπορούν να βελτιώσουν ή νέες στρατηγικές που μπορούν 

να επιδιώξουν. 



33 
 

Στην κορυφή της χοάνης,  η Basf.com έχει ήδη καλές επιδόσεις, ιδίως μέσω 

ενός καλού σχεδιασμού ιστοσελίδας που είναι ελκυστική και εύκολη στη χρήση. 

Ωστόσο, είναι προφανές ότι ο βασικός πόλος έλξης για τους περισσότερους χρήστες 

και το σημαντικότερο χαρακτηριστικό είναι οι δυνατότητες blogging που προσφέρει. Η 

Basf.com μπορεί να οδηγήσει το blogging σε ένα εντελώς νέο επίπεδο με την 

ενσωμάτωση νέων δημιουργικών δυνατοτήτων. Για παράδειγμα, η εταιρεία μπορεί να 

επιδιώξει να προσφέρει ανταμοιβές στους καλύτερους πελάτες της όσον αφορά την 

αλληλεπίδραση τους με τα blogs ως τρόπο αύξησης του ενδιαφέροντος για τα blogs. Η 

εταιρεία θα μπορούσε να σχεδιάσει ένα σύστημα το οποίο του blogging όπου τα blogs 

να χωρίζονται σε διαφορετικές κατηγορίες, έτσι ώστε οι επισκέπτες μπορούν να πάνε 

κατευθείαν σε ένα blog που τους ενδιαφέρει. Ένα τέτοιο σύστημα μπορεί επίσης να 

επιτρέψουν σε άλλους επιχειρηματικούς εταίρους, όπως επίσης και τους διανομείς να 

αλληλεπιδρούν άμεσα με τους πελάτες μέσα από τη δική τους κατηγορία blogging,  

ώστε να αυξηθεί η εμβέλεια αλληλεπίδρασης. Η βασική σκέψη είναι να φέρει τις 

υπηρεσίες ακόμη και πιο κοντά στους πελάτες με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να 

αλληλεπιδρούν ακόμη καλύτερα. Ταυτόχρονα, η εταιρεία πρέπει να προσπαθήσει όσο 

το δυνατόν περισσότερο να διατηρήσει την απλότητα και την κομψότητα στην 

ιστοσελίδα, έτσι ώστε να μην κάνει το όλο εγχείρημα βαρετό.  

Όσον αφορά μέση της χοάνης ηλεκτρονικού μάρκετινγκ, η BASF φαίνεται να 

αποδίδει πολύ καλά στο να αποσπά πληροφορίες από νέους επισκέπτες και να 

επικοινωνεί μαζί τους στη συνέχεια με προωθητικές ενέργειες. Η εταιρεία θα μπορούσε 

να επιτύχει κάποια βελτίωση όσον αφορά την προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών 

να αφήνουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους ή να συνδέονται  μέσω ιστοσελίδων 

κοινωνικής δικτύωσης για την ανατροφοδότηση. Ένας τρόπος θα ήταν να καταλήξουν 

σε πιο δημιουργικές διαφημίσεις στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, που να 

προσκαλούν τους χρήστες να συνδεθούν με τις σελίδες της εταιρείας. Αυτές οι 

διαφημίσεις πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρουν κάτι νέο και μοναδικό. 

Τέλος, ένα ακόμη στοιχείο που θα βοηθούσε είναι η ανάπτυξη στρατηγικής 

αντιμετώπισης των ερωτημάτων των πελατών καθώς και επικοινωνίας νέων 

πληροφοριών για τους χρήστες με τρόπο που δεν θα είναι βαρετός ή ενοχλητικός. Η 

δημιουργικότητα είναι απαραίτητη εδώ από την άποψη των κινήτρων για να 

προσελκύσει τους χρήστες να επισκεφθούν τις σελίδες και να αλληλεπιδρούν. 
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