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Abstract 

 
 Τα κοινωνικά δίκτυα έχουν γίνει αναπόσπαστο κοµµάτι της καθηµερινότητας µας 

και σε προσωπικό και σε επαγγελµατικό επίπεδο. Η αξιοσηµείωτη αύξηση των χρηστών 

των κοινωνικών δικτύων όπως επίσης και η δηµιουργία διαδικτυακών κοινοτήτων 

αποτελούν για τις επιχειρήσεις πρόκληση και συνάµα µια νέα ευκαιρία. Από την 

εµπορική πλευρά, οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης είναι πολλά υποσχόµενες αφού 

µπορούν να αποτελέσουν σηµαντικές πηγές πληροφοριών για την αγορά στόχο και 

επίσης προσφέρουν ενδιαφέρουσες επιλογές για συνεργασία, δικτύωση και ανάπτυξη 

στρατηγικών Μάρκετινγκ. Ιδιαίτερα για τις µικρές επιχειρήσεις, τα κοινωνικά δίκτυα 

αποτελούν µια απλή και χαµηλού κόστους λύση για να µπορούν να “ακούν” τη φωνή 

των πελατών, να έχουν πρόσβαση σε δυνητικούς πελάτες και να µπορούν να 

δηµιουργούν εκτεταµένα επιχειρηµατικά δίκτυα.  Αυτή η εργασία παρουσιάζει τα 

κοινωνικά δίκτυα όπως έχουν διαµορφωθεί στη σηµερινή εποχή, µελετά τα µοντέλα 

µάρκετινγκ που έχουν προκύψει µε την χρήση του διαδικτύου και των κοινωνικών 

δικτύων, και παρουσιάζει τα αποτελέσµατα µιας έρευνας που χαρτογραφεί τα 

δηµογραφικά, κοινωνικά και συµπεριφορικά χαρακτηριστικά των Ελλήνων χρήστων των 

κοινωνικών δικτύων. Η µελέτη προσδιορίζει τέσσερα διαφορετικά προφίλ χρηστών των 

σελίδων κοινωνικής δικτύωσης που βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση της φύσης και 

της συµπεριφοράς των ερωτώµενων στις online κοινότητες. Τα ευρύµατα της έρευνας θα 

ενδιέφεραν τους δηµιουργούς στρατηγικών Μάρκετινγκ καθώς και επιχειρήσεις που 

είναι πρόθυµες να εξερευνήσουν την επιλογή των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης σαν 

µία χαµηλού κόστους, όµως αποτελεσµατική ενναλακτική της φυσικής, παραδοσιακής 

δικτύωσης µε τους πελάτες. 
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Κεφάλαιο 1 

Τα κοινωνικά δίκτυα 

1.1 Ιστορική αναδροµή 

 

Το 1997 ξεκίνησε το πρώτο πραγµατικό site κοινωνικής δικτύωσης, το 

Sixdegrees.com. Η έννοια του προφίλ των χρηστών υπήρχε πριν από αυτό στα site 

γνωριµιών και στους καταλόγους των «φίλων» σε προγράµµατα όπως το AIM και ICQ, 

ωστόσο το SixDegrees ήταν η πρώτη ιστοσελίδα που συνδυάζε τα χαρακτηριστικά αυτά 

για να γίνει ένα site κοινωνικής δικτύωσης όπως το ξέρουµε σήµερα. Το SixDegrees 

προσέλκυσε εκατοµµύρια χρήστες, αλλά τελικά απέτυχε και η υπηρεσία έκλεισε το 2000. 

Ο ιδρυτής πίστευε ότι ο λόγος που απέτυχε ήταν ότι πολλοί άνθρωποι είχαν πρόσβαση 

στο ∆ιαδίκτυο τότε, αλλά όχι το σύνολο των φίλων των δικτύων τους. Επιπλέον, οι 

χρήστες παραπονέθηκαν ότι υπήρχαν λίγα πράγµατα  να κάνει κανείς στη σελίδα , αφού 

είχε αποκτήσει τους  φίλους του (Boyd & Ellison, 2007). Τα θέµατα αυτά 

αντιµετωπίστηκαν στο µέλλον µε την ταχεία πρόοδο της τεχνολογίας του διαδικτύου. 

 Μεταξύ 1997 και 2001 περισσότερα sites άρχισαν να εµφανίζονται. Αυτά τα sites 

περιελάµβαναν τα AsianAvenue, BlackPlanet και MiGente. Τα sites που προέκυψαν 

κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου επέτρεψε στους χρήστες τους να δηµιουργήσουν 

προφίλ και να κάνουν  καταλόγους φίλων. Οι κατάλογοι αυτοί των φίλων  δεν έπρεπε να 

εγκριθούν από τους άλλους χρήστες µε αποτέλεσµα να µπορεί ο καθένας να 

συµπεριλαµβάνει στη λίστα των φίλων του όποιον ήθελε (Boyd & Ellison, 2007). Ένα 

άλλο site που άρχισε κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ήταν το LiveJournal. Αυτή η 

σελίδα επέτρεπε επίσης την προσθήκη  φίλων χωρίς εγκριση απο τους ίδιους.  ο 

δηµιουργός του site είπε ότι πήρε την ιδέα από το ΑΙΜ. Στην τοποθεσία του LiveJournal, 

οι χρήστες µπορούν να µοιράζονται τα άρθρα τους online για να τα βλέπουν οι φίλοι 

τους. 

 Ακόµα περισσότερες σελίδες κοινωνικης δικτύωσης αναδείχτηκαν στην 

επιφάνεια. Το  Ryze.com ήταν να χρησιµοποιηθεί κυρίως για τις επιχειρήσεις, αλλά στην 

πραγµατικότητα ποτέ δεν είχε απήχηση. Ο ιδρυτής της Ryze ήταν στην πραγµατικότητα  

φίλος µε τους  ιδρυτές των άλλων sites κοινωνικής δικτύωσης της εποχής, 

συµπεριλαµβανοµένων των Tribe.net, LinkedIn, και Friendster. Το Tribe.net και 

LinkedIn ήταν και τα δυο πολύ επιτυχηµένα  στις αντίστοιχες θέσεις τους (Boyd & 

Ellison, 2007). Το Friendster, από την άλλη πλευρά, έγινε γνωστός ως µία από τις 

µεγαλύτερες απογοητεύσεις στην ιστορία του ∆ιαδικτύου (Chafkin, 2007). Ακόµη και µε 



αυτόν τον τίτλο, το Friendster εξακολουθεί να είναι ένα από τα τρία µεγάλα ονόµατα σε 

δικτυακούς τόπους κοινωνικής δικτύωσης σήµερα, οι άλλες δύο είναι το MySpace και το 

Facebook. 

 Το Friendster ξεκίνησε το 2002, και δεν άργησε να γίνει ανταγωνιστής του 

Match.com, µια δηµοφιλή ιστοσελίδα γνωριµιών (Cohen, 2003). Οι άνθρωποι  

µπορούσαν  να κάνουν αναζήτηση στους φίλους των φίλων τους (έως και τέσσερις 

βαθµούς χωρισµού), προκειµένου να κάνουν γνωριµίες, µε την ιδέα ότι οι φίλοι των 

φίλων, θα ήταν πιθανότερο να ταιριάζουν σε σχέση µε τους τελείως αγνώστους. (Boyd & 

Ellison, 2007). Η ιστοσελίδα έγινε δηµοφιλής γρήγορα, και γι 'αυτό αντιµετώπισε 

κάποιες τεχνικές δυσκολίες, λόγω της υπερφόρτωσης των χρηστών. Αυτό απογοήτευσε 

πολλούς απο τους χρηστες  αρχικά, και όταν η κουλτούρα των ανθρώπων άλλαξε λόγω 

των διαφορετικών τεχνικών µάρκετινγκ, πολλοί άνθρωποι έφυγαν ή σταµατήσαν να 

χρησιµοποιούν Friendster. Σύµφωνα µε τον Jonathon Abrams, ιδρυτή του Friendster, το 

πρόβληµα έγκειται στη διαχείριση της σελίδας, πάρα πολλοί άνθρωποι πιέζουν για 

διαφορετικά πράγµατα, αντί να συνεργάζονται µεταξύ τους (Chafkin, 2007).  

Ως επακόλουθο της κατάρρευσης Friendster, το 2003 ξεκίνησε το MySpace. Το 

MySpace σχεδίαζε να κληρονοµήσει  τους δυσαρεστηµένους πρώην Friendster χρήστες, 

και πέτυχε. Μια οµάδα που ακούσια επίσης κληρονόµησε ήταν µέλη σε indie-rock 

µπάντες. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν αποκλειστεί από τη χρήση του Friendster, όταν 

ανακαλύφθηκαν οι "fakesters". Fakester ήταν ο όρος που δίνεται σε "ψεύτικα" προφίλ, 

προφίλ των ανθρώπων που δεν υπάρχουν ή είναι αστεία προφίλ των διασηµοτήτων. Όταν 

το Friendster προσπάθησε να εξαλείψει αυτά τα προφίλ, επίσης διέγραψε κατά λάθος τα 

προφίλ που χρησιµοποιούσαν σαν ιστοσελίδες οι  indie µπάντες. Ως αποτέλεσµα, οι 

µπάντες indie-rock όχι µόνο ενεργοποίησαν προφίλ στο MySpace, αλλά επίσης 

παρότρυναν και τους άλλους χρήστες του Friendster να κάνουν το ίδιο. Επιπλέον, το 

MySpace αρχισε να ξεχωρίζει µε την προσθήκη νέων χαρακτηριστικών, όπως απαιτείτο 

από τους χρήστες. Επίσης, επέτρεπε στους χρήστες να προσθέσουν html κώδικα στο 

προφίλ τους για να το προσαρµόσουν όπως αυτοί ήθελαν. Αυτό ήταν το πρωτοπόρο 

χαρακτηριστικό που διαφοροποίησε το Myspace από όλα τα προγενέστερα  site 

κοινωνικής δικτύωσης (Boyd & Ellison, 2007). Η συµπερίληψη  προφίλ σχεδιασµένα 

από τους χρήστες απο την ευελιξία της html ήταν ο λόγος της τροµερής απήχησης του 

Myspace. Οι µελλοντικές ΣΚ∆ πέτυχαν µόνο όταν προσέθεσαν αυτές τις προσαρµόσιµες 

διεπαφές. 

Το Facebook ξεκίνησε το 2004 από τον Mark Zuckerberg ως µια σελίδα 

δικτύωσης µόνο των φοιτητών του Χάρβαρντ (Cassidy, 2006). Λόγω της δηµοτικότητάς 



του, ωστόσο, άνοιξε και σε άλλες σχολές και σε γυµνάσια, το 2005, και στη συνέχεια σε 

εταιρικά δίκτυα, το 2006. Ακολουθώντας αυτό , το Facebook ήταν ανοικτό σε καθένα µε 

µια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στα τέλη του 2006. Ένα ξεχωριστό 

στοιχείο του Facebook είναι η δυνατότητα ανάπτυξης εφαρµογών από τρίτους  

προγραµµατιστές οι οποίες όµως χρησιµοποιούνται µέσω του Facebook. Οι εφαρµογές 

αυτές προσθέτουν αξία στην ιστοσελίδα και µπόρεσαν  να προσαρµόσουν τα προφίλ των 

χρηστών. Εκτός από την ψυχαγωγία και κοινωνικά στοιχεία, υπάρχουν και πρακτικές 

χρήσεις για τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. 

 
 
1.2 Ορισµός των Σελίδων Κοινωνικής ∆ικτύωσης (ΣΚ∆) 

 

Οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης έχουν πάρει αρκετές µορφές κατα τη διάρκεια 

της εξέλιξης τους. Η κοινωνική δικτύωση µπορεί κανείς να πει πως έχει τις ρίζες της 

στους listservers όπως οι compuserve, AOL, BBS, όπου οι χρήστες µπορούσαν να 

µοιράζονται αρχεία και ιδέες (Νickson, 2009) Το compuserve ξεκίνησε το 1969 απο τον 

Jeff Wilkins ο οποίος ήθελε να βοηθήσει την οικεγενειακή ασφαλιστική εταιρία να 

µπορεί να διαµοιράζει γρήγορα τα ασφαλιστήρια συµβόλαια. 

Η κοινωνική δικτύωση έχει αναχθεί σε παγκόσµιο φαινόµενο. Από τις ταπεινές 

της αρχές µε το sixdegrees.com, στο friendster και το myspace και τώρα στο facebook 

και  στο twitter, ο ρόλος των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης (ΣΚ∆) έχει επικαλύψει 

σχεδόν κάθε µορφή της  online εµπειρίας. Ακόµα και τώρα που ο βαθµός διείσδυσης στις 

ΣΚ∆ είναι πολύ µεγάλος, υπάρχει κάποια σύγχιση σχετικά µε το τι αποτελεί µια Σελίδα 

κοινωνικής δικτύωσης και ποιες απο τις εκατοντάδες ιστοσελίδες που υπάρχουν στο 

ίντερνετ µπορούν να θεωρηθούν Σελίδες Κοινωνικής ∆ικτύωσης. 

 Πως ορίζεται όµως µια σελίδα κοινωνικής δικτύωσης;  Σύµφωνα µε τους Boyd 

και Elison (2007) υπάρχουν τρία κριτίρια τα οποία πρέπει περιέχονται σε µια ιστοσελίδα 

ώστε να να µπορεί να θεωρηθεί Σελίδα κοινωνικής δικτύωσης. Μια σελίδα θα πρέπει να 

επιτρέπει στους χρήστες (1) να δηµιουργούν ένα δηµόσιο ή ηµι-δηµόσιο προφίλ µέσα σε 

ένα συγκροτηµένο σύστηµα, (2) να µπορούν να δηµιουργούν µια λίστα µε µε άλλους 

χρήστες µε τους οποίους θα µοιράζονται µια σύνδεση επικοινωνίας και (3) να βλέπουν 

και να διασχίζουν αυτή τη λίστα µε τις συνδέσεις επικοινωνίας καθώς και τις συνδέσεις 

που γίνονται από άλλους µεσα στο σύστηµα. Οι παραπάνω προϋποθέσεις περιορίζουν 

τον αριθµό των σελίδων που µπορούν να θεωρηθούν ΣΚ∆ παρόλο που και µε αυτούς 

τους περιορισµούς οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης είναι πάρα πολλές. 



Επισήµως, η Κοινωνική δικτύωση ορίζεται ως µια web-based υπηρεσία που 

επιτρέπει στους χρήστες του να κατασκευάσουν ένα προφίλ που άλλοι χρήστες µπορούν 

να δουν και µια λίστα συνδέσεων µε άλλους χρήστες (Boyd & Ellison, 2007). Αυτό 

διαφοροποιείται από τον όρο «δικτύωση», η οποία χαρακτηρίζεται συνήθως από την 

έναρξη σχέσεων µεταξύ αγνώστων. Ενώ η Wickipedia ορίζει ένα  κοινωνικό  δίκτυο ως 

µια κοινωνική δοµή που αποτελείται από τα άτοµα (ή οργανισµούς) που ονοµάζονται 

«κόµβοι», οι οποίοι δεσµεύονται από έναν ή περισσότερους συγκεκριµένους τύπους 

αλληλεξάρτησης , όπως η φιλία , συγγένεια , κοινό ενδιαφέρον, οικονοµικές ανταλλαγές,  

σεξουαλικές σχέσεις ή τις σχέσεις των πεποιθήσεων, της γνώσης ή το γόητρο 

(Wickipedia) . 

 

1.3 Λογοι χρήσης σελίδων κοινωνικής δικτύωσης 

 

Οι λόγοι για τους οποίους κάποιος θα χρησιµοποιούσε τις σελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης είναι από µόνοι τους ένα πεδίο περεταίρω µελέτης. Παρακάτω αναλύονται οι 

περισσότεροι πιθανοί λόγοι για τους οποίους κάποιος συµµετέχει ή επιθυµεί να 

συµµετάσχει στα κοινωνικά δίκτυα. 

 

Συνάντηση µε νέους φίλους 

Ορισµένες µελέτες δείχνουν ότι οι άνθρωποι χρησιµοποιούν υπηρεσίες 

κοινωνικής δικτύωσης ως ένα νέο κανάλι για να συναντήσουν ανθρώπους έξω από το 

µη φυσικό τους περιβάλλον. Τέτοιες σχέσεις βασίζονται σε κοινά ενδιαφέροντα και όχι 

στη φυσική τοποθεσία (Lampe et al, 2006). Άλλες µελέτες δείχνουν ότι σκοπός της 

εύρεσης νέων φίλων στο διαδίκτυο είναι να αποκτήσουν  συναισθηµατική στήριξη που 

δεν τους δίνεται offline, και τέτοιοι άνθρωποι τελικά συναντώνται πρόσωπο µε πρόσωπο 

( McKenna και Green, 2002). 

 

∆ιασκέδαση 

Πολλοί άνθρωποι χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο για να ψυχαγωγηθούν και να 

χαλαρώσουν (αποτελέσµατα δραστηριότητας) και να «σκοτώσουν» την ώρα τους 

(Flanging, 2005). 

 

∆ιατήρηση των σχέσεων 
Η απώλεια επαφής µε παλιούς φίλους σηµαίνει µείωση του κοινωνικού 

κεφαλαίου. Οι άνθρωποι χρησιµοποιούν σήµερα τα εργαλεία στο διαδίκτυο για να 



διατηρήσουν τις υπάρχουσες φιλίες, ιδίως στα Κοινωνικά δίκτυα µε µακρινούς φίλους ( 

Ellison et al, 2007). Οι άνθρωποι άρχισαν να χρησιµοποιούν υπηρεσίες κοινωνικής 

δικτύωσης να διατηρήσουν τις σχέσεις. Γι 'αυτούς, οργανώνοντας  το προφίλ τους  σε µία 

Σελίδα Κοινωνικής ∆ικτύωσης (ΣΚ∆) είναι ισοδύναµο µε τη διαχείριση των γνωριµιών 

τους (Ellison et al, 2007.). 

 

Κατανόηση και µάθηση 
Οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης (ΣΚ∆) παρέχουν προσωπικά προφίλ και 

καθιστούν  ευκολότερο  το να κάνει κάποιος φίλους. Ο  Haspels (Haspels, 2008) 

επισηµαίνει ότι κάποιες ΣΚ∆  προσφέρουν τροφοδοσία νέων, ενηµερώσεις 

φωτογραφιών, και ούτω καθεξής, έτσι ώστε οι άνθρωποι µπορούν να γνωρίσουν ο ένας 

τον άλλον χωρίς τη συµµετοχή σε συνοµιλία. Ο Sproull επισηµαίνει ότι οι ΣΚ∆ 

καθιστούν ευκολότερη την αλληλεπίδραση µεταξυ των ανθρώπων καθώς  και τη 

δηµιουργία  νέων οµάδων (Sproull και Faraj, 1995). 

 

Ψάχνοντας για φίλους 

∆ύο τύποι  αναζήτησης φίλων  έχουν επισηµανθεί: η  κοινωνική αναζήτηση και 

την κοινωνική περιήγηση (Lampe et al., 2006). Η  Κοινωνική αναζήτηση είναι η 

αναζήτηση για  στενούς φίλους online και η σύσφιξη των σχέσεων µαζί τους. Η 

Κοινωνική περιήγηση είναι η αναζήτηση ατόµων µε τα οποία ο χρήστης ΣΚ∆ θέλει να 

γνωριστεί και ίσως να γίνει φίλος µαζί τους και εκτός διαδικτύου. 

 
 
 
Κοινωνική συµµετοχή  

Το ερώτηµα κατά πόσον το ∆ιαδίκτυο αυξάνει το κοινωνικό κεφάλαιο είναι 

ακόµα υπό συζήτηση. Ο Putnam χωρίζει κοινωνικό κεφάλαιο σε κεφάλαιο διαδικτύου 

(σχέσεις µε τους φίλους και γείτονες) και το συµµετοχικό κεφαλαιο (συµµετοχή στην 

πολιτική και των εθελοντικών οργανώσεων) (Putnam, 2000). Οι Kraut και Nie (Kraut et 

al, 1998?. Nie και Erbing, 2000) θεωρούν ότι η χρήση του ∆ιαδικτύου µειώνει το 

κοινωνικό κεφάλαιο, αλλά ο Wellman υποστηρίζει την αντίθετη θέση (Wellman et al, 

2001.). 

 

Εµπιστοσύνη στους ιστοχώρους 
Η αξιοπιστία των ιστοσελίδων έχει αµφισβητηθεί. Για παράδειγµα, Οι Hass και 

Chiaramonte δείχνουν ότι τα µέσα ενηµέρωσης δυσφηµούν τις ΣΚ∆ (Chiaramonte και 



Martinez, 2006). Ο Dwyer επισηµαίνει ότι πολλές ΣΚ∆ δεν έχουν πολιτική προστασίας 

προσωπικών δεδοµένων (Dwyer, 2007). Ο Lessig επισηµαίνει ότι  οι online κοινωνικές 

δραστηριότητες δεν είναι δυνατόν να ανιχνευθούν (Lessig, 1998). Ο Dwyer πιστεύει ότι 

η εµπιστοσύνη είναι σηµαντική, που δείχνει ότι οι άνθρωποι είναι πιο πρόθυµοι να 

ανταλλάσσουν πληροφορίες στο Facebook από ό, τι στο Myspace, λόγω της µεγαλύτερης 

εµπιστοσύνης στο Facebook (Dwyer, 2007). 

 

Εµπιστοσύνη στα άλλα µέλη 

Η αµοιβαία εµπιστοσύνη αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για νέες  σχέσεις  και 

ανταλλαγή πληροφοριών (Fukuyama, 1996). Είναι επίσης σηµαντική για τις online 

αλληλεπιδράσεις (Coppola et al, 2004). Οι Gross και Acquisti εντοπιζουν  δύο κίνδυνους 

που συνδέονται µε τις ΣΚ∆: κινδύνους στο ∆ιαδίκτυο και offline κινδύνους (Gross και 

Acquisti, 2005).Οι  Lenhart και Madden επισηµαίνουν ότι το 46 τοις εκατό των online 

προφίλ περιέχουν λανθασµένες πληροφορίες, γεγονός που οδηγεί σε κίνδυνο για  

δυσπιστία απέναντι στις πληροφορίες (Lenhart και Madden, 2007). 

 
Αναζήτηση πληροφοριών 
           Ο Granovetter χωρίζει τους  κοινωνικους δεσµους σε ισχυρούς και αδύναµους: 

Ισχυροί δεσµοί µεταξύ των ανθρώπων προκύπτουν από µακροχρόνια, συχνή και συνεχή 

αλληλεπίδραση, ενώ ασθενείς δεσµοί από σπάνια και πιο τυπική επαφή (Granovetter, 

1973). Επισηµαίνει ότι το «πρόβληµα» µε ισχυρούς δεσµούς είναι ότι εάν τα άτοµα Α 

και Β έχουν ένα ισχυρό δεσµό, είναι επίσης πιθανό να είναι ισχυρά συνδεδεµένοι και µε 

µέλη του δικτύου  του άλλου. Με άλλα λόγια, είναι πιθανό να υπάρχει πολλή επικάλυψη 

στους κύκλους των γνωριµιών τους. Αυτό µπορεί να είναι καλό πράγµα µε πολλούς 

τρόπους, αλλά είναι κακό εάν ο Α χρειάζεται ένα κοµµάτι  γνώσης που δεν µπορεί να 

βρει µέσα στον κύκλο του. Λόγω της επικάλυψης, ο κύκλος του Β είναι πιθανό να είναι 

παρεµφερής µε του Α, και έτσι άχρηστος σε αυτήν. Με άλλα λόγια, ο δεσµός του µε τον 

Β κάνει λίγο καλό της στην αναζήτηση του για τη γνώση. Αν ο Α και ο Γ έχουν ένα 

αδύναµο δεσµό, ωστόσο, πολλοί από τους φίλους του Γ είναι πιθανό να είναι ξένοι προς 

τον Α, και έτσι είναι καλοί πόροι δεδοµένου ότι κοιτάζει να ενηµερώσει τον εαυτό του. 

Έτσι, η δηµιουργία ασθενών δεσµών µειώνει το κοινωνικό κόστος, επεκτείνει τις πηγές 

αναζήτησης, και ενισχύει την εµπιστοσύνη µεταξύ των ανθρώπων (Hansen et al, 2005). 

Έτσι, οι ΣΚ∆ µπορούν να είναι ένα εργαλείο για τη δηµιουργία πολλών ασθενών δεσµών 

(McAfee, 2007). 

 

Έξοδα 



Σύµφωνα µε τον Cassidy, οι online  χρήστες περνούν κατά µέσο όρο 20 λεπτά 

την ηµέρα σε µια σελίδα κοινωνικής δικτύωσης, και τα δύο τρίτα απ΄αυτούς  συνδεονται 

τουλάχιστον µία φορά την ηµέρα (Cassidy, 2006). Μπορούν να χρησιµοποιούν e-mail ή 

listservers αντί των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης, διότι  

οι πρώτες  είναι  πιο εύκολες και  παίρνουν λιγότερο χρόνο. 

 

Ποιότητα των φίλων 

 Κάποιες µελέτες Ανέφεραν  ότι η ποιότητα των ηλεκτρονικών κοινωνικών 

αλληλεπιδράσεων και σχέσεων είναι µικρότερες από αυτες πρόσωπο µε πρόσωπο 

(Haythornthwaite, 2005).Αυτές Οι µελέτες πραγµατοποιήθηκαν πριν από την ωοτοκία 

των 6SNS, και οι online ρυθµίσεις τους είναι παραδοσιακά εργαλεία, όπως 

e-mail και µηνυµατα. ∆εδοµένου ότι ο σκοπός µιας 6SNS είναι να κατανοήσουµε 

καλύτερα τα άτοµα µε τα  οποία κάποιος έχει τόσο δυνατούς όσο και αδύνατους 

δεσµούς, θα  αποδειχθούν οι 6SNS καλύτερης ποιότητας; 

 

Στάσεις 
Η θεωρία της αιτιολογηµένης δράσης και το µοντέλο αποδοχής της τεχνολογίας 

συχνά χρησιµοποιούνται για την πρόβλεψη της σχέσης µεταξύ των στάσεων και 

συµπεριφορών (Fishbein και Ajzen, 1975). Στάση ορίζεται ως µια υποθετική κατασκευή 

που αντιπροσωπεύει το βαθµό συµπαθειας ή αντιπαθειας για ένα στοιχείο. 

 

1.4 Σελίδες Κοινωνικής ∆ικτύωσης (ΣΚ∆) 

 

1.4.1 Facebook 

Οι Προσωπικές ιστοσελίδες και τα online δίκτυα προφίλ προέκυψαν µε 

αυξανόµενο ρυθµό µε τους δικτυακούς τόπους κοινωνικής δικτύωσης, 

συµπεριλαµβανοµένου του Facebook, κερδίζοντας ραγδαία δηµοτικότητα (Yum, 2007). 

Το Facebook ™ είναι ένα κοινωνικό εργαλείο επικοινωνίας που εχει σχεδιαστεί για να 

επιτρέπει στους χρήστες να επικοινωνήσουν και να επικοινωνούν µε άλλους χρήστες του 

Το Facebook ™ (www.facebook.com). Ιδρύθηκε το 2004 και αρχικά είχε σχεδιαστεί ως 

ένα site κοινωνικής δικτύωσης για τους φοιτητές στο Πανεπιστήµιο του Χάρβαρντ, Το 

Facebook ™ είναι πλέον διαθέσιµο σε οποιονδήποτε είναι ηλικίας άνω των 13 ετών. Επί 

του παρόντοςτο site έχει πάνω από 1 δισεκατοµµύριο ενεργούς χρήστες (στατιστικές  

Facebook , 2012). 



Η υποδοµη του Facebook αποτελείται από µια ποικιλία δικτύων που βασίζονται 

γύρω από επιχειρήσεις, σχολεία ή γεωγραφικές περιοχές. Ρυθµίσεις απορρήτου µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν για τον έλεγχο της πρόσβασης στα προσωπικά προφίλ, έτσι ώστε 

µόνο ορίσµενοι φίλοι και χρήστες µέσα σε κοινά δίκτυα µπορούν να έχουν πρόσβαση 

στα προφίλ. Για εκείνους τους χρήστες που δεν χρησιµοποιούν τις ρυθµίσεις απορρήτου, 

όµως, τα προφίλ είναι προσβάσιµα σε κάθε µέλος του Facebook . Μόλις γίνουν µέλη, οι 

χρήστες µπορούν να αναζητήσουν φίλους (αυτοί µπορεί να είναι πραγµατικοί φίλοι, 

γνωστοι ή ακόµη και αγνώστοι) στο Facebook , και να τα προσθέσουν'' στη λίστα τους 

φίλους ». Οι χρήστες µπορούν να ανεβάσουν και φωτογραφίες, να περιγραφούν τα 

ενδιαφέροντα , την εργασία, την ιστορία της εκπαίδευσης, τις σχέσεις, προσωπικές 

ιστορίες, προγράµµατα και άλλα. Οι χρήστες µπορούν να αναζητήσουν φίλους 

πληκτρολογώντας τα ονόµατά τους στη γραµµή αναζήτησης του Facebook  Οι χρήστες 

µπορούν να αλληλεπιδρούν µεταξύ τους. Κάθε Facebook  προφίλ έχει ένα email inbox, 

όπου άλλοι χρήστες µπορούν να επικοινωνήσουν µαζί του και να επιλέξουν να τους 

στείλετε ένα µήνυµα. Αυτά τα µηνύµατα εµφανίζονται στην σελίδα του προφίλ. 

Επιπλέον, τα χαρακτηριστικά περιλαµβάνουν πρόσφατη δραστηριότητα, καθώς και ένα 

“τοίχο», όπου άλλοι χρήστες µπορούν να στείλουν µηνύµατα και επισυνάπτουν links για 

άλλα sites, βίντεο ή φωτογραφίες. Οµάδες µπορούν να δηµιουργηθούν στο Facebook, και 

οι χρήστες µπορεί να κληθούν να συµµετάσχουν. 

Συνολικά, το σύστηµα παρέχει πολλά µέσα για την επικοινωνία µε τους άλλους. 

Λαµβάνοντας υπόψη το τεράστιο φάσµα πληροφοριών που µπορεί να µοιραστεί και τον 

αριθµό των χρηστών,οι προβληµατισµοί από άποψη ασφάλειας και προστασίας της 

ιδιωτικής ζωής είναι ένα επαναλαµβανόµενο θέµα (Acoca, 2008). Ορισµένες ανησυχίες 

αφορούν τις πιθανές απειλές για την προσωπική ασφάλεια από την πληθώρα των 

πληροφοριών που υποτίθεται ότι είναι διαθέσιµες και προσβάσιµες για ένα άτοµο στο 

δικτυακό του προφίλ. Συγκεκριµένα, υπάρχουν ανησυχίες σχετικά µε την κλοπή 

ταυτότητας, εάν οι χρήστες παρέχουν πάρα πολλές πληροφορίες (π.χ. ηµεροµηνία 

γέννησης, διεύθυνση, τηλέφωνο, πλήρες όνοµα κ.λπ.). Επιπλέον, υπάρχουν ανησυχίες 

για την προσωπική ασφάλεια των ευάλωτων χρηστών που µπορούσαν να καταδιώκονται, 

ή άλλως να απειλούνται. Μια λιγότερο συχνά θεωρούµενη απειλή είναι η πιθανότητα του 

κοινωνικού κινδύνου ως συνάρτηση του αυτοπροσδιορισµού µε τις µειονοτικές ή 

στιγµατίζοµενες οµάδες. Μολονότι ορισµένες από αυτές τις ανησυχίες έχουν εµφανιστεί 

στα δηµοφιλή µέσα µαζικής ενηµέρωσης (π.χ., news.cnet.com), υπάρχει µικρή εµπειρική 

έρευνα που τεκµηριώνει το πόσες και τι είδους πληροφορίες βρίσκονται στα προσωπικά 

προφίλ Facebook  για τον προσδιορισµό της πιθανότητας για απειλές κάθε τύπου , ούτε 



υπάρχει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε το πώς οι χρήστες διαφέρουν ως προς τις 

πληροφορίες που γνωστοποιούν στο προφίλ τους για την παροχή ενδείξεων σχετικά µε 

το ποιος είναι πιο πιθανό να είναι σε κίνδυνο. 

 

 

1.4.2 Twitter 

 

Μια απο τις πιο δηµοφιλείς σελίδες κοινωνικής δικτύωσης που εµφανίστηκε τα 

τελευταία χρόνια είναι το Twitter. Είναι µια σελίδα microblogging η οποία επιτρέπει 

στους χρήστες να ανανεώνουν τα µηνύµατα που θέλουν να περάσουν στους οπαδούς 

(followers) τους µέσα σε 140 χαρακτήρες ή λιγότερο. Είναι εύκολο, απλό και δεν 

περιέχει διαφηµίσεις. Στο Twitter µπορεί κανείς να έχει πρόσβαση είτε από κάποιο 

ηλεκτρονικό υπολογιστή είτε από οποιαδήποτε συσκευή µε πρόσβαση στο ίντερνετ. 

Ασύρµατα ή ενσύρµατα. Θεωρείται οτι είναι κατ’ εξοχήν τρόπος κοινωνικής δικτύωσης 

‘στο δρόµο’, όπου οι χρήστες οπουδήποτε και να βρίσκονται µπορούν να ανανεώνουν τα 

µηνύµατα τους προς τους υπόλοιπους.  

Το Twitter είναι ένα δίκτυο πληροφόρησης πραγµατικού χρόνου που συνδέει τον 

χρήστη µε τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά µε οτι έχει δηλώσει οτι βρίσκει 

ενδιαφέρον. Ο τρόπος που γίνεται αυτό είναι ‘ακολουθώντας’ το προφίλ του ατόµου ή 

του οργανισµού που ενδιαφέρει τον χρήστη. Έτσι ο χρήστης ενηµερώνεται για 

οποιαδήποτε καινούρια πληροφορία ή αλλιώς “tweet” που προέρχεται απο κει. 

 Ως Blogging αναφέρονται  όλες οι δραστηριότητες γύρω απο ένα Blog. Σε ένα 

blog π.χ. στο wordpress.com ή στο blogspot.com δηµοσιεύονται µακροσκελή (post) 

άρθρα, Video, Link που ο ιδιοκτήτης του blog θεωρεί ενδιαφέροντα και τα δηµοσιεύει. 

∆ίνεται η δυνατότητα να εγγραφούν όσοι χρήστες θέλουν να συµµετέχουν και αυτοί µε 

σχόλια ή και ολόκληρα post. Η παραπάνω διαδικασία ονοµάζεται Blogging.  Το Micro-

Blogging  είναι αυτό που δίνουν υπηρεσίες όπως το Twitter όπου αρχικά κάποιος 

εγγράφεται και δηµιουργεί ένα λογαριασµό (account)., και κατόπιν µπορεί  να  

δηµοσιεύει – µεταδίδει- µηνύµατα µέχρι 140 χαρακτήρες, τα οποία αποθυκεύονται και 

παραµένουν ως ιστορικό το ένα κάτω από το άλλο, επιδέχονται σχόλια πάλι µέχρι 140 

χαρακτήρες. Οποιοσδήποτε εγγεγραµµένος χρήστης στο Twitter έχει τη δυνατότητα να 

ακολουθήσει ενα άλλο χρήστη και να έχει πρόσβαση στα µηνύµατα που αυτός 

δηµοσιεύει. Ο όρος Micro-Blogging  αναφέρεται κυρίως στον περιορισµό των 

χαρακτήρων που µπορεί να έχει το µήνυµα.  



Το Twitter µπορεί να έχει και  προσωπική και επαγγελµατική χρήση. Είναι ένας 

πολύ καλός τρόπος για να διατηρήσει κάποιος επαφή µε τους φίλους του και γρήγορα να 

µεταδίδει πληροφορίες σχετικά µε το πού βρίσκεται και τι κάνει. Για τις επιχειρήσεις, το 

Twitter µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη µετάδοση των τελευταίων νέων της εταιρείας 

καθώς και για την  αλληλεπιδραση µε τους πελάτες της όπως επίσης και για την 

εσωτερική συνεργασία και επικοινωνία µιας οµάδας (Twitter.com, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3 Myspace 

 
Το Myspace έγινε το πιο δηµοφιλές site κοινωνικής δικτύωσης στις Ηνωµένες 

Πολιτείες τον Ιούνιο του 2006, µια θέση που κατείχε κατά το 2007 µέχρι το 2008. Τον 

Απρίλιο του 2008, σύµφωνα µε την comScore, MySpace είχε ξεπεραστεί σε διεθνές 

επίπεδο µε κύριο ανταγωνιστή του, το Facebook, µε βάση τους µηνιαίους µοναδικούς 

επισκέπτες . Το MySpace είναι µια δηµοφιλής ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης που 

παρέχει ένα διαδραστικό περιβάλλον όπου µπορεί κανείς να έχει, ένα δίκτυο φίλων, 

προσωπικά προφίλ, blogs, οµάδες, φωτογραφίες, µουσική και βίντεο. Σύµφωνα µε την 

Alexa Internet, το MySpace είναι σήµερα έκτη πιο δηµοφιλή στον κόσµο αγγλικής 

γλώσσας ιστοσελίδα και η έκτος πιο δηµοφιλής δικτυακός τόπος σε οποιαδήποτε 

γλώσσα, και η τρίτη πιο δηµοφιλής ιστοσελίδα στις Ηνωµένες Πολιτείες.. Έχει γίνει ένα 

όλο και πιο σηµαντικό κοµµάτι της σύγχρονης ποπ κουλτούρας, ιδιαίτερα στις 

αγγλόφωνες χώρες. 

Το Myspace ήταν η πρώτη ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης που επετρέπε στους 

χρήστες να χρησιµοποιούν ‘Moods’. Τα ‘Moods’ ή ∆ιαθέσεις είναι µικρά emoticons που 

χρησιµοποιούνται για να απεικονίσουν µια διάθεση του χρήστη. Αυτά τα γραφικά που 

δείχνουν τη διάθεση του χρήστη εκείνη τη στιγµή έχουν γίνει τόσο δηµοφιλή ώστε να 

παρέχονται σε οποιαδήποτε πλατφόρµα επικοινωνίας µέσω διαδικτύου και συνέβαλλαν 

στην αρχική επιτυχία του Myspace. 



 Το Προφίλ του χρήστη στο Myspace περιέχει  µια σειρά πληροφοριών για το 

χρήστη όπως ηµεροµηνία γέννησης, επικοινωνία, ενδιαφέροντα και λεπτοµέρειες. Στις 

λεπτοµέρειες, η προσωπική Κατάσταση και το Ζώδιο εµφανίζονται πάντα. Το Myspace 

υποστηρίζει επίσης το φόρτωµα εικόνων. Μία από τις εικόνες µπορεί να επιλέγει για να 

γίνει η "προεπιλεγµένη εικόνα», η εικόνα που θα φαίνεται στην κεντρική σελίδα του 

προφίλ και στη σελίδα αναζήτησης.  

Οι χρήστες έχουν επίσης τη δυνατότητα να προσθέσουν µουσική στο προφίλ τους 

µέσω του MySpace Music, µία υπηρεσία που επιτρέπει σε µπάντες για να υποβάλουν 

τραγούδια για χρήση στο Myspace. Ένας χρήστης µπορεί επίσης να αλλάξει τη γενική 

εµφάνιση της σελίδας  του µε την εισαγωγή CSS. Αυτό χρησιµοποιείται συχνά για να 

αλλάξουν οι γραµµατοσειρές και τα χρώµατα. 

Μια πολύ βασική διαφορά του Myspace σε σχέση µε άλλες σελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης είναι ότι είναι προσανατολισµένο στη µουσική. Τα προφίλ για τους 

µουσικούς στο Μουσικό τµήµα της ιστοσελίδας διαφέρουν από τα συνήθη προφίλ 

επιτρέποντας στους καλλιτέχνες να φορτώσουν όλη τη δισκογραφία τους. Νέοι µουσικοί 

µπορούν να χρησιµοποιούν το Myspace για να δηµοσιεύουν και να πωλούν µουσική 

χρησιµοποιώντας SNOCAP, το οποίο έχει αποδειχθεί δηµοφιλές µεταξύ των χρηστών 

Myspace. Μερικές γνωστοι τραγουδίστες, όπως η Lily Allen και ο Sean Kingston 

κέρδισαν τη φήµη µέσω του Myspace. Η διαθεσιµότητα της µουσικής σε αυτή την 

ιστοσελίδα συνεχίζει να αναπτύσσεται, κυρίως λόγω νέων ταλέντων. Πάνω από οχτώ 

εκατοµµύρια καλλιτέχνες έχουν ανακαλυφθεί από το Myspace και πολλοί άλλοι 

συνεχίζουν να ανακαλύπτονται καθηµερινά, καθιστώντας την µία από την υψηλότερη 

βαθµολογία και προηγµένες περιοχές ανακάλυψη µουσικής στον Ιστό (wickipedia, 

2011). 

 

 

1.4.4 Linkedin 

Το LinkedIn είναι µια σελίδα κοινωνικής δικτύωσης µε επαγγελµατικό 

προσανατολισµό. Ιδρύθηκε το ∆εκέµβριο του 2002 και ξεκίνησε το Μάιο του 2003 και  

χρησιµοποιείται κυρίως για επαγγελµατική δικτύωση. Από τον Μάρτιο του 2011, 

LinkedIn έχει πάνω από 100 εκατοµµύρια εγγεγραµµένους χρήστες, που εκτείνονται σε 

περισσότερες από 200 χώρες και περιοχές σε όλο τον κόσµο. Το site είναι διαθέσιµο στα 

Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά και Ισπανικά. Σύµφωνα µε την 

Quantcast το Linkedin έχει 21,4 εκατοµµύρια µοναδικούς επισκέπτες µηνιαίως στις ΗΠΑ 

και 47,6 εκατοµµύρια παγκοσµίως. 



            Ένας από τους σκοπούς του site είναι να επιτρέπει στους εγγεγραµµένους 

χρήστες να διατηρήσουν µια λίστα µε τα στοιχεία επικοινωνίας των ανθρώπων µε τους 

οποίους έχουν κάποιο επίπεδο της σχέσης, που ονοµάζονται ‘συνδέσεις’ (Connections). 

Οι χρήστες µπορούν να προσκαλέσουν οποιονδήποτε (είτε είναι χρήστης της τοποθεσίας 

είτε όχι) για να γίνει µια σύνδεση. Ωστόσο, εάν ο παραλήπτης της πρόσκλησης επιλέξει 

"δεν ξέρω" (I Don't Know), αυτό µετράει κατά του πρόσωπου που τους καλεί, και µετά 

από πέντε τέτοια «IDKs" ένα µέλος δεν µπορεί να καλέσει ένα άλλο χωρίς να δώσει 

πρώτα την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του παραλήπτη. 

Αυτή η λίστα των συνδέσεων µπορεί στη συνέχεια να χρησιµοποιηθεί µε πολλούς 

τρόπους: 

      Ένα δίκτυο επαφών είναι χτισµένο πάνω σε άµεσες συνδέσεις , στις 

συνδέσεις του καθενός από τους  άµµεσα συνδεδεµένους (που ονοµάζονται δευτέρου 

βαθµού συνδέσεις), καθώς και στις συνδέσεις  των συνδέσεων του δεύτερου βαθµού 

(που ονοµάζονται τρίτου βαθµού συνδέσεις). Αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να 

αποκτήθεί η δυνατότητα σε κάποιο πρόσωπο επιθυµεί να γνωριστεί µέσα από µια 

αµοιβαία επαφή. 

     Στη συνέχεια, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αναζήτηση δουλειάς, 

άνθρωπων και οι επιχειρηµατικών ευκαιρίών που συνιστώνται από κάποιον στο δίκτυο 

επαφών του χρήστη.  

• Οι εργοδότες µπορούν να θέσουν λίστα θέσεων εργασίας και να 

αναζητήσουν τους πιθανούς υποψηφίους. 

• Οι αιτούντες εργασία µπορούν να ερευνήσουν το προφίλ των διευθυντών 

προσλήψεων και να ανακαλύψουν ποια από τις υπάρχουσες επαφές τους 

µπορεί να τους συστήσει. 

• Οι χρήστες µπορούν να δηµοσιεύσουν τις δικές τους φωτογραφίες και να 

δουν φωτογραφίες των άλλων για να βοηθηθούν στην αναγνώριση. 

• Οι χρήστες µπορούν να ακολουθουν διαφορετικές εταιρείες και να 

ειδοποίούνται για µια νέα είσοδο και προσφορές εργασίας. 

• Οι χρήστες µπορούν να σώσουν (δηλαδή να προσθέσουν στα αγαπηµένα 

τους) θέσεις εργασίας για τις οποίες θα ήθελαν να υποβάλουν αίτηση . 

 

Η "προσέγγιση µε περίφραγµένη-πρόσβαση" (όπου η επαφή µε οποιαδήποτε 

επαγγελµατία απαιτεί µια προϋπάρχουσα σχέση, ή την παρέµβαση µιας επαφής από την 

άλλη πλευρά) έχει ως στόχο την οικοδόµηση εµπιστοσύνης µεταξύ των χρηστών της 



υπηρεσίας. Το LinkedIn συµµετέχει στο International Safe Harbor  της ΕΕ για την 

προστασία της ιδιωτικής ζωής. 

Το LinkedIn επιτρέπει επίσης στους χρήστες να  ερευνούν εταιρείες στις οποίες 

µπορεί να ενδιαφέρονται να εργαστούν. Όταν πληκτρολογείται το όνοµα µιας 

συγκεκριµένης εταιρείας στο πλαίσιο αναζήτησης, παρέχονται στατιστικά στοιχεία για 

την εταιρεία. Αυτά µπορεί να περιλαµβάνουν την αναλογία των γυναικών στους άνδρες 

µισθωτούς, το ποσοστό από τις πιο κοινές θέσεις που υπάρχουν στο εσωτερικό της 

εταιρείας, τον τόπο της έδρας και τα γραφεία της εταιρίας, ή µια λίστα των σηµερινών 

και των πρώην υπαλλήλων. 

Το χαρακτηριστικό Απαντήσεις στο LinkedIn, παρόµοιο µε τις Απαντήσεις του 

Yahoo, επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν ερωτήσεις στην κοινότητα και αυτή να δώσει 

απαντήσεις. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι δωρεάν και η κύρια διαφορά από τις 

ερωτήσεις του Yahoo είναι ότι οι ερωτήσεις είναι δυνητικά περισσότερο 

προσανατολισµένες στις επιχειρήσεις, καθώς και η ταυτότητα των ανθρώπων που ζητούν 

και απαντώντας σε ερωτήσεις είναι γνωστή. 

Τέλος το LinkedIn θεωρείται η πρώτη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης η οποία 

παρέχει µηχανισµό διεξαγωγης δηµοσκοπίσεων. Το LinkedIn Polls. Με το εργαλείο αυτό 

µπορεί ο κάθε χρήστης να αναρτήσει µια ερώτηση µε πιθανές απαντήσεις και να 

σφυγµοµετρήσει τις απαντήσεις των συνδέσεων του. Το χαρακτηριστικό αυτό µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί σαν ένα πολύ δυνατό εργαλείο κυρίως στο κοµµάτι της εταιρικής 

έρευνας  κάθε µορφής. 

 

1.5 Έξι βαθµοί διαχωρισµού 

 

             Οι Έξι βαθµοί διαχωρισµού είναι ένα είδος κοινωνικής δικτύωσης. Ο Milgram 

πρότεινε αυτή τη ένοια επιρροής το 1967 (Milgram, 1967). Ο Milgram και οι συνεργάτες 

του του έκαναν µια σειρά από κοινωνικά πειράµατα και πρότειναν ότι οι άνθρωποι στις 

ΗΠΑ συνδέονται µε έξι σχέσεις κατά µέσο όρο. Ο Milgram δεν ήταν ο πρώτος που 

πρότεινε αυτή την ιδέα. Ο Frigyes Karinthy, ένας ουγγρος 

συγγραφέας, υπέθεσε ότι κάθε δύο άνθρωποι στη γη θα µπορούσαν να συνδεθουν µε 

πέντε χειραψίες στο διήγηµα του το 1929 του µε τίτλο «Αλυσίδες» (Karinthy, 1929). Οι 

Pool και Kochen στη συνέχεια, σχεδίασαν ένα µαθηµατικό µοντέλο να εξηγήσουν το 

φαινόµενο αυτό στα τέλη του 1950 και περαιτέρω Υπέθεσαν ότι δεν χρειαζεται 

περισσότερους απο τρεις ή τέσσερις βαθµούς διαχωρισµού  για τη σύνδεση κάθε δύο 

ανθρώπους στον κόσµο (Pool και Kochen, 1978). Εµπνευσµένος από αυτές τις ιδέες, Ο 



Milgram ορίσε ένα πείραµα. Επέλεξε 300 συµµετέχοντες και έδωσε σε κάθε 

ένα µία επιστολή µε παραληπτη ένα άλλο πρόσωπο. Οι δύο άνθρωποι δεν ήταν γνωστό 

ότι συνδέονται µε οποιονδήποτε τρόπο. Στη συνέχεια, ο καθένας πέρασε την / επιστολή 

του προς ένα άλλο πρόσωπο, το οποίο θεωρήθηκε ότι γνωρίζει το πρόσωπο-στόχο, και το 

µετέφερε σε ένα άλλο και ούτω καθεξής, µέχρις ότου η επιστολή παραδόθηκε στον 

καθορισµένο αποδέκτη. Κανείς δεν ήξερε τη διεύθυνση του προσώπου-στόχου. Ο 

Milgram κατέληξε στο συµπέρασµα ότι µόνο τέσσερις ενδιάµεσοι άνθρωποι χρειάζονται 

για να παραδόσουν κάθε γράµµα? ως εκ τούτου, το φαινόµενο ονοµάζεται έξι βαθµοί 

διαχωρισµού. Το Έργο Milgram δείχνει ότι κάθε άνθρωπος είναι µόνο µερικά κοινωνικά 

βήµατα µακριά από τον άλλο. Πήρε αυτή τη θεωρία και µαζί µε άλλες µελέτες αναφέρει 

ότι πραγµατικά ζουµε σε ένα µικρό κόσµο (Milgram, 1967). 

 

 

1.5.1 6STEP  SNS- Σελίδες κοινωνικής ∆ικτύωσης 6 βηµάτων 

 

Ένας τύπος  υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, 

αυτος που βασίζεται στην αρχή των Έξι βαθµών χωρισµού (six degrees of separation) 

(Milgram, 1967). Η έρευνα έχει δείξει ότι οποιοιδήποτε δύο αγνώστοι, είναι κατά µέσο 

όρο, κατά 6,6 βαθµούς διαχωρισµού «µακριά» (Leskovec & Horvitz, 2008). Αυτό το 

είδος των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης ονοµάζεται 6SNS. Αυτό σηµαίνει ότι ένας 

χρήστης 6SNS βασίζει το κοινωνικό του δίκτυο αρχικά στους κοντινούς του ανθρώπους 

(φιλους, οικογένεια  κλπ)  και στη συνέχεια αρχίζει να επεκτείνει το δίκτυο του µε την 

προσθήκη δικτύων των φίλων του ». Αυτό µπορεί να παραταθεί και κατά 6,6 βήµατα 

κατά µέσο όρο, που µπορεί να φθάσει σχεδόν σε κάθε ξένο, σύµφωνα µε τη θεωρία. Η 

παραδοσιακές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης αγνοούν αυτή την αλυσίδα. Ένας µη 

6SNS χρήστης χτίζει το δίκτυο του µε την άµεση σύνδεση µε τον κόσµο του Ίντερνετ. Οι 

πρώτοι άνθρωποι στη λίστα ο φίλων του µπορούν, αλλά δεν χρειάζεται να είναι κοντινοί 

φίλοι του (Shu & Chuang, 2009). 

         Τα κοινωνικά δίκτυα έχουν συζητηθεί και ορισµένοι ορισµοί έχουν προταθεί. Ο 

J.A. Barnes εισήγαγε τον όρο των κοινωνικών δικτύων για να υποδηλώσει τα πρότυπα 

των σχέσεων, συµπεριλαµβανοµένων οριοθετηµένων οµάδων (π.χ. οικογένειες, χωριά, 

και ούτω καθεξής) και κοινωνικών κατηγοριών (π.χ. φύλο, τη φυλή, και ούτω καθεξής) 

(Barnes, 1954). Ο Van der Poel προτείνει τέσσερις διαφορετικές προσεγγίσεις για την 

κατανοήση των κοινωνικών δικτύων (Van der Poel, 1993) οι οποίες µπορεί επίσης να 

θεωρηθεί ότι είναι τα τέσσερα θεµελιώδη χαρακτηριστικά των κοινωνικών δικτύων: 



 

• Προσέγγιση αλληλεπίδρασης. Είναι βασισµένο στις επαφές που έχουν τα άτοµα 

µε τους άλλους σε µια χρονική περίοδο. 

•  Προσεγγιση του ρόλου των σχέσεων. Επικεντρώνεται σχετικά  στους τύπους των 

ρόλων που έχουν επίδραση στα άτοµα, όπως µέλη της οικογένειας ή φίλοι. 

•  Προσέγγιση στοργής. Είναι τα υποκειµενικά κριτήρια του ατόµου να καθορίσει 

ποιος είναι πιο σηµαντικός για αυτόν/αυτήν. 

• Προσέγγιση ανταλαγής. Είναι η συµπεριφορά του ατόµου βάσει συγκεκριµένων 

συστηµάτων επιβράβευσης για τον προσδιορισµό του πεδίου εφαρµογής και τη 

σύνθεση του κοινωνικού δικτύου του. 

 

 

   

1.6 Το ζήτηµα της ασφάλειας στις Σελίδες κοινωνικής ∆ικτύωσης 

 

Ένα από τα προφανή προβλήµατα σε σχέση µε τα υπάρχοντα web-based 

κοινωνικά δίκτυα είναι η διαχείριση της εµπιστοσύνης - ασφάλειας (Acquisti & Gross, 

2006). Οι χρήστες µοιράζονται µια ευρεία ποικιλία πληροφοριών σχετικά µε τις 

υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, η οποία  καταγράφει επίσης όλες τις αλληλεπιδράσεις 

και τις  διατηρεί για ενδεχόµενη χρήση σε  τεχνικές data mining (Donath, 2007). Οι 

χρήστες µπορούν ‘ανοιχτούν’ στο δηµόσιο έλεγχο των online περσόνων τους και 

διακινδυνεύουν  τη σωµατική τους ασφάλεια µε την αποκάλυψη πολλών προσωπικών 

πληροφοριών. Για παράδειγµα, όχι µόνο τα προφίλ στο Facebook µπορούν να 

αναγνωριστούν προσωπικά και µοναδικά, αλλά επίσης, από προεπιλογή, δείχνουν τα 

στοιχεία επικοινωνίας και τα πρόσθετα δεδοµένα που ο χρήστης δηµοσιεύει που σπανίως 

είναι διαθέσιµα σε άλλα δίκτυα στο διαδίκτυο (Joinson, 2008). Στις περισσότερες 

υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, η ασφάλεια, οι έλεγχοι πρόσβασης, και η  

ιδιωτικότητα  είναι αδύναµα βάσει σχεδιασµού.  Όσο  πιο εύκολο είναι για τους 

ανθρώπους να ενταχθούν και να βρουν σηµεία επαφής µε άλλους χρήστες, τόσο 

υψηλότερη είναι η χρησιµότητα του δικτύου για τους ίδιους τους  χρήστες, και 

υψηλότερη η  εµπορική του αξία για τους ιδιοκτήτες και διαχειριστές του δικτύου αυτού. 

Η Πλατφόρµα του Facebook επιτρέπει σε τρίτους προγραµµατιστές να γράφουν 

και να εµπορεύονται εφαρµογές στους χρήστες του Facebook . Περισσότερες από 20.000 

εφαρµογές έχουν αναπτυχθεί για το Facebook, µε το 95% της βάσης των χρηστών να  

έχουν χρησιµοποιήσει  τουλάχιστον µια απ αυτές τις εφαρµογές (Barnes, 2007). Αυτές οι 



εφαρµογές δηµιουργούν πρόσθετους κινδύνους. Οι χρήστες µπορούν να έχουν µια ψευδή 

αίσθηση ασφάλειας, λόγω της σύνδεσης των εφαρµογών µε ένα site που εµπιστεύονται. 

Ωστόσο, οι προγραµµατιστές ανεβάζουν την συντριπτική πλειοψηφία αυτών των 

εφαρµογών χωρίς προηγούµενη εξέταση τους από το site. Πράγµατι, οι εγγενείς κίνδυνοι 

για την ιδιωτικότητα που συνδέονται µε τις SNS, περιλαµβάνουν: 

 

• Ανικανότητα  αποτελεσµατικού ελέγχου της πρόσβασης στις πληροφορίες που οι 

χρήστες  δηµοσιοποιούν. 

• Ανικανότητα αποτελεσµατικού ελέγχου των πληροφοριών που άλλοι 

δηµοσιοποιούν για κάποιο χρήστη της σελίδας . 

• Την πρόσβαση σε ιστοσελίδες χωρίς εργαλεία επαλήθευσης της ταυτότητας. 

• Κλοπή ταυτότητας, αν και η επαρκής προστασία µέσω λογισµικού στους 

υπολογιστές των χρηστών µπορούν να διασφαλίσουν την έλλειψη της 

κατάχρησης του προφίλ των δεδοµένων από τρίτους. Μια πιο πρόσφατη  µορφή 

κινδύνου στην κοινωνική δικτύωση περιλαµβάνει το  κοινωνικό phishing. 

 

Ένας phisher µπορεί να κοιτάξει σε ένα από έναν αυξανόµενο αριθµό  υπηρεσιών 

κοινωνικής δικτύωσης για να εξορύξει πληροφορίες σχετικά µε τις σχέσεις και τα κοινά 

συµφέροντα σε µια οµάδα ή κοινότητα. Τα πιο δηµοφιλή sites κοινωνικής δικτύωσης 

αναγνωρίζουν ''κύκλους των φίλων" που επιτρέπουν σε ένα phisher να αποκοµίσει 

µεγάλη ποσότητα αξιόπιστων πληροφοριών µεσα απ τα κοινωνικά δίκτυα. Το γεγονός 

ότι οι όροι χρήσης της υπηρεσίας από αυτές τις σελίδες ενδέχεται να αποτρέψουν τους 

χρήστες από την κατάχρηση των πληροφοριών τους για το spam, phishing, και άλλες 

παράνοµες ή ανήθικες δραστηριότητες,δεν έχει φυσικά, καµία σηµασία σε εκείνους που 

θα δηµιουργήσουν ψεύτικους 

και ανεξιχνίαστους λογαριασµους για τους εν λόγω κακόβουλους σκοπούς (Dong-Hee 

Shin, 2010) 

. 

1.7  Ζητήµατα Εµπιστοσύνης  
 

           Πολλά από τα επιτεύµατα που βλέπουµε στους ιστότοπους κοινωνικής 

δικτύωσης δεν θα λειτουργούσαν χωρίς το επίπεδο εµπιστοσύνης που προκαλουν στους 

χρήστες. Οι άνθρωποι συµµετέχουν  σ’αυτά τα δίκτυα µε την  επιθυµία να είναι µέρος 

µιας κοινότητας. Η ανταλλαγή εµπειριών σκέψεων, αρχείων, εικόνων, βίντεο και 

συνδέσµων φτάνει σε ένα φρενήρες επίπεδο σε σηµείο επιπολαιότητας. Στο πλαίσιο 



αυτό, µια απλή σύνδεση µε ένα κακόβουλο δικτυακό τόπο (ίσως µε τη λήψη κακόβουλου 

λογισµικού µε την επίσκεψη) έχει µια πολύ µεγαλύτερη πιθανότητα να επιτύχει παρά ως 

e-mail ή ως spam σε φόρουµ. Το Orkut, για παράδειγµα, είχε πληγεί από worms, πιθανώς 

απο τη Βραζιλία, που προσπάθησαν να κλέψουν τραπεζικά στοιχεία από τους χρήστες 

όταν πήγαιναν να κάνουν κλικ σε ένα συνδεδεµένο JPEG.. Αυτή η πολύ απλή 

αξιοποίηση θα µπορούσε ενδεχοµένωςνα έχει συνδυαστεί µε µια άλλη,το cross-site 

request forgery. Χρησιµοποιώντας την τεχνική του cross-site request forgery (CSRF) , 

αθώοι χρήστες του Twitter  µπορούν να εξαναγκάζονται να ακολουθούν αυτόµατα  ένα 

προφίλ µε ένα απλό κλικ σε µια σύνδεση, η οποία µπορεί να είναι σε οποιοδήποτε χώρο. 

Η συγκοµιδή των οπαδων µε τον παραπάνω τρόπο, παρουσιάζει τις δυνατότητες που έχει 

κάποιος σε επίπεδο ανάπτυξης λογισµικού, αλλά αν συνδέεται µε την εκµετάλλευση 

διευθύνσεων URL στα tweets, το αποτέλεσµα θα µπορούσε να είναι ακόµη πιο σοβαρό. 

Οι Κακόβουλες συνδέσεις είναι πιο αποτελεσµατικες όταν περιτυλίγονται γύρω 

από µια ελκυστική εικόνα ή µέσω µιας κινούµενης εικόνας Flash. ∆εν έχουν όλοι οι 

ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης αυστηρή απογύµνωση προσθετου κώδικα από <img> 

ετικέτες. Ακόµα και µε κάποια εξέταση κώδικα απο τη µεριά του ιστοτόπου, µια <img> 

ετικέτα περιλαµβάνει µια αίτηση GET µε την πιθανότητα κάταχρησης αυτής της 

εντολής. Οι spammers ήταν γνωστο για το οτι χρησιµοποιούν Flash αρχεία που 

αναρτούσαν σε σελίδες φιλοξενίας φωτογραφιών για  να εξαπατήσουν τους ανθρώπους 

που κάνουν κλικ σ’αυτες µεταφέροντας τους σε αµφίβολες ιστοσελίδες. Έχουµε δει, 

επίσης, την κοινωνική δικτύωση να αξιοποιηείται ως µέσο διάδοσης malware 

(κακόβουλο λογισµικό). Πολλές φορές το MySpace και το Facebook έχουν δεχθεί 

επιθέσεις απο malware. Όταν ένας χρήστης µπει από ένα υπολογιστή µολυσµένο απ 

αυτού του είδους τα malware, το µολυσµένα µηχανή δηµοσιεύει µηνύµατα στους φίλους 

του χρήστη παρακινώντας τους να επισκευθούν τοποθεσίες όπου, επίσης, µπορεί να 

µολυνθουν και αυτοί. Αυτές οι προσκλήσεις δεν θα ήταν  τόσο αποτελεσµατικές χωρίς 

την εµπιστοσύνη που δηµιουργείταιι από το κοινωνικό δίκτυο (Mansfield-Devine, 2008). 

 

1.8 Κακές συνήθειες 

 

             Οι χρήστες των ΣΚ∆  επίσης, παραλείπουν τη συνήθεια της επαλήθευσης. Σε µια 

παρουσίαση που ονοµάζεται «Ο Σατανάς είναι στη λίστα των φίλων µου: Επίθεση στα 

κοινωνικά δίκτυα», οι ερευνητές Shawn Moyer και Nathan Hamiel εξέθεσαν λεπτοµερώς 

τον τρόπο µε τον οποίο  (µε  άδεια) υποδυόταν ένα γνωστό επαγγελµατία στην ασφάλεια 

των συστηµάτων στο LinkedIn (Moyer & Hamiel, 2010). Τα κοινωνικά δίκτυα βρίθουν 



από  µέλη που κρίνουν την αξία τους από τον αριθµό των «φίλων» που έχουν. Ορισµένοι 

µάλιστα  επαίρονται µε την επισήµανση «open networkers’» για τους εαυτούς τους. Οι 

Moyer και Nathan βρήκαν πολλά από αυτά τα προφίλ µε µια απλή αναζήτηση στο 

Google. Σε 12 ώρες, η ψεύτικη persona τους είχε προσελκύσει 42 συνδέσεις, που 

αποτέλει επαρκή αξιοπιστία για να προσελκύσει αιτήσεις σύνδεσης από ένα µέλος της 

οικογένειας του ατόµου, άλλους επαγγελµατίες και ενός εκδότη περιοδικού. Σε καµία 

στιγµή δεν προέβαλλε ένσταση για την ταυτόπροσωπεία του προφίλ. Η δυνατότητα για 

τα συµβατικά κοινωνική µηχανική είναι προφανής. Ήδη, τα κοινωνικά δίκτυα 

προσφέρουν ένα πλούσιο κοίτασµα δεδοµένων για τους phishers.  

 
1.8.1 Κώδικας από τη µεριά του χρήστη 
 

             Ένα άλλο βασικό ζήτηµα ασφάλειας είναι  ό, τι συµβαίνει στην πλευρά του 

χρήστη. Πολλές ιστοσελίδες ενσωµατώνουν Javascript στις σελίδες τους, αλλά τα 

κοινωνικά δίκτυα δίνουν στους κακόβουλους χρήστες τη δυνατότητα να προσθέσουν το 

δικό τους κώδικα. Οι διαχειριστές του Site µπορεί να επιχειρήσουν να φιλτράρουν 

ορισµένες φορές τον κώδικα Javascript που έχει δηµιουργηθεί από χρήστες. Αλλά πάντα 

υπάρχουν επιτυχηµένες τεχνικές ώστε να µην επιτευχθεί το φιλτράρισµα. Ένα µεγάλο 

µέρος της λειτουργικότητας της κοινωνικής δικτύωσης εξαρτάται από την πλευρά του 

κώδικα Javascript του πελάτη. Κάνουν βαριά χρήση των τεχνολογιών, όπως η Ajax και 

JSON. Και υπάρχει όλο και µεγαλύτερη εξάπλωση των πλαισίων Rich Internet 

Application (RIA). Η Ενσωµάτωση βίντεο και ήχου σηµαίνει ότι χρησιµοποιούνται 

διαφορετικές δοµές στο µηχάνηµα του χρήστη - είτε αλληλεπιδρά µε το iTunes, το 

Quicktime, το Windows Media Player, το Xamp, το Mplayer. Και κάθε φορά που 

προσθέτει ένα άλλο κοµµάτι  κώδικα, µπορεί να δηµιουργήσει ένα  πιθανό φορέα 

επίθεσης.  

 
 

1.8.2 Κακόβουλες εφαρµογές 

 

             Μέσα από µια σελίδα κοινωνικής δικτύωσης µπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση 

σε εφαρµογές που στόχο έχουν τη διασκέδαση .Οι εφαρµογές αυτές όµως υπάρχει 

περίπτωσει να αποτελέσουν µια “τρύπα” στην ασφάλεια του χρήστη. Πολλά 

παραδείγµατα έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία µε εφαρµογές που αποτέλεσαν τον 

δούρειο ίππο για κακόβουλο λογισµικό. Η πρώτη γνωστή κατάχρηση των εφαρµογών 

του Facebook εµφανίστηκε µε το worm  «Secret Crush». Κάθε θύµα λάµβανε ένα 



µήνυµα που έλεγε ότι κάποιος τους έιχε ερωτευτεί και  για να µάθουν ποιος, το µόνο που 

έπρεπε να κάνουν ήταν να εγκαταστήσουν την εφαρµογή. Όταν γινόταν αυτό, 

διαπίστωσαν ότι πρώτα έπρεπε να περάσουν την πρόσκληση για την εγκατάσταση σε 

πέντε από τους φίλους τους, κάνοντας Secret Crush ένα «κοινωνικό σκουλήκι (worm)». 

Μόλις  εγκαθίστατο η εφαρµογή, ζητούσε απο τον χρήστη να  κατεβάσει και να 

εγκαταστήσει το‘Crush Calculator’, το οποίο ήταν στην πραγµατικότητα η εφαρµογή 

Zango. Το τέχνασµα είχε επιτευχθεί γρήγορα και υπήρξαν ένα εκατοµµύριο λοιµώξεις 

προφίλ χρήστών του Facebook. Η εξάπλωση του παραπάνω ιού έγγειται και στο γεγονός 

οτι οι χρήστες της ιστοσελίδας, θεώρησαν πως οι εφαρµογές αυτές έχουν εγκριθεί από 

τους διαχειριστές της σελίδας, κάτι που δεν ίσχυε (Mansfield-Devine, 2008). 

 
 
 

1.8.3 Ανωνυµία 

Η ανωνυµία που µπορεί να πετύχει κανείς σε µια ΣΚ∆ µπορεί να οδηγήσει τους  

χρήστες  να γίνουν θύµατα  ηλεκτρονικού "ψάρεµατος". Ένα βασικό πρόβληµα σε αυτό 

το πλαίσιο είναι ότι, κάνοντας κλικ σε συνδέσµους που αποστέλλονται από φαινοµενικά 

νόµιµους «φίλους »,οι χρήστες γίνονται ευάλωτα σε µολύνσεις κακόβουλου λογισµικού 

από drive-by downloads. Αλλά είναι ακόµη πιο δύσκολο για τους χρήστες του Twitter να 

γνωρίζουν εάν οι διευθύνσεις URL που έχουν λάβει είναι νόµιµες. Επειδή η υπηρεσία 

περιορίζει κάθε µήνυµα που δηµοσιεύτεται το σε 140 χαρακτήρες, χρησιµοποιούνται 

συντοµευµένες διευθύνσεις αντί για τις κανονικές διευθύνσεις στο ∆ιαδίκτυο που είναι 

µεγαλύτερες. Αλλά τέτοιες συντοµευµένες διευθύνσεις URL  δεν είναι κατανοητές απ’ 

τους χρήστες,  µη δίνοντας  ένδειξη ως προς τον τελικό προορισµό, γεγονός που καθιστά 

ακόµη πιο δύσκολο να διαπιστωθεί κατά πόσον αυτές είναι δυνητικά επικίνδυνες. Το 

Twitter δοκιµάζει  επί του παρόντος το δικό της σύστηµα σύντµησης συνδέσµων που θα 

επιτρέψει στους χρήστες να βλέπουν που οδηγεί η σύνδεση. Το πόσο καλά θα 

λειτουργήσει αυτό µε τις συνδέσεις που έχουν ήδη συντµηθεί από τους χρήστες - για 

παράδειγµα, εκείνων που χρησιµοποιούν εργαλεία όπως το bit.ly και άλλες τέτοιες 

υπηρεσίες πριν από την απόσπαση στο Twitter - είναι αβέβαιη. 

 
1.8.4  ∆ιαρροή δεδοµένων 

          Άλλη µια βασική ανησυχία αφορά την διαρροή δεδοµένων και / ή τη βλάβη στην 

εταιρική φήµη. Ενώ οι περισσότεροι εργαζόµενοι αυτές τις µέρες έχουν επίγνωση ότι δεν 

είναι καλή ιδέα να ανταποκριθούν αλόγιστα σε µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ο 

ίδιος βαθµός προνοητικότητας δεν εφαρµόζεται  απαραιτήτως σε δικτυακούς τόπους 



κοινωνικής δικτύωσης. Ως αποτέλεσµα, υπάρχει ο κίνδυνος ότι το προσωπικό µπορεί να 

αποκαλύψει ακούσια ευαίσθητες εταιρικές πληροφορίες χωρίς δεύτερη σκέψη, χωρίς να 

συνειδητοποιεί ότι θα είναι αποθηκευµένες στο διαδίκτυο επ αόριστον και είναι 

αναζητήσιµες. Πολλοί εργαζόµενοι σήµερα φαίνεται να θεωρούν τις σελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης ως µέρη όπου µπορούν να κάνουν συζητήσεις χωρίς να τους  “ακούει” κανεις.  

 

1.8.5 ∆ιαπροσωπική ηλεκτρονική επιτήρηση (IES) 

H ∆ιαπροσωπική ηλεκτρονική επιτήρηση (IES) χαρακτηρίζεται από 

συγκαλυµµένες στρατηγικές που χρησιµοποιούν άτοµα πάνω στις τεχνολογιες 

επικοινωνίας για να αποκτήσουν πληροφορίες σχετικά µε τις συνήθειες (offline ή/και 

online) ενός άλλου χρήστη. Η IES χαρακτηρίζεται ως µια συνειδητή και µε  στόχο 

συµπεριφορά στην οποία επαφές κάθε είδους, συµπεριλαµβανοµένων των στενών 

φίλων,συντρόφων, επιχειρηµατικών συνέργατών ή µελών  της οικογένειας, µπορεί να να 

τεθούν υπό επιτήρηση. Περιεχόµενο στο Internet, όπως  ανταλλαγές µηνυµάτων, νέες 

επαφές ή σχέσεις, πληροφορίες σχετικά µε τη συµµετοχή σε κοινωνικές εκδηλώσεις, και 

προσωπικές  ενηµερώσεις κατάστασης αναζητώνται από ανθρώπους που ασχολούνται µε 

την διαπροσωπική ηλεκτρονική επιτήρηση (IES). Η προσωπικές πληροφορίες 

λαµβάνονται  χρησιµοποιώντας τα προφίλ των ΣΚ∆,  προσωπικές ιστοσελίδες, 

ηλεκτρονικά ηµερολόγια, και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές 

Η IES είναι ένας γενικός όρος που σχετίζεται µε έννοιες όπως η οριζόντια 

επιτήρηση (Albrechtslund, 2008), peer-to-peer παρακολούθηση (Andrejevic, 2005), η 

κοινωνική επιτήρηση (Marx, 2004, Steinfield, Ellison, & Lampe, 2008), η κοινωνική 

έρευνα (Lampe et al., 2006), και άλλες µορφές ηλεκτρονικής παρακολούθησης και 

εποπτείας που συµβαίνουν σε ατοµικό επίπεδο. Η ηλεκτρονική παρακολούθηση ή 

επίβλεψη που χρησιµοποιοείται από  οργανώσεις ή κρατικούς φορείς, είναι εννοιολογικά 

παρόµοια µε την  IES στο ότι και οι δύο επιδιώκουν να αντλήσουν πληροφορίες σχετικά 

µε άλλους µέσω ηλεκτρονικών συσκευών. Εκτός από αυτή την οµοιότητα, η IES 

αποκλίνει από αυτές τις κάθετες µορφές ηλεκτρονικής επιτήρησης που βασίζοµενη σε  

συγκεκριµένους στόχους για τη συλλογή πληροφοριών, ασύµµετρη εποπτεία µεταξύ του 

''παρατηρητή''και του''παρατηρούµενου,'' και ιεραρχικές  σχέσεις ανισότητας,οπως επίσης 

και  στην επιρροή των πληροφοριών που συγκεντρώνονται (δηλαδή, η πιθανότητα  για  

ρυθµιστική εποπτεία). Η IES λειτουργεί ως µια συνεχής κατασκευή όπου οι στρατηγικές 

επιτήρησης εµφανίζονται σε διάφορα επίπεδα. 



Τα άτοµα χρησιµοποιούν στρατηγικές επιτήρησης µέσω των τεχνολογιών 

επικοινωνίας για µια σειρά λόγων. Η επιτήρηση χρησιµοποιείται ως ένας τρόπος για να 

''παρακολουθούµε τον κόσµο γύρω µας'' (Shoemaker, 1996) και έχει και πολιτιστική και 

βιολογική προέλευση. Οι άνθρωποι στηρίζονται στην παρακολούθηση για να εξετάζουν 

το άµεσο περιβάλλον τους για αποκλίνουσες συµπεριφορές, άτοµα, ή γεγονότα που 

έχουν τη δυνατότητα να τους προκαλέσουν κακό.  Σύντροφοι που εµπλέκονται  σε 

ροµαντικές σχέσεις, χρησιµοποιούν την παρακολούθηση ως µια στρατηγική διατήρησης 

της σχέσης τους µακριά από απειλές (Guerrero & Afifi, 1998). Η Επιτήρηση µπορεί 

επίσης να χρησιµοποιηθεί στις αρχές  ή τα ενδιάµεσα στάδια µιας νέας σχέσης για την 

απόκτηση       

περισσότερων πληροφοριών σχετικά µε τον άλλο. Ο Marx (2004) αναγνωρίζει ότι η 

σύγχρονη εποπτεία περιλαµβάνει τη συλλογή των δεδοµένων ή πληροφοριών από τα 

άτοµα και αποµακρύνεται από την παραδοσιακή άποψη της επιτήρησης, όπως η στενή 

παρακολούθηση των ύποπτων. 

1.9 Τρόποι προστασίας χρηστών 

 

Όποιος δηµιουργεί µια σελίδα στο Facebook, το Bebo ή στο LinkedIn, πρέπει να 

σκεφτεί ποιος θα τη βλέπει – ο προϊστάµενος, οι γονείς, οι γείτονες και οι φίλοι των 

φίλων.  Η ιδέα ότι θα τη βλέπουν µόνο οι “φίλοι” που επιλέγει κανείς είναι απίθανο να 

συµβεί. Οι αλληλεπιδράσεις του χρήστη µε τους άλλους χρήστες επιτρέπουν την 

“διαροη” δεδοµένων  και σε µη εξουσιοδοτηµένους από τον ίδιο χρηστες. Οι ρυθµίσεις 

Απορρήτου πρέπει να ελέγχουν την ποσότητα των πληροφοριών που οι άνθρωποι 

µπορούν να δουν και να οριστούν στο µέγιστο. Οι κωδικοί πρόσβασης θα πρέπει να είναι 

ασφαλείς και να µη βασίζονται σε δεδοµένα που δηµοσιέυονται στην ιστοσελίδα 

κοινωνικής δικτύωσης. Οι χρήστες δεν πρέπει ποτέ να ανταποκρίνονται σε πρόσκληση 

συνάντησης µε κάποιον που γνωρίζουν µόνο µέσα απο το Internet. Οι χρήστες  δεν 

πρέπει να εµπιστεύονται όλα όσα δηµοσιεύονται για ένα άλλο χρήστη ή µια άλλη σελίδα. 

Είτε η δηµοσίευση γίνεται από το ίδιο το πρόσωπο είτε απο άλλους. Η πολιτική 

προστασίας προσωπικών δεδοµένων του δικτυακού τόπου θα πρέπει να ελέγχεται για να 

εξασφαλισθεί ότι δεν θα διαµοιραστούν τα προσωπικά σας στοιχεία (Hobson, 2010). 

Είναι σηµαντικό να θυµόµαστε ότι τα δεδοµένα που παίρνει το σύστηµα της 

βάσης δεδοµένων του δικτυακού τόπου κοινωνικής δικτύωσης  αποθηκεύονται 

προσωρινά σε όλο το ∆ιαδίκτυο. Τα δεδοµένα απ’ τη στιγµή που δηµοσιεύονται 

"ανήκουν" στην ιστοσελίδα. Ενώ όλες οι έγκυρες ιστοσελίδες  δηµοσιεύσευουν µια 

πολιτική ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικής ζωής, µπορούν να διατηρήσουν όλες 



το δικαίωµα να αλλάξουν αυτή την πολιτική κατά την κρίση τους. Οι spammers θα 

προσπαθήσουν να συλλέξουν  όλων των ειδών τις πληροφοριες που µπορούν από αυτές 

τις ιστοσελίδες. Τα µεγάλα sites κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι εδώ µόνο για να κάνουν 

τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη και να βελτιώνουν την επικοινωνία. Αποτιµώνται σε 

δισεκατοµµύρια δολάρια. Αξίζουν περισσότερο από κάποιες µεγάλες επιχειρήσεις που 

απασχολούν χιλιάδες ανθρώπους, που παράγουν εµπορεύµατα, πραγµατικά αγαθά, και ο 

λόγος που αυτές οι σελίδες αποτιµώνται τόσο ακριβά είναι επειδή έχουν στην κατοχή 

τους  δεδοµένα σχετικά µε τους χρήστες τους. ∆εδοµένα που µπορούν να πωληθούν σε 

marketeers που θέλουν να προωθήσουν τα προϊόντα τους. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Από το παραδοσιακό Μάρκετινγκ στο 

ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ 

2.1  Ιστορική Εξέλιξη του Μάρκετινγκ 

 

Το σύγχρονο Μάρκετινγκ εµφανίστηκε για πρώτη φορά στις αρχές του εικοστού 

αιώνα. Η δηµιουργία αυτού που ονοµάζουµε "επιστήµη του Μάρκετινγκ" αναπτύχθηκε 

µέσα από µία σειρά ενεργειών και σε διάφορες χρονικές περιόδους, οι οποίες 

διακρίνονται σε τρεις διαφορετικές εποχές. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1920, 

επικρατούσε η αντίληψη, ότι οι επιχειρήσεις µπορούσαν να λειτουργήσουν µέσα σε ένα 

οποιαδήποτε δεδοµένο όριο της καµπύλης παραγωγής και να παράγουν απεριόριστες 

ποσότητες προϊόντων και υπηρεσιών: αυτή η περίοδος ορίστηκε ως η Εποχή της 

Παραγωγής, του Μάρκετινγκ. Τα ανώτατα διοικητικά στελέχη, τα οποία καθόριζαν την 

πολιτική της εταιρείας, πίστευαν ακράδαντα, ότι κάθε προϊόν, το οποίο συνιστούσε τον 

όγκο παραγωγής της επιχείρησης, µπορούσε "να πουλήσει από µόνο του". 

Φυσικά, δεν υπήρχαν προβλήµατα τα οποία να σχετίζονται µε τη ζήτηση των 

προϊόντων, γιατί η ζήτηση πάντα υπερίσχυε της προσφοράς. Στην πραγµατικότητα, 

υπήρχε µία τεράστια ζήτηση για προϊόντα και υπηρεσίες, την οποία επεδείκνυαν οι 

καταναλωτές, η οποία είχε ως αποτέλεσµα τη πάγια αδυναµία των βιοµηχανιών να 

γεµίσουν τα ράφια των καταστηµάτων µε προϊόντα, µία έλλειψη δηλαδή της προσφοράς 

προϊόντων και κατά δεύτερο λόγο, υπηρεσιών. Αυτή ήταν η εποχή της ραγδαίας αύξησης 

της βιοµηχανικής παραγωγής, καθώς επίσης και της εκµετάλλευσης των φυσικών πόρων, 

στα πλαίσια της ανάπτυξης νέων καινοτοµιών και τεχνολογικών εφαρµογών και 

µεθόδων, προκειµένου να επιτευχθεί η παραγωγή βελτιωµένων αγαθών και υπηρεσιών, 

µε τελική συνέπεια τη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης. Επιπλέον, η σηµασία των 



συνεπειών του µεγάλου Οικονοµικού Κραχ του 1929 και της πολιτικής του Νιου Ντηλ, 

είχε ανυπολόγιστες συνέπειες, ιδιαίτερα η δεύτερη, οδηγώντας στη συγχώνευση κάθε 

µορφής κρατικής δαπάνης, µε σκοπό την οικονοµική ανάπτυξη των  Η.Π.Α. και όλου του 

κόσµου (Jones & Shaw, 2002). 

                Η µετάβαση, από την πρώτη στη δεύτερη εποχή του µάρκετινγκ, την Εποχή 

των Πωλήσεων, σηµαδεύτηκε από το ενδιάµεσο χρονικό διάστηµα του ∆ευτέρου 

Παγκοσµίου Πολέµου. Αµέσως µετά τον πόλεµο, υπήρχε µία διάχυτη ατµόσφαιρα σε 

όλον τον κόσµο, η οποία ενθάρρυνε την ανοικοδόµηση, ωστόσο, οι καταναλωτές δε 

διέθεταν τα απαραίτητα χρηµατικά µέσα για να πραγµατοποιήσουν αγορές προϊόντων, τα 

οποία δε θεωρούνταν είδη πρώτης ανάγκης και, αυτό είχε ως συνέπεια, η οικονοµική 

δραστηριότητα να στηρίζεται στην κατασκευή νέων κτιρίων και κατοικιών. 

                Από την άλλη πλευρά, ο πόλεµος είχε αλλάξει την καταναλωτική συµπεριφορά 

των ανθρώπων. Ο φόβος, η δυσπιστία και η απαισιοδοξία για το αύριο, τους έκανε να 

είναι πιο συντηρητικούς, καθώς κύρια µεριµνά τους ήταν η επιβίωσή. Αυτά τα 

συναισθήµατα µεταφράστηκαν σε πλεόνασµα της προσφοράς έναντι της ζήτησης 

καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών.  

      Αυτές οι συνθήκες είχαν ως αποτέλεσµα την πρόσληψη διευθυντών 

πωλήσεων, τα βασικά καθήκοντα των οποίων σχετίζονταν µε την διοίκηση του τµήµατος 

πωλήσεων, το οποίο εκείνη την εποχή θεωρούνταν ως απαραίτητο κοµµάτι της 

λειτουργικής δοµής της επιχείρησης. Άλλα καθήκοντα των διευθυντών πωλήσεων 

αφορούσαν στην προώθηση των στόχων πωλήσεων της επιχείρησης, ώστε να υπάρχει 

συµφωνία µε το επίπεδο της παραγωγής και να πραγµατοποιούνται κέρδη, αντί για 

ζηµίες. Αυτό ήταν στην πραγµατικότητα, το σηµαντικό στοιχείο της Εποχής των 

Πωλήσεων: η συνεχής και συστηµατική άσκηση πίεσης προκειµένου η εταιρεία να 

πουλήσει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της σε υποψήφιους αγοραστές. Αυτό µπορεί να 

θεωρηθεί ως µία µεγάλη διαφοροποίηση από την άποψη της Εποχής της Παραγωγής, 

σύµφωνα µε την οποία το προϊόν θα µπορούσε να πουλήσει "από µόνο του", θεωρώντας 

την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών ως δεδοµένη. 

             Κατά τη διάρκεια της επόµενης περιόδου του µάρκετινγκ, η οποία εξακολουθεί 

να βρίσκεται σε εξέλιξη σήµερα (µε τις νέες ιδέες και έννοιες των δικτύων και του 

µάρκετινγκ των µέσων κοινωνικής επαφής στο διαδίκτυο), εµφανίστηκε µία αυξανόµενη 

ανάγκη, µε την απόκλιση από τις τεχνικές πιεστικής πώλησης, προς τις µεθόδους της 

έρευνας µάρκετινγκ και ανάλυσης προϊόντος, οι οποίες προηγούνται του σχεδιασµού, της 

παραγωγής και προώθησης ενός προϊόντος ή µίας υπηρεσίας, αλλά και έπονται του 

λανσαρίσµατος του προϊόντος στην αγορά. Αυτή είναι η πιο χαρακτηριστική Εποχή του 



Μάρκετινγκ, κατά τη διάρκεια της οποίας, το Μάρκετινγκ αναπτύσσεται ως ένα από τα 

πιο σηµαντικά πεδία των λεγόµενων επιστηµών των επιχειρήσεων. Στην 

πραγµατικότητα, αυτός ο προσανατολισµός προς τις προτιµήσεις, επιθυµίες και ανάγκες 

των καταναλωτών, µπορεί να χαρακτηριστεί ως η πιο δηµοκρατική περίοδος του 

µάρκετινγκ. 

Ετσι λοιπόν, στην παραδοσιακή αντίληψη η επιχείρηση-παραγωγός αναλαµβάνει 

την φυσική παραγωγή ενός προϊόντος/υπηρεσίας, και αναλαµβάνει µέσω συγκεκριµένων 

διαύλων την διανοµή του σε έναν υποψήφιο αριθµό πελατών. Στην απλούστερη µορφή 

αυτού του συστήµατος µάρκετινγκ ο πελάτης εισέρχεται στο κατάστηµα όπου 

βρίσκονται τα προϊόντα, διαλέγει αυτά που θέλει και τα τοποθετεί σε ένα καλάθι και εν 

συνεχεία πληρώνει στο ταµείο (µε µετρητά ας υποθέσουµε) κει εξέρχεται από το 

κατάστηµα. 

               Επίσης ο παραγωγός φροντίζει ώστε µε κάποιο τρόπο να κάνει γνωστό το 

προϊόν/υπηρεσία του στο κοινό (π.χ. τοποθετεί διαφηµιστικά µηνύµατα) ενώ παράλληλα 

φροντίζει να τιµολογεί το προϊόν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσµατικά έτσι ώστε να 

µεγιστοποιεί τα κέρδη του δεδοµένων των δυνάµεων του ανταγωνισµού (Brown, 1993, 

William et.al, 1999). 

Στη νέα εποχή του e-marketing οι διαδικασίες αυτές έχουν αλλάξει ριζικά ως προς την 

µορφή αλλά όχι ως προς τον σκοπό τους. Μέσω του διαδικτύου ο καταναλωτής µπορεί 

να επισκεφτεί ένα ηλεκτρονικό πλέον κατάστηµα, να δει τα χαρακτηριστικά και τις 

λεπτοµέρειες όλων των προϊόντων/υπηρεσιών που προσφέρει, να δει πόσο κοστίζουν και 

να τα συγκρίνει µεταξύ τους στη βάση διαφόρων κριτηρίων, να επιλέξει αυτά που θέλει 

και να τα τοποθετήσει στο εικονικό καλάθι του, να πληρώσει 

µέσω της πιστωτικής του κάρτας µε ασφάλεια και να έχει και υποστήριξη µέσω e-mail 

παραδείγµατος χάριν. Επίσης η προβολή γίνεται πλέον µε µια πληθώρα εργαλείων όπως 

π.χ. banners σε ιστοσελίδες, blogspots, direct email κλπ. Εποµένως θα µπορούσε κάποιος 

να πει ότι η νέα τεχνολογία πληροφορικής και υπολογιστών έχει µεταφέρει όλες τις 

βασικές διεργασίες του µάρκετινγκ από το φυσικό στο εικονικό επίπεδο (William et.al, 

1999, OECD, 2007). 

 

2.2 Αγοραστικό Περιβάλλον 

 

 Πριν αναφερθούµε στις διαδικασίες που ορίζει το συγχρόνο µάρκετινγκ ώστε µια 

επιχείρηση να εξασφαλίσει τη µεγιστοποίηση των πωλήσεων και των κερδων της, καλό 

είναι να εξεταστεί το σύγχρονο αγοραστικό περιβάλλον. Στη σύγχρονη πραγµατικότητα, 



ο ανταγωνισµός µεταξύ των εταιριών έχει αυξηθεί δραµατικά µε αποτέλεσµα το 

µάρκετινγκ ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας να παίζει καθοριστικό ρόλο στην 

αναγνωρισιµότητα, την διάδοση και την απήχηση του προϊόντος στο κοινό-στόχο. Για το 

σχηµατισµό καλύτερης εικόνας του περιβάλλοντος µέσα στο οποίο κινείται η σύγχρονη 

επιχείρηση Ο Porter (Porter, 1979) έψαξε για ένα µοντέλο  σχετικά µε τις δυνάµεις που 

καθορίζουν την σχετική ελκυστικότητα / κερδοφορία µιας βιοµηχανίας (industry) και 

είχε ως αποτέλεσµα να προκύψει το Μοντέλο των Πέντε ∆υνάµεων. Οι πέντε αυτές 

δυνάµεις είναι: 

 

• Ο υφιστάµενος ανταγωνισµός (existing rivalry ) 

• Η απειλή νέων ανταγωνιστών (threat of new entrants) 
• Η απειλή των υποκατάστατων προϊόντων (threat of substitutes) 
• Η διαπραγµατευτική δύναµη των προµηθευτών (bargaining power of 

suppliers) 
• Η διαπραγµατευτική δύναµη των αγοραστών (bargaining power of buyers) 

Είπαµε παραπάνω ότι οι δυνάµεις αυτές καθορίζουν την σχετική ελκυστικότητα / 

κερδοφορία µιας βιοµηχανίας. Με άλλα λόγια, το Μοντέλο των Πέντε ∆υνάµεων του 

Porter δείχνει την ένταση του ανταγωνισµού σε µια βιοµηχανία. Λογικά προκύπτει πως 

όσο εντονότερος είναι ο ανταγωνισµός τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η x βιοµηχανία 

και το αντίστροφο. Παρακάτω αναλύονται οι πέντε αυτές δυνάµεις : 

Ο υφιστάµενος ανταγωνισµός 

Ο υφιστάµενος ανταγωνισµός είναι η κυριότερη ∆ύναµη. Καθηµερινώς οι 

ανταγωνιστές σε οποιαδήποτε βιοµηχανία προσπαθούν µε διάφορους τρόπους να 

υπερτερήσουν των αντιπάλων τους. Οι τρόποι αυτοί περιλαµβάνουν, π.χ., τη µείωση των 

τιµών, τη βελτίωση των προϊόντων, την ενίσχυση του brand, την αποτελεσµατικότερη 

διανοµή, την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών κ.λπ.Σε µια έντονα ανταγωνιστική 

βιοµηχανία η δηµιουργία και κυρίως η διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος είναι 

πολύ δύσκολη υπόθεση. Λογικά συµπεραίνεται ότι όσο πιο έντονος είναι ο υφιστάµενος 

ανταγωνισµός τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η x βιοµηχανία και το αντίστροφο. 

 Η απειλή νέων ανταγωνιστών 

Είναι λογικό πως όταν τα “εµπόδια εισόδου” (entry barriers) σε µια βιοµηχανία 

είναι χαµηλά τότε η απειλή νέων ανταγωνιστών είναι µεγάλη. Αντίθετα, όταν τα εµπόδια 



εισόδου είναι υψηλά τότε η απειλή αυτή είναι µικρή. Τα συνηθέστερα εµπόδια εισόδου 

είναι: 

Η ύπαρξη “οικονοµιών κλίµακας“. Όταν οι υφιστάµενοι ανταγωνιστές έχουν 

“πλεονέκτηµα κόστους” (cost advantage) χάρη σε οικονοµίες κλίµακας αυτό σηµαίνει ότι 

οι δυνητικοί ανταγωνιστές πρέπει να εισέλθουν στην αγορά µε αντίστοιχη δυναµική 

(πράγµα κοστοβόρο και ριψοκίνδυνο) ή διαφορετικά να έχουν “µειονέκτηµα κόστους” 

(cost disadvantage) κι εποµένως χαµηλότερη κερδοφορία. Το brand loyalty. Όσο 

υψηλότερο είναι το brand loyalty τόσο εντονότερες πρέπει να είναι οι ενέργειες 

µάρκετινγκ (που δεν είναι τζάµπα βέβαια…) των εν δυνάµει ανταγωνιστών ώστε να 

“κλέψουν” πελάτες από τις κυρίαρχες εταιρείες της αγοράς. Επίσης, εµπόδιο εισόδου σε 

µια βιοµηχανία θεωρούνται  η απαιτήσεις σε κεφάλαιο για την είσοδο σε µια αγορά όπως 

επίσης και η πρόσβαση στα κανάλια διανοµής. 

Η απειλή των υποκατάστατων προϊόντων 

Όλες οι επιχειρήσεις σε µια δεδοµένη βιοµηχανία έχουν ως ανταγωνιστές, υπό 

την ευρεία έννοια, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε άλλες βιοµηχανίες. Η 

ύπαρξη υποκατάστατων προϊόντων σηµαίνει ότι υπάρχει ένα όριο στις τιµές που 

µπορούν να θέσουν οι επιχειρήσεις προτού οι καταναλωτές στραφούν προς τα 

υποκατάστατα προϊόντα. Αυτό ισχύει τόσο σε περιόδους γενικής οικονοµικής ευρωστίας 

κι ακόµη περισσότερο σε περιόδους που τα πράγµατα στην οικονοµία δεν πάνε και τόσο 

καλά. 

Η απειλή των υποκατάστατων προϊόντων είναι εντονότερη όταν: 

• Υπάρχουν καλά και άµεσα διαθέσιµα υποκατάστατα προϊόντα ή εµφανίζονται 

συνεχώς καινούργια. 

• Τα υποκατάστατα προϊόντα έχουν συµφέρουσα τιµή. 

• Τα υποκατάστατα προϊόντα είναι παρόµοιας / καλύτερης ποιότητας από τα 

στάνταρντ. 

• Υπάρχει χαµηλό “κόστος αλλαγής” για τους τελικούς χρήστες του προϊόντος. 

Η διαπραγµατευτική δύναµη των προµηθευτών 

Η διαπραγµατευτική δύναµη των προµηθευτών έγκειται στο γεγονός ότι µπορεί 

να αυξήσουν τις τιµές τους ή να µειώσουν την ποιότητα των προϊόντων τους. Αυτό θα 



έχει ως αποτέλεσµα να πιεσθεί η κερδοφορία της βιοµηχανίας στο σύνολό της σε 

περίπτωση που δεν µπορεί να περάσει -συνολικά ή εν µέρει- την αύξηση των τιµών 

στους τελικούς καταναλωτές. 

 Η διαπραγµατευτική δύναµη των αγοραστών 

Οι αγοραστές πιέζουν συνήθως τη βιοµηχανία να µειώσει τις τιµές της, να 

αυξήσει την ποιότητα ενώ στρέφουν επίσης την τάδε επιχείρηση εναντίον της δείνα µε 

αποτέλεσµα να µειώνεται η κερδοφορία. 

Η διαπραγµατευτική δύναµη των αγοραστών είναι εντονότερη όταν: 

• Υπάρχει χαµηλό “κόστος αλλαγής” σε ανταγωνιστικά brand ή υποκατάστατα 

προϊόντα. 

• Οι αγοραστές έχουν επαρκές µέγεθος ώστε να ζητούν χαµηλές τιµές κι άλλες 

ευκολίες όταν αγοράζουν µεγάλες ποσότητες. 

• Η αγορά µεγάλης ποσότητας από τους αγοραστές είναι σηµαντική για τους 

πωλητές. 

• Η ζήτηση είναι χαµηλή η µειούµενη. 

• Υπάρχουν λίγοι αγοραστές. 

• Οι αγοραστές έχουν τη δυνατότητα να αναβάλουν την αγορά τους σε περίπτωση 

που δεν τους ικανοποιούν οι όροι της αγοραπωλησίας. 

2.3 Τύποι αγοραστικής συµπεριφοράς 

 Πέρα από τις αλλαγές στον ανταγωνισµό µεταξύ των επιχειρήσεων, άλλη µια 

µεγάλη αλλαγή που είναι εµφανής στην σύγχρονη πραγµατικότητα είναι η αλλαγή της 

καταναλωτικής συµπεριφοράς. Ως αγοραστική συµπεριφορά ορίζεται η συµπεριφορα 

που επιδικνύουν οι καταναλωτές κατά την έρευνα, αγορά, αξιολόγηση και 

χρησιµοποίηση ή απορριψη προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία θα τους επιφέρουν 

ικανοποίηση των αναγκών τους (Wilkie, 1994). Οι καταναλωτές, έχοντας στη διάθεση 

τους µια τεράστια ποικιλία εναλλακτικών για την ικανοποίηση µιας ανάγκης, άλλαξαν 

τον τρόπο µε τον οποίο αποφασίζουν να επιλέξουν µεταξύ των διαθέσιµων λύσεων. Αυτό 

για µια επιχείρηση αποτελεί ένα επιπρόσθετο εµπόδιο για το στόχο της που είναι να 

φτάσει το προϊόν της στον καταναλωτή-στόχο. Παρακάτω αναλύονται οι τέσσερεις 

βασικότερες κατηγορίες αγοραστικής συµπεριφοράς στην σύγχρονη αγορά.  



Πολύπλοκη αγοραστική συµπεριφορά (complex buying behavior) 

  Όταν ο καταναλωτής απαιτείται να αναµιχθεί ενεργά στην αγορά του προϊόντος 

του οποίου συνήθως δεν ξέρει τα χαρακτηριστικά, συλλέγει πληροφορίες για αυτό και 

επιθυµεί να κάνει έρευνα αγοράς. Τέτοια είδους συµπεριφορά συνδέεται συνήθως µε 

ακριβά ή περίπλοκα προϊόντα ή προϊόντα που δεν αγοράζονται συχνά. Ο υπεύθυνος 

marketing πρέπει να κατανοήσει τη διαδροµή αναζήτησης πληροφορίας που θα 

ακολουθήσει ο καταναλωτής και να αναπτύξει στρατηγικές παροχής πληροφόρησης και 

διαφοροποίησης του προϊόντος του. Αυτή η κατηγορία προϊόντων χρειάζεται ενισχυµένη 

παρουσία και στο ∆ιαδίκτυο και διάχυση πλούσιας πληροφόρησης. 

Σταδιακά πτωτική αγοραστική συµπεριφορά (dissonance - reducing buying 

behavior) 

  Όταν ο αγοραστής επιθυµεί να αγοράσει ένα ακριβό ή σηµαντικό για αυτόν 

προϊόν αλλά κατανοεί ότι οι διαφορές µεταξύ ανταγωνιστικών προϊόντων δεν είναι 

µεγάλες. Τότε, ενώ αρχικά ενδιαφέρεται για την αγορά και αναζητεί πληροφόρηση, 

σταδιακά ασχολείται µόνο µε την αναζήτηση του πιο φθηνού προϊόντος. Ο υπεύθυνος 

marketing πρέπει να ενισχύσει την εικόνα του δικού του προϊόντος και να επιβεβαιώσει 

τον αγοραστή για την επιτυχή αγορά του και µετά την πώληση του αγαθού. Σε αυτό 

µπορούν να βοηθήσουν και οι e-CRM στρατηγικές, οι οποίες µπορούν να αναπτυχθούν 

και από τις δικτυακές σελίδες της εταιρίας ή του προϊόντος. 

Αγορά βασισµένη στη συνήθεια (habitual buying behavior) 

 Σε αυτή την κατηγορία περιλαµβάνονται προϊόντα τα οποία δεν απαιτούν ιδιαίτερη 

ανάµειξη του καταναλωτή. Είναι χαµηλού κόστους ή καθηµερινής χρήσης. Οι αγοραστές 

διαλέγουν αγαθά που είναι είτε πιο φθηνά, είτε πιο προσιτά στην αγορά τους (λ.χ. στο 

πιο κοντινό κατάστηµα) αλλά κυρίως που έχουν διαµορφώσει µια ισχυρή ονοµασία στην 

αγορά. Επίσης, οι εταιρίες προσπαθούν να προτείνουν εναλλακτικές χρήσεις του 

προϊόντος τους που να το διαφοροποιούν (λ.χ. κατανάλωση χυµού το απόγευµα) ή να το 

συνδέουν µε συναισθήµατα ή τρόπο ζωής. Προτάσεις για εναλλακτικές χρήσεις ή 

αναφορές στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος µπορούν να υπάρχουν στο 

∆ιαδίκτυο. 

Αγοραστική συµπεριφορά που βασίζεται στην αναζήτηση και ποικιλία (variety - 

seeking buying behavior) 



 Πρόκειται για προϊόντα που, ενώ είναι χαµηλού κόστους, οι καταναλωτές 

συνήθως τα εναλλάσσουν και δεν αγοράζουν σταθερά µια µάρκα (λ.χ. µπισκότα, 

αναψυκτικά κ.λπ.). Στην περίπτωση αυτή, ο ηγέτης της αγοράς διαµορφώνει µια πολιτική 

marketing που προσπαθεί να πείσει τους καταναλωτές να αγοράζουν από συνήθεια το 

προϊόν, ενώ οι υπόλοιποι συµµετέχοντες της αγοράς προσπαθούν να "σπάσουν" αυτόν το 

δεσµό µε προσφορές, διαφήµιση και καινοτοµία. ∆ιαγωνισµοί, online events, δικτυακές 

συζητήσεις αλλά και υλικό για download µπορεί να βοηθήσουν προς την κατεύθυνση 

αυτή. 

 

2.4  Ορισµός του E – MARKETING 

 

Η µεγάλη διείσδυση των ηλεκτρονικών υπολόγιστων και του διαδικτύου επέφερε 

µεγάλες αλλαγές στον τρόπο µε τον οποίο γίνονται οι αγορές και οι πωλήσεις. 

Ειδικότερα µεσα απ τη χρήση του διαδικτύου, έχει καταργηθεί η ένοια των συνόρων και 

οποιοσδήποτε µπορεί να αγοράζει οτιδήποτε απο παντού. Ειδικά ως προς το τελευταίο, η 

διείσδυση του διαδικτύου είχε ως αποτέλεσµα την µεταφορά όλων των λειτουργιών 

µάρκετινγκ σε ηλεκτρονική µορφή περνώντας ετσι απο το marketing στο e-marketing.  

Το e- marketing µπορεί να ορισθεί ως η χρήση του διαδικτύου και των σχετικών 

ψηφιακών τεχνολογιών για την επίτευξη στόχων marketing και την υποστήριξη των 

µοντέρνων ιδεών marketing. Αυτές οι τεχνολογίες είναι το διαδίκτυο και άλλα ψηφιακά 

µέσα όπως η ασύρµατη τεχνολογία (κινητών). Στην πράξη, το διαδικτυακό marketing 

εµπεριέχει την χρήση της ιστοσελίδας µιας επιχείρησης σε συνδυασµό µε online τεχνικές 

διαφήµισης όπως είναι: µηχανές αναζήτησης, banner advertising, άµεση αποστολή e-

mail, και σύνδεσµοι ή υπηρεσίες από άλλες ιστοσελίδες για την απόκτηση νέων πελατών 

αλλά και για την παροχή υπηρεσιών στους πελάτες. 

Ο ορισµός του marketing σύµφωνα µε το Chartered Institute of 

Marketing(www.cim.co.uk, 2011) είναι:  

Το marketing είναι η διαχείριση διαδικασιών για την αναγνώριση, πρόβλεψη και 

ικανοποίηση των αναγκών των πελατών αποδοτικότερα. Σύµφωνα µε αυτόν τον ορισµό 

το marketing επικεντρώνεται στoν πελάτη, ενώ την ίδια στιγµή αφήνει να εννοηθεί µια 

ανάγκη για συνεργασία µε άλλες λειτουργίες της επιχείρησης για καλύτερη 

αποδοτικότητα. Ο Smith και ο Chaffey(2001) τονίζουν ότι η τεχνολογία του διαδικτύου 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την υποστήριξη αυτών των στόχων όπως : 



Αναγνώριση – το διαδίκτυο χρησιµοποιείται από το marketing για την αναγνώριση των 

αναγκών και επιθυµιών του πελάτη.  

Πρόβλεψη – το διαδίκτυο παρέχει ένα επιπλέων κανάλι µε το οποίο οι πελάτες µπορούν 

να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες και να κάνουν τις αγορές τους. 

Ικανοποίηση – ένας παράγοντας κλειδί στης επιτυχία του e-marketing είναι η επίτευξη 

της ικανοποίησης του πελάτη µέσω των ηλεκτρονικών καναλιών, αυτό περιλαµβάνει την 

ευχρηστία της ιστοσελίδας, το αν λειτουργεί επαρκώς και το πώς παρουσιάζονται τα 

προϊόντα. 

Οι ηλεκτρονικές αγορές επιτρέπουν στους καταναλωτές να καθίσουν στην άνεση 

των νοικοκυριών τους και να ερευνήσουν και να αγοράσουν τα αγαθά τους. ∆εν 

υπάρχουν πλήθη, προβλήµατα στάθµευσης ή σειρά αναµονής ελέγχων. Κάποιος µπορεί 

να αγοράσει στο µέσο της νύχτας και από οποιοδήποτε µέρος του κόσµου. Με το πάτηµα 

ενός κουµπιού, ουσιαστικά οποιοδήποτε προϊόν µπορεί να παραγγελθεί από οποιοδήποτε 

µέρος του κόσµου. Αυτή είναι η δύναµη του ηλεκτρονικού εµπορίου.  

Το ηλεκτρονικό εµπόριο µπορεί να είναι οποιαδήποτε site µε εµπορικούς 

σκοπούς που υπάρχει στο διαδίκτυο, ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά του site. Μια 

ταξινόµηση αυτών των δραστηριοτήτων σύµφωνα µε τους διαφορετικούς αµερόληπτους 

στόχους µας οδηγεί σε τέσσερις βασικές µορφές της χρήσης του ∆ιαδικτύου για την 

επιχείρηση : 

 

 

 

• Online promotion 

Στόχος του είναι να παρέχει ένα διαφηµιστικό µήνυµα το οποίο απευθύνεται στη 

συγκεκριµένη οµάδα πελατών γρήγορα και οικονοµικά. Μια βασική υπηρεσία 

µέσω του ∆ιαδικτύου είναι η πώληση προϊόντων. 

• Online Shopping 

Οι βασικές προϋποθέσεις για ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα είναι ένας κατάλογος 

προϊόντων και µια ασφαλής συναλλαγή για τη παραγγελία και την πληρωµή των 

προϊόντων και των υπηρεσιών. 

• Online Service  

αποσκοπεί στην παροχή υπηρεσιών µέσω του ∆ιαδικτύου. Αυτές οι υπηρεσίες 

µπορεί να είναι δωρεάν ή ο χρήστης πρέπει να καταβάλει µια αµοιβή για αυτό. Το 

σηµαντικό πλεονέκτηµα είναι ότι αυτές οι υπηρεσίες µπορούν να προσπελαστούν 

από παντού στο κόσµο οποιαδήποτε στιγµή. 



• Online Collaboration. 

ονοµάζονται όλες τις στρατηγικές µέσω τις οποίες οι χρήστες έρχονται σε επαφή 

µε άλλους χρήστες. Πολύ δηµοφιλή είναι τα  φόρουµ χρηστών (user forums). 

Ένας άλλος πολύ κοινός τρόπος είναι δωµάτια συνοµιλίας (chat rooms). Ο στόχος 

του Online Collaboration είναι η µετάδοση µιας ιδέας σε µια συγκεκριµένη 

οµάδα, η οποία δεν µπορεί να δηµιουργηθεί µέσω της κλασικής διαφήµισης. Το 

ηλεκτρονικό κατάστηµα (online shop) θα κάνει επίσης κάποια προώθηση των 

προϊόντων µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή θα παράσχει υπηρεσίες στον 

πελάτη για να τον δελεάσει να µείνει πελάτης του. Οι επιτυχείς διαδικτυακές 

παρουσιάσεις είναι ένα αναπόσπαστο κοµµάτι ολόκληρου του µάρκετινγκ και της 

στρατηγικής επικοινωνιών. 

 

Είναι σηµαντικό να οργανωθεί το µοντέλο ηλεκτρονικού εµπορίου κατά τέτοιο 

τρόπο, έτσι ώστε χρησιµοποιεί τις 6 αρχές του e-marketing αφ' ενός, και, αφ' ετέρου να 

ικανοποιούν τον πελάτη ή τις προσωπικές απαιτήσεις του χρήστη για τις υπηρεσίες, τα 

προϊόντα και τις πληροφορίες. Οι γενικές αρχές του µοντέλου ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ 

είναι το να είναι διαλογικό και εύκαµπτο, να είναι Πληροφοριακό, Στιγµιαίο, 

Μετρήσιµο, Προσιτό και ∆ιαισθητικά περιηγήσιµο. Αυτό απαιτείται να είναι γνωστό για 

την κατανόηση της συµπεριφοράς, των αναγκών και των προσδοκιών της συγκεκριµένης 

οµάδας. Εκτός από το παραδοσιακό µάρκετινγκ που βασίζεται στην έρευνα αγοράς το e-

marketing µπορεί και πρέπει να χρησιµοποιεί τα δεδοµένα που δίνονται από τους 

χρήστες ενώ περιηγούνται µέσα στην ιστοσελίδα. Εδώ το marketing στηρίζεται στην 

άδεια που παρέχει ο χρήστης για την χρησιµοποίηση των προσωπικών του δεδοµένων 

για περαιτέρω επικοινωνία, και µε αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται µια πολλά υποσχόµενη 

πελατειακή σχέση. Εδώ τα δεδοµένα του χρήστη θεωρούνται πραγµατικός θησαυρός. Για 

να χρησιµοποιηθεί απαιτείται ένα καλό επιχειρησιακό 

µοντέλο, τεχνικές αποθήκευση δεδοµένων και φυσικά τεχνικές εξόρυξης δεδοµένων. 

 

 

2.5 Βασικά χαρακτηριστικά του  Online Marketing 

 

Σύµφωνα µε θεωρίες τα βασικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος στο e-

marketing, που το διαφοροποιούν από το παραδοσιακό marketing είναι τα έξι παρακάτω. 

Κατά αρχήν αυτό που ονοµάζεται «addressability», δηλαδή η δυνατότητα που δίνεται 

στους marketers να εντοπίσουν τις προτιµήσεις των καταναλωτών πριν ακόµη αυτοί 



προχωρήσουν σε κάποια αγορά. Η τεχνολογία καθιστά δυνατό οι επισκέπτες ενός site να 

δώσουν πληροφορίες αναφορικά µε τις προτιµήσεις τους πριν να πραγµατοποιήσουν 

κάποια αγορά. Πολλoi διαδικτυακοί τόποι ενθαρρύνουν τους επισκέπτες τους να 

εγγραφούν (log-on) ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση σε κάποιες παροχές του site. 

Μάλιστα σε µερικά η εγγραφή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τον επισκέπτη. 

 Οι φόρµες εγγραφής ζητούν κατά κύριο λόγο βασικές πληροφορίες όπως όνοµα, 

επώνυµο ηλικία και κάποια στοιχεία επικοινωνίας έτσι ώστε να είναι εφικτό να 

δηµιουργηθεί το προφίλ των επισκεπτών του site και να µπορούν έτσι πιο εύκολα να τους 

προσεγγίσουν οι marketers. Ορισµένοι διαδικτυακοί τόποι µάλιστα διοργανώνουν και 

διαγωνισµούς προσφέροντας δώρα προκειµένου να προσελκύσουν περισσότερους 

επισκέπτες. Ενώ κάποιες φορές προχωρούν ακόµα και σε συγκεκριµένες έρευνες 

προκειµένου να µάθουν περισσότερες πληροφορίες για τους (Belch, 2001) πιθανούς 

καταναλωτές οι οποίοι επισκέπτονται τον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.  

Oι marketers είχαν και πριν την ύπαρξη του διαδικτυού την δυνατότητα να 

εντοπίσουν τους καταναλωτές που τους ενδιέφεραν. Πλήρωναν και αποκτούσαν 

πρόσβαση σε τράπεζες πληροφοριών ή χρησιµοποιούσαν το προσωπικό των πωλήσεων 

για τη δηµιουργία βάσεων δεδοµένων. Όµως αυτοί οι τρόποι συλλογής στοιχείων είναι 

ακριβοί και συνήθως χρησιµοποιούνταν µόνο για ακριβά προϊόντα που δικαιολογούσαν 

αυτά τα έξοδα. Με τη χρήση όµως του internet το κόστος διεξαγωγής ερευνών µειώθηκε 

σηµαντικά, επίσης έγινε δυνατή η έρευνα καταναλωτών σε µεγάλο γεωγραφικό εύρος.  

Η χρήση του διαδικτυού για τη συλλογή πληροφοριών που αφορούν τους 

καταναλωτές προκαλεί ποικίλες αντιδράσεις. Με την χρήση ειδικού λογισµικού στην 

περίπτωση που κάποιος επισκέπτης επιλέξει µια ιστοσελίδα,  εγκαθίσταται στον 

υπολογιστή του ένα cookie δηλαδή ένα ηλεκτρονικό ίχνος που επιτρέπει να γνωρίζουν 

πόσο συχνά επισκέπτεται ο χρήστη το site πόσο χρόνο αφιερώνει και άλλες παρόµοιες 

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

καταναλωτές είναι ότι έχουν την δυνατότητα να εξυπηρετούνται γρηγορότερα καθώς οι 

υπεύθυνοι προσαρµόζονται ανάλογα µε τις ανάγκες των καταναλωτών. Όµως πολλοί 

καταναλωτές αντιδρούν καθώς αισθάνονται ότι παραβιάζονται προσωπικά τους 

δεδοµένα καθώς νιώθουν ότι παρακολουθούνται συνεχώς οι κινήσεις τους πράγµα που 

δεν απέχει από την πραγµατικότητα.  

Συνεπώς πολύ σηµαντικός είναι ο τρόπος µε τον οποίο επιλέγεται να 

χρησιµοποιηθούν τα στοιχεία που συλλέγονται. Αυτό άλλωστε είναι ένα θέµα πού αφορά 

την ηθική στο marketing και ειδικότερα στην ηλεκτρονική του µορφή. Επίσης 

χαρακτηριστική είναι και η αµφίδροµη σχέση που επιτρέπει στους καταναλωτές να 



εκφράσουν τις ανάγκες τους και τις επιθυµίες τους απευθείας στις επιχειρήσεις 

απαντώντας έτσι έµπρακτα στα µηνύµατα που προσπαθεί να περάσει η επιχείρηση µε το 

ηλεκτρονικό marketing (Rehkop, 2010). 

Η δυνατότητα αυτή ονοµάζεται interactivity (αλληλεπίδραση), δηλαδή 

αµφίδροµη επικοινωνία. Πρακτικά η ύπαρξη αυτού σηµαίνει ότι οι µπορεί να υπάρξει 

επικοινωνία σε πραγµατικό χρόνο µε τους καταναλωτές. Φυσικά αυτή τη δυνατότητα 

πριν την εµφάνιση του διαδικτυού την είχαν µόνο οι πωλητές των επιχειρήσεων µε πολύ 

υψηλό κόστος βέβαια. Το παραδοσιακό µάρκετινγκ λειτουργεί στο αξίωµα: «Εµείς 

φτιάχνουµε, εσείς παίρνετε, Εµείς µιλάµε, εσείς ακούτε». Η επικοινωνία είναι 

µονόδροµη και είναι πάντα υπέρ του κατασκευαστή. Στο καθεστώς του ηλεκτρονικού 

εµπορίου, καλείται ενσωµατωµένη επικοινωνία, η οποία έχει συνοχή και που 

προσαρµόζεται για κάθε άτοµο. Παράλληλα η γεωγραφική κάλυψη από τους πωλητές 

ήταν περιορισµένη ενώ τώρα παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης ακόµα και των πιο 

αποµακρυσµένων περιοχών. 

 Ένα τρίτο χαρακτηριστικό που αξίζει να αναφέρουµε είναι η λεγόµενη µνήµη 

(memory). Αναφέρεται δηλαδή στην δυνατότητα πρόσβασης των επιχειρήσεων σε 

ηλεκτρονικές τράπεζες πληροφοριών οι οποίες περιέχουν στοιχεία για τους καταναλωτές 

που ενδιαφέρουν την επιχείρηση “target group” καθώς και ιστορικά των αγορών που 

έχουν πραγµατοποιήσει. Κατόπιν επεξεργάζονται τα στοιχεία αυτά σε πραγµατικό χρόνο 

και δηµιουργούν αποτελεσµατικά µίγµατα marketing για τον κάθε καταναλωτή 

ξεχωριστά. Τα µίγµατα αυτά προϋπήρχαν η εξέλιξη όµως της τεχνολογίας έδωσε την 

δυνατότητα για τροµακτική επιτάχυνση της διαδικασίας αλλά και την άµεση 

προσαρµογή του µείγµατος ώστε να αγγίξει όσο το δυνατόν πιο αποτελεσµατικά τον 

κάθε καταναλωτή µε βάση τις δικές του ανάγκες και επιθυµίες. Άλλο χαρακτηριστικό 

είναι και ο έλεγχος control. Οι επισκέπτες ελέγχουν απόλυτα τις πληροφορίες στις οποίες 

εκτίθενται καθώς και την συχνότητα και την διάρκεια της έκθεσης τους στις πληροφορίες 

αυτές.  

Το διαδίκτυο συχνά χαρακτηρίζεται ως µέσο στο οποίο εφαρµόζεται η µέθοδος 

pull καθώς οι επιχειρήσεις που προβάλλονται µέσα από αυτό δεν έχουν την δυνατότητα 

να ελέγξουν στην πλειοψηφία των περιπτώσεων τις πληροφορίες που τελικά φτάνουν 

στους καταναλωτές. Σε αντίθεση µε άλλα µέσα προβολής όπως η τηλεόραση και το 

ραδιόφωνο στο internet οι επισκέπτες διατηρούν τον έλεγχο των πληροφοριών που θα 

λάβουν καθώς αυτοί αποφασίζουν τους ιστότοπους που θα επισκεφτούν. Ένα ακόµη 

χαρακτηριστικό αποτελεί η εύκολη πρόσβαση accessibility µε τον όρο αυτό 

αναφερόµαστε στον εξαιρετικά µεγάλο όγκο πληροφοριών που είναι εύκολα 



προσβάσιµες και προσιτές στους χρήστες του διαδικτύου. Οι καταναλωτές έχουν την 

δυνατότητα να αναζητούν και να λαµβάνουν πολλές πληροφορίες πριν από την αγορά 

ενός προϊόντος µε αποτέλεσµα να είναι καλύτερα ενηµερωµένοι πριν πραγµατοποιήσουν 

την αγορά. Όµως η εύκολη πρόσβαση για τους καταναλωτές έχει σαν αποτέλεσµα την 

δραµατική αύξηση του ανταγωνισµού όσον αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που θα 

επιλέξουν µέσα από το διαδίκτυο τα οποία βεβαίως θα συνεχίσουν να κεντρίζουν το 

ενδιαφέρον των καταναλωτών.  

Γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο ένα site να διατηρεί το ενδιαφέρον των 

επισκεπτών µε αποτέλεσµα οι marketers να πρέπει να γίνονται ολοένα και πιο 

δηµιουργικοί για να καταφέρουν να τους προσεγγίσουν. Μια ακόµη απόρροια της 

εύκολης πρόσβασης είναι ότι φαίνεται να ενισχύονται τα γνωστά Brand names. Οι 

καταναλωτές δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να ξεχωρίσουν µεταξύ των αµέτρητων 

µαρκών που υπάρχουν και έτσι καταφεύγουν στην αγορά ευρέως διαδεδοµένων µαρκών 

οι οποίες προσφέρουν κάποια εγγύηση ποιότητας. Το τελευταίο χαρακτηριστικό που 

διαφοροποιεί το e-marketing είναι η ψηφιοποίηση ή digitaliazation δηλαδή η δυνατότητα 

που προσφέρει το διαδίκτυο για την ψηφιακή 

παρουσίαση ενός προϊόντος ή και των ωφελειών που προκύπτουν από τη χρήση του. Το 

χαρακτηριστικό αυτό επιτρέπει την διανοµή προβολή και πώληση των προϊόντων χωρίς 

να είναι αναγκαία η φυσική τους παρουσία (kwan et al, 2004). 

 

2.6 Επιχειρηµατικά µοντέλα του διαδικτύου 

 

 Εκτός από τη µεταφορά των λειτουργιών του µάρκετινγκ στο ηλεκτρονικό 

περιβάλλον και την εύρεση νέων εργαλείων για την έρευνα, την ανάπτυξη και τη διάθεση 

νέων προϊόντων, το διαδίκτυο έδωσε τον απαραίτητο χώρο για τη δηµιουργία νέων 

επιχειρηµατικών µοντέλων που λειτουργούν µόνο µέσω ίντερνετ.  

 

To επιχειρηµατικό µοντέλο, όπως αναφέρει ο Timmers (2000), είναι: 

     • Μια αρχιτεκτονική για τα προϊόντα, τη ροή πληροφορίας και τις υπηρεσίες, ενώ 

       περιλαµβάνει επίσης και µια περιγραφή των διαφόρων επιχειρηµατικών παιχτών 

       καθώς και των ρόλων τους, 

     • Μια περιγραφή των πιθανών πλεονεκτηµάτων και ωφελειών για τους διάφορους 

       επιχειρηµατικούς παίχτες, 

     • Μια περιγραφή των πηγών εσόδων. 



 

Ένα επιχειρηµατικό µοντέλο από µόνο του δεν αποσαφηνίζει πλήρως τον τρόπο µε 

τον οποίο συνεισφέρει στην κατανόηση του επιχειρηµατικού στόχου καµιάς από τις 

επιχειρήσεις που συµµετέχουν σε αυτό. Είναι απαραίτητο δηλαδή να γνωρίζει κανείς τη 

στρατηγική του µάρκετινγκ της επιχείρησης ώστε να εκτιµηθεί η εµπορική βιωσιµότητα . 

Τα επιχειρηµατικά µοντέλα του ∆ιαδικτύου µπορούµε να τα ταξινοµήσουµε σε πέντε 

µεγάλες κατηγορίες : 

2.6.1 Ηλεκτρονικός ∆ηµιουργός Προϊόντος (Creator) 

Ο ηλεκτρονικός ∆ηµιουργός µέσω της γραµµής παραγωγής του δηµιουργεί 

προϊόντα µε βάση τις προδιαγραφές και τις προτιµήσεις του πελάτη. Η καταχώρηση της 

παραγγελίας πραγµατοποιείται µέσω του επικοινωνιακού µέσου του ∆ιαδίκτυου 

ενηµερώνοντας άµεσα την γραµµή παραγωγής του “∆ηµιουργού”. Το αποτέλεσµα αυτής 

της επιχειρησιακής διαδικασίας είναι η µείωση του λειτουργικού κόστους ως 

αποτέλεσµα της κατάργησης των φυσικών χώρων διάθεσης και αποθήκευσης των 

προϊόντων, την βελτίωση της τιµής του προϊόντος που διατίθεται και την αύξηση της 

πελατειακής βάσης της επιχείρησης. Αυτό επιτυγχάνεται διότι το συγκεκριµένο 

επιχειρηµατικό µοντέλο δεν εφαρµόζει την µέθοδο µαζικής παραγωγής  (Push Method) η 

οποία προϋποθέτει υψηλά κόστη συντήρησης, διαχείρισης και αποθήκευσης πρώτων και 

βοηθητικών υλών αλλά και έτοιµων προϊόντων, αλλά  υλοποιεί την µέθοδο παραγωγής 

µε βάση τις παραγγελιές (Pull Method). Τέτοιου είδους επιχειρήσεις αποτελούν η DELL 

(www.dell.com), η οποία παράγει Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές µε βάση τις προτιµήσεις 

των πελατών της, αλλά και η NIKE (www.Nike.com) όπου στο δικτυακό της τόπο ο 

πελάτης µπορεί να σχεδιάσει µόνος του τα παπούτσια που θ’ αγοράσει (Dewan et al, 

2000). 

2.6.2 Ηλεκτρονικός ∆ιαµεσολαβητής Ενδιάµεσος (e-Broker) 

Το επιχειρηµατικό µοντέλο του e-Broker αφορά την διαµεσολάβηση µεταξύ 

αγοραστών και πωλητών, στο εικονικό χώρο του ∆ιαµεσολαβητή, µέσω της χρήσης 

δοµηµένων ηλεκτρονικών καταλόγων προϊόντων ή δηµοπρασιών (e-Auctions) µε 

απώτερο σκοπό την πώληση των προϊόντων ή υπηρεσιών µέσα από ένα πρόσθετο κανάλι 

διανοµής. Ο ∆ιαµεσολαβητής λαµβάνει ένα ποσοστό (προµήθεια %) επί της τελικής 

τιµής της συναλλαγής που πραγµατοποιείται στον εικονικό του τόπο.Ουσιαστικά οι 

δηµοπρασίες στο Internet παρέχουν την ηλεκτρονική πραγµατοποίηση του µηχανισµού 



πλειοδότησης και αποτελούν µια νέα µορφή ηλεκτρονικής αγοράς και παρέχουν στον 

πωλητή τη δυνατότητα προσφοράς των προϊόντων του  και στον αγοραστή τη 

δυνατότητα οικονοµικής προσφοράς για τα προϊόντα αυτά. Ακόµη, προσφέρεται η 

ολοκλήρωση της διαδικασίας του πλειστηριασµού µε την υπογραφή συµβολαίων, την 

πληρωµή και την παράδοση των αγαθών µέσω εταιρειών ταχυµεταφοράς.Οι πηγές 

εσόδων για τον παροχέα της δηµοπρασίας σχετίζονται µε την πώληση της πλατφόρµας 

τεχνολογιών, τις αµοιβές των συναλλαγών και τη διαφήµιση. Τα οφέλη για τους 

προµηθευτές και τους αγοραστές αφορούν την αυξηµένη αποδοτικότητα και την 

εξοικονόµηση χρόνου, τη µεγάλη ποικιλία ενώ δεν είναι απαραίτητη η φυσική µεταφορά 

των συναλλασσόµενων παρά µόνο όταν η επιτευχθεί η συµφωνία µεταξύ τους.O 

δικτυακός τόπος του e-Bay.com (www.ebay.com), αποτελεί το πιο αντιπροσωπευτικό 

δείγµα ηλεκτρονικής ∆ηµοπρασίας εφαρµογών B2C (business to consumer) και C2C 

(consumer to consumer). Στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετές εικονικές δηµοπρασίες όπως η 

www.grbid.gr, ή η www.snowball.gr η οποία λειτουργεί µε βάση την θεωρία της 

προσφοράς και της ζήτησης (Μοντέλο δυναµικής συνάθροισης αγοραστών), πιο 

συγκεκριµένα, πρόκειται για έναν πρότυπο χώρο αγορών µε έκπτωση για ένα είδος η 

οποία αυξάνει ανάλογα µε την αύξηση του αριθµού των υποψηφίων αγοραστών. Τα 

προϊόντα που µπορούν να αγοραστούν καλύπτουν ένα µεγάλο εύρος κατηγοριών από 

αυτοκίνητα, ρούχα, υπολογιστές και είδη γραφείου µέχρι ταξίδια. Κάθε προϊόν που 

διατίθεται από το Snowball έχει συγκεκριµένο χρόνο ζωής που καθορίζεται από τον 

πωλητή του καθώς επίσης και κάποια επίπεδα τιµών, ανάλογα µε το πλήθος των 

αγοραστών που θα παρουσιαστούν (Bichler, Segev & Beam, 1999). 

2.6.3 Ηλεκτρονικός ∆ιανοµέας (Distributor)  

Ο ηλεκτρονικός διανοµέας αγοράζει τα προϊόντα από διάφορους προµηθευτές τα 

φιλοξενεί στο εικονικό χώρο του στο διαδίκτυο µε σκοπό την πώλησή τους στους 

υποψήφιους πελάτες πάντοτε όµως σε χαµηλότερη τιµή από ότι θα τα έβρισκαν στις 

παραδοσιακές αλυσίδες λιανικού εµπορίου. Η χαµηλή τιµή πώλησης επιτυγχάνεται λόγω 

του µειωµένου κόστους λειτουργίας του συγκεκριµένου µοντέλου. Η µειωµένη τιµή 

πώλησης επιτυγχάνεται διότι ως εικονικό επιχειρηµατικό µοντέλο κατέχει πολύ 

υψηλότερα επίπεδα ευελιξίας από ότι µια παραδοσιακή επιχείρηση και δύναται να 

αναθέσει σε τρίτους όλες τις υπόλοιπες λειτουργίες του (outsourcing) µε αποτέλεσµα την 

µείωση του κόστους ανά µονάδα προϊόντος και αύξηση των περιθωρίων κέρδους. Η 

διαδικασία της διανοµής των προϊόντων πραγµατοποιείται είτε µέσω αποστολής µε 

µεταφορικές εταιρείες είτε µέσω συνεργασιών που κλείνονται µε φυσικά καταστήµατα 



που τους επισκέπτεται ο πελάτης. Για παράδειγµα η παραγγελία ενός βιβλίου µπορεί να 

έχει πραγµατοποιηθεί σε ένα δικτυακό κατάστηµα στις Ηνωµένες Πολιτείες αλλά η 

παραλαβή του συγκεκριµένου προϊόντος να γίνει από την αλυσίδα βιβλιοπωλείων Χ 

όπου εδρεύει στην Ελλάδα.Τα άµεσα οφέλη για την εταιρία είναι η αυξηµένη ζήτηση, η 

παγκόσµια παρουσία µε χαµηλό κόστος και η µείωση εξόδων για διαφήµιση και 

πωλήσεις. Για τους καταναλωτές τα οφέλη είναι οι χαµηλότερες τιµές σε σύγκριση µε το 

παραδοσιακό εµπόριο, περισσότερες επιλογές, καλύτερη πληροφόρηση, διαθεσιµότητα 

24 ώρες το 24ώρο και ευκολία στην επιλογή, αγορά και παραλαβή. Τα έσοδα για τους 

πωλητές προέρχονται από τα µειωµένα έξοδα, τις αυξηµένες πωλήσεις και από τη 

διαφήµιση.Τέτοιου είδους επιχειρήσεις αποτελούν η Amazon, (www.Amazon.com), 

αλλά και το ελληνικό shop21 (www.shop21.gr),  open24 (www.open24.gr)  όπου, 

µπορείτε να αγοράσετε ποικίλα προϊόντα όπως DVD, CD, λογισµικό, βιβλία, παιχνίδια, 

ηλεκτρονικά, κ.ά. Επιπλέον ο ιστοχώρος σας δίδει τις παρακάτω δυνατότητες: 

Αναζήτηση και Εύρεση προϊόντων, Ενηµερωτική και κριτική πληροφόρηση, Μεγάλη 

Συλλογή σε κάθε είδους αγαθών, Ευκολία και ασφάλεια Παραγγελιών, Συνεπής και 

Γρήγορη Παράδοση, Άµεση Επικοινωνία Καταστήµατος και Πελατών. κ.α (Rayport, 

1999). 

2.6.4 Εξαγωγέας Πληροφορίας- Πληροφοριοµεσίτης (Extract-Info 

broker) 

Τo ∆ιαδίκτυο αποτελεί µια τεράστια βάση και πηγή πληροφοριών όπου ο 

ενδιαφερόµενος µπορεί να βρει οποιαδήποτε πληροφορία επιθυµεί. Όµως για να βρούµε 

µια συγκεκριµένη πληροφορία θα έπρεπε να γνωρίζουµε την ακριβή διεύθυνση του 

δικτυακού τόπου (URL). Είναι απαραίτητος λοιπόν για την αξιοποίηση αυτής της 

δυνατότητας, η χρήση ενός µηχανισµού αναζήτησης και κατηγοριοποίησης των πηγών 

αυτών, αξιόπιστου και αποτελεσµατικού.Οι πληροφοριοµεσίτες είναι εκείνοι που 

µπορούν να ικανοποιήσουν την ανάγκη αυτή, φέρνοντας σε επαφή εκείνους που 

παρέχουν τις πληροφορίες και εκείνους που τις αναζητούν. Ο ενδιαφερόµενος 

επισκέπτοντας  την ιστοσελίδα του πληροφοριοµεσίτη µπορεί να χρησιµοποιήσει την 

µηχανή αναζήτησης και καταχωρώντας µόνο λέξεις κλειδιά ο πληροφοριοµεσίτης 

εξαγάγει σχετικές πληροφορίες που έχει βρει σε άλλους δικτυακούς τόπους µειώνοντας 

δραστικά τον χρόνο ανεύρεσης και  προσπάθειας του ενδιαφερόµενου. Είναι απαραίτητη 

λοιπόν η ύπαρξη ενός ενδιάµεσου ανάµεσα στις πηγές των πληροφοριών και σε εκείνους 

που αναζητούν τις πληροφορίες είτε αυτοί είναι ιδιώτες είτε οργανισµοί/ εταιρείες. Αυτοί 

οι ενδιάµεσοι είναι εικονικές εταιρείες (virtual enterprises) οι οποίες αναλαµβάνουν να 



εξυπηρετήσουν τους ενδιαφερόµενους και να τους προωθήσουν τις επιθυµητές 

πληροφορίες αξιόπιστα και µε ακρίβεια στο χρόνο και στο περιεχόµενο τους.Έσοδα 

προκύπτουν από συνδροµές, διαφηµίσεις και αµοιβές από τη χρήση των υπηρεσιών (π.χ 

χρηµατηστήριο on-line) καθώς και από πωλήσεις λογισµικού ή ακόµα και  συµβουλών. 

Το MSN.com  αποτελεί βαθύ γνώστη των δυνατοτήτων εξόρυξης πληροφοριών από το 

διαδίκτυο και παρουσίαση τους στους ενδιαφεροµένους. Στον Ελλαδικό χώρο 

αντιπροσωπευτικός δικτυακός τόπος τέτοιου επιχειρηµατικού µοντέλου αποτελεί το in.gr 

(www.in.gr). 

 

 

2.6.5Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Marketplace) 

 
Αποτελεί ένα χώρο ηλεκτρονικής συνάθροισης πωλητών και αγοραστών όπου 

πραγµατοποιούνται επιχειρηµατικές συναλλαγές µέσω του διαδικτύου. Όσον αφορά το 

επιχειρηµατικό µοντέλο της ηλεκτρονικής αγοράς αφορά κυρίως συναλλαγές µεταξύ 

επιχειρήσεων (B2B-Business to business) οι οποίες πραγµατοποιούνται σ’ ένα 

ηλεκτρονικό µέρος συγκέντρωσης το οποίο φέρνει σ’ επαφή πληθώρα προµηθευτών και 

αγοραστών. To συγκεκριµένο επιχειρηµατικό µοντέλο υιοθετείται από µια επιχείρηση-

ενδιάµεσο που εµπλέκεται µεταξύ αγοραστών και πωλητών προκειµένου να 

δηµιουργήσει µια, συνήθως κλαδική, ηλεκτρονική αγορά. Στη συγκεκριµένη αγορά 

επιτρέπεται συνήθως η είσοδος συγκεκριµένων αγοραστών και προµηθευτών που 

ανήκουν στον κλάδο.  Έσοδα δηµιουργούνται από τις αµοιβές συµµετοχής, αµοιβές 

υπηρεσιών, συναλλαγών ή από ποσοστό επί της αξίας συναλλαγών. 

 

Οι κύριοι ρόλοι στην ηλεκτρονική αγορά είναι αυτοί του Αγοραστή, του Προµηθευτή και 

του ενδιάµεσου.  

• Ο Αγοραστής αναζητά ευκαιρίες αγοράς ή προµηθεύεται υπηρεσίες και 

προϊόντα. Ο Αγοραστής µπορεί να δει και να επεξεργαστεί καταλόγους 

προϊόντων από διάφορους προµηθευτές, να προσθέσει προϊόντα και υπηρεσίες σε 

αιτήσεις αγοράς και να τις αποστείλει στον προµηθευτή. Ο Αγοραστής µπορεί 

επίσης να ζητήσει προσφορές για συγκεκριµένα προϊόντα και υπηρεσίες 

απευθείας από συγκεκριµένους προµηθευτές ή επιλεγµένες οµάδες προµηθευτών. 



• Ο Προµηθευτής παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες, εκπληρώνοντας έτσι ανάγκες 

των συµµετεχόντων αγοραστών. Ο Προµηθευτής φροντίζει να παρέχει και να 

ενηµερώνει σε συνεχή βάση, στοιχεία και πληροφορίες για τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες του στον κατάλογο της αγοράς, όπου οι αγοραστές έχουν πρόσβαση. 

Επίσης, ανταποκρίνεται στις αιτήσεις αγοράς ετοιµάζοντας και αποστέλλοντας τα 

ανάλογα προϊόντα που ζητούν οι αγοραστές και παράλληλα, απαντά στις αιτήσεις 

προσφοράς των αγοραστών, παρέχοντας τιµές για τα ζητούµενα προϊόντα ή 

υπηρεσίες. 

• Ο Ενδιάµεσος παρέχει την τεχνολογική πλατφόρµα λειτουργίας της 

ηλεκτρονικής αγοράς. 

Τα µοντέλα των δι-επιχειρηµατικών αγορών κατατάσσονται µε βάση διάφορους 

παράγοντες και κριτήρια που χαρακτηρίζουν τη φυσιογνωµία τους, όπως, µε το ποιός 

ελέγχει τον χώρο αγοράς και καλεί τις άλλες πλευρές σε συναλλαγή. Οι αγορές 

διακρίνονται σε τρείς διαφορετικές κατηγορίες και φαίνονται παρακάτω: 

 

• Αγορές καθοδηγούµενες από αγοραστές (buyer-driven),  

όπου η ηλεκτρονική αγορά δηµιουργείται από τον αγοραστή, µε σκοπό την  βελτίωση 

της  παραγωγικότητας της διαδικασίας προµηθειών του µε την  προµήθεια προϊόντων και 

υπηρεσιών µέσω διαδικτύου. 

• Αγορές καθοδηγούµενες από προµηθευτές (seller-driven),  

όπου η ηλεκτρονική αγορά δηµιουργείται από ένα συνεταιρισµό (consortium) 

προµηθευτών ή πωλητών, οι οποίοι πωλούν προϊόντα και υπηρεσίες µέσω διαδικτύου. 

• Αγορές καθοδηγούµενες από παροχείς τεχνολογικών εφαρµογών (technology 

Providers),  

όπου το e-Marketplace δηµιουργείται από κάποιον παροχέα τεχνολογικών εφαρµογών 

για την υλοποίηση και την λειτουργία ηλεκτρονικών αγορών, µε σκοπό να παρέχει τις 

σχετικές υπηρεσίες σε αγοραστές και προµηθευτές αγαθών. 

Στην Ελληνική αγορά σήµερα δραστηριοποιούνται αρκετές διεπιχειρησιακές 

κλαδικές ηλεκτρονικές αγορές, µε πιο αντιπροσωπευτικές την Be24 (www.Be24.gr), και 

την  yassas (www.yassas.com) ως την πρώτη κάθετη διεπιχειρησιακή ηλεκτρονική αγορά 

που δραστηριοποιείται στο χώρο των προµηθειών των ξενοδοχείων caterings, πλοίων και 

χώρων εστίασης, και την ΩΝΙΑ-ΝΕΤ (www.onianet.gr) που δραστηριοποιείται στο χώρο 

του λιανικού εµπορίου µε στόχο την αποτελεσµατικότερη διαχείριση της  αλυσίδας 



τροφοδοσίας µεταξύ των σουπερµάρκετ  και των προµηθευτών τους (Lancastre , Lages 

2005). 

 

2.7  Λειτουργίες E–Marketing  (Ε-Marketing Functions) 

 

Τι λειτουργίες χρειάζονται για να λειτουργήσουν και να καθιστούν δυνατό τις 

συσχετιστικές συναλλαγές σε ψηφιακά, δικτυακά και αλληλεπιδραστικά περιβάλλοντα; 

Η πρόσφατη θεωρία µάρκετινγκ εστιάζει στην ιδέα των συναλλαγών, και αναγνωρίζει 

την προσφορά, την αξιολόγηση, την επικοινωνία και προσεγγίζει την προσφορά αυτή ως 

τις τέσσερις απαραίτητες λειτουργίες του µάρκετινγκ. Τα τέσσερα P. Price (Τιµή), 

Product(Προϊόν), Promotion(Προώθηση) Place(Τοποθεσία). Επιπροσθέτως, των 

συναλλαγµατικών αυτών λειτουργιών η επιστήµη του  µάρκετινγκ χρειαζόταν να παρέχει 

σχετικές λειτουργίες του E-marketing όπου είναι το: 

 

• Site: (Οπουδήποτε, οποτεδήποτε ψηφιακό σηµείο πρόσβασης) 

 Ένα ψηφιακό µέσο βασισµένο στην ανάπτυξη σχέσεων απαιτεί ένα από 

οπουδήποτε, οποτεδήποτε ψηφιακό σηµείο πρόσβασης. Χρησιµοποιείται ο όρος 

Site γιατί είναι κοινά κατανοητός στην διάλεκτο της βιοµηχανίας, για να 

προσδιορίσουµε αυτή τη λειτουργία. Αναγνωρίζουµε ότι ένα web site είναι µόνο 

η ¨βιτρίνα¨ του Site. Το σηµείο πρόσβασης µπορεί να αλληλεπιδράσει για κάθε 

¨τύπο¨ συσχετιστικής συναλλαγής. Π.χ. ένας πελάτης µπορεί να αποκτήσει 

οποιαδήποτε πληροφορία που έχει σχέση µε το προϊόν, ή την τιµολόγησή του, ή 

να έχει πρόσβαση σε τελευταίες καµπάνιες πωλήσεων ή να ζητήσει και 

υποστήριξη. Το σηµείο πρόσβασης συµβιβάζεται µε κάθε λειτουργία του E-

marketing και θεωρείται ως µία υπερθετική λειτουργία. 

 

• Προσωποποίηση 

Εφ’ όσον η ανάπτυξη σχέσεων είναι ο στόχος του µάρκετινγκ, ένα σηµαντικό 

βήµα είναι η αναγνώριση των χρηστών και η συλλογή πληροφοριών για αυτούς, 

όπου είναι και η βασική ιδέα της Προσωποποίησης. Η προσωποποίηση 

προσδιορίζεται ως κάθε τύπος προσαρµογής που συµβαίνει βάση της ιδιαίτερης 

αναγνώρισης ενός χρήστη. Για παράδειγµα, ένα cookie που τοποθετείται στον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη επιτρέπει την ιστοσελίδα να εµφανίζει στο 

χρήστη µία κεντρική σελίδα η οποία θα περιέχει πολύ λίγα γραφικά αν για π..χ. η 



σύνδεσή του είναι PSTN. Η προσωποποίηση µπορεί να εφαρµοστεί σε κάθε τύπο 

mix E-marketing, καθώς µπορεί να επηρεάζει κάθε άλλη λειτουργία του που έχει 

να κάνει σχέση µε την εµπειρία του χρήστη (Shen &  Ball, 2009). 

 

• Privacy 

Η συλλογή των πληροφοριών για προσωποποίηση ενισχύει παραπάνω την 

δυσκολία της απόφασης για το πώς θα χρησιµοποιηθούν αυτές οι πληροφορίες και 

ακόµα παραπάνω για την πρόσβαση σ’ αυτές. Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι 

αποφάσεις σχετικά µε το Privacy είναι αναπόφευκτες αφού οι πληροφορίες για 

τους ξεχωριστούς χρήστες συλλέγονται και αποθηκεύονται. Τέλος, οι θεωρήσεις 

περί Privacy αναγνωρίζονται απ’ όλες τις κυβερνητικές πολιτικές σε οποιαδήποτε 

κοινωνία γιατί συχνά συµβαδίζουν µε την ισχύς των νόµων (Mayur et. al , 2003). 

 

• Ασφάλεια  

Μία άλλη “απαραίτητη” λειτουργία του E-Marketing καθώς µεταφερόµαστε στο 

σκεπτικό της απλοποίησης των συναλλαγών, είναι αυτή της ασφάλειας. Υπάρχουν 

τουλάχιστον δύο παράµετροι της ασφάλειας, όπου η πρώτη και η σηµαντικότερη 

είναι αυτή της ασφάλειας των συναλλαγών. Ένα παράδειγµα, είναι η διασφάλιση 

ότι τρίτα πρόσωπα δεν υπάρχει περίπτωση να παραβιάσουν τις όποιες συναλλαγές. 

Η αναγκαιότητα για αριθµούς πιστωτικής κάρτας και άλλες κρίσιµες πληροφορίες 

όπου εκθέτει ο χρήστης παίρνοντας και το αντίστοιχο ρίσκο µέσω του διαδικτύου, 

περιλαµβάνει παραπέρα και την αύξηση της εµπιστοσύνης προς τον marketer της 

επιχείρησης, αλλά και γενικότερα της εµπιστοσύνης και εντιµότητας των 

διαδικτυακών συναλλαγών, πέραν του προϊόντος. Αυτού του είδους η 

εµπιστοσύνη περιλαµβάνει και την αναγνώριση της αµείωτης προσπάθειας του 

marketer σε θέµατα σχετικά µε την ασφάλεια (Kesh, Ramanujan, Nerur, 2002).  

 

• Customer Service  

Πολλές πρόσφατες έρευνες για το marketing mix περιλαµβάνουν το Customer 

Service, ως µία λειτουργία υποστήριξης που απαιτείται αρκετά συχνά για να 

πραγµατοποιηθεί µία συναλλαγή. Η εισαγωγή του «χρόνου» στο διάγραµµα 

συναλλαγών, ( ο κύριος παράγοντας ώστε να µεταφερθούµε σε µία σχεσιακή 

προοπτική) σηµαίνει ότι ο µάρκετερ θα πρέπει να δώσει προσοχή ώστε να 

παρέχεται συνεχώς στον πελάτη υποστήριξη. Αυτό επιβάλλει τη θεώρηση του 

Customer Service (στην ευρεία του έννοια) ως µία αυξανόµενη και απαραίτητη 



λειτουργία. Η υπηρεσία µπορεί να αναφέρεται γύρω απ’ το προϊόν, την 

διαθεσιµότητα, τα πλάνα υπηρεσιών, την τιµολόγηση ή τέλος τις προωθητικές 

ενέργειες. Για το λόγο αυτό η υποστήριξη του πελάτη είναι µία υπερθετική 

λειτουργία (Gopalani & Shick, 2011) 

 

 2.8 Τακτικές e-Marketing (Marketing Tactics)  

 

Το διαδίκτυο µε τα εργαλεία που προσφέρει, βοήθησε στη δηµιουργία τακτικών 

µάρκετινγκ οι οποίες, αν εφαρµοστούν σωστά, µπορούν να βελτιώσουν τη  εξαργύρωση 

µιας καµπάνιας µάρκετινγκ. Αυτές είναι το Search Engine Optimization ( SEO ), το 

Search Engines Marketing ( SEM ), το  E -mailing Marketing και το Web Advertising. 

Κάθε µια από τις παρακάτω τακτικές είναι και ένα σηµαντικό εργαλείο  internet 

marketing.   

Το Search Engine Optimization ή Search Engine Positioning – SEP είναι η 

δόµηση ενός web site µε τέτοιο τρόπο ώστε να λάβει τα καλύτερα δυνατά  αποτελέσµατα 

( υψηλότερη σειρά κατάταξης ) από τους αλγόριθµους των µηχανών αναζήτησης 

(µηχανές έρευνας). Μια µηχανή αναζήτησης, όπως το Google, εφαρµόζει ένα λογισµικό 

αλγορίθµων προκειµένου να καθορίσει σε ποια ακριβώς σελίδα των αποτελεσµάτων που 

δίνει πρέπει να καταταχτεί µια συγκεκριµένη ιστοσελίδα ενός δικτυακού τόπου. Μια 

παρόµοια στρατηγική εφαρµόζεται στους καταλόγους, όπως το Yahoo. Οι κατάλογοι, 

χρησιµοποιούν ειδικούς για να εξετάζουν τις ιστοσελίδες που καταχωρούνται σε ποιες 

κατηγορίες αποτελεσµάτων ανήκουν και πόσο σχετικές είναι οι καταχωρηµένες 

ιστοσελίδες µε τις λέξεις κλειδιά. Στις περιπτώσεις των καταλόγων, ανθρώπινοι «surfers»  

αντικαθιστούν τους αλγόριθµους των µηχανών αναζήτησης ( search engine algorithms ), 

και ταξινοµούν τα web sites σε θεµατικές κατηγορίες. Το SEO ( Search Engine 

Optimization ) βασίζεται αποκλειστικά στον σχεδιασµό ενός δικτυακού τόπου ώστε να 

ικανοποιεί τα κριτήρια των µηχανών αναζήτησης που αφορούν την ταξινόµησή και την 

σειρά εµφάνισης του. Ενώ πολλά από τα κριτήρια αξιολόγησης των µηχανών 

αναζήτησης µπορούν να ικανοποιηθούν µε προσεχτική διαχείριση του περιεχοµένου (π.χ 

όγκος πληροφοριών, συχνότητα λέξεων κλειδιών, κλπ…) κάποια άλλα όπως τα links από 

άλλα web sites δεν είναι και τόσο εύκολο να επιτευχθούν (Evans, 2007). 

Το Search Engine Marketing ( SEM ) είναι το marketing ενός δικτυακού τόπου ( 

web site ) χρησιµοποιώντας τις Μηχανές Αναζήτησης ( Μηχανές Έρευνας ). 

Όταν ένας χρήστης του διαδικτύου πηγαίνει σε µια Μηχανή Αναζήτησης (Search 

Engine) γενικού ενδιαφέροντος (Google, Yahoo, Bing, κλπ…) ή σε µια πιο ειδικευµένου 



περιεχοµένου µηχανή αναζήτησης (BizRate, DealTime ή GoogleNews) και εισάγει µια 

συγκεκριµένη αναζήτηση τότε η µηχανή αναζήτησης θα του δώσει 2 ειδών 

καταχωρηµένα αποτελέσµατα: τις οργανικές καταχωρήσεις και τις πληρωµένες 

καταχωρήσεις. Τα οργανικά αποτελέσµατα βασίζονται σε αλγόριθµους των µηχανών 

αναζήτησης ικανούς να βρίσκουν δικτυακούς τόπους σχετικούς µε τους όρους 

αναζήτησης του ερευνητή. Οι πληρωµένες καταχωρήσεις βασίζονται στην πληρωµένη 

καταχώρηση των διαφηµιζόµενων ώστε να εµφανίζεται το web site τους στον επισκέπτη-

ερευνητή της συγκεκριµένης µηχανής αναζήτησης. Η προσπάθεια βελτίωσης της θέσης 

ενός δικτυακού τόπου ή της σειράς στην οποία εµφανίζεται ανάµεσα στις πληρωµένες 

καταχωρίσεις  ονοµάζεται  Search Engine Marketing  (Saren, 2011). Η ταυτοποίηση και 

δηµιουργία πληρωµένων καταχωρήσεων ονοµάζεται Paid Placement. To Paid Placement 

περιλαµβάνει το Paid Inclusion και το Pay-Per-Click (PPC) ή αλλιώς Cost-Per-Click 

(CPC).Η κάθε επιχείρηση έχει ξεχωριστούς &  διαφορετικούς εµπορικούς στόχους, 

εµπορικό κλάδο και δυνατότητες. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να σχεδιάζει την 

προώθησή της ανάλογα. 

Το Ε-mail marketing (Newsletter) είναι ένα από τα πιο δυναµικά και 

Aποτελεσµατικά εργαλεία web marketing που χρησιµοποιείται σήµερα. Από την στιγµή 

που υπάρχει η κατάλληλη υποδοµή το e-mail marketing είναι εύκολο να επεκταθεί, 

προσφέρει άµεσα υψηλής αξιοπιστίας µετρήσιµα αποτελέσµατα, επιτρέπει την 

τµηµατοποίηση της αγοράς στην οποία απευθύνεται και παρουσιάζει µεγάλη απόδοση σε 

σχέση µε την αντίστοιχη επένδυση που έχει γίνει στο πλαίσιο του web marketing 

σχεδίου.  Αλλά για να επιτύχει κανείς την µεγιστοποίηση της απόδοσης από το email 

marketing πρόγραµµα χρειάζεται εµπειρία, ειδίκευση και κατάλληλη τεχνολογική 

υποδοµή. Η Protocol προκειµένου να βοηθήσει τους πελάτες της στις email marketing 

προσπάθειες που θέλουν να αναλάβουν παρέχει αφενός προηγµένη τεχνολογική υποδοµή 

αποστολής email καθώς και συµβουλές που αφορούν το περιεχόµενο, τα links που πρέπει 

να περιλαµβάνει κάθε newsletter, νοµικές  προφυλάξεις, το σχεδιασµό ( layout design ), 

τον διαχωρισµό και τµηµατοποίηση των αποδεκτών, τις πηγές εύρεσης αποδεκτών, το 

χρόνο αποστολής των newsletters, κλπ. (Merisavo, Raulas, 2004) 

Η επέκταση του internet έχει σε µεγάλο βαθµό δηµιουργήσει µια ξεχωριστή 

αγορά, ένα διαφορετικό ως προς την κλασική αντίληψη πεδίο επιχειρηµατικότητας. 

Όπως ο καθένας µπορεί να βγει από το σπίτι του για µια βόλτα στα µαγαζιά, έτσι µπορεί 

και να αναζητήσει στο internet αυτό που επιθυµεί. Η αγορά αγαθών και υπηρεσιών µέσα 

από το internet έχει γίνει πλέον κοινός τόπος τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. 

Μια νέα αγορά καλεί τους επιχειρηµατίες να δραστηριοποιηθούν προκειµένου όχι µόνο 



να αυξήσουν τα κέρδη τους αλλά και να µην υποστούν απώλειες από καλύτερες κινήσεις 

ανταγωνιστών. Εποµένως, όπως και σε κάθε άλλη 

αγορά, η διαφήµιση έχει την τιµητική της. Κανένα προϊόν πλέον δεν πωλείται µε 

µηδενική διαφήµιση. Κανένα. Έτσι και στην περίπτωση του internet από τη στιγµή που 

αποκτήθηκε πρόσβαση από κάθε σπίτι και οι χρήστες του αποτελούν πλειοψηφία στις 

σύγχρονες κοινωνίες, η προβολή και προώθηση κάθε ιστοσελίδας κρίνεται αναγκαία. Τι 

µπορεί να κάνει κανείς προκειµένου να προβάλει τη σελίδα του; 

 

Banners 

Τα banners είναι η πιο παλιά και ασφαλής ιδέα για προβολή στο Internet. Με µικρό 

αντίτιµο που καταβάλλεται περιοδικά, τοποθετείται ένας σύνδεσµος για τη σελίδα µας σε 

κάποιο άλλο site µέσω του οποίου ελκύουµε επισκέπτες.  Το περιεχόµενου του banner 

είναι συνήθως σε gif, jpeg ή flash format. Ο τρόπος πληρωµής για τα banners είναι είτε 

pay-per-click είτε pay-perimpression, είτε συνδυασµός των δυο. Στην πρώτη περίπτωση 

o διαφηµιζόµενος πληρώνει ένα ποσό στον διαφηµιστή κάθε φορά που ένας επισκέπτης 

πλοηγείται στο site του διαφηµιζόµενου µέσω του banner, ενώ στη δεύτερη ο 

διαφηµιζόµενος πληρώνει για κάθε φορά που το banner εµφανίζεται στον browser ενός 

επισκέπτη.  

 

Pixel sites 

Πρόκειται για µια ιδέα η οποία έχει δηµιουργήσει ένα κύµα από sites που 

στελεχώνουν µια εντελώς νέα αγορά: την αγορά pixels. Με τον τρόπο αυτό 

καταβάλλεται εφάπαξ ένα µικρό, συχνά αµελητέο, αντίτιµο και αποκτάται ένας 

ελάχιστος διαφηµιστικός χώρος ο οποίος παραµένει στην κατοχή του ιδιοκτήτη του site 

για τουλάχιστον πέντε χρόνια. Ο εµπνευστής της ιδέας είναι ένας φοιτητής της Αγγλίας, 

ονόµατι Alex Tew ο οποίος στα 21 του κατάφερε να βγάλει ένα εκατοµµύριο δολλάρια 

πουλώντας pixels στην πρώτη ιστοσελίδα τού είδους: www.milliondollarhomepage.com. 

Ο ιδιοκτήτης του milliondollarhomepage.com έβγαλε ένα εκατοµµύριο δολλάρια 

αποκτώντας πλήθος µιµητών και δηµιουργώντας νέα τάση στην αγορά της διαφήµισης 

Έκτοτε, βέβαια, πολλές απόπειρες έχουν γίνει δηµιουργίας αντίστοιχων sites µε ακόµη 

αµφιλεγόµενα αποτελέσµατα. 

 

∆ιαφήµιση σε µηχανές αναζήτησης 

Όλες οι µηχανές αναζήτησης παρέχουν υπηρεσίες διαφήµισης οι οποίες συνήθως 

χρεώνουν ανάλογα µε το πόσο αποδίδουν. Για παράδειγµα, κάθε φορά που κάποιος κάνει 



click στη διαφήµιση, ο διαφηµιζόµενος πληρώνει ένα αµελητέο ποσό στη µηχανή 

αναζήτησης η οποία µε τη σειρά της διασφαλίζει ότι ο κόσµος που θα δει τη διαφήµιση 

είναι πραγµατικά άµεσου ενδιαφέροντος. Ο τρόπος πληρωµής είναι αντίστοιχος των 

banners. Επιπλέον, µπορεί ο καθένας να προσθέσει στο site του διαφηµίσεις που θα 

προέρχονται από µηχανή αναζήτησης και να έχει έσοδα από αυτές ανάλογα µε την 

επισκεψιµότητα που προσφέρει. 

 

Κατάλογοι Internet 

Μια κατηγορία από σελίδες του δικτύου είναι αφοσιωµένες στο να διατηρούν 

έναν κατάλογο από σελίδες ταξινοµηµένες και κατηγοριοποιηµένες ανάλογα µε 

συγκεκριµένες θεµατικές περιοχές. Η καταχώρηση στους καταλόγους αυτούς είναι 

δωρεάν, µε ελάχιστες εξαιρέσεις. Απο τους πιο δηµοφιλείς καταλόγους είναι το dmoz 

(www.dmoz.org ) από το οποίο ξεκινούν τα spiders του google. Στο Παράρτηµα 

παρατίθεται και µια συλλογή από ελληνικούς καταλόγους διαδικτύου (Rao, 1998). 

2.9 Σύγκριση του παραδοσιακού Μάρκετινγκ µε το E-Μάρκετινγκ 

 

 Στον πίνακα 1 γίνεται η σύγκριση µεταξύ των µεθόδων και των διαδικασιών που 

χρησιµοποιεί το παραδοσιακό Μάρκετινγκ σε σχέση µε το ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ. Οι 

επιµέρους συγκρίσεις γίνονται στο επίπεδο της έρευνας αγοράς, της τµηµατοποίησης της 

αγοράς στόχου, της πολιτικής προϊόντων,της πολιτικής προβολής και του ελέγχου 

Μάρκετινγκ. Αναλυτικότερα: 

 

Πίνακας 1: Συγκριση παραδοσιακού- Ηλεκτρονικου Μάρκετινγκ οσον αφορά τις λειτουργίες. 

Λειτουργίες Παραδοσιακό Μάρκετινγκ Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ 

Έρευνα αγοράς 

χρησιµοποιεί πρωτογενείς έρευνες 
για τη συλλογή στοιχείων των 
καταναλωτών και ανταγωνιστών 
κάθε αγοράς, δευτερογενή 
στοιχεία από εταιρίες ερευνών. 

απευθείας ερωτηµατολόγια και 
έρευνα διαθέσεων των 
καταναλωτών µέσω διαδικτύου. 
Με τη βοήθεια των πελατών, 
έγκαιρη ενηµέρωση, 
διαλογικότητα, ανάδραση 

Τµηµατοποίηση αγοράς 

!ιακρίνει σε επιµέρους τµήµατα 
βάσει δηµογραφικών και 
ψυχογραφικών χαρακτηριστικών 
των υπαρχόντων ή πιθανών 
πελατών, µεταχειρίζεται µε τον 
ίδιο τρόπο καταναλωτές µε 
παρόµοιο προφίλ. 

Χρησιµοποιεί δεδοµένα 
τρέχουσας συµπεριφοράς 
καταναλωτών και διακρίνει 
βάσει στατιστικών µεθόδων το 
δυναµικό και την αξία του κάθε 
ατόµου. 



  

Η ανάπτυξη των προϊόντων 
βασίζεται στην τεχνολόγια και το 
σύστηµα παραγωγής της 
επιχείρησης. Στην καλύτερη 
περίπτωση γίνεται δοκιµή του 
προϊόντος και µετα εισαγωγή του 
στην αγορά. 

 Η ανάπτυξη των προϊόντων 
γίνεται βάσει των επιταγών του 
καταναλωτή. Αµφίδροµη, 
αλληλεπιδραστική επικοινωνία 
για την εισαγωγή νέων 
προϊόντων και την τροποποιήση 
παλιών. 

  

συγκέντρωση επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας σε ένα κλάδο. 

!υνατότητα επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας σε 
περισσότερους κλάδους 
ταυτόχρονα. 

πολιτική προϊόντων 

  

παρουσίαση χαρακτηριστικών 
των προϊόντων στην 
ηλεκτρονική σελίδα της 
επιχείρησης. 

  

  
Υποστήριξη προϊόντων µετά την 
πώληση on-line (service hot-
line) 

  

σχεδιασµός της προβολής γίνεται 
βάσει του µέσου όρου ή του 
χαρακτηριστικού τύπου της 
αγοράς στόχου 

αµφίδροµη επικοινωνία 

  

τα κλασσικά µέσα ενηµέρωσης 
οδηγούν σε απρόσωπη 
επικοινωνία 

καθοδήγηση και επιλογή απ το 
χρήστη 

  

ο αποδέκτης των διαφηµιστικψν 
µηνυµάτων αρνείται να 
απορροφήσει τις πληροφορίες του 
µηνύµατος λόγω πληθώρας 
µηνυµάτων 

τεχνικές προσέλκυσης και 
ωφέλειας 

πολιτική προβολής 

τεχνικές επανάληψης και πειθούς 
ανάπτυξη ελκυστικών 
ηλεκτρονικών σελίδων και 
συνεχής ανανέωσης τους 

  

µονόδροµος επικοινωνίας, εκτός 
των περιπτώσεων της προσωπικής 
πώλησης, όπου ο πωλητής 
αναλαµβάνει την ευθύνη των 
σχέσεων µε τον πελάτη. 

παρακολούθηση διαδροµών του 
χρήστη και προσέλκυση του 
ενδιαφέροντος του µε άµεσο 
τρόπο 



  

δυσκολίες µέτρησης 
αποτελεσµατικότητας της 
διαφήµισης. 

απόκτηση δείγµατος ή 
πληροφοριακού 
υλικού(downloads, demos, κλπ) 

  

  
δυνατότητες µέτρησης της 
αποτεεσµατικότητας των 
µηνυµάτων 

  

  
Η ευθύνη των σχέσεων µε τον 
πελάτη ανήκει στον υπεύθυνο 
µάρκετινγκ 

Έλεγχος Μάρκετινγκ 

επικεντρώνεται στην 
παρακολούθηση του µεριδίου 
αγοράς, πωλήσεων και κέρδους 

επικεντρώνεται στη διατήρηση 
πελατών, απόκτηση νέων 
πελατών, βάση δεδοµένων για 
την παρακολούθηση της αξίας 
του κάθε πελάτη. !υναµικός 
έλεγχος. 

Πηγή: (Danaher, Rossiter, 2011) 

 

2.10 Περιορισµοί του πλαισίου του marketing  mix  

Το πλαίσιο του µίγµατος µάρκετινγκ ήταν ιδιαίτερα χρήσιµο κατά τις πρώτες 

ηµέρες της εµπορικής στρατηγικής , όταν φυσικά προϊόντα αντιπροσώπευαν ένα 

µεγαλύτερο µέρος της οικονοµίας. Σήµερα, µε το µάρκετινγκ να ενσωµατώνεται όλο και 

περισσότερο στις πολιτικές των οργανισµών και µε µεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων και 

αγορών, ορισµένοι συγγραφείς προσπάθησαν να επεκτείνουν τη χρησιµότητά του 

πλαισίου µάρκετινγκ, προτείνοντας ένα πέµπτο P, τη συσκευασία (packaging), ένα έκτο, 

τη διαδικασία (process), κλπ. Σήµερα όµως, το µίγµα µάρκετινγκ πιο συχνά εξακολουθεί 

να βασίζεται στα 4 P. Παρά τους περιορισµούς της και ίσως και λόγω της απλότητάς του, 

η χρήση αυτού του πλαισίου παραµένει ισχυρή και πολλά εγχειρίδια εµπορίας έχουν 

οργανωθεί γύρω από αυτό. 

Ως προς το κοινό στο οποίο απευθύνεται το προϊόν, πρέπει να γνωρίζουµε 

τέσσερις παράγοντες που επηρεάζουν την άποψή του και τον τρόπο που πραγµατοποιεί 

αγορές και συνεπώς περιορίζουν το πλάισιο του µείγµατος µάρκετινγκ που µπορεί 

κάποιος να κινηθεί. Μια πρώτη κατηγορία τέτοιων παραγόντων αναφέρεται στο 

πολιτιστικό επίπεδο του κοινού στόχο. Μελετώντας τα ιδιαίτερα πολιτιστικά και 

πολιτισµικά γνωρίσµατα ενός πληθυσµού, µπορούµε να ξεχωρίσουµε τις αντιλήψεις, 



απόψεις, ιδέες και προκαταλήψεις που µπορεί να τον επηρεάζουν στη λήψη µιας 

απόφασης. 

               Στη συνέχεια, κοινωνικοί παράγοντες που επηρεάζουν το κοινό µας πρέπει να 

ληφθούν υπ όψιν. Σε αυτό το σηµείο παρατηρείται αν υπάρχουν δεσµοί του υπό µελέτη 

πληθυσµού µε κοινωνικές οµάδες ή ειδικά γκρουπ ενδιαφέροντος (λ.χ. οικολόγους, 

οπαδούς οµάδας, αθλητές κ.λπ.). Θα πρέπει να γνωρίζουµε τις λεγόµενες οµάδες 

αναφοράς (reference groups), τις οµάδες που ασκούν επιρροή στο κοινό που µας 

ενδιαφέρει και ποικίλλουν από την οικογένεια µέχρι τα µέλη µιας θρησκευτικής οµάδας. 

            Τα προσωπικά χαρακτηριστικά του καταναλωτή που διαµορφώνουν την 

καταναλωτική συµπεριφορά του είναι η ηλικία και το φύλο του, ο τρόπος ζωής του, η 

επαγγελµατική ζωή του αλλά και το προφίλ της προσωπικότητάς του. Οι επιστήµονες 

του marketing έχουν δηµιουργήσει κατηγορίες όπου εντάσσουν τα διαφορετικά προφίλ 

καταναλωτή. Τέλος, υπάρχουν οι ψυχολογικοί παράγοντες που έχουν αναφορά τις 

διάφορες θεωρίες του Maslow ή του Freud και αναφέρονται στους τρόπους µε τους 

οποίους ένα άτοµο κατηγοριοποιεί τις ανάγκες και τις προτεραιότητές του. 

                Μια εταιρία που θέλει να πωλήσει επιτυχηµένα το προϊόν της θα πρέπει να 

γνωρίζει επίσης τόσο σε ποιο κοινό απευθύνεται όσο και ποιος είναι τελικά αυτός που 

όχι µόνο θα λάβει την απόφαση για την αγορά του αγαθού αλλά θα επηρεάσει και µε τη 

γνώµη του άλλον αγοραστή. Βασικός κανόνας είναι ότι όσο πιο περίπλοκο και ακριβό 

είναι ένα αγαθό τόσο πιο πολλές πληροφορίες και επιβεβαίωση ζητά ένας αγοραστής για 

την επιτυχή αγορά του. Έτσι, µια εταιρία θα πρέπει όχι µόνο να πείθει έναν αγοραστή για 

την επιτυχή αγορά του προϊόντος αλλά και να επιβεβαιώνει αυτή την επιτυχία του σε 

βάθος χρόνου (µε διαφηµίσεις για το ίδιο προϊόν, δηµιουργία κοινότητας χρηστών, 

άρθρα στον Τύπο αλλά και εκδηλώσεις). Επίσης, θα πρέπει να επικεντρώνεται στο να 

προσφέρει επαρκή πληροφόρηση και υποστήριξη στον αγοραστή, ώστε να µειώνει τις 

επιρροές από το γύρω περιβάλλον του και από τον ειδικό Τύπο ή άλλες πηγές επιρροής. 

           Στη λογική των εταιριών θα πρέπει να είναι ότι η στρατηγική marketing θα είναι 

επιτυχηµένη αν είναι δοµηµένη και σχεδιασµένη κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να 

απευθύνεται και στα πρόσωπα που επηρεάζουν την αγορά του αγαθού. Στα πλαίσια µιας 

σελίδας δικτυακού marketing θα πρέπει να προσεχθεί το προβαλλόµενο περιεχόµενο, 

ώστε να ανταποκρίνεται σε αυτή την απαίτηση. Για παράδειγµα, στην περίπτωση της 

ιστοσελίδας προϊόντος θα µπορούσε στην προώθηση ενός σοκολατούχου ροφήµατος για 

παιδιά να υπάρχουν και πληροφορίες για τη θρεπτική αξία του ροφήµατος, ικανές να 

επηρεάσουν το γονιό που εγκρίνει και αγοράζει το αγαθό αλλά, παράλληλα, να υπάρχουν 



παιχνίδια και, γενικότερα, µια χαρούµενη αισθητική της ιστοσελίδας εφόσον αυτή θα 

απευθύνεται σε νεαρές ηλικίες (στον τελικό καταναλωτή του προϊόντος). 

 

 

2.11 Affiliate µοντέλα µάρκετινγκ  

 Τα Affiliate µοντέλα µάρκετινγκ ή «συνεργατκό» µάρκετινγκ βασίζεται στη 

συνέργασια µεταξύ διαφορετικών δικτυακών τόπων ώστε να επιτυγχάνεται µεγαλύτερη 

προβολή συνολικά. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι µε τους οποίους µπορεί να εφαρµοστεί το 

Affiliate µάρκετινγκ, οι περισσότεροι εκ των οποίων περιγράφονται παρακάτω. 

Pay-per-use: Πρόκειται για την καταβολή των θυγατρικών για ένα καθορισµένο ποσό 

για κάθε 100 εµφανίσεις, συµπεριλαµβανοµένων των οθονών από διαφηµίσεις ή Page 

προβολή, οι διαφηµίσεις µπορούν να εµφανίζονται στην ιστοσελίδα της θυγατρικής της, 

καθώς η αίσθηση διαφήµισης, εµπλουτισµένων µέσων ή εικόνες banner. Ο αυξανόµενος 

αριθµός των περιπτώσεων απάτης και απάτες αυτή οδήγησε το συγκεκριµένο µοντέλο 

για να καταστεί µη λειτουργίας για κάποιο χρονικό διάστηµα. Παρατάθηκε από την 

Google Ad Words κατά το έτος 2005. Είναι περισσότερο γνωστή ως «Site 

στοχοθέτηση», το οποίο σας επιτρέπει να εµφανίζουν διαφηµίσεων αγγελία σας την 

αίσθηση σε µια ιστοσελίδα, η οποία έχει την αίσθηση ∆ιαφηµίσεις γνώρισµα 

διαφήµισης.  

Pay-Per-Lead: Πρόκειται για ένα µοντέρνο µοντέλο κινητού τηλεφώνου, πιστωτικών 

καρτών, τραπεζικών ή υποθήκη τους τοµείς, µέσω της οποίας, θυγατρική κερδίζει µια 

προµήθεια για κάθε επισκέπτη, ο οποίος αγοράζει ένα προϊόν από την ιστοσελίδα. 

Μπορεί να εκτελέσει κάποια ενέργεια, όπως ακριβώς και συµπληρώνοντας µια φόρµα ή 

το άνοιγµα ενός λογαριασµού, κλπ.  

Κόστος-ανά-κλικ: Το µοντέλο αυτό επιτρέπει τη θυγατρική που πρέπει να καταβληθεί 

από το διαφηµιστή, όταν ο επισκέπτης κάνει κλικ σε οποιαδήποτε διαφήµιση. Η 

επιβράβευση ποσό που δεν αλλάζει µε τον αριθµό των φορών που η διαφήµιση 

παρουσιάζεται στον δικτυακό τόπο.  

Pay-Per-Sell: Η θυγατρική παίρνει την προµήθεια για κάθε αγορά στην ιστοσελίδα του 

διαφηµιζόµενου από κάθε πελάτη, που αναφέρεται ως συνεργάτης. Το µοντέλο αυτό 



είναι ευρέως χρησιµοποιείται από τις εταιρείες, για την προσφορά προγραµµάτων 

θυγατρικών (Duffy, 2005). 

2.12 Ιογενές Μάρκετινγκ (Viral Marketing) 

 

Το ιογενές ή viral marketing είναι µια στρατηγική µάρκετινγκ, η οποία 

εναθαρύνει τα άτοµα – πελάτες µιας επιχείρησης να µεταδίδουν ένα συγκεκριµένο 

µήνυµα σε φίλους και γνωστούς δηµιουργώντας όλες τις προϋποθέσεις για εκθετκή 

αύξηση της διάδοσης έκθεσης και επιρροής αυτού του µηνύµατος.  

 Όπως συµβαίνει και στη βιολογία είτε στην πληροφορική οι στρατηγικές αυτού 

του τύπου βασίζονται στην ταχύτατη µετάδοση του ιού- αρχικού µηνύµατος για να 

αποδώσουν.  Η λογική του ιογενούς µάρκετινγκ βασίζεται στη διάδοση ‘απο στόµα σε 

στόµα’ ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας. Ακριβώς επειδή αυτή η διάδοση γίνεται πολύ 

γρήγορα µέσω διαδικτύου και εξαπλώνεται ως ιός, προέκυψε ο όρος viral, ιογενές ή 

επιδηµικό µάρκετινγκ . Ο επίσηµος ορισµός για το ιογενές µάρκετινγκ σύµφωνα µε τον 

Wilson είναι: 

 

Κάθε στρατηγική που ενθαρύνει τον πελάτη να µεταφέρει το διαφηµιστικό/µάρκετινγκ 

µήνυµα σε άλλους δηµιουργώντας τις προϋποθέσεις στην εκθετική αύξηση στηδιάδοση του 

µηνύµατος και την επίδραση του. 

 

 Το σηµείο στο οποίο πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή είναι το ακριβές 

περιεχόµενο του µηνύµατος που θα προσφερθεί για διάδοση. Πρέπει να είναι κάτι 

χρήσιµο  για τους πιθανούς πελάτες, κάτι που να κινεί το ενδιαφέρον τους ώστε να 

υπάρχει ένα κίνητρο για την περεταίρω µετάδοση του. ∆εν αρκεί να υπάρχει απλά µια 

προτροπή στο τέλος ενός e-mail ή στο τέλος ενός άρθρου για την προώθηση του 

µηνύµατος ή την αποστολή του άρθρου σε ένα φίλο, αλλά απαιτείται να έχει ενδιαφέρον 

περιεχόµενο. Παρακάτω απαριθµούνται ορισµένοι τύποι στρατηγικών ιογενούς 

µάρκετινγκ (Bλαχοπούλου, 2003): 

 

• Ηλεκτρονικό µήνυµα σε φίλο 

• ∆ωρεάν προϊόντα για προώθηση 

• Ηλεκτρονικές κάρτες 

• Άρθρα και αναφορές  

• Ηλεκτρονικά βιβλία 



• Εισαγωγή συνδέσµων προς την ιστοσελίδα . 

 

Το viral marketing σε κάποιες εκφάνσεις του θεωρείται ο πρόδροµος του social 

Marketing. O τρόπος µετάδοσης του µηνύµατος καθώς και το τεράστιο κοινό στόχος στο 

οποίο µπορεί να φτάσει το µήνυµα αυτο έχει πολλά κοινά στοιχεία µε τις στρατηγικές 

µάρκετινγκ στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, η ευκολία µε την οποία 

επιτρέπουν σε κάποιον οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης να δηµοσιεύει υλικό είναι 

τέτοια, ωστε να τις κάνει ιδανική πλατφόρµα µεσα απ την οποία µπορούν να 

υποστηριχθούν στρατηγικές ιογενούς µάρκετινγκ.Υπαρχει όµως και µια ειδοποιός 

διαφορά οτι στο ιογενές µάρκετινγκ το µήνυµα είναι προς µια κατεύθυνση ενώ στο social 

marketing η επικοινωνία είναι αµφίδροµη (Daniasa, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κεφάλαιο 3  

Μοντέλα Μάρκετινγκ στα Κοινωνικά ∆ίκτυα 

 

3.1 Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει µία έντονη διαδικτύακή δραστηριότητα στα 

κοινωνικά δίκτυα, τα λεγόµενα social media, µέσα από τα οποία άνθρωποι από όλο το 

κόσµο ανταλάσουν νέα, φωτογραφίες, δεδοµένα της προσωπικής τους ζωής και 

συνοµιλούν. Τα social media “αντικατέστησαν” ως ένα βαθµό το τηλέφωνο, τις 

συναντήσεις, τις διαπροσωπικές επαφές και από την άλλη έφεραν κοντά ανθρώπους που 

τους χωρίζουν χιλιόµετρα, χώρες και διαφορά ώρας. Παράλληλα ένα άλλο κοµµάτι τους 

αφορά την εταιρική κοινωνική δικτύωση µε πιο σοβαρό ύφος και χαρακτήρα όπου εκεί 

ανταλλάσονται νέα και πληροφορίες για διάφορους κλάδους της αγοράς και εκεί το κάθε 

στέλεχος, ελεύθερος επαγγελµατίας ή ιδιοκτήτης εταιρείας βρίσκει ενηµέρωση από όλα 

τα σηµεία του πλαντήτη και πιθανούς συνεργάτες ή ακόµη και µελλοντικούς 

υπαλλήλους. 

Μεγάλες και σοβαρές εταιρείες (πολυεθνικές και µη) πάσης φύσεως (από 

προϊόντα µέχρι υπηρεσίες) επιλέγουν να έχουν µία σταθερή παρουσία σε όσα 

περισσότερα κοινωνικά δίκτυα µπορούν και χαράζουν ένα στρατηγικό πλάνο 

επικοινωνίας και δηµοσίων σχέσεων µε τα εν δυνάµει κοινά τους. Άλλοτε µε ένα πιο 

επαγγελµατικό προφίλ και άλλοτε µε πιο ανάλαφρο και δηµιουργικό, χτίζουν η κάθε µία 

το brand της και προσπαθούν να γίνουν πόλος έλξης αλλά και να κερδίσουν τις 

εντυπώσεις σε σχέση µε τον ανταγωνισµό τους. 

Αξίζει τον κόπο µία εταιρεία να επενδύσει χρόνο και χρήµα στο να στήσει 

σελίδες και καµπάνιες στα διάφορα αυτά κανάλια κοινωνικής δικτύωσης; Και αν ναι, σε 

ποια; Και µε τι τρόπο θα τα επιλέξει; Και ποιος θα συντηρεί την εικόνα της εταιρείας σε 

όλα αυτά; Γιατί, το να ανοίξει κανείς µία σελίδα και να και µετά να την αφήσει στη τύχη 

της θα έχει το αντίθετο αποτέλεσµα από αυτό που θα περίµενε. Η επικοινωνία θέλει 

συνέχεια και συνέπεια, και για να υπάρξει µία σωστή και ολοκληρωµένη παρουσία 

ειδικά στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης πρέπει να εφαρµόζονται και τα δύο. Η 

ολοκληρωµένη αυτή παρουσία µπορεί να έχει ιδιαίτερα σηµαντικά αποτελέσµατα στο να 

δηµιουργηθεί η λεγόµενη αξία δικτύου πελατών. 

3.2 Αξία δικτύου πελατών 
 



 
Η αξία ενός πελάτη συνήθως ορίζεται ως το αναµενόµενο κέρδος από τις 

πωλήσεις της επιχείρησης προς αυτόν τον πελάτη, κατά τη διάρκεια ζωής της σχέσης 

µεταξύ του πελάτη και της εταιρείας. Η αξία του πελάτη έχει κρίσιµη σηµασία για τις 

εταιρείες, διότι από αυτό καθορίζει το πόσο αξίζει να διαθέσει η επιχείρηση για την 

απόκτηση του συγκεκριµένου πελάτη. Ωστόσο, τα παραδοσιακά µέσα  µέτρησης της 

αξίας του καταναλωτή αγνοουν  το γεγονός ότι, εκτός από την αγορά πρϊόντων για τον 

εαυτό του, ο πελάτης µπορεί να επηρεάσει και άλλους να  αγοράσουν το συγκεκριµένο 

προϊόν. Για παράδειγµα, αν, εκτός µένα, πείσω και τρεις φίλους µου να δούµε µια 

συγκεκριµένη ταινία στο σινεµά, η αξία µου ως καταναλωτής τετραπλασιάζεται , και το 

κινηµατογραφικό στούντιο κατά συνέπεια, δικαιολογείται να δαπανήσει για την 

προώθηση της ταινίας σε µένα περισσότερο  από ό, τι θα έκανε  διαφορετικά. Αντιθέτως, 

αν έχω την τάση να λαµβάνω αποφάσεις σχετικά µε το τι ταινίες να δω καθαρά µε βάση 

αυτά που οι φίλοι µου µου λένε, το µάρκετινγκ για µένα  είναι µια σπατάλη πόρων, οι 

οποίοι θα ήταν καλύτερο να δαπανηθούν για την προώθηση ταινιών στους φίλους µου. 

Αξία του δικτύου του πελάτη αποκαλείται η αναµενόµενη αύξηση των πωλήσεων σε 

τρίτους που προκύπτει από την εµπορία της επιχείρησης µε τον εν λόγω πελάτη. 

Είναι σαφές ότι, αγνοώντας την αξία του δικτύου των πελατών, όπως γίνεται στο 

παραδοσιακο µάρκετινγκ, µπορεί να οδηγήσει σε λανθασµένες αποφάσεις µάρκετινγκ. 

Όµως, ενώ η ύπαρξη των επιδράσεων του δικτύου έχει αναγνωριστεί στη βιβλιογραφία 

µάρκετινγκ, γενικά θεωρείται ότι είναι δύσκολο να προσδιοριστεί επακριβώς, ιδιαίτερα 

στο επίπεδο των µεµονωµένων πελατών. Στις µέρες µας όµως  αυτό έχει αλλάξει λόγω 

των  πηγών δεδοµένων που είναι διαθέσιµες. Για κάθε πελάτη, υπάρχει ένα µοντέλο για 

το πόσο πιθανό είναι  ο πελάτης είναι να αγοράσει κάποιο προϊόν, σε συνάρτηση τόσο µε 

τις εγγενείς ιδιότητες του πελάτη όσο και µε το προϊόν, καθώς και µε την  επιρροή των 

γειτόνων του πελάτη στο δίκτυο. Με την διαδικασία αυτή , µπορούν να απαντήθούν 

ερωτήσεις όπως  Αν προωθηθούν προϊόντα στη συγκεκριµένη οµάδα πελατών, ποια είναι 

τα αναµενόµενα κέρδη από όλο το δίκτυο, µετά την επιρροή των πελατών στους φίλους 

τους στο δίκτυο; "Κάνοντας χρήση αυτής της δυνατότητας, µπορούµε να αναζήτησουµε 

το βέλτιστο σύνολο των πελατών για την προώθηση πριϊόντων, υπό την έννοια ότι η 

εµπορία σε αυτό το σύνολο θα αποδώσει την υψηλότερη απόδοση της επένδυσης. 

∆ιαισθητικά, µπορούµε να εξετάσουµε για τους πελάτες µε την υψηλότερη αξία του 

δικτύου, να προωθήσουµε προϊόντα σ’αυτους, και  να δρέψουµε τα οφέλη από το 

επακόλουθο κύµα από στόµα σε στόµα. (Domingos, 2010) 



 

3.3 Loyalty Marketing και Advocacy Marketing 

 Η επιστήµη του µάρκετινγκ ως στόχο έχει τη βελτίωση της προβολής των 

προσφερόµενων προϊόντων / υπηρεσιών  της επιχείρησης ώστε να έχουν µεγαλύτερη 

απήχηση στους καταναλωτές. Η διαδικασία αυτή είναι αµφίδροµη και ωφελεί και τις δύο 

πλευρές. Η επιχείρηση µέσω µιας πετυχηµένης στρατηγικής µάρκετινγκ σε οποιοδήποτε 

µέσο προβολής µπορεί να επιτύχει αύξηση των κερδών της ενώ οι πελάτες στην 

απλούστερη µορφή του συγκεκριµένου µοντέλου είναι σε θέση να απολαµβάνουν 

προϊόντα ή υπηρεσίες που να καλύπτουν το µεγαλύτερο µέρος των αναγκών τους και να 

τους προσφέρουν  τη µεγαλύτερη δυνατή ικανοποίηση. 

 Ώστόσο, η σύγχρονη επιχειρηµατική πραγµατικότητα επιτάσσει την χρήση 

παρόµοιων τακτικών µάρκετινγκ από σχεδόν όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως 

µεγέθους πράγµα που αµβλύνει το συγκριτικό πλεονέκτηµα µιας επιχείρησης που 

χρησιµοποιεί τέτοιου είδους τακτικές σε σχέση µε τους ανταγωνιστές της. Ολοένα και 

περισσότερες µέθοδοι προσέλκυσης και διατήρης πελατών έχουν έρθει στο προσκύνιο τα 

τελευταία χρόνια µε κυρίαρχη την µέθοδο της καταναλωτικης πίστης ή Loyalty 

Marketing. 

 Το Loyalty Μάρκετινγκ είναι µια προσέγγιση του µάρκετινγκ, που βασίζεται 

στρατηγικό µάνατζµεντ, στο οποίο η εταιρεία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και 

διατήρηση των υφιστάµενων πελατών µέσω της παροχής κινήτρων. Το Branding, το , 

product marketing και το loyalty marketing αποτελούν κοµµάτια της πελατειακής 

πρότασης - της υποκειµενικής αξιολόγησης από τον πελάτη για το αν θα αγοράσει από 

µια εταιρία ή όχι µε βάση το ολοκληρωµένο συνδυασµό της αξίας που λαµβάνει από 

κάθε ένα από τα τρια αυτά κοµµάτια του µάρκετινγκ (Stuart, 2007). 

Η αρχή του µάρκετινγκ καταναλωτικής πίστης (customer loyalty marketing) 

βρίσκεται στο προσκύνιο εδώ και πολλά χρόνια, αλλά η ουσιαστική του εφαρµογή 

άρχισε να λαµβάνει χώρα απο τα τέλη της δεκαετίας του 1990. Ο Fred Reichheld (1996), 

συχέτισε το loyalty marketing µε την συχνότερη αναφορά µιας εταιρίας από τους πελάτες 

της. Τα τελευταία χρόνια, µια νέα αρχή µάρκετινγκ που ονοµάζεται «συνηγορία 

πελατών» ή «customer advocacy marketing» έχει συνδυαστεί µε ή έχει αντικαταστήσει 

σε πολλές περιπτώσεις το loyalty µάρκετινγκ. Για το ευρύ κοινό, τα προγράµµατα 

συλλογής  µιλίων στις αεροπορικές εταιρείες,  τα πραγράµµατα συχνών επισκέψεων σε 

αλυσίδες ξενοδοχείων και τα προγράµµατα κινήτρων των πιστωτικών κάρτών είναι τα 

πιο ορατά προγράµµατα µάρκετινγκ εµπιστοσύνης πελατών (Loyalty Marketing). 



Μια εταιρεία µπορεί να επιλέξει να χρησιµοποιήσει τη  συνηγορία µε το να γίνει 

πιστή εκπρόσωπος των συµφερόντων των πελατών της. Υπό 

αυτή την προσέγγιση, µια επιχείρηση παρέχει στους πελάτες της προοπτικές µε 

ανοικτές, ειλικρινείς, και πλήρεις πληροφορίες. Η εταιρία δίνει στους πελάτες 

συµβουλές ώστε να µπορούν να βρουν τα καλύτερα προϊόντα, ακόµη και 

αν τα προϊόντα αυτά δεν είναι προϊόντα της εταιρείας. Η ειλικρίνεια της συνηγορίας 

αντανακλά την πραγµατικότητα ότι οι πελάτες θα µάθουν την αλήθεια έτσι κι αλλιώς. 

Εάν µια εταιρεία στρεβλώνει την αλήθεια, οι πελάτες θα το εντοπίσουν αργά ή γρήγορα 

τα ψεύδη και θα ενεργήσουν αναλόγως. 

Εάν µια εταιρεία στρέφεται στους πελάτες της µε ειλικρίνεια, πρέπει να έχει 

καλά, αν όχι τα καλύτερα, προϊόντα. Με διαφάνεια, αυτός είναι ο µόνος τρόπος για να 

κερδίσει κανείς την αγορά από τον πελάτη. Μια επιχείρηση θα επενδύσει περισσότερο 

στον σχεδιασµό και την ποιότητα και λιγότερο στην πιεστική προώθηση και τη 

διαφήµιση. 

Η συνηγορία  δεν είναι ένας τρόπος για µια εταιρεία να µιλήσει στους πελάτες. 

Μάλλον, πρόκειται για ένα αµοιβαίο διάλογο και µια συνεργασία που υποθέτει ότι αν η 

εταιρεία συνηγορεί για τους  πελάτες της, οι πελάτες αυτοί θα ανταποδώσουν µε την 

εµπιστοσύνη, τις αγορές, και την διαρκή αφοσίωση τους. Πρόκειται για µια εταιρική 

σχέση µεταξύ της επιχείρησης και των πελατών της προς αµοιβαίο όφελος και των δύο. 

Μια εταιρεία που υποστηρίζει τα συµφέροντα των πελατών, και οι πελάτες συνηγορούν  

για την εταιρεία µε την αγορά των προϊόντων της και την παροχή βοήθειας στο 

σχεδιασµό καλύτερων προϊόντων. Το πιο σηµαντικό είναι ότι οι πελάτες λένε σε άλλους  

σχετικά µε την επιχείρηση και τα προϊόντα της. Η συνηγορία ενέχει τη δυαδικότητα: Η 

εταιρική σχέση που δηµιουργείται από συνηγορία είναι αµοιβαία. Εάν οι πελάτες λένε 

στους άλλους για τη θετική εταιρική σχέση, τότε το κόστος απόκτησης νέων πελατών 

µειώνεται ενώ η προτίµηση των πελατών για το προϊόν αυξάνεται. Οι εταιρείες που 

υποστηρίζουν τους πελάτες απολαµβάνουν περισσότερες ευκαιρίες να πωλήσουν ένα 

ευρύτερο φάσµα προϊόντων σε περισσότερους ανθρώπους. Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε 

αύξηση των πωλήσεων, επειδή οι πελάτες οδηγούν τους φίλους τους να επιλέξουν τα 

προϊόντα της εταιρείας. Οδηγεί επίσης σε µεγαλύτερα περιθώρια κέρδους καθώς οι 

πελάτες έρχονται να συνειδητοποιήσουν ότι η εταιρεία προσφέρει µια επιπλέον αξία που 

αντανακλάται σε µια τίµια τιµή που αξίζει τον κόπο (Urban, 2005). 

Μέσω των στρατηγικών του loyalty και advocacy µάρκετινγκ δηµιουργείται µια 

µακροχρόνια σχέση µεταξύ της επιχείρησης και των πελατών της. Τα ωφέλη για τις 

επιχειρήσεις αναλυθηκαν παραπάνω και συνοψίζονται στην δηµιουργία καταναλωτικής 



πίστης, στην αύξηση των αγορών των πελατών από την επιχείρηση, την προώθηση των 

προϊόντων ή των υπηρεσιών της επιχείρησης από τους ίδιους τους πελάτες καθώς και 

στην αύξηση του εύρους των πωλούµενων προϊόντων που οδηγούν στην αύξηση των 

κερδών της. 

Όσον αφορά την πλευρά των πελατών, απολαµβάνουν µεσω του προγράµµατος  

loyalty µιας επιχείρησης ειδικές τιµές, δώρα, και λόγω της βοήθειας που παρέχουν στην 

επιχείρηση για το σχεδιασµό των προϊόντων , τους προσφέρονται προϊόντα που 

καλύπτουν απολύτως τις ανάγκες τους. Η αµφίδροµη σχέση µεταξύ επιχείρησης πελάτη 

προσφέρει πολλά ωφέλη και στις δύο πλευρές. 

 

 

 

3.4 Εικονικές κοινότητες 

Οι Εικονικές κοινότητες περιλαµβάνουν τα πάντα, από πίνακες συζητήσεων ως 

µαζικά  multiplayer online παιχνίδια ρόλων (MMORPGs) και εικονικές 

πραγµατικότητες, όπως το Second Life. Ο επιχειρηµατικός κόσµος υπέθεσε ότι οι 

εικονικές κοινότητες µπορούν να αξιοποιηθούν για να παράσχουν πρόσβαση στους 

καταναλωτές και στα δεδοµένα των καταναλωτών. Τα οφέλη αυτής της υπόθεσης δεν 

ήταν πάντα ορατά (Kannan et al, 2000). Συµφωνα µε τον Rheingold (1993), οι εικονικές 

κοινότητες ορίζονται ως συγκεντρώσεις των χρηστών του ∆ιαδικτύου, που δηµιουργούν 

ηλεκτρονικές προσωπικές σχέσεις. Ο Στόχος των ερευνητών είναι να καταλάβουν γιατί 

ορισµένες επιχειρηµατικές δραστηριότητες σε εικονικές κοινότητες  αποτύγχάνουν και 

άλλες πετύχαίνουν, θεωρώντας ως  επιτυχηµένη µια επιχείρηση σε µια εικονική 

κοινότητα αυτή της οποίας τις δραστηριότητες έχει αποδεχτεί η κοινότητα. Τα µέλη της 

Κοινότητας εκφράζουν την απόρριψη της δραστηριότητας επιχείρησης µε την αδιαφορία 

ή εξορίζοντας την επιχείρησης (Rose, 2007), εγκαταλείποντας την κοινότητα, είτε 

µιλώντας κατά της εταιρείας (Jarvis, 2007). Ως εκ τούτου, η συνέχιση της παρουσίας και 

δράσης µιας επιχείρησης σε µια κοινότητα αποτελεί απόδειξη της επιτυχίας. Η επιτυχία 

θα µπορούσε επίσης να ορίζεται µε βάση τις θετικές ταµειακές ροές. 

Οι θετικές ταµειακές ροές µπορεί να έρθουν ως άµεσο αποτέλεσµα της 

δραστηριότητάς µιας επιχείρησης στην Κοινότητα. Τα παραδείγµατα που περιλαµβάνουν 

θετικες ταµειακές ροές, ως αποτέλεσµα της συµµετοχής στο eBay για παράδειγµα, ή ως 

έµµεσο αποτέλεσµα της, όπως το µάρκετινγκ και η αναγνωρισιµότητα του brand (Kerin 

και Sethuraman, 1998). 



Τα έσοδα από αυτές τις εικονικές κοινότητες αντιπροσωπεύουν δισεκατοµµύρια 

δολάρια σε πωλήσεις λογισµικού, συνδροµές και τα έσοδα διαφήµισης. Τα Έσοδα της 

Blizzard Entertainment για παράδειγµα, έφτασαν τα 1,2 δισεκατοµµύρια δολάρια το 

2007, και αυτό οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην επιτυχία του World of Warcraft 

(Vivendi, 2007). Το Linden Lab δηµιουργεί µεγάλο µέρος των εσόδων του από 

συνδροµές και “ένοίκια” εικονικής γης από περισσότερους από 85.000 online  κατοίκους 

(Krangel, 2007).  Στην οικονοµία του Second Life συναλλάσσονται περίπου  $ 1,5 εκατ. 

Την ηµέρα είτε σε εικονικά είτε σε πραγµατικά αγαθά (Reuters, 2008). Ακόµα 

περισσότερες  παραδοσιακές διαδικτυακές κοινότητες παραµείνουν κερδοφόρες µε την 

πώληση διαφηµιστικού χώρου ή τη διαφήµιση λέξεων-κλειδιών. Ακόµα άλλες 

επιχειρήσεις έχουν προσπαθήσει απλά να συµµετέχουν σε εικονικές κοινότητες. Για 

παράδειγµα, η Dell πέτυχε να µεταφέρει µέρος της υποστήριξης των προϊόντων της σε 

online κοινότητες (DellCommunity, 2008). 

Από την άλλη πλευρά, το περιοδικό Wired (Rose, 2007) αναφέρει ότι οι εταιρικές 

θέσεις για την Coca Cola, τη Nissan, την Pontiac, την H & R Block στο Second Life  

στερούνται της εικονικής ζωής. Μοιάζει πολύ µε τη βιασύνη του dotcom, οι επιχειρήσεις 

έχουν µεταβεί σε εικονικές κοινότητες για να προωθήσουν τα εµπορικά σήµατα και τα 

προϊόντα τους χωρίς την κατανόηση για το πώς αυτές οι κοινότητες δουλεύουν και πώς 

να τις χρησιµοποιούν µε επιτυχία. Κοινοτήτες όπως το Facebook, δηµιουργούν 

διασυνδέσεις για τις επιχειρήσεις ώστε να δηµιουργήσουν παρουσία και τους παρέχει τα 

κατάλληλα εργαλεία  για στοχευµένη διαφήµιση. 

 

3.4.1 Εµπιστοσύνη και κοινωνικές συµβάσεις σε εικονικές κοινότητες 

 

            Η επιτυχία µιας επιχείρησης σε µια εικονική κοινότητα θα εξαρτηθεί από την 

ικανότητα της επιχείρησης να συνεργαστεί µε αυτή την κοινότητα. Οι Εικονικές 

κοινότητες  έχουν τη δική τους κουλτούρα και προσδοκίες . Η κοινότητα µένει µαζί µε το 

να συντάσσεται µε τις αρχές και τους κανόνες της οµάδας. Οι προσδοκίες αυτές 

προέρχονται από το κοινωνικό συµβόλαιο. Τα άτοµα ή οι οµάδες που δεν κατανοούν το 

κοινωνικό συµβόλαιο, συχνά αντιµετωπίζονται µε καχυποψία και µπορεί να εξαιρεθούν 

από την κοινότητα. Η Εφαρµογή της θεωρίας εµπιστοσύνης και της θεωρίας κοινωνικών 

συµβολαίων εξηγεί πώς και γιατί οι εταιρείες θα πετύχουν ή να αποτύχουν στην εργασία 

τους µε εικονικές κοινότητες. 

Οι Εικονικές κοινότητες µπορούν να στηρίξουν άµεσα τις περισσότερες 

δραστηριότητες µιας επιχείρησης. Τα δυνητικά οφέλη από τη συµµετοχή σε εικονικές 



κοινότητες εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης  και κατά πόσον η 

δραστηριότητα είναι βασική για την επιχείρηση. Η αλυσίδα αξιών διαιρεί τις 

δραστηριοτήτες της επιχείρησης σε πρωτογενείς δραστηριότητες και δραστηριότητες 

υποστήριξης. Τα χαρακτηριστικά αυτών των δύο τύπων δραστηριοτήτων δύνανται να 

υποστηριχτούν  διαφορετικά στις εικονικές κοινότητες. Οι Κύριες δραστηριότητες 

σχετίζονται άµεσα µε τη διαδικασία της παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών προς 

πώληση. Οι κυριότερες διαφορές (Spaulding, 2010) µεταξύ πρωτογενών δραστηριοτήτων 

και των δραστηριοτήτων υποστήριξης σε σχέση µε τις εικονικές κοινότητες είναι η 

σκοπιµότητα της χορηγίας σε σχέση µε απλή συµµετοχή. ∆ύο βασικά ζητήµατα πρέπει 

να ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση της σκοπιµότητας της χορηγίας µιας εικονικής 

κοινότητας γύρω από µια επιχειρηµατική δραστηριότητα. 

Πρώτον, µια κρίσιµη µάζα πιθανών συµµετεχόντων πρέπει να είναι διαθέσιµοι. 

Λόγω της εξωτερικότητες δικτύου που υπάρχει στις εικονικές κοινότητες, η αξία της 

κοινότητας για κάθε συγκεκριµένο άτοµο αυξάνεται καθώς ο αριθµός των 

συµµετεχόντων στην κοινότητα αυξάνει. Πρέπει να υπάρχει κάποιο κρίσιµο σηµείο στο 

οποίο η κοινότητα έχει αποκτήσει αρκετή αξία ώστε να προσελκύει και να διατηρεί  νέα 

µέλη χωρίς εξωτερικά κίνητρα. Η δεύτερη παρατήρηση είναι η δυνητική αξία για τον 

υποστηρικτή-επιχείρηση. Οι Υποστηρικτικές δραστηριότητες  από τη φύση τους δεν 

έχουν άµεση σχέση µε τη δηµιουργία των αγαθών ή υπηρεσιών. Οι Κύριες 

δραστηριότητες από την άλλη πλευρά συνδέονται άµεσα µε αγαθά και υπηρεσίες και 

είναι συχνά µέρος του πυρήνα της στρατηγικής και των δυνατοτήτων ενός οργανισµού. 

 

3.5 Στρατηγικές Μαρκετινγκ στα Κοινωνικά ∆ίκτυα 

 

 Οι τακτίκες που µπορούν να χρησιµοποιήσουν οι εταιρίες για να προσεγγίσουν 

τους υποψήφιους πελάτες στα κοινωνικά δίκτυα είναι ακόµη σε αρχικό στάδιο 

ανάπτυξης. Η αλλάγη της αντιµετώπισης της επιστήµης του µάρκετινγκ λόγω της χρήσης 

των κοινωνικών δικτύων έχει δηµιουργήσει ένα εύρος αλλαγών στην επικοινωνία των 

εταιριών µε τους πελάτες, η αντιµετώπιση του οποίου δεν στηρίζεται σε κάποια 

συγκεκριµένη µεθοδολογία, αλλά πιο πολύ σε διαισθητική αντιµετώπιση.    

              Κατά την ανάπτυξη µιας στρατηγικής στα κοινωνικά µέσα, θα πρέπει να 

καθορίζεται (1) ποιοι είναι οι πελάτες είναι και τι κάνουν, (2) η πληροφορία που µια 

επιχείρηση µπορεί να παρέχει στους πελάτες της σηµαίνει κάτι, και (3) είναι πολύτιµη; 

Μια επιχείρηση  επίσης, θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι η κοινωνική λεωφόρος µέσων που 

χρησιµοποιεί συµµορφώνεται µε το νόµο, και πρέπει να έχει γνώση για το σε ποιους 



αναπτύσσεται η παρουσίαση της σελίδας στα κοινωνικά µέσα. Ποια είναι η αγορά 

στόχος σας που σχετίζονται µε την ηλικία, το φύλο, την εθνότητα, τον πολιτισµό, κλπ. Η 

γνώση των απαντήσεων στις ερωτήσεις που αναφέρονται παραπάνω δίνει κάποια 

δείγµατα  σχετικά µε το κόστος της ανάπτυξης, την εφαρµογή και την αποτελεσµατική 

χρήσητης στρατηγικής για την κοινωνική δικτύωση της επιχείρησης. Επίσης, όσον 

αφορά τα ερωτήµατα που µπορεί να τεθούν κατά τη διαδικασία εφαρµογής µιας 

στρατηγικής µάρκετινγκ από µια εταιρία, τα σηµαντικότερα αναλύονται παρακάτω: 

 

3.5.1 Γιατί είναι τα κοινωνικά µέσα χρήσιµα ή σηµαντικα στο 

µάρκετινγκ; 

                 Όπως ανέφερε ο Swedowsky (2009), οι επιχειρήσεις δεν µπορούν να 

αγνοήσουν τα οφέλη από τη χρήση κοινωνικών µέσων. Στο παρελθόν, οι καταναλωτές 

συχνά είχαν κάποιες  γνώµες από µερικούς φίλους πριν προβούν σε µια σηµαντική 

αγορά. Η χρήση των κοινωνικών µέσων µπορεί να αυξήσει τον αριθµό των 

γνωµοδοτήσεων αυτών από λίγες που ήταν παλαιότερα σε εκατοντάδες ή ακόµα και 

χιλιάδες (Swedowsky, 2009). Ο Buchwalter (2009) επανέλαβε ότι τα κοινωνικά µέσα 

εξακολουθούν να αφθονούν τόσο για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Όπως 

ανέφερε, «η σύνδεση στο ίντερνετ δεν είναι πλέον µια πολυτέλεια, αλλά αναγκαιότητα». 

Οι επιχειρήσεις έχουν επίσης αντιληφθεί ότι οι καταναλωτές χρησιµοποιούν τα  social 

media, επειδή είναι διασκεδαστικό. Μπορούν εύκολα να µοιραστούν τις ιδέες, τις 

φωτογραφίες τους, τα βίντεο, συµπάθειες και αντιπάθειες µε τον άλλον. Οι επιχειρήσεις 

αρχίζουν να συνειδητοποιούν τη σηµασία που έχει η αυξηµένη αλληλεπίδραση µε τους 

καταναλωτές και λιανοπωλητές, καθώς η χρήση των social media τους δίνει την ευκαιρία 

να ανταποκριθούν περισσότερο αποδοτικά  στις ανάγκες των πελατών τους. 

 

3.5.2 Social Me. ο σκοπός των κοινωνικών µέσων 

 

                Ο σκοπός των  κοινωνικων µέσων πρέπει να είναι η ενίσχυση του brand µιας 

επιχείρησης και το να επιτρέπει στους µεγαλύτερους οπαδούς της επιχείρησης  να µιλάνε 

γι 'αυτή. Οι επιχειρήσεις πρέπει  να βοηθήσουν διευκολύνοντας τη συζήτηση. Τα 

Κοινωνικά µέσα θα πρέπει επίσης να χρησιµοποιηθούν για να παρακολουθείται η online 

παρουσία των επιχειρήσεων, για να ελέγχεται αν οι πελάτες έχουν  υποβαθµίσει την αξία 

του brand. Ο Ward (2009) ανέφερε ότι ένας από τους σκοπούς των κοινωνικών µέσων 

µαζικής ενηµέρωσης είναι να µάθει µια επιχείρηση περισσότερα για το τι σκέφτονται οι 



πελάτες. Οι επιχειρήσεις πρέπει επίσης να χρησιµοποιούν κοινωνικά µέσα για να 

πουλήσουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους (Ward, 2009). 

 

3.5.3 Tα κλειδιά για την ανάπτυξη καλύτερων στρατηγικών στα 

κοινωνικά µέσα. 

              Η χρήση του παραδοσιακού µάρκετινγκ σε συνδυασµό µε τη χρήση των social 

media θεωρείται ο βέλτιστος συνδιασµός για την µεγιστοποίηση του ωφέλους από µια 

καµπάνια µάρκετινγκ. Το µάρκετινγκ της επιχείρησης θα πρέπει να διαθέτει επαρκή 

χρηµατοδότηση. Ο συνδιασµός των δηµοσίων σχέσεων, του µάρκετινγκ και των 

κοινωνικών µέσων είναι το κλειδί για την επιτυχία µιας συνολικής καµπάνιας 

µάρκετινγκ. Θα ήταν σοφό να σχηµατίστουν οµάδες που δραστηριοποιούνται σε όλους 

αυτούς τους τοµείς για να βοηθήσουν στη χρήση των εν λόγω στρατηγικών. Όσον αφορά 

τα κοινωνικά δίκτυα, Η επιχείρηση θα πρεπει να σκέπτεται σαν πέλατης σε ότι έχει να 

κάνει µε το περιεχόµενο της σελίδας της σε κάποια ΣΚ∆, Οι πληροφορίες που πρέπει να 

αναρτώνται είναι εκείνες που οι πελάτες θα ήθελαν να δούν και όχι αυτές που η εταιρία 

θέλει να προβάλει.. 

              Ο Chris Brogan (2008) ανέφερε ότι το κλειδί επιτυχίας στα κοινωνικά δίκτυα 

είναι η καλύτερη διαχείριση του χρόνου. Παρατήρησε ότι υπήρχαν δύο βασικές 

λειτουργίες, έτσι πρότεινε να υπάρχει ένα απλό σύστηµα και ένα που αυτοµατοποιούσε 

την κάθε δυνατή προσπάθεια. Το άρθρο τόνιζε ότι η χρήση των δυο βασικών 

λειτουργιών θα επέτρεπε περισσότερο χρόνο για να γίνουν τα πράγµατα που είναι τα πιο 

σηµαντικά. 

 

 

3.5.4 Σε τι ποσοστό του χρόνου θα πρέπει να χρησιµοποιούνται τα 

κοινωνικά µέσα; 

              Κάποια βιβλία προτείνουν η χρήση των κοινωνικών µέσων να µην υπερβαίνει  

τη µία ώρα την ηµέρα, αλλά πολλές εταιρείες έχουν αφιερώσει ολόκληρα τµήµατα για 

την αποκλειστική χρήση των κοινωνικών µέσων. Βασικά, θα πρέπει να 

χρησιµοποιούνται στο σηµείο όπου δεν είναι πλέον αποτελεσµατικά για την αύξηση της 

κερδοφορίας. Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να χρησιµοποιουνται για την αύξηση της 

ικανοποίησης των πελατών µε τα συγκεκριµένα µέσα που χρησιµοποιούνται από αυτούς 

και θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί για την αύξηση του µεριδίου αγοράς. 

               Οι επιχειρήσεις πρέπει επίσης να είναι γνώστες της αταξίας των κοινωνικών 



µέσων και να συνειδητοποιούν ότι η υπερβολική έκθεση ενδέχεται να έχει αρνητικές 

συνέπειες (Brauner, 2009). Οι ηµέρες υπερπροσφορών  µπορεί να καταλήξουν σε 

υπερφόρτωση της ιστοσελίδας της εταιρίας, και, κατά συνέπεια, ορισµένα άτοµα που 

µπορεί να ήθελαν να κάνουν τις τακτικές αγορές τους (και τις πιο κερδοφόρες για την 

εταιρεία) δεν θα είναι σε θέση να το πράξουν λόγω του µεγάλου όγκου των αγορών που 

γίνονται κατά τις ώρες αιχµής που λαµβάνουν χώρα οι προσφορές. Μια πιθανή 

στρατηγική είναι  οι επιχειρήσεις να προσφέρουν αυτού του είδους τις προσφορές σε 

ώρες που η αγοραστική κίνηση είναι µικρή, πράγµα που θα δηµιουργήσει µια ροή 

κυκλοφορίας στην ιστοσελίδα. Όλες οι επιχειρήσεις πρέπει εποµένως, να εξετάσουν το 

µέγιστο bandwidth όταν δίνουν  προσφορές. 

 

3.5.5 Η αποτελεσµατικότητα της χρήσης των social media µειώνεται µε 

τον χρόνο; 

             Η απάντηση στο ερώτηµα αυτό εξαρτάται από τη συνέχεια στη χρήση των 

κοινωνικών δικτύων. Αν ξεκινήσει κανείς  και  σταµατήσει, τότε ναι. Αν η χρήση των 

social media συνεχίστεί σε τακτική βάση, τότε θα πρέπει να ενταθεί. Μέσω της συνεχούς 

παρουσίας στα κοινωνικά µέσα, Θα υπάρξει αυξηµένη προσήλωση απο τους 

καταναλωτές όπως επίσης και ένα γκρουπ πιστών πελατών. Όλα καταλήγουν στην αξία 

που προσφέρει µια εταιρία στη βάση πελατών της που ασχολούνται µε τα κοινωνικά 

δίκτυα. Ώστόσο πρέπει να τεθεί υπό εξέταση η επίδραση που έχει ένα κοινωνικό δίκτυο 

σε ένα άλλο (Lukovitz, 2008). Η χρήση των γραπτών µηνυµάτων και των κινητών 

τηλεφωνων έχει αρχίσει να επιδρά αρνητικά στο µάρκετινγκ που βασίζεται σε 

προηγούµενη αδειοδότηση απο τη µεριά του καταναλωτή. Ωστόσο, ο Jon Gibs, VP του 

Media Analytics (Gibs, 2009), διαφώνησε µε το Lukovitz. Η έρευνά του έδειξε ότι ο 

αριθµός των e-mail που αποστέλλονται από τους καταναλωτές που χρησιµοποιούν πολύ 

τα κοινωνικά δίκτυα αυξήθηκε, όσο αυξανόταν οι συνδέσεις στον κοινωνικό ιστό. 

Σύµφωνα µε το Gibs (2009) ,οι νέες  και πιο βολικές τεχνολογίες φαίνεται να επηρεάζουν 

την αποτελεσµατικότητα ενός κοινωνικου δικτύου σε ένα άλλο. 

Για παράδειγµα, µια ανάλυση ενός βίντεο  στο YouTube (Skul, 2007) αναφέρει 

ότι το άτοµο που έφτιαξε το βίντεο έχει τραβήξει  περισσότερο την προσοχή των 

χρηστών  καθώς ο αριθµός των θεατών αυξηθηκε δραµατικά. Εάν οι πληροφορίες είναι 

χρήσιµες, φαίνεται ότι η αποτελεσµατικότητα των κοινωνικών µέσων δεν µειώνεται µε 

την πάροδο του χρόνου. Ωστόσο, εάν το περιεχόµενο είναι µόνο για µία φορά ή για πολύ 

λίγες φορές, µπορεί να είναι αναγκαίο να διαφοροποιηθεί ή να τροποποιηθεί στα 

διαφορα είδη κοινωνικών µέσων  για την ενίσχυση του παράγοντα της "ακαµψίας". 



∆ιάφορες στρατηγικές  πρέπει να υιοθετηθούν για να κρατήσει κανείς  τους καταναλωτές 

πιστούς σε µια  µάρκα, ένα προϊόν ή µια υπηρεσία µέσω των κοινωνικών µέσων. Με 

άλλα λόγια, η αποτελεσµατικότητα των κοινωνικών µέσων µπορεί να µην αυξήθεί ή να 

µειωθεί µε την πάροδο του χρόνου, ανάλογα µε το πόσο καλά το πρόσωπο ή η οντότητα 

που διαχειρίζεται την τρέχουσα χρήση των κοινωνικών µέσων για να κρατήσει τους 

καταναλωτές σε ενδιαφέρον. Ο John Lewis, Πρόεδρος της ένωσης Καταναλωτή Βόρειας 

Αµερικής, επεσήµανε ότι η αυξηµένη χρήση των social media επέτρεψε στις επιχειρήσεις 

να έχουν αποτελεσµατικότερη προβολή καθώς και ότι οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να 

χρησιµοποιούν τα κοινωνική µέσα όλο και περισσότερο, διασφαλίζοντας την 

οµοιόµορφη κατανοµή των τριών µεγάλων λεωφόρων διαφήµισης – την τηλεόραση, το  

κινητό και το Internet (Garcia, 2009). 

 

 

3.5.6 Πλεονεκτήµατα και  µειονεκτήµατα της χρήσης κοινωνικών 

µέσων. 

             Υπάρχουν πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα στη χρήση των κοινωνικών µέσων 

από τις επιχειρήσεις. Τα πλεονεκτήµατα περιλαµβάνουν την ευκολία απόκτησης 

δεδοµένων από τους χρήστες των µέσων ενηµέρωσης µέσω του διαδικτύου χωρίς να 

χρειάζονται  ταξινοµήση µιας και αυτή µπορεί να γίνει αυτόµατα. Παρόλο που η αρχική 

διαδικασία ανάπτυξης µιας προσαρµοσµένης τέτοιας εφαρµογής µπορεί να είναι 

δαπανηρή και χρονοβόρα, µακροπρόθεσµα θα υπάρξει απόσβεση της επένδυσης εξαιτίας 

των πολύτιµων πληροφοριών που οι marketers µπορούν να χρησιµοποιήσουν για να 

στοχεύσουν σε συγκεκριµένες περιοχές της αγοράς. Τα δεδοµένα που λαµβάνονται 

µπορούν να περιλαµβάνουν την ηλικία, το φύλο, τον ταχυδροµικό κώδικας, τα χρήµατα 

που δαπανώνται, αγορές υλικού και άλλες λεπτοµέρειες σχετικές µε το περιεχόµενο της 

αγοράς που είναι επιθυµητό.  

Ο Das (Das, 2009) έδωσε κάποια πλεονεκτήµατα των κοινωνικών µέσων. 

Μεταξύ αυτών ήταν το χαµηλό κόστος, το ότι χτίζουν την αξιοπιστία, και αυξάνουν τον 

αριθµό των συνδέσεων. Μερικά από τα πλεονεκτήµατα που σχετίζονται µε τις 

επιχειρήσεις που επικαλείται ο Mercer (2009) περιλαµβάνουν την εύκολη δηµιουργία  

µιας νέας επιχείρησης, την ενίσχυση µιας ήδη υπάρχουσας επιχείρησης, την ενίσχυση της 

πώλησης εµπορευµάτων και λήψη συστάσεων  για πιθανή πρόσληψη προσωπικού. 

             Τα Μειονεκτήµατα περιλαµβάνουν, από την σκοπιά των marketers,  την 

ασφάλεια, ιδίως τα κοµµάτια εκείνα που εφαρµόζονται για την προστασία της ιδιωτικής 

ζωής στο ∆ιαδίκτυο όσο και σε θέµατα ασφάλειας. Οι marketers θα µπορούσαν επίσης 



να ανησυχούν για τη δαπάνη  σηµαντικών ποσών κεφαλαίων ώστε να διασφαλίζεται οτι 

οι χρήστες και οποιαδήποτε πληροφορία αποκτάται από αυτούς δεν θα καταχράται 

(οικοδόµηση εµπιστοσύνης). Τα παραδείγµατα θα περιελάµβαναν τοποθεσίες γνωριµιών 

όπως το match.com, ή κοινωνικές ιστοσελίδες όπως το facebook. .Επιπρόσθετα 

µειονεκτήµατα θα µπορούσαν να περιλαµβάνουν τις ανησυχίες σχετικά µε το ποιος 

βλέπει τις τοποθεσίες, όπως οι εργοδότες, Οι γονείς, ή τα άτοµα που οι χρήστες του site 

δεν θα προτιµούσαν να έχουν πρόσβαση. Τα Μειονεκτήµατα που αναφέρει ο Das (2009), 

είναι η  έλλειψη ανωνυµίας, η πιθανή παρενόχληση ή απάτη, καθώς και  η υπερβολική 

κατανάλωση χρόνου. Ένα άλλο µειονέκτηµα θα µπορούσε να περιλαµβάνει την πιθανή 

µεροληψία των γνωµοδοτήσεων που εµφανίζονται στους ιστότοπους κοινωνικής 

δικτύωσης. Μια προσεκτική ανάλυση του υλικού που παρουσιάζεται είναι σηµαντική, 

αλλά αυτό είναι δύσκολο κατά καιρούς. 

Ένα άρθρο των Dube και White (2010) παραθέτει επιπλέον, ορισµένους τοµείς 

στους οποίους τα κοινωνικά δίκτυα µπορεί να είναι επιβλαβή για την κοινωνία. Το άρθρο 

ανέφερε ότι οι έρευνες έδειξαν τεράστιο ποσοστό χρήσης των κοινωνικών δικτύων απο 

εφήβους. Η συγκεκριµένη διαδικασία οδηγεί τους εφήβους στην εξάρτηση από τα 

κοινωνικά δίκτυα  για να διατηρήσουν τις φιλίες τους. επίσης ότι η υπερβολική εξάρτηση 

από τα κοινωνικά δίκτυα µπορεί να οδηγήσει σε κακή διαπροσωπική επικοινωνία (Dube 

& White  , 2010) 

 

3.5.7 Οι κύριες  δραστηριότητες µπορούν να είναι η χορηγία ή  η 

συµµετοχή. 

            Οι επιχειρήσεις των οποίων οι πελάτες είναι τελικοί καταναλωτές είναι πιο 

πιθανό να έχουν αρκετούς συµµετέχοντες για  να χρηµατοδοτήσουν µια εξωτερική 

εικονική κοινότητα. Για τις εταιρίες που έρχονται σε άµµεση επαφή µε τους τελικούς 

καταναλωτές η ανάπτυξη προϊόντων,το marketing, οι πωλήσεις και η υποστήριξη 

µπορούν να ωφεληθούν από τη χορηγία σε µια εικονική κοινότητα. Από την άλλη 

πλευρά, η διαχείριση logistics και η λειτουργική διαχείρηση είναι  δραστηριοτητες που 

είναι δύσκολο να υποστηριχτούν από µια εικονική κοινότητα, διότι οι επιχειρήσεις έχουν 

λιγότερα µέρη που εµπλέκονται στις δραστηριότητες αυτές. Στην περίπτωση των πολύ 

µεγάλων επιχειρήσεων, η υποστήριξη της εφοδιαστικής αλυσίδας µε µια εικονική 

κοινότητα µπορεί να είναι εφικτή (π.χ., ως προµηθευτές της Wal-Mart συζήτηση και 

επίλυση θεµάτων logistics). Για τις επιχειρήσεις των οποίων οι πελάτες δεν είναι τελικοί 

καταναλωτές, η ανάπτυξη προϊόντων, το µάρκετινγκ, οι πωλήσεις  και υποστήριξη 



µπορούν να εµπίπτουν στην ίδια κατηγορία µε τα logistics.                                                       

Οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να είναι πολύ µεγάλες για να έχουν αρκετούς πελάτες να 

βασίσουν  την εικονική κοινότητα σε πρωτογενείς δραστηριότητες. Το Harley-Davidson 

Supply Net θεωρείται από κάποιους ότι αποτελεί παράδειγµα αυτών των εξωτερικών 

κοινοτήτων (Schneider, 2007). Ωστόσο, επειδή οι πωλητές αλληλεπιδρούν µόνο µε τη 

Harley-Davidson και όχι ένας µε τον άλλον, φαίνεται ορθότερο να την χαρακτηρίζουν ως 

µια απλή ιστοσελίδα ηλεκτρονικού εµπορίου και όχι µια εικονική κοινότητα όπου οι 

χρήστες αλληλεπιδρούν µεταξύ τους. 

 

3.6 Τα κοινωνικά δίκτυα σε διάφορα τµήµατα της επιχείρησης 

Η χρήση των κοινωνικών δικτύων από µια επιχείρηση δεν καλύπτει µόνο τις 

λειτουργίες του µάρκετινγκ αποκλειστικά αλλά µπορεί να έχει εφαρµογή σε διάφορα 

τµήµατα της επιχείρησης. Τα κοινωνικά δίκτυα µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως 

πλατφόρµα επίτευξης διάφορων στόχων πέρα από το µάρκετινγκ σε διαδικασίες όπως 

είναι οι άµεσες πωλήσεις, η ανάπτυξη νέων προϊόντων, η υποστήριξη µετά την αγορά 

ενός προϊόντος και το service. Ο τρόπος που θα χρησιµοποιηθούν τα κοινωνικά δίκτυα 

είναι αυτός που θα οδηγήσει στον επιθυµητό στόχο. Βέβαια,  σε καµία περίπτωση όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω δεν θα πρέπει ο στόχος να είναι η διαφήµηση και µόνο µιας και 

έχει αποδειχτεί ότι πιθανότερο είναι να βλάψει την εικόνα της επιχείρησης παρά να την 

ωφελήσει. Επίσης, για να επιτύχει κανείς, θα πρέπει να επενδύσει το κατάλληλο 

κεφάλαιο για την επίτευξη των παραπάνω στόχων. Παρακάτω αναλύονται οι τρόποι που 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα κοινωνικά δίκτυα στις διάφορες διαδικασίες της 

επιχείρησης. 

 

Ανάπτυξη νέων προϊόντων 

Ο όρος “Prosumerism” αναφέρεται στη συµµετοχή των καταναλωτών στην 

ανάπτυξη νέων προϊόντων. Η συµµετοχή των καταναλωτών στην ανάπτυξη του 

προϊόντος βοηθά µια επιχείρηση να αναπτύξει τα προϊόντα σύµφωνα µε τις επιθυµίες των 

πελατών και τη δηµιουργία θορύβου γύρω απ’ αυτό. Η ανάπτυξη νέων προϊόντων 

αποτελεί την κατάλληλη αντιστοιχία µε τις interest-oriented κοινότητες. Σε µια interest-

oriented κοινότητα, τα µέλη συχνά θέλουν να είναι γνώστες. Θέλουν να είναι οι πρώτοι 

που θα γνωρίζουν ποιο είναι το επόµενο προϊόν που θα βγει και µε τι θα µοιάζουν. Οι 

συµµετέχοντες επιθυµούν επίσης να γνωρίζουν ότι η συµβολή τους συνεισφέρει  στο 

σχεδιασµο των προϊόντων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης. Όταν ένας συµµετέχων 

θεωρεί ότι οι ιδέες και οι προτάσεις του δηµιουργούν αντίκτυπο στην επιχείρηση, ο 



συµµετέχων νοµίζει οτι ανήκει και αυτός στην επιχείρηση, οτι είναι ένας εκ των έσω 

(Porter & Donthu, 2008). 

Το δίδαγµα από τα κοινωνικά συµβόλαια των interest-oriented οµάδων, είναι ότι 

αυτές οι κοινότητες θα παραµείνουν ενεργές για όσο διάστηµα πιστεύουν ότι η 

επιχείρηση- ανάδοχος τους ακούει και  θα τους κρατήσει ''µέσα" στην οµάδα. Η 

επιχείρηση πρέπει να διαθέσει επαρκείς πόρους για να διαχειριστεί µια κοινότητα, έτσι 

ώστε ένας εκπρόσωπος της να µπορεί να διαβάσει και να ανταποκριθεί σε όλες ή τις 

περισσότερες από τις ιδέες των συµµετεχόντων. Σε αντίθετη περίπτωση, η κοινότητα 

µπορεί να αισθάνθει προδοµένη και άδεια, ή, ακόµη χειρότερα, να εκφράσει αρνητικά 

συναισθήµατα προς την επιχείρηση µέσω της κοινότητας. Η Microsoft δηµιούργησε ένα 

forum για τους  beta testers των Windows 7 

(social.technet.microsoft.com/Forums/en/category/w7itpro/). Από το φόρουµ της 

Microsoft, είναι δύσκολο να βρεθεί  χρήστης δυσαρεστηµένος µε την µη απάντηση της 

Microsoft στην ανατροφοδότησή τους. Παρ όλα αυτά, εκτός του δικτυακού τόπου της 

κοινότητας, οι beta χρήστες ανησυχούν ότι η Microsoft δεν φαίνεται να  ανταποκρίνεται 

στις αντιδράσεις τους (Kennedy, 2009). 

 

Marketing 

Οι εικονικές κοινότητες που χρησιµοποιούνται τόσο για τη διαφήµιση και την 

οικοδόµηση εµπιστοσύνης στο σήµα. Υπήρξε κάποια επιτυχία στον τοµέα αυτό, ωστόσο, 

την µάρκετινγκ  στις εικονικές κοινότητες εξακολουθεί να είναι πολύ πειραµατική 

διαδικασία . Κάθε είδος κοινότητας απαιτεί µια διαφορετική προσέγγιση στο µάρκετινγκ. 

Στις interest-oriented κοινότητες, η καταναλωτική πίστη (loyalty) µπορεί να χτιστεί µε 

δύο τρόπους. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω,  οι interest-oriented κοινότητες δίνουν  

έµφαση στην εµπιστοσύνη της ανταλλαγής αξιόπιστων και αντικειµενικών 

πληροφοριών. Ένας  χορηγός / επιχείρηση πρέπει να κάνει το καλύτερο δυνατό για να 

ακούσει την κοινότητα και να δηµοσιεύει  σαφείς, χρήσιµες, λογικά αντικειµενικές 

πληροφορίες. Εάν ένας χορηγός προσπαθήσει  να χειραγογήσει τις πληροφορίες που 

δηµοσιεύονται ή να ισοπεδώσει τα µέλη της κοινότητας που δεν συµφωνούν µε αυτές, τα 

µέλη θα βρουν τις πληροφορίες λιγότερο αξιόπιστες. Ο χορηγός σ’αυτή την περίπτωση 

διακινδυνεύει τη διάλυση της κοινότητας.                                                                 Η 

Χορηγία µιας interest-oriented κοινότητας  µπορεί να είναι ένα εργαλείο µάρκετινγκ, 

καθώς και ένα εργαλείο στήριξης. Οι συµµετέχοντες µιας τέτοιας κοινότητας 

υποστήριξης είναι πιθανό να είναι επαναλαµβανόµενοι πελάτες, εφόσον απολαµβάνουν 



την εµπειρία τους. Η επιχείρηση / σπόνσορας  θα πρέπει να επιδείξει προσπάθεια για να 

ανταποκριθεί στην κοινότητα µέσα από ηλεκτρονικές  δηµοσιεύσεις, είτε µε  δράση στον 

πραγµατικό κόσµο ή και µε τα δύο. Πράγµατι, οι καλύτερες ευκαιρίες για µια εταιρεία να 

λάµψει είναι µέσα από σοβαρές απαντήσεις σε αρνητική κριτική. Ένα µεγάλο 

παράδειγµα προέρχεται από την κοινότητα της Dell. Σε ένα άρθρο από το Business 

Week, Ο Jeff Jarvis έγραψε: ''Τελείως  απογοητευµένος µε ένα laptop lemony  και 

βασανιστική  η επισκευή, έχω βγάλει καπνούς   στο blog µου υπό τον τίτλο: «Η Dell 

είναι χάλια.". . .Χιλιάδες απογοητευµένοι καταναλωτές τελικά σχολιάσαν και να 

συνδέθηκαν µε το blog µου, λέγοντας: «Συµφωνώ.». . . έγραψα στο blog, µια ανοιχτή 

επιστολή προς τον Michael Dell προτείνοντας στην εταιρεία του να διαβάζει blogs, να 

γράφει blogs, να ζητήσει από τους πελάτες καθοδήγηση, και να συµµετάσχει στη 

συζήτηση που οι πελάτες της ήδη  έχουν χωρίς αυτή» (Jarvis, 2007).Σε απάντηση, η Dell 

ανέπτυξε το “Idea Storm”. Προσέλαβε bloggers και  τεχνικούς για να απαντουν σε 

ερωτήσεις και να επιλύουν  ζητήµατα που προκύπτουν. Τα Blogs της Dell συνδέονται 

άµεσα µε τις σελίδες που γίνεται κριτική και να χρησιµοποιεί αυτές τις παρατηρήσεις για 

την αλλαγή στην εξυπηρέτηση των  πελατών (Menchaca, 2007). Αυτό εξελίχθηκε στο 

Direct2Dell (direct2dell.com). Ο Jeff Jarvis τώρα αποκαλεί τον επικεφαλής Blogger της 

Dell µια ''αξιόπιστη ανθρώπινη φωνή »για µια µεγάλη επιχείρηση (Jarvis, 2007). 

Η Οικοδόµηση εµπιστοσύνης µέσω των fantasy-oriented (φανταστικές εικονικές 

κοινότητες) κοινότητες δεν φαίνεται αδύνατη, αλλά δεν έχει ακόµη αποδειχθεί ιδιαίτερα 

καρποφόρα. Πολλοί χρήστες του ∆ιαδικτύου έχουν γίνει απευαισθητοποιηµένοι σε 

διαφηµίσεις και δεν θυµούνται να τις είδαν (Clemons et al., 2007). Ακόµα, ένα στοιχείο ή 

µια µάρκα µπορεί να γίνει δηµοφιλής σε µια εικονική κοινότητα, και στη συνέχεια να 

διαχυθεί στον πραγµατικό κόσµο. Αυτή η επίδραση δεν είναι πιθανό να είναι δυνατή µε 

τα περισσότερα φυσικά προϊόντα. Η Εµπιστοσύνη στη µάρκα σε σχέση µε την εκάστοτε 

µόδα στο σχεδιασµό του προϊόντος  µπορεί να είναι υποψήφια για αυτό το είδος 

µάρκετινγκ. Οι επιχειρήσεις που προσπαθούν να οικοδοµήσουν εµπιστοσύνη στο brand ή 

να διαφηµίσουν τα προϊόντα τους σε εικονικούς κόσµους πρέπει να γνωρίζουν ότι θα 

πρέπει να προσφέρουν συνεχώς κάτι νέο ή δωρεάν ώστε να προσελκύσουν 

συµµετέχοντες. ∆ιαφορετικά, το εικονικό κατάστηµα θα είναι άδειο. Πολλές επιχειρήσεις 

οι οποίες έχουν µπει στο Second Life δεν ήταν σε θέση να προσελκύσουν τους 

κατοίκους. Σύµφωνα µε τον Rose (2007), οι περισσότεροι λογαριασµοί στο Second Life 

εγκαταλείφθηκαν επειδή δεν υπήρχε τίποτα νέο να κάνουν αφότου είχαν περιηγηθεί για 

λίγο. 



 

Πωλήσεις 

Η συµµετοχή σε transaction-oriented (προσανατολισµένες σε συναλλαγές) 

κοινότητες  παρέχει στις επιχειρήσεις πρόσβαση σε ένα ευρύτερο κοινό από ό, τι είναι 

διαθέσιµο µέσα από ένα φυσικό κατάστηµα. Ωστόσο, πρέπει να λαµβάνονται 

προφυλάξεις για τη διαχείριση των συγκρούσεων ανάµεσα στα διάφορα κανάλια 

πωλήσεων. Το 2002, Η Accenture συνεργάστηκε µε το eBay για τη δηµιουργία µιας 

διεπαφής για τους µεγάλους εµπόρους λιανικής πώλησης που τους βοηθούσε να 

ξεφορτώθουν το πλεόνασµα αποθεµάτων τους σε online δηµοπρασίες (Bnet, 2002). 

Λόγω των συγκρούσεων µεταξυ των καναλιών πωλήσεων ωστόσο, οι έµποροι λιανικής 

µπορεί να αποφασίσουν να συνεργαστούν µε  ένα τρίτο, όπως η Dealtree 

(www.dealtree.com) για τη ρευστοποίηση αποθεµάτων τους σε online  δηµοπρασίες (TJ 

Spaulding, 2010). Η  Dealtree είναι ειδικός στη διαχείριση ρευστοποίησης που πωλεί τα 

πλεονασµατικά προϊόντα στο eBay. Ωστόσο, ορισµένες εταιρείες λιανικής διαχειρίζονται 

τα πλεονάζοντα προϊόντα τους µόνες τους στο eBay. Μια άλλη οπτική των transaction-

oriented κοινοτήτων επιτρέπει στους καταναλωτές να χρησιµοποιούν οµάδική-

αγοραστική δύναµη για να µπορούν να πετύχουν χαµηλότερες τιµές. Το eSwarm 

(www.eswarm.com), από την άνοιξη του 2009, παρέχει στους αγοραστές ένα µέρος για 

να εκφράσουν την επιθυµία τους για ένα προϊόν και την τιµή που επιθυµούν. Οι 

επιχειρήσεις µπορούν να αναζητήσουν στη συνέχεια στο eSwarm για πελάτες που 

ενδιαφέρονται για τα προϊόντα τους 

Η χρήση αυτών των τύπων των κοινοτήτων δεν έχει ακόµη διαδοθεί ευρέως. Οι 

κοινότητες αυτές παρέχουν στους καταναλωτές χαµηλότερες τιµές και στους πωλητές 

λιανικής χαµηλότερο κόστος απόκτησης νέων πελατών. Ωστόσο, οι λιανοπωλητές και οι 

προµηθευτές δεν είναι πιθανό να χρησιµοποιήσουν πόρους για την αναζήτηση τέτοιων 

ιστοσελίδων µέχρι να υπάρξει  επαρκής αριθµός πελατών στην Κοινότητα, εκφράζοντας 

την επιθυµία για τα προϊόντα τους. Οι πελάτες, από την άλλη πλευρά, δεν είναι πιθανό να 

περνούν το χρόνο τους στο δικτυακό τόπο, όταν το καλύτερο παράδειγµα είναι η πώληση 

µπαστουνιών του γκολφ σε τέσσερις πελάτες από ένα σύνολο επτά καταναλωτών 

(eSwarm, 2008). Η Έρευνα για την ανάπτυξη αυτών των κοινοτήτων θα µπορούσε να 

δείξει πιθανές διορθώσεις που πρέπει να γίνουν για να γίνουν αυτές οι κοινότητες 

ευρύτατα γνωστές. 

 

Υποστήριξη 



Η συµµετοχή µιας κοινότητας για την υποστήριξη των προϊόντων µειώνει το 

κόστος, την ταχύτητα και αυξάνει την καταναλωτική πίστη (loyalty). Όταν οι χρήστες 

υποστηρίζουν άλλους χρήστες, λύνουν τα προβλήµατα ο ένας του άλλου και  αφήνουν 

αρχείο για περαιτέρω χρήση για τους υπόλοιπους χρήστες και τις επιχειρήσεις. Αυτό 

απαλλάσσει την επιχείρηση  µερικώς από το βάρος των πιο παραδοσιακών µηχανισµών 

στήριξης. Ωστόσο, ορισµένες δαπάνες πρέπει να βαρύνουν τον ανάδοχο για να βοηθήσει 

την κοινότητα να βρει απαντήσεις  που δεν µπορεί να αποκτήσει από µόνη της. Ο 

πελάτης µπορεί να επωφεληθεί από τη χορήγηση άµεσης πρόσβασης σε αρχειακό υλικό. 

Αυτό επιτρέπει στους πελάτες να επικοινωνήσετε µε άλλους χρήστες που έχουν 

ασχοληθεί µε το ίδιο θέµα και από τους οποίους είναι πιθανό να λάβουν βοήθεια. Καθώς 

οι πελάτες εµπλέκονται περισσότερο σε µια κοινότητα στη στήριξη των προϊόντων, είναι 

πιθανό να γίνουν πιο πιστοί στο εν λόγω προϊόν και στην εταιρία. Η µετακίνηση σε µια 

διαφορετική µάρκα επιβάλλει δύο κόστη για τον πελάτη. Πρώτον, το κόστος στροφής 

της εκµάθησης ενός νέου ή άγνωστου προϊόντος χωρίς την υποστήριξη της κοινότητας 

µπορεί να είναι αποθαρρυντικό. ∆εύτερον, οι χρήστες θα υποστούν κοινωνικό κόστος 

αφού θα έχουν απώλεια συνδέσεων µε την προηγούµενη οµάδα υποστήριξης.  

Η συµµετοχή µιας κοινότητας για την υποστήριξη των προϊόντων έχει πολλές 

συνέπειες. Πρώτον, µια κοινότητα αποτελείται από ανθρώπους µε τις προτιµήσεις και  

δεξιότητες. Για να είναι επιτυχής µια κοινότητα υποστήριξης προϊόντων , η βάση των 

καταναλωτών πρέπει να είναι εξικειωµένη στη χρήση του υπολογιστή και του 

∆ιαδικτύου για να βρει απαντήσεις στην κοινότητα. Εάν αυτό δεν συµβαίνει ή αν οι 

πελάτες προτιµούν την άµεση επικοινωνία µε τον ανάδοχο, η κοινότητα δεν θα µπορέσει 

να παράξει την αναµενόµενη αξία. ∆εύτερον, οι κοινότητες στήριξης προϊόντων συχνά 

δεν µπορούν να φροντίσουν τον εαυτό τους, απαιτούν προσοχή από τον υποστηρικτή. 

Πολλά προβλήµατα µπορούν να αντιµετωπιστούν µόνο µε τη βοήθεια ενός ειδικού από 

την εταιρία-υποστηρικτή. Αν ο υποστηρικτης δεν αντιµετωπισει αυτά τα ζητήµατα, οι 

πελάτες είναι πιθανό να αφήσουν την κοινότητα ή να εκδηλώσουν αρνητικά 

συναισθήµατα προς την εταιρεία. Όταν µια συζήτηση συνεχίζεται χωρίς επίλυση και 

χωρίς τη συµµετοχή  κάποιου τεχνικού, οι χρήστες στην Κοινότητα είναι πιθανόν να 

υποθέσουν οτι ο ανάδοχος δεν δίνει σηµασία στην κοινότητα, δεν νοιάζεται ή κρύβει 

σκόπιµα µια απάντηση.  

Πολλές χρήσεις του εικονικές κοινότητες εξακολουθούν να είναι πειραµατικού 

χαρακτήρα. Οι Εικονικές κοινότητες  συνεχίσουν να αναπτύσσονται και να αλλάζουν.  

Οι Fantasy-oriented (Φανταστικου προσανατολισµου) κοινότητες,  σήµερα φαίνονται 

υπερβολικά επικεντρώµένες στην ενθάρρυνση των συµµετεχόντων τους να ζήσουν µια 



φανταστική ζωή για να µπορέσουν οι επιχειρήσεις να τις χρησιµοποιούν µε επιτυχία για 

άλλους σκοπούς (Fass, 2008). Μέρος της επιτυχίας της Dell και της Wells Fargo στους 

εικονικούς κόσµους είναι  η ικανότητά τους να προσελκύουν ένα νέο είδος  χρηστών στη 

µέση. Οι συµµετέχοντες οι οποίοι έρχονται σε εικονικούς κόσµους για ηµι-φανταστικές 

συναντήσεις, υποστήριξη και εκπαιδευτικούς σκοπούς έχουν διαφορετικές προσδοκίες 

και στόχους. Εάν αρκετοί από τους χρήστες αυτούς ενταχθούν στον κόσµο, θα 

επηρεάσουν τελικά τις προσδοκίες και τις κοινωνικές συµβάσεις. Αυτό µπορεί να ανοίξει 

νέες δυνατότητες. Το Stagecoach Island και  η υποστήριξη της Dell στο Second Life 

φέρνει  πελάτες στον εικονικό κόσµο που έχουν συµφέροντα περισσότερο σύµφωνα µε 

τους στόχους των εργασιών της επιχείρησης. 

 

Η πρωτεύουσα δραστηριότητα δεν πρέπει να είναι η διαφήµηση 

Οι δραστηριότητες Marketing  στις interest-oriented κοινότητες απαιτούν το 

σεβασµό τόσο για το κοινωνικό συµβόλαιο και το θέµα ενδιαφέροντος. Υπάρχει ο 

πειρασµός στις interest-oriented  και στις fantasy-oriented κοινότητες  για διαφηµίση 

οπουδήποτε είναι δυνατόν (Krangel, 2008). Η διαφήµιση σ’αυτές τις κοινότητες κοστίζει 

µόνο το χρόνο για τη δηµοσίευση της στην επιχείρηση. Η συνέπεια αυτής της 

διαφήµισης είναι η αρνητική εντύπωση που δηµιουργείται, λόγω µολύνσεως των φόρουµ 

και των εικονικών  περιβάλλοντων µε ανεπιθύµητο υλικό. Η διαφήµιση θα πρέπει να 

διατηρείται εντός των ορίων που επιτρέπονται από την κοινότητα. Για παράδειγµα, το 

Facebook περιλαµβάνει τη δυνατότητα δηµιουργίας επαγγελµατικών σελίδων  και  

προφίλ. Οι ενδιαφερόµενοι πελάτες µπορούν να γίνουν οπαδοί της επιχείρησης. Για τις 

περισσότερες επιχειρήσεις ωστόσο,η απλή παρουσία δεν αρκεί .  Το Facebook προσφέρει 

επίσης ένα σύστηµα διαφήµισης µε αµοιβή-ανά-κλικ για στοχευµένες διαφηµίσεις. 

Συµµετέχοντας εντός των ορίων που θέτει η κοινότητα θα επιτρέψει µακροπρόθεσµες 

σχέσεις της επιχείρησης  µε την κοινότητα. 

 

Η Παρουσία σε µια κοινότητα απαιτεί πόρους 

Ο ανάδοχος µιας κοινότητας είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει επαρκή αξία στην 

κοινότητα ώστε να προσελκύονται και να διατηρούνται τα νέα µέλη. Για παράδειγµα, µια 

επιχείρηση δεν µπορεί να υποθέσει  ότι η  στήριξη της κοινότητας θα είναι σε θέση να 

επιλύσει όλα τα ζητήµατα υποστήριξης από µόνη της. Πρέπει να γίνει προσπάθεια  για 

να βρεθούν ανεπίλυτα ζητήµατα και η επιχείρηση να συµβάλει στην κοινότητα δίνοντας 

λύσεις. Κατά την εφαρµογή της ανάπτυξης του προϊόντος ή του προγράµµατος 



βελτίωσης, οι διαχειριστές πρέπει να είναι διατεθειµένοι να αφήσουν την κοινότητα να 

έχει εµφανή επίδραση στη δράση της επιχείρησης. Εάν η κοινότητα δεν αισθάνεται ότι 

έχει οποιαδήποτε επιρροή επί της µάρκας που αγαπά, µπορούν να φύγουν από την 

κοινότητα και, ενδεχοµένως, να χάσουν το ενδιαφέρον τους για τη µάρκα. Αυτό 

αποδεικνύεται από τα παραδείγµατα των εταιριών που δραστηριοποιούνται σε λογισµικό 

ανοικτού κώδικα. Η Απλή συµµετοχή απαιτεί επίσης πόρους, αλλά συχνά σε µικρότερη 

κλίµακα. Η συµµετοχή σε εικονικές κοινότητες είναι περισσότερο σαν οικοδόµηση 

στρατηγικών εταιρικών σχέσεων παρά σαν εγκατάσταση λογισµικού παραγωγικότητας 

γραφείου. Για την εφαρµογή του λογισµικού γραφείου απαιτείται  ένα αρχικό κόστος και 

στη συνέχεια την ελάχιστη υποστήριξη. Μια στρατηγική εταιρική σχέση απαιτεί την 

αναγνώριση των αναγκών του εταίρου και την ύπαρξη και την αφοσίωση στον κοινό 

σκοπό. Ένας διαχειριστής και σύµβουλος µιας  εικονικής κοινότητας µε 10 χρόνια 

εµπειρία ανέφερε,''θα συνεχίσω να το λέω µέχρι να γίνει γνωστό - οι κοινότητες είναι 

σκληρή δουλειά. λαµβάνουν πόρους για την µελέτη και το σχεδιασµό, αλλά το πιο 

σηµαντικό είναι οτι λαµβάνουν πόρους για τη συντήρηση τους »(Johnston, 2007). 

 

Προθυµία για πειραµατισµό 

Η συµµετοχή των επιχειρήσεων σε εικονικές κοινότητες είναι ένα σχετικά νέο 

φαινόµενο. Ακόµα δεν υπάρχουν εµπειρικές απαντήσεις για το πώς οι επιχειρήσεις 

µπορούν να συµµετάσχουν. Έτσι, ο πειραµατισµός µπορεί να διαδραµατίσει σηµαντικό 

ρόλο στην ανακάλυψη του ρόλου µιας επιχείρησης σε µια κοινότητα. Σύµφωνα µε την 

Senior Web Editor της Dell, Laura Thomas, η στρατηγική της Dell έχει αλλάξει αρκετές 

φορές κατά τη διάρκεια της παρουσίας της Dell στο Second Life και εξακολουθεί να 

παρέχει κυρίως πειραµατική αξία (Thomas, 2008). Μετά από τις πωλήσεις µέσω του 

Second Life που αποδείχθηκαν υπερβολικά υψηλές σε κόστος, η Dell προσέφερε 

υποστήριξη πελατών στο Second Life και συνεχίζει να προσφέρει. Η Dell επίσης 

πραγµατοποιήσε µε επιτυχία εκδηλώσεις mixedreality, στις οποίες  πραγµατικές 

παρουσιάσεις νέων προϊόντων ή εταιρικές συναντήσεις  µεταδίδονται προς το Second 

Life, επιτρέποντας στους κατοίκους  να δουν τις δραστηριότητες της εταιρίας και να 

συµµετέχουν στην κοινότητα. Ο πειραµατισµός επιτρέπει σε µια επιχείρηση  να 

ανακαλύψει το κοινωνικό συµβόλαιο και να µάθει να εργάζονται σε αυτό. 

Συµπτυξη των εταιρικών αναγκών µε τις ανάγκες της κοινότητας 

Πριν να προβούν σε µια επένδυση σε µια εικονική κοινότητα, τα διοικητικά 

στελέχη µιας επιχείρησης πρέπει να αξιολογήσουν τις επιχειρηµατικές τους ανάγκες και 



το πώς η κοινωνικές συµβάσεις  µιας υποψήφιας κοινότητας ταιριάζει µε την επιχείρηση. 

Για παράδειγµα, ορισµένες επιχείρησεις δεν είναι δεκτικές στο να  επιτρέπουν στον 

καταναλωτή να επηρεάζει την τελική έκβαση ενός προϊόντος. Οι επιχειρήσεις αυτές δεν 

είναι κατάλληλες για µια κοινότητα ανάπτυξης προϊόντων. ∆εν χρειάζεται κάθε 

επιχείρηση  να έχει ανάγκη για οικοδόµηση εµπιστοσύνης στο brand στις  interest-

oriented κοινοτήτες ή να πωλεί προϊόντα στις transaction-oriented κοινότητες. Οι 

χρήστες µιας Εικονικής κοινότητας  έχουν αρκετή  τεχνική εµπειρία για να 

συµµετάσχουν σε µια online κοινότητα.  Η Πελατειακή βάση µιας εταιρείας µπορεί να 

µην ταιριάζει µε αυτό το δηµογραφικό χαρακτηριστικό. Ωστόσο, υπάρχει σχεδόν πάντα 

µια interest-oriented κοινότητα στην οποία οι επιχειρήσεις µπορούν να συµµετάσχουν για 

ωφέλη σε δραστηριότητες υποστήριξης. Το προφανές συµπέρασµα είναι ότι δεν 

ταιριάζουν όλες οι επιχειρήσεις σε εικονικές κοινότητες.(spaulding, 2010) 

 

 

 

3.7 Μετρικές που βοηθούν στον καλύτερο έλεγχο µιας καµπάνιας social 

media marketing. 

 

Μέτρηση της έκθεσης στα Κοινωνικά δίκτυα 

Στα κοινωνικά δίκτυα , η µέτρηση αυτή είναι περίπου τόσο αξιόπιστη όσο και 

κυκλοφορία ενός περιοδικού, αλλά γνωρίζοντας δυνητικό κοινό της έχει αξία για µια 

επιχείρηση, επειδή αντιπροσωπεύει το δυναµικό κοινό πωλήσεών της.  ∆υστυχώς, 

ορισµένες από αυτές τις µετρήσεις πρέπει να γίνονται χειρωνακτικά, οπότε θα πρέπει να 

εξισορροπηθεί  το επίπεδο της προσπάθειας για την  παρακολουθηση αυτών των 

µετρήσεων σε σχέση µε τη σηµασία που αυτές έχουν για τη συνολική στρατηγική της 

επιχείρησης. 

            Ένα καλό παράδειγµα για το πού µπορεί να υπάρχει αναξιοπιστία στην µέτρηση 

της έκθεσης στα κοινωνικά δίκτυα είναι , όταν αποµόνόνται οι χρήστες για κάθε µία από 

τις µετρήσεις . Πρέπει να αποφεύγεται ο υπολογισµός του ίδιου πρόσωπου δύο φορές 

στη λίστα, αλλά αυτό είναι δύσκολο να επιτευχθεί. 

Οι µετρήσεις αυτές υπογραµµίζουν τον αριθµό των ατόµων που έχουν  προσελκυθεί  

µέσω των κοινωνικών δικτύων. Για να αµβλύνθούν οι  πιθανές επικαλύψεις των 



χρηστών, ο εντοπισµός και η παρακολούθηση του ρυθµού αύξησης σαν ποσοστό  του 

συνολου.  

Στα επιµέρους κοινωνικά δίκτυα αυτο µπορει να επιτευχθεί ως εξης: 

• Twitter : Είναι σηµαντικό να δει κανείς  τον αριθµό των οπαδών και τον αριθµό των 

οπαδών που επαναπροώθησαν το µήνυµά  για να προσδιορίζεται η µηνιαία δυνητική 

απήχηση. Οι δείκτες αυτοί θα πρέπει να παρακολουθούνται ξεχωριστά και στη συνέχεια 

συγκρίνεται  ο µηνιαίος ρυθµός αύξησης του καθενός από αυτές τις µετρήσεις ώστε να 

µπορεί να προσδιοριστεί που λαµβάνει χώρα η µεγαλύτερη ανάπτυξη. Ενα  δωρεάν 

εργαλείο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη µέτρηση τουTwitter είναι TweetReach 

ή.το Tweetfeel. Για παράδειγµα σε µια αναζήτηση  στις 10/11/12 στα 2 παραπανω 

εργαλεία για την dell έδειξε οτι το 57% των ατόµων που µιλούν για την συγκεκριµένη 

εταιρία στο Twitter εκφράζονται αρνητικά ενώ το υπόλοιπο 43% θετικά. 

 

 

 

Πηγή: http://www.tweetfeel.com/#dell 

 

Ενώ στο Tweetreach  η dell έχει απήχηση σε 28,962 άτοµα στο twitter  µόνο µε 50 

tweets. 

 



 

Πηγή: http://tweetreach.com/reach?q=dell 

 

• Facebook: Παρακολουθήστε το συνολικό αριθµό των οπαδών για τη σελίδα εταιρίας. 

Επιπλέον, ο έλεγχος του αριθµού των φίλων από αυτούς που έγιναν οπαδοί κατά τη 

διάρκεια µιας καθορισµένης χρονικής περιόδου ή κατά τη διάρκεια της προώθητικής 

ενέργειας και εκείνους που σχολίασαν ή τους άρεσαν (like) οι θέσεις σας για τον 

προσδιορισµό της δυνητικής µηνιαίας απήχησης στο Facebook. Το Facebook Insights 

προσφέρει τις µετρήσεις που είναι απαραίτητες. 

 

 

Πηγή : Facebook Insights 

 



• YouTube: Στο YouTube σηµαντική είναι η µέτρηση του αριθµού των απόψεων για τα 

βίντεο που συνδέεται µε µια προώθητική ενέργεια σε συγκεκριµένη χρονική περίοδο, 

όπως κάθε µήνα, και ο συνολικός αριθµός των συνδροµητών. 

 

• Blog: Όσον αφορά το Blog , η µέτρηση του αριθµού των επισκεπτών που είδαν τις 

θέσεις που συνδέονται µε µια προώθητική ενέργεια ή σε µια συγκεκριµένη χρονική 

περίοδο είναι ο σηµαντικότερος δείκτης. 

 

• Email: Ρίξτε µια µατιά στο πόσοι άνθρωποι βρίσκονται στον κατάλογο διανοµής και 

πόσοι πράγµατι έλαβαν το µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

 

 

Πόσοι άνθρωποι έκαναν πραγµατικά κάτι µε το µήνυµά σας; 
 

           Αυτή  είναι µια  από τις πιο σηµαντικές µετρήσεις γιατί δείχνει πόσοι άνθρωποι 

πραγµατικά νοιαζόταν αρκετά για το τι είχε να πει η εταιρία έτσι ώστε  να οδηγήσει σε 

κάποια µορφή δράσης. Ευτυχώς η δέσµευση είναι αρκετά εύκολο να µετρηθεί µε απλά 

εργαλεία, όπως τα Radian 6, Biz360 και TweetEffect. Οι µετρήσεις αυτές υπογραµµίζουν 

σε ποιους πρέπει  να στοχεύσει µια εταιρία ώστε να τους  διατηρήσει σαν οπαδούς στα 

κοινωνικά δίκτυα. 

 

• Twitter:  Η ποσοτικοποίηση του αριθµού των κλικ στους συνδέσµους ενός προφίλ 

σ’ενα κοινωνικό δίκτυο, ο αριθµός αυτών που επαναµετέδωσαν το µήνυµά, και ο 

αριθµός που χρησιµοποίησαν το hashtag της εταιρίας, σε συνδιασµό µε τον αριθµό των  

άνθρώπων που ήταν υπεύθυνοι για αυτη τη δραστηριότητα είναι ο σηµαντικότερος 

παράγοντας για να µετρήσει κανείς την δέσµευση στο Twitter.  

• Facebook: Όσον αφορά το Facebook , ο αριθµός των ατόµων  που κάνουν κλικ στους 

συνδέσµους της σελίδας της εταιρίας ή σχολιάζουν σ’αυτα είναι ο κυριότερος 

παράγοντας µέτρησης της δέσµευσης. Στη συνέχεια, καλό είναι να αναλυθεί  πόσοι 

άνθρωποι δηµιούργησαν τη δραστηριότητα αυτή. Η  παρακολουθηση επίσης των 

αναρτήσεων στον «τοίχο» και των προσωπικών  µηνύµατων, αν µπορούν να συνδεθούν 

άµεσα στη δραστηριότητα που είναι άµεσα συνδεδεµένη µε µια συγκεκριµένη 

εκστρατεία στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης µπορεί επίσης να προσµετρηθεί ως κοµµάτι 

της δέσµευσης.. 



• YouTube: Η Αξιολόγηση του αριθµού των προβολών  σχετικά µε το βίντεο, ο αριθµός 

των φορών που βαθµολογήθηκε, ο αριθµός των φορών που µοιράστηκε  και ο αριθµός 

των νέων συνδροµητών στο κανάλι της εταιρίας µπορεί να θεωρηθεί ένας αξιόπιστος 

δείκτης δέσµευσης. 

• Blog: Η Αξιολόγηση του αριθµού των παρατηρήσεων, ο αριθµός των συνδροµητών 

που δηµιουργούνται και, τέλος, ο αριθµός των φορών που οι θέσεις µοιράστηκαν και  

που µοιράστηκαν (δηλαδή, στο Facebook, Twitter, e-mail κ.λπ.) µπορει να θεωρηθεί 

αξιόπιστος δείκτης δέσµευσης.  

• E-mail: Ο αριθµός των ατόµων που  έχουν ανοιξει, κάνει κλικ και µοιράσει το email 

της εταιρίας θεωρείται ο δείκτης δέσµευσης .  

 

Συντελεστές µετατροπής 

                Όλοι θέλουν να µετρήσουν τον όγκο των ροών που δηµιουργούνται ως το 

κατώτατο σηµείο-γραµµή της απόδοσης της επένδυσης των προσπαθειών των µέσων 

κοινωνικής δικτύωσης. Αλλά µην ξεχνάµε την αξία του συντελεστή µετατροπής. Ενώ ο 

όγκος µπορεί να µην είναι εκεί , η ροπή προς τη µετατροπή µπορεί να είναι ιδιαίτερα 

µεγάλη. 

                 Θα πρέπει να δηµιουργηθεί ένας µηχανισµός για να ξέρετε πότε µια ροή 

προέρχεται από τα µέσα κοινωνικης δικτύωσης. Οι περισσότεροι άνθρωποι 

χρησιµοποιούν τον συνδυασµό ενός shortener URL και κάποια µορφή ενός "cookie" για 

να επισυνάψουν µια εκστρατεία για την αποκτηση ροών. Η HootSuite έχει ενσωµατώσει 

το Google Analytics σε shortener URL της για µια οµαλή µετάβαση σε επιτυχείς 

µετρήσεις στο analytics, ενώ ορισµένες εταιρείες που χρησιµοποιούν ιδιόκτητους 

shorteners και άλλοι προσπαθούν ακόµη να βρει έναν τρόπο να το κάνουν. 

             Ένα από τα πιο σηµαντικά βήµατα για την κατανόηση απο που προήλθε η ροή 

είναι να γνωρίζουµε όταν κάποιος κάνει κλικ σε ένα link κοινωνικής δικτύωσης και στη 

συνέχεια µετατρέπει. Ο πιο αξιόπιστος τρόπος να γίνει αυτό είναι να τοποθετήθεί ένα 

"cookie" στον υπολογιστή του χρήστη µε το όνοµα της καµπάνιας για το κοινωνικό 

κανάλι µέσα στο οποίο δηµιουργήθηκε το κλικ. Στη συνέχεια, χρησιµοποιήστε την 

καµπάνια σας αναφοράς για να παρακολουθείτε τον αριθµό των οδηγεί και µετατροπές 

που έχετε δηµιουργούνται. 



          Ο αριθµός ενδέχεται να είναι αρκετά χαµηλά στην αρχή, αλλά µε την εξέταση των 

µετατροπών διαιρείται µε οδηγεί, µπορείτε να πάρετε το ποσοστό µετατροπής για την 

κοινωνική µέσων ενηµέρωσης οδηγεί. Συγκρίνετε αυτό έναντι των άλλων διαύλων 

εµπορίας για να δούµε αν είναι υψηλότερο ή χαµηλότερο (Hoffman & Fodor, 2010). 

 

Ρυθµός ανάπτυξης 

Ενώ αυξάνεται ο όγκος των χρηστών - οπαδών  σε µια σελίδα κοινωνικής δικτύωσης, ο 

ρυθµός ανάπτυξης µε την πάροδο του χρόνου είναι ένα σηµαντικό µέγεθος. Το να είναι  

σε θέση  µια επιχείρηση να δείξει ότι ο όγκος αυξάνεται µε υγιή ρυθµό βοηθά να 

αποδειχθεί ότι οι προσπάθειες της δηµιουργούν επίδραση. Η αλήθεια είναι ότι απαιτείται 

χρόνος για την οικοδόµηση µιας βιώσιµης σελίδας κοινωνικής δικτύωσης , συνεπώς, το 

να καθοριστούν κατάλληλες προσδοκίες είναι πολύ σηµαντικό (Hoffman & Fodor, 

2010). 

. 

Ιστορία της Καµπάνιας Μάρκετινγκ 

Είναι πραγµατικά σηµαντικό να εξετάσουµε πώς µια εταιρεία  "αξιολογεί" τα 

"cookies"που σχετίζονται µε την πώληση. Μετά από µια πιο εκτεταµένη µελέτη, βρέθηκε 

ότι πολλές εταιρείες απέδιδαν τα εύσηµα για την πώληση ενός προϊόντος  από την 

καµπάνια που ήταν στο πρώτο cookie που είχαν λάβει. Μπορούµε πλέον  να έχουµε 

εκθέσεις σχετικά µε την αρχικη εκστρατεία, τις εκστρατείες που οι υποψήφιοι πελάτες 

ανταποκρίθηκαν στο µεταξύ, και την εκστρατεία µετατροπής. 

Αυτό µας βοηθά να γνωρίζουµε οτι οδήγησε στην στην πώληση και την 

κατάλληλη προσαρµογή των δαπανών που σχετίζονται µε την πώληση για να 

πλησιάσουµε σε µια πραγµατική απόδοση επένδυσης (ROI) καθώς και να αναζητήσουµε 

το µαγικό συνδυασµό. Ακόµη και αν η διαδικασία πώλησης σας δεν είναι on-line, πρέπει 

να είναι σίγουρο ότι το CRM σύστηµα της εταιρίας επιτρέπει την παρακολούθηση των 

προσπαθειών µάρκετινγκ µέσα σε ολόκληρο τον κύκλο ή την διαδικασία πώλησης και η 

οµάδα που διαχειρίζεται της καµπάνιες είναι κατάλληλα εκπαιδευµένη για να το 

παρακολουθει (Smith &  Zook ,2011). 

 

Κόστη απόκτησης Πελατών 



Γίνεται µεγάλος λόγος στις µέρες µας για το  πόσο "φθηνά " είναι τα κοινωνικά 

µέσα , αν και πολλοί  έχουν συνειδητοποιήσει ότι αυτό είναι µάλλον µια πλάνη. Ωστόσο, 

είναι φθηνότερα από ό, τι πολλά άλλα παραδοσιακά κανάλια, , έτσι καλό είναι να 

µετρηθεί όλη την πορεία της εκστρατείας  και στη συνέχεια  να οριστεί το κόστος ανά 

µετατροπή και να συγκριθεί την µε την οµάδα ελέγχου της εταιρίας. 

Παρακάτω παρουσιάζονται  δύο παραδείγµατα για το πώς αυτό µπορεί να συµβεί: 

• Ένα άτοµο κάνει κλικ σε ένα σύνδεσµο σε ένα από τα tweets και πηγαίνει στο site και 

το µετατρέπεται σε ένα νέο πελάτη. 

• Ένα άτοµο κάνει κλικ  σε µια πληρωµένη διαφήµιση στο Google και δεν την  

µετατρέπει σε αγορά. Αργότερα κάνει κλικ σε ένα σύνδεσµο σε ένα από τα tweets και 

πηγαίνει στην ιστοσελίδα και το µετατρέπει σε ένα νέο πελάτη. 

Ανάλογα µε το µοντέλο της επιχείρησής και την τυπική διαφηµιστική δαπάνη,                          

στο πρώτο παράδειγµα, το κόστος για τη δηµιουργία του συγκεκριµένου πελάτη θα 

µπορούσε να είναι µικρότερο από ένα τυπικό πελάτη, ο οποίος έρχεται µέσα από 

πληρωµένες διαφηµίσεις. 

Στο δεύτερο παράδειγµα, το κόστος θα είναι υψηλότερο από το κανονικό πελάτη 

που έρχεται µόνο µέσα πληρωµένες διαφηµίσεις, αλλά ακόµα κι αν είναι ελαφρώς 

υψηλότερο για όσους υποψήφιους πελάτες ανταποκρίθηκαν σε περισσότερα από ένα 

κανάλια µαρκετινγκ , το επιπλέον κόστος των µέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι πιθανό 

να είναι λιγότερο από την προσπάθεια για την αντικατάσταση της ροής που δεν έχει 

µετατραπεί σε πωλήσεις. 

 

Ρυθµοί διατήρησης 

Ακριβώς πίσω από την ικανότητα να µετατρέπει κανείς ένα υποψήφιο σε πελάτη 

είναι η ικανότητα της καµπάνιας να διατηρήσει  ένα ήδη υπάρχον  πελάτη. Η σύγκριση 

µε την κλίση των νέων πελατών  να παραµείνουν πελάτες µε και  χωρίς την 

αλληλεπίδραση των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης µπορεί να δείξει την συµβολή των 

κοινωνικών δικτύων. Η θεωρία υποστηρίζει ότι αυτοί που συµµετέχουν στις Σελίδες 

κοινωνικής ∆ικτύωσης (ΣΚ∆)  είναι πιο ενεργοί και είναι πιθανότερο  να διατηρήσουν 

τις σχέσεις τους µε την επιχείρηση περισσότερο. 

 Για να γίνει αυτό θα χρειαστεί να διατηρηθούν όλα τα αρχεία µετατροπών απο 

την πρώτη µετατροπή ενός πελάτη  και την παρακολούθηση τους διαχρονικά. Αν 



υπάρχει  µια τρέχουσα αµοιβή, καλό είναι να µετρηθεί  πόσο καιρό ο πελάτης µένει 

κοντά στη  επιχείρηση . Εάν ο πελάτης κάνει περισσότερες απο µια αγορές, καλό είναι η 

µέτρηση να εστιάζει στην συχνότητα των αγορών καθώς και στο είδος τους.  Στη 

συνέχεια η συγκριση  µε εκείνους  που δεν έχουν αλληλεπιδράσει  µε τις Σελίδες 

Κοινωνικής ∆ικτύωσης (ΣΚ∆) είναι απαραίτητη ώστε να δούµε αν υπάρχουν βελτιώσεις 

που αξίζει να σηµειωθούν(Smith &  Zook, 2011). 

 

∆ιάσωση Πελάτων 

             Πολλές οµάδες χρησιµοποιούν κοινωνικά µέσα για να βοηθήσουν  τους πελάτες 

τους  online και αυτό περιλαµβάνει συχνά τη διαχείριση των παραπόνων. Το πόσες 

φορές η οµάδα µιας επιχείρησης  σώζει έναν πελάτη από την ακύρωση, τη διακοπή ή την 

επιστροφή του προϊόντος / υπηρεσίας σας είναι ένας σηµαντικός δείκτης τάσης 

αφοσίωσης των πελατών. 

 

 

Τα κοινωνικά δίκτυα και η διαφήµηση δεν οδηγούν σε πωλήσεις, Οι 

πελάτες οδηγούν σ’αυτες. 

 

Κατά τη διάσκεψη του Interact στο Βερολίνο το 2010, Οι Forrester, και Favier 

έδωσαν την είδηση που οι υπερασπιστές των κοινωνικών µέσων  περιµέναν. «Οι 

διαφηµίσεις δεν οδηγούν τις πωλήσεις», είπαν, "οι πελάτες οδηγούν σ’αυτες». Οι 

διαφηµίσεις οδηγούν στην σκέψη, αλλά αυτό που οδηγεί στις πωλήσεις είναι οι πελάτες." 

Με άλλα λόγια, τα µεγάλα παραδοσιακά κανάλια ενηµέρωσης µπορεί να κάνουνένα 

προϊόν άξιο παρατήρησης , αλλά µετά από την πρώτη αγορά του προϊόντος από κάποιο 

αγοραστή, αυτό που θα καθορίσει κατά πόσο θα το αγοράσουν οι άλλοι είναι τι λέει ο 

κόσµος γι 'αυτό στα chat rooms, στα blogs, στα sites κριτικών και στα κοινωνικά δίκτυα. 

Αυτό είναι το κοινωνικό µοντέλο µάρκετινγκ µε δυο λόγια, και εξηγεί γιατί οι έξυπνες 

εταιρείες δηµοσίων σχέσεων είναι τόσο ενθουσιασµένες για το χώρο.  

Σύµφωνα µε τον Michael Bayler (2010), το µάρκετινγκ διασπάται στα δύο. 

Υπάρχει ο παραδοσιακός κόσµος, όπου  οργανισµοί δηµιουργούν µηνύµατα για τα 

εµπορικά σήµατα, στη συνέχεια, αγοράζουν χώρο στα µέσα ενηµέρωσης για να τα 

τοποθετήσουν µπροστά από τους καταναλωτές. Αυτό γίνεται όλο και δυσκολότερο όπως 

και ακριβότερο, καθώς ακροατήρια διασπώνται  και οι διαδραστικές τεχνολογιες που 



τους παρέχονται διαθέτουν ολοένα και πιο εξελιγµένα εργαλεία για να αγνοήσουν 

εντελώς τη διαφήµιση. Ο άλλος κόσµος είναι αυτός των social media, όπου η αντίσταση 

του  κοινού στην αδιάκοπη διαφήµιση  σηµαίνει πως τα συγκεκριµένα µέσα δεν µπορούν 

να αγοραστούν αλλά µόνο να κερδιθούν 

 Αυτό θέτει δύο σηµαντικά ερωτήµατα. Το πρώτο είναι ποια θα είναι είναι η 

σχέση µεταξύ των δύο πλευρών. Οι Παρατηρήσεις  του Favier φαίνεται  να τονίζουν  τη 

σηµαντικότητα της πλευράς των κοινωνικών µέσων, αλλά αυτό µπορεί να έχει 

περισσότερο να κάνει µε την ανάγκη να πεισθούν οι εταιρείες να εκµεταλλευτούν αυτή 

την πτυχή του διαδραστικού marketing πιο σοβαρά. Σίγουρα είµαστε στην αρχή 

για την κατανοηση για το πώς θα λειτουργήσει  το κοινωνικό µάρκετινγκ. Αλλά είναι 

γεγονός οτι οι µέθοδοι µάρκετινγκ των κοινωνικών δικτύων είναι αργές, η ιογενής φύση 

αυτών των επικοινωνιών καθιστά δύσκολο να κάνει κανείς  µεγάλο θόρυβο για το τι 

κάνει. Αυτή η γρήγορη επικοινωνία γινεται ακόµη πολύ πιο καλά στα παραδοσιακά µέσα 

ενηµέρωσης ακόµα και τώρα που  η δύναµή τους αρχίζει να ξεθωριάζει. Ο δεύτερος 

άγνωστος είναι ο βαθµός στον οποίο αυτό που σήµερα θεωρούµε ως διαφήµιση µπορεί 

να επιβιώσει. Ο κόσµος της αδιάκοπης  διαφήµισης 

µεταβάλλεται καθως οι εταιρίες πρέπει  να προσφέρουν αξία στο ακροατήριο για να τους 

προσέξει. Το τελικό αποτέλεσµα είναι ότι οι πιο δηµιουργικές προσεγγίσεις στη 

διαφήµιση θα µπορούσαν να περνούν απαρατήρητες (Nutiey, 2009). 

Η πιθανή χρήση των social media στο προσεχές µέλλον ή ακόµα και σήµερα είναι 

τεράστια (Savage, 2010). Όπως ανέφερε ο Savage, ο τεράστιος όγκος των δεδοµένων 

που παρέχονται από τα κοινωνικά δίκτυα θα προσφέρει τόσο νέες προκλήσεις όσο και 

νέες ευκαιρίες. Τα κοινωνικά µέσα  είναι ήδη αποτελεσµατικά, αλλά ο Savage 

προέβλεψε ότι όταν οι διαφορετικοι τύποοι κοινωνικών µέσων αναγνωρίζουν αυτό που 

χρειάζεται, ο πραγµατικός χρόνος αναζήτησης θα µπορούσε να µειωθεί από ώρες σε 

λεπτά. Η Susan Dumais, ερευνητρια της Microsoft, επισήµανε ότι ο µεγάλος όγκος των 

δεδοµένων στο Web είναι πολύ ωφέλιµος για ορισµένους τύπους αλγορίθµων (Savage, 

2010). 

Το να γνωρίζει κανείς την αξία που προέρχεται από τα κοινωνικά δίκτυα είναι 

πολύ σηµαντικό, ιδίως επειδή τόσο οι κοινότητες  στις ΣΚ∆ όσο και το ηλεκτρονικό 

εµπορίο αυξάνονται σε µέγεθος (Stephen και Toubia, 2010). Οι Stephen και Toubia 

(2010) διαπίστωσεαν ότι οι πωλητές που επωφελούνται περισσότερο από ένα δίκτυο 

είναι εκείνοι που αποκτούν τη µεγαλύτερη  πρόσβαση µε τη χρήση του δικτύου αυτού. Η 

Κατανόηση του έργου του µάρκετινγκ ‘από στόµα σε στόµα’ στις online κοινότητες είναι 

επίσης σηµαντική (Kozinets et al, (2010). Ο Kozinets (2010) εξήγησε ότι το µάρκετινγκ 



‘από στόµα σε στόµα’ , το οποίο έχει επηρεαστεί  από τις καταναλωτικές δαπάνες, έχει 

ενσωµατώσει τεχνικές από τα  κοινωνικά µέσα και το ιογενές µάρκετινγκ. Οι 

διαχειριστές πληροφοριών, επίσης, δεν έχουν την πολυτέλεια να αγνοήσουν την 

επίδραση που έχουν τα  κοινωνικά µέσα µέρα µε τη µέρα (Barnes και Barnes, 2009).Ο 

Barnes (2009) επίσης τόνισε  ότι η κοινωνική δικτύωση εξελίσσεται συνεχώς σε 

λειτουργικότητα και ότι είναι µόνο θέµα χρόνου να υπάρξουν νέα χαρακτηριστικά, όπως 

Τηλεφωνικές υπηρεσίες Internet και video conferencing που θα αυξήσουν περαιτέρω τις 

δυνατότητες των πλατφορµών της κοινωνικής δικτύωσης. 

Όπως αναφέρει  ένα άρθρο του Patton (2009), τα κοινωνικά δίκτυα ήρθαν για να 

µείνουν. Το άρθρο, το οποίο αναλύει τις τάσεις της αγοράς, επανέλαβε επίσης ότι οι 

εκπαιδευτές οργανισµών θα πρέπει να κατανοήσουν τη σηµασία των κοινωνικών 

δικτύων στο χώρο εργασίας. Επίσης, ανέφερε οτι «τα κοινωνικα δίκτυα παρουσιάζουν  

τεράστιες ευκαιρίες για τη δικτύωση, τη συνεργασία, την ανταλλαγή βέλτιστων 

πρακτικών, την επικοινωνία και τη σύνδεση µε µια σχεδόν απεριόριστη οµάδα 

ανθρώπων µε παρόµοιες ανάγκες και στόχους.» 

Το να είναι κανείς γνώστης της αξίας που προέρχεται από τα εµπορικά κοινωνικά 

δίκτυα είναι πολύ σηµαντικό, ιδιαίτερα επειδή τόσο οι εµπορικές κοινωνικές κοινότητες 

και το κοινωνικό εµπορίο (social commerce) αυξάνονται σε µέγεθος (Stephen και 

Toubia, 2010). Οι Stephen και Toubia (2010) διαπίστωσαν ότι οι πωλητές που 

επωφελούνται περισσότερο από ένα δίκτυο είναι εκείνοι που αποκτούν πλέον πρόσβαση 

στους πελάτες τους µε τη χρήση του δικτύου. Η Κατανόηση του µάρκετινγκ από «στόµα 

σε στόµα» στις online κοινότητες είναι επίσης σηµαντικός παράγοντας (Kozinets et al, 

(2010). Ο Kozinets (2010) εξήγησε ότι το µάρκετινγκ «από στόµα σε στόµα», το οποίο 

επηρεάζεται από το τι θα διαδόσουν οι καταναλωτές, έχει ενσωµατώσει τα κοινωνικά 

δίκτυα και τις τεχνικές του ιογενούς µάρκετινγκ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
Μελέτες περιπτώσεων 
 

Ένας από τους καλύτερους τρόπους για την εκµάθηση του πώς να κάνει κάτι 

κανείς  µε επιτυχία, είναι δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό που άλλοι έχουν ήδη γίνει 

για να πετύχουν (προσαρµόζοντας  τις προσπάθειές για να ταιριάζουν στις ανάγκες της 

κάθε επιχείρησης).  

 
4.1 Kenneth Cole 

Τα Social Media είναι ένας χώρος επικοινωνίας, είναι ένας χώρος όπου οι εταιρείες 

µπορούν να έρθουν πιο κοντά στους πελάτες ή στους πιθανούς πελάτες τους και να 

λύσουν προβλήµατα που αυτοί έχουν στη σχέση τους µε το brand. Όπως όµως κάθε 

κανάλι επικοινωνίας πρέπει να αντιµετωπίζεται µε σοβαρότητα. Σε καµία περίπτωση δεν 

πρέπει η εικόνα της εταιρείας στα Social Media να αφήνεται στα χέρια µη εµπείρου 

προσωπικού. Η περίπτωση της Kenneth Cole είναι χαρακτηριστική. 

Όταν η  Kenneth Cole ανέβασε στο Twitter το παρακάτω tweet: 

“Millions are in an uproar in #Cairo. Rumor is they heard our new spring collection is 

now available online at http://bit.ly/KCairohttp://bit.ly/KCairo - KC”.  

ήταν λογικό να υπάρξουν αντιδράσεις. 

 

Μάλιστα επειδή το Twitter ευνοεί τη γρήγορη µετάδοση των νέων οι αντιδράσεις 

γρήγορα απέκτησαν µεγάλες διαστάσεις που έφτασαν µέχρι και στη δηµιουργία fake 

λογαριασµών στο Twitter  οι οποίοι εµφανίστηκαν ως το PR τµήµα της εταιρείας και 

ανέβασαν καθόλου κολακευτικά Tweets (κάτι αντίστοιχο είχε γίνει και στην περίπτωση 

της BP). Η αντίδραση µάλιστα της εταιρείας και το απολογητικό tweet δεν έφτασε να 

ηρεµήσει τα πνεύµατα. 



 

 Το πλήγµα στην εταιρία ήταν τέτοιο ώστε ακόµα και µετά την απολογία για τη 

συγκεκριµένη δηµοσίευση οι οπαδοί της εξακολουθούσαν να είναι οργισµένοι πράγµα 

που είχε ως αποτέλεσµα την ραγδαία πτώση των πωλήσεων της. 

 

4.2 Nestle: Ένα παράδειγµα πως να µην  χρησιµοποιείτε τα Social Media 
Πετυχηµένα case studies εταιρειών στο Facebook µπορούν να αποτελέσουν 

έµπνευση για το πως θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε και εσείς τα social media, αν και 

στην πραγµατικότητα κάτι που λειτούργησε για κάποια άλλη εταιρεία δεν θα 

λειτουργήσει απαραίτητα µε τον ίδιο τρόπο  για όλες τι επιχειρήσεις. 

Οι αποτυχίες όµως άλλων εταιρειών έχουν να µας διδάξουν πολύ περισσότερο. 

Κάποια στιγµή µέσα στο Μάρτιο η GreenPeace επιτέθηκε στη Nestle, αρχικά στο 

YouTube και αργότερα στο Facebook κατηγορώντας την ότι συνεργάζεται µε εταιρείες 

που καταστρέφουν τα δάση και θέτουν σε κίνδυνο την επιβίωση των ουρακοτάγκων. Η 

αντίδραση της Nestle δεν θα µπορούσε να είναι χειρότερη.  

Ζήτησε καταρχήν να κατέβει το video ενώ προχώρησε και στη διαγραφή των 

σχολίων από τη σελίδα της στο Facebook. Όταν µάλιστα χρήστες αλλά και άλλα media 



άρχισαν να την κατηγορούν για λογοκρισία η απάντηση του εκπροσώπου της εταιρείας 

ήταν… 

“Oh please… it’s like we’re censoring everything to allow only positive comments” 

Ενώ ένα post χρήστη στο Facebook το οποίο ζητούσε στην πραγµατικότητα περισσότερη 

ευγένεια 

Paul Griffin - “not sure you’re going to win friends in the social media space with this 

sort of dogmatic approach. I understand that you’re on your back-foot due to various 

issues not excluding palm oil but social media is about embracing your market, 

engaging and having a conversation rather than preaching!”  

απαντήθηκε ως εξής: 

“Thanks for the lesson in manners. Consider yourself embraced. But it’s our page, we 

set the rules, it was ever thus.” 

Γεγονός είναι ότι τα λάθη της Nestle έκαναν τη δουλειά της GreenPeace ευκολότερη. 

Γι αυτό το λόγο, δεν θα πρέπει η διαχείριση της εικόνας µιας εταιρείας στα Social Media 

να αφήνεται σε προσωπικό ή κάποιο γραφείο χωρίς πείρα. Οι απαντήσεις της εταιρείας 

στο Facebook ήταν αγενείς και έδειχναν θυµό και αδυναµία διαχείρισης της κρίσης. 

Λίγες ώρες αργότερα χρειάστηκε να αναδιπλωθούν ζητώντας συγνώµη, το κακό όµως 

είχε ήδη γίνει.  

“This (deleting logos) was one in a series of mistakes for which I would like to 

apologise. And for being rude. We’ve stopped deleting posts, and I have stopped being 

rude”.  

“Αυτό (η διαγραφή των σχολίων ήταν ένα σε µια σειρά λαθών για τα οποία θέλουµε να 

απολογηθούµε. Και για το ότι είµασταν αγενείς. Σταµατήσαµε να διαγράφουµε 

δηµοσιεύσεις και εγώ σταµάτησα να είµαι αγενής”  

 

4.3 Barbie 

Μετά από 50 χρόνια η Barbie αποφάσισε να αλλάξει καριέρα και να γίνει… 

video girl Το σχέδιο προώθηση στα Social Media περιλάµβανε λογαριασµό στο 

Facebook στο Twitter τη δηµιουργία ενός blog  κ.λπ. όλα δηλαδή τα στοιχεία που θα 



έπρεπε να κάνουν σίγουρη την επιτυχία. Τα Social Media έχουν να δώσουν πολλά σε 

µικρές ή µεγάλες επιχειρήσεις αρκεί η παρουσία της εταιρείας να γίνει βάσει 

συγκεκριµένης και καλά µελετηµένης στρατηγικής. Αυτό δεν έγινε στην περίπτωση της 

Barbie.  

Το “παιχνίδι” στήθηκε λοιπόν στα social media για τη Barbie ως video - girl έχει 

κεντρικό σηµείο το Twitter. Τα τελευταία στοιχεία όµως για το Twitter δείχνουν ότι ο 

µέσος όρος ηλικίας στο Twitter είναι 31. Στους όρους συµµετοχής του παιχνιδιού 

µάλιστα αναφέρεται ότι για να συµµετάσχει κάποιος θα πρέπει να είναι πάνω από 18. 

Στη βιασύνη τους να χρησιµοποιήσουν τα Social Media η εταιρεία ξέχασε κάτι πολύ 

βασικό. Η Barbie απευθύνεται σε άλλο ηλικιακό κοινό. 

Πηγή: news.cnet.com 

 

4.4 Το καλύτερο Super Bowl από πλευράς διαφήµισης 
 

Κάθε χρόνο οι διαφηµίσεις κατά τη διάρκεια του τελικού Super Bowl στις 

Η.Π.Α. καταφέρνουν να κλέψουν την παράσταση. Φέτος όµως τα πράγµατα είναι 

διαφορετικά. Φέτος όλες οι εταιρείες αποφάσισαν να εκµεταλλευτούν τα Social Media.  

Κάποια στιγµή τα τελευταία χρόνια οι εταιρείες κατάλαβαν ότι τα 30 

δευτερόλεπτα διαφηµιστικού χρόνου δεν άξιζαν τα 3.000.000 δολάρια που κοστίζουν. 

Ότι ο θόρυβος που δηµιουργούνταν γύρω από το brand ήταν πολύ εφήµερος για να 

αποδώσει τελικά κέρδη. Έτσι αποφάσισαν όλοι να στρέψουν τον κόσµο µέσω της 

διαφήµισης στο Super Bowl στην παρουσία τους στα Social Media όπως το Facebook 

και το Twitter , να αυξήσουν µε αυτόν τον τρόπο τους fans ώστε να µπορέσουν, σε 

δεύτερο στάδιο, να απευθυνθούν σε αυτούς τους ανθρώπους. Στα θετικά βέβαια και το 

γεγονός ότι ο θόρυβος που θα δηµιουργηθεί γύρω από τη διαφήµισή τους στο Super 

Bowl θα κρατήσει πολύ περισσότερες εβδοµάδες. 

Πηγή: techreviewsandnews.com http://some.gr/post/3161720114/diafimisi-super-bowl-
social-media 

4.5 Το Twitter και ο Creme Brulee Man  

 

Τα Social Media µπορούν να δώσουν σε µικρές 

και µεσαίες επιχειρήσεις πολλές δυνατότητες και 

επιλογές προώθησης που δεν τις είχαν µε τα 

παραδοσιακά µέσα. Το παράδειγµα όµως του 



Curtis Kimball είναι µάλλον ένα από τα πιο χαρακτηριστικά, και δείχνει ξεκάθαρα ότι 

όλοι µπορούν να επωφεληθούν. 

Ο Curtis Kimball έχει ένα µικρό καροτσάκι και πουλάει creme brulee στους 

δρόµους του Σαν Φρανσίσκο. Ως ένα κατάστηµα µε µη σταθερή τοποθεσία κάθε ηµέρα 

το πρόβληµα που είχε ήταν ότι έπρεπε να βρει ένα τρόπο να ειδοποιεί τους υποψήφιους 

πελάτες του για το που θα βρίσκεται την επόµενη ηµέρα. Αποφάσισε λοιπόν να φτιάξει 

ένα λογαριασµό στο  Twitter. Μέσα σε ένα µόνο χρόνο έφτασε να έχει 12.000 followers. 

Ο Curtis Kimball αναγνωρίζει πλέον ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των πελατών 

του είναι άνθρωποι που τον ακολουθούν στο Twitter. Ο ίδιος δηλώνει ότι προσπαθεί να 

διατηρεί προσωπικές σχέσεις µε τους πελάτες του. Χρησιµοποιεί το Twitter για να 

ανακοινώνει τη γεύση της ηµέρας αλλά και για να ακούει την άποψη των πελατών του 

για το φαγητό του. 

Το παράδειγµα του Curtis Kimball  δείχνει ξεκάθαρα ότι όλες οι επιχειρήσεις 

ανεξαρτήτου µεγέθους µπορούν να επωφεληθούν από τα Social Media. 

 Πηγή: http://some.gr/post/830839773/twitter 

 

 

 

 

4.6 Green Aisle, µια µικρή εταιρεία στον κόσµο των Social Media 

 

Την εταιρεία 

Green Aisle κατά πάσα 

πίθανότητα δεν την 

γνωρίζετε. Είναι ένα 

µάλλον µικρό 

κατάστηµα το οποίο 

πουλάει βιολογικά 

προϊόντα, φρούτα και 

λαχανικά, στην 



πραγµατικότητα είναι ένα µικρό µανάβικο στη Νότια Φιλαδέλφεια των Η.Π.Α. 

Ο λόγος που το µικρό αυτό µανάβικο φτάνει να αποτελεί θέµα είναι ο τρόπος µε 

τον οποίο χειρίζονται οι ιδιοκτήτες του τα Social Media. Έτσι πριν ακόµα ανοίξει το 

κατάστηµα υπήρχε επίσηµη σελίδα στο Facebook και ανάλογος λογαριασµός στο Twitter 

δίνοντας τη δυνατότητα στους υποψήφιους πελάτες να µάθουν περισσότερα για το νέο 

κατάστηµα που θα άνοιγε σε λίγες ηµέρες. 

Η σελίδα στο Facebook αλλά και ο λογαριασµός στο Twitter χρησιµοποιούνται 

ως πίνακες ανακοινώσεων και ενηµέρωσης του κοινού για τις αφίξεις νέων (και συνεπώς 

φρέσκων) προϊόντων ενώ δεν λείπουν ακόµα και πιο προσωπικά µηνύµατα όπως για 

παράδειγµα 

“Hey @joymanning your fave selzter is back in stock!  http://yfrog.com/jpxvbpj\ ”  

Η επιτυχία του καταστήµατος είναι τέτοια που µετά από 7 µόλις µήνες 

λειτουργιας οι δύο ιδιοκτήτες του είναι έτοιµοι να προχωρήσουν στο επόµενο βήµα και 

να ανοίξουν και δεύτερο. Το αν η επιτυχία οφείλεται στην εµπλοκή τους στα Social 

Media είναι δύσκολο να το πει κανείς µε βεβαιότητα, έρευνα όµως που έκαναν οι ίδιοι 

µεταξύ των πελατών τους έδειξε ότι το 40% από αυτούς άκουσε για το “νέο µανάβικο” 

από το Facebook και το Twitter. 

Πηγή: readwriteweb.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κεφάλαιο 5 

Έρευνες που έχουν ήδη γίνει 
 

Για να προσδιοριστεί η δύναµη αλλά και η επιρροή των κοινωνικών δικτύων θα 

πρέπει να ερευνηθούν δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη αφορά τις εταιρίες και την στρατηγική 

µάρκετινγκ που ακολουθούν στις ΣΚ∆, τις επιτυχηµένες τακτικές όπως επίσης και τις 

αποτυχηµένες , τους λόγους που οδηγούν στην επιτυχία ή αποτυχία αντίστοιχα και το αν 

αυτή η δέσµευση από τη µεριά των καταναλωτών σε συγκεκριµένα προϊόντα και 

υπηρεσίες οφείλεται αποκλειστικά στα κοινωνικά δίκτυα και κατά πόσο θα επηρεαστεί 

µε την είσοδο και ανάπτυξη των ανταγωνιστικών προϊόντων ή υπηρεσιών διαχρονικά.  

Το δεύτερο κοµµάτι που πρεπει να εξεταστεί είναι ο βαθµός που επηρεάζονται οι 

καταναλωτές απο τα ερεθίσµατα που δέχονται στα κοινωνικά δίκτυα είτε αυτά 

προέρχονται από τις ίδιες τις εταιρίες είτε από τους φίλους και γνωστούς στα κοινωνικά 

δίκτυα. Έπίσης όσο προχωρά η διείσδυση των κοινωνικών δικτύων και στους 

καταναλωτές και στις επιχειρήσεις θα πρέπει να ερευνηθεί το κατα πόσο η πληθώρα των 

πληροφοριών που αρχίζει να δέχεται ένας υποψήφιος καταναλωτής από τις διάφορες 

πηγές αρχίζει να τον επηρεάζει αρνητικά ή όχι.  



 Για την απάντηση των παραπάνω ερωτηµάτων ήδη γίνονται κάποιες ερευνητικές 

προσπάθειες. Η διείσδυση όµως και των χρηστών αλλά και των εταιριών εξαιρώντας τις 

πιο προηγµένες τεχνολογικά χώρες είναι ακόµη µικρή αν και αυξάνεται µε ταχύτατους 

ρυθµους. Αυτό δυσκολεύει την εύρεση στοιχείων, που να καταλήγουν µε σιγουριά σε 

καθολικά συµπεράσµατα. Πριν προχωρήσουµε στο ερευνητικό κοµµάτι της παρούσας 

εργασίας, παρουσιάζονται κάποιες ερευνητικές προσπάθειες που  προσπαθούν να 

απαντήσουν στα παραπάνω ερωτήµατα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1 ∆ηµογραφικά στοιχεία των κοινωνικών δικτύων 
 

 Για τη µελέτη των κοινωνικών δικτύων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση 

των δηµογραφικών στοιχείων των χρηστών τους. Η δηµοφιλέστερη ιστοσελίδα 

κοινωνικής δικτύωσης παγκοσµίως είναι το Facebook µε 698.288.340 χρήστες (Ιούνιος 

2011) και µε πρόβλεψη για ένα δισεκατοµµύριο χρήστες τον Ιούνιο του 2012. Η 

κατανοµή των χρηστών παγκοσµίως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα µε την Ευρώπη και 

τη Βόρειο Αµερική να έρχονται πρώτες όσον αφορά στον αριθµό των χρηστών αλλά η 

Αυστραλία είναι η ήπειρος εκείνη µε το µεγαλύτερο ποσοστό διείσδυσης σε σχέση µε 

τον πληθυσµό.  

 
Πίνακας : Αριθµός χρηστών και διείσδυση στο Facebook ανα ήπειρο 
Κατάταξη Ήπειρος Χρήστες ∆ιείσδυση 

1 Ευρώπη 206 974 380  25.50% 
2 Βόρειος Αµερική 204 881 560  38.76% 
3 Ασία 163 930 520  4.24% 
4 Νότιος Αµερική 79 745 200  20.11% 
5 Αφρική 29 946 680  3.21% 
6 Αυστραλία 12 810 000  36.96% 

Πηγή: http://www.socialbakers.com/countries/continents 
 
 

Όσον αφορά την Ελλάδα,τα στατιστικά στοιχεία για τους χρήστες του Facebook 

δείχνουν ορίσµένες ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά µε τα  κοινωνικο-δηµογραφικά 

στοιχεία. Η χώρα µας κατατάσσεται στην 39η θέση της παγκόσµιας κατάταξης όσον 



αφορά τους χρήστες του Facebook, µε 3.376.900 χρήστες. Στον παρακάτω πίνακα 

συγκρίνονται τα στατιστικά στοιχεία της Ελλάδας µε τις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής 

που είναι η χώρα µε τους περισσότερους χρήστες του Facebook παγκοσµίως. Πολύ 

ενδιαφέρον χαρακτηριστικό αποτελεί το γεγονός οτι ο µέσος Έλληνας χρήστης του 

Facebook ξοδέυει κατά µέσο όρο 0,29$ το µήνα από αγορές που προκύπτουν µέσω 

Facebook ενώ στις Ηνωµένες Πολιτείες το ποσό αυτό ανέρχεται σε 1,12$. ∆είχνοντας ότι 

η δύναµη επιρροής στο Facebook στις Ηνωµένες πολιτείες είναι 4 φορές υψηλότερη. 

 

 

 

 

 
Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής   
Χρήστες του facebook 150.196.680  
Θέση στην παγκόσµια Κατάταξη 1 
Μέση µηνιαία κατανάλωση σε $ $1.12  
∆ιείσδυση στον πλυθησµό 48.41% 
∆ιείσδυση στους χρήστες ∆ιαδικτύου 62.78% 
Ελλάδα   
Χρήστες του facebook 3.376.900  
Θέση στην παγκόσµια Κατάταξη 39 
Μέση µηνιαία κατανάλωση σε $ $0.29  
∆ιείσδυση στον πλυθησµό 31.41% 
∆ιείσδυση στους χρήστες ∆ιαδικτύου 67.94% 
Πηγή: http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/greece 
 
 
 Όσον αφορά το φύλο, Στην Ελλάδα σε αντίθεση µε τις Ηνωµένες Πολιτείες οι 

περισσότεροι χρήστες του facebook είναι άνδρες (56%) ενώ στις Η.Π.Α. συµβαίνει 

ακριβώς το αντίθετο. Στα παρακάτω διαγράµµατα συγκρίνονται οι δύο χώρες. 

Κατανοµή των χρηστών του Facebook σε 
σχέση µε το φύλο στις Η.Π.Α.

45%

55%

Άνδρες 

Γυνα ί κες 

 

Κατανοµή των χρηστών του Facebook σε 
σχέση µε το φύλο στην Ελλάδα

56%
44% Άνδρες 

Γυναίκες 

 
Πηγή: www.socialbakers.com 
 
 

Η κατανοµή των χρηστών του Facebook στην Ελλάδα φαίνεται στο παρακάτω 

διάγραµµα. Η συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών στη χώρα µας είναι µεταξύ 18-34 



ετών µιας και αποτελούν το 58% των χρηστών του Facebook στην Ελλάδα. Μεγάλο 

κοµµάτι των χρηστών του Facebook αποτελούν και οι χρήστες 35-44 ετών που αγγίζουν 

το 17%. 

 

Ποσοστό χρηστών  του Facebook ανάλογα µε την 
ηλικία στην Ελλάδα

8%
7%

26%

32%
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25-34

35-44
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Πηγή: http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/greece 
 
 
5.2 Στατιστικά στοιχεία για το Twitter 

Το Twitter έχει προσελκύσει τεράστια προσοχή από τα µέσα τον τελευταίο καιρό 

, αλλά υπάρχει µεγάλη αβεβαιότητα σχετικά µε το σκοπό του Twitter. Είναι  µια 

υπηρεσία επικοινωνίας για τους φίλους και τις οµάδες, ένα µέσο ελεύθερης έκφρασης, ή 

απλά ένα εργαλείο µάρκετινγκ; 

Η έρευνα  εξέτασε τη δραστηριότητα ενός τυχαίου δείγµατος 300.000 χρηστών 

του Twitter  το Μάιο του 2009 για να ανακαλύψει πώς  χρησιµοποιούν οι άνθρωποι την 

υπηρεσία. Τα δεδοµένα έπειτα συγκρίθηκαν µε ευρήµατα για την δραστηριότητα σε 

άλλα κοινωνικά δίκτυα και online χώρους παραγωγής περιεχοµένου.  

Το 80% Του δείγµατός  (300.542 χρήστες, που συλλέγονται Μάιο 2009) 

ακολουθείται από ή ακολουθεί τουλάχιστον ένα χρήστη. Συγκριτικά, µόνο το 60 µε 65% 

των µελών άλλων κοινωνικών δικτύων είχαν τουλάχιστον έναν φίλο (όταν τα δίκτυα 

αυτά ήταν σε παρόµοιο επίπεδο ανάπτυξης). Αυτό σηµαίνει ότι οι χρήστες (σε αντίθεση 

µε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης γενικότερα) κατανοούν πώς λειτουργεί το Twitter. 

Παρά το γεγονός ότι οι άνδρες και οι γυναίκες ακολουθούν τον ίδιο αριθµό 

χρηστών στο Twitter , οι άνδρες έχουν 15% περισσότερους οπαδούς από τις γυναίκες. Οι 

άνδρες έχουν επίσης πιο ανταποδοτικές σχέσεις, κατά την οποία δύο χρήστες 

ακολουθούν ο ένας τον άλλο. Αυτή η «διάσπαση των  οπαδών» δείχνει ότι οι γυναίκες 

έχουν αυστηρότερα όρια για την εναλλαγή των σχέσεων. Αυτό είναι ενδιαφέρον, ιδίως 



αν ληφθεί υπόψη ότι οι γυναίκες κατέχουν µια σχετική πλειοψηφία στο Twitter: βρήκαµε 

ότι οι άνδρες συνιστούν το 45% των χρηστών τουTwitter, ενώ οι γυναίκες 

αντιπροσωπεύουν το 55. 

Ακόµη πιο ενδιαφέρον είναι ποιος ακολουθεί ποιον. Βρήκαµε ότι ένας µέσος 

άνδρας είναι σχεδόν δύο φορές πιο πιθανό να ακολουθήσει ένα άλλο άνδρα από ότι µια 

γυναίκα. Οµοίως, µια µέση γυναίκα έχει κατά 25% περισσότερες πιθανότητες να 

ακολουθήσει έναν άνδρα από µια γυναίκα. Τέλος, κατά µέσο όρο ένας άνδρας είναι κατά 

40% περισσότερο πιθανό να ακολουθηθεί από ένα άλλο άτοµο σε σχέση µε µια γυναίκα. 

Τα αποτελέσµατα αυτά δεν µπορούν να εξηγηθούν από τους διαφορετικούς ρυθµούς 

tweeting - τόσο οι άνδρες όσο και γυναίκες δηµοσιεύουν πληροφορίες µε τον ίδιο ρυθµό. 

 

  Γυναίκες Άνδρες 
Γυναίκες ακολουθούν 44% 56% 
Άνδρες ακολουθούν 35% 65% 
Γυναίκες ακολουθούνται απο 52% 48% 
Άνδρες ακολουθούνται από 42% 58% 

 

 

Αυτά τα αποτελέσµατα είναι εντυπωσιακά δεδοµένου  οτι προηγούµενες έρευνες 

έχουν δείξει αντίθετα αποτελέσµατα. Σε ένα τυπικό κοινωνικό δίκτυο, το µεγαλύτερο 

µέρος της δραστηριότητας επικεντρώνεται γύρω από τις γυναίκες - οι άνδρες 

ακολουθούν περιεχόµενο που παράγεται από γυναίκες που γνωρίζουν και δεν γνωρίζουν, 

και οι γυναίκες ακολουθούν το περιεχόµενο που παράγεται από τις γυναίκες που 

γνωρίζουν. Γενικά, οι άνδρες λαµβάνουν συγκριτικά µικρή προσοχή από άλλους άνδρες 

ή από γυναίκες. Έιναι άξιο απορίας σε ποιο βαθµό αυτό το πρότυπο των αποτελεσµάτων 

οφείλεται στο γεγονός ότι οι άνδρες και οι γυναίκες βρίσκουν το περιεχόµενο που 

παράγεται από άλλους άνδρες στο Twitter πιο συναρπαστικό από ό, τι σε ένα τυπικό 

κοινωνικό δίκτυο, και οι άνδρες βρίσκουν το περιεχόµενο που παράγεται από τις 

γυναίκες λιγότερο συναρπαστικό (λόγω της έλλειψης κοινής χρήσης φωτογραφιών , 

Λεπτοµερείς βιογραφίες, κ.λπ.). 

Οι τρόποι χρήσης του Twitter είναι επίσης πολύ διαφορετικοί από ένα τυπικό 

online κοινωνικό δίκτυο. Ένας τυπικός χρήστης του Twitter συµβάλλει πολύ σπάνια µε 

πληροφορίες. Μεταξύ των χρηστών του Twitter, ο µέσος αριθµός όλων των tweets ανά 

χρήστη είναι ένα. Αυτό µεταφράζεται σε περισσότερο από το ήµισυ των χρηστών του 

Twitter να δηµοσιεύουν  λιγότερο από µία φορά ανά 74 ηµέρες. 

 Ταυτόχρονα, υπάρχει ένα µικρό κοµµάτι των χρηστών που είναι πολύ 

δραστήριοι. Συγκεκριµένα, το 10% των χρηστών του Twitter αντιπροσώπευαν πάνω από 



το 90% των tweets. Σε ένα τυπικό κοινωνικό δίκτυο, το 10% των χρηστών  

αντιπροσωπευουν το 30% της συνολικής παραγωγής πληροφορίας. Με άλλα λόγια, η 

εισφορά πληροφοριών  στο Twitter είναι πιο συγκεντρωµένη µεταξύ των λίγων 

κορυφαίων χρηστών. Αυτό υπονοεί ότι το Twitter µοιάζει περισσότερο µε µια υπηρεσία 

‘ένας προς πολλόυς’ παρά µε ένα αµφίδροµο δίκτυο επικοινωνίας peer-to-peer. 

Piskorski, Mikolaj Jan and Andreea Gorbatai, "Social structure of collaboration on 

Wikipedia." Working Paper, Harvard Business School.  

http://blogs.hbr.org/cs/2009/06/new_twitter_research_men_follo.html 

 

 

5.3 Τα κοινωνικά δίκτυα έχουν περιορισµένη επίδραση στη διαδικασία 

λήψης απόφασης των καταναλωτών στην Ολλανδία.  

Σύµφωνα µε την έρευνα των Fleishman-Hillard τον δεκέµβριο του 2010 µε τίτλο  “The 

Digital Influence Index Study: ‘Understanding the Role of the Internet in the Lives of 

Consumers in the Netherlands”,  ανακαλύφθηκε πως στην Ολλανδία οι καταναλωτές δεν 

επηρεάζονται σηµαντικά από τα κοινωνικά δίκτυα για αγορές που προτίθενται να 

κάνουν. Πιο αναλυτικά τα συµπεράσµατα της παραπάνω έρευνας είναι: 

 

• Το ∆ιαδίκτυο είναι µακράν το πιο ισχυρό µέσο για τους ολλανδούς καταναλωτές. 

Επιρροή ορίζεται ως ένας συνδυασµός του χρόνου που οι καταναλωτές ξοδεύουν 

σε ένα µέσο  και τη σχετική σηµασία που αποδίδουν σε αυτό στην καθηµερινή 

τους ζωή. 

• Το διαδίκτυο χρησιµοποιείται κυρίως ως µέσο για την έρευνα  για µια απόφαση 

και για την ανεύρεση  υποστηρικτικών στοιχείων για τις αποφάσεις που 

λαµβάνονται. Οι µηχανές αναζήτησης είναι κλειδί στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων ενώ τα κοινωνικά δίκτυα, τουλάχιστον ακόµα, σπάνια 

χρησιµοποιούνται. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε 

διαρκή αγαθά και υπηρεσίες, το ∆ιαδίκτυο θεωρείται ως η σηµαντικότερη πηγή 

πληροφοριών. 

 

• Ένα  ιδιαίτερα αξιοσηµείωτο συµπέρασµα είναι ο περιθωριακός ρόλος των 

κοινωνικών δικτύων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Η δύναµη των 

κοινωνικών δικτύων φαίνεται να έγγειται στη συναισθηµατική σύνδεση µε τη 

µάρκα αντί να παρέχουν σαφείς οδηγίες που αποσκοπούν στην απόφαση αγοράς. 



• Σε γενικές γραµµές, οι Ολλανδοί εµπιστεύονται τις πληροφορίες που διατίθενται 

µέσω του ∆ιαδικτύου, ιδίως τις πληροφορίες που παρέχονται από την κυβέρνηση. 

Η εκτεταµένη ποσότητα των διαθέσιµων πληροφοριών online  καθιστά 

ευκολότερη την εύρεση πληροφοριών και  καθιστά δυνατό να λαµβάνονται καλά 

ισορροπηµένες αποφάσεις 

Κατά την αναζήτηση συµβουλών από άλλους, οι Ολλανδοί δίνουν µεγάλη αξία 

στις συµβουλές των φίλων, της οικογένειας και των συναδέλφων. Είναι 

αξιοσηµείωτο ότι η πλειοψηφία δηλώνει ότι εµπιστεύονται µόνο εν µέρει τις 

συµβουλές από  ξένους, ενώ παραδέχονται ότι η χρησιµότητά τους είναι πιο 

πιθανά υψηλή. Η αξιοπιστία του περιεχοµένου που παράγεται από χορηγία ή 

πληρωµένους bloggers είναι εξαιρετικά χαµηλή. 

• Οι Ολλανδοί καταναλωτές είναι πολύ εξοικειωµένοι µε τα  micro blogs όπως το 

Twitter. Σε γενικές γραµµές η άποψη είναι ότι οι άνθρωποι µοιράζονται πάρα 

πολλές ανούσιες προσωπικές πληροφορίες. Οι καταναλωτές, γνωρίζουν  επίσης 

πολύ καλά τις πιθανές συνέπειες της ανταλλαγής προσωπικών πληροφοριών που 

θα µπορούσαν να βλάψουν την καριέρα τους. 

•  

Οι εταιρείες που κάνουν χρήση των micro blogs για να ακούσουν και να 

προβλεψουν τα συµφέροντα των καταναλωτών έχουν εκτιµηθεί περισσότερο από 

εκείνες που δεν το κάνουν. (Πηγή: Fleishman-Hillard) 

 

               Απ’ αυτά τα ευρήµατα ο αριθµός 3 είναι ο πιο ενδιαφέρον. Τα Κοινωνικά 

δίκτυα διαδραµατίζουν δευτερεύοντα ρόλο στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Ίσως 

επειδή µιλάµε για κοινωνικά δίκτυα και όχι για κοινωνικά µέσα (Social Media). Υπάρχει 

διαφορά µεταξύ Social Media και κοινωνικών δίκτυων,και µάλιστα µεγάλη σύµφωνα µε 

τον Κωνσταντινίδη (Κωνσταντινίδης, 2010) δεδοµένου ότι τα κοινωνικά δίκτυα είναι 

µόνο ένας από τους πέντε τύπους  Κοινωνικών µέσων . ∆εδοµένου ότι υπάρχουν 

τέσσερις επιπλέον  τύποι Social Media , όλα αυτά µαζί παίζουν πράγµατι σηµαντικό 

ρόλο στο εύρηµα αυτό. Αυτό είναι προφανές αν δούµε  το συµπέρασµα 1 σε συνδυασµό 

µε το νούµερο 5. Οι Συµβουλές από τους φίλους, την οικογένεια και τους συναδέλφους 

µπορεί να είναι λεκτικές ή να παρέχονται µέσω της κοινωνικής δικτύωσης. Στο σηµείο 

αυτό η µελέτη δεν προβαίνει σε καµία διάκριση και κατά πάσα πιθανότητα οι 

καταναλωτές δεν βλέπουν τη σύνδεση συνοµιλία µε τους φίλους και την οικογένεια, 

όπως την κοινωνική δικτύωση. Κανείς δεν µπορεί να είναι σίγουρος και περισσότερη 

έρευνα είναι απαραίτητη σε αυτό το σηµείο. 



http://digitalstrategies.blogspot.com/2011/01/dutch-study-reveals-that-social.html 
 
 
 
 
5.4 Κατηγορίες χρηστών κοινωνικών δικτύων 
 

Ο σηµαντικότερος ίσως παράγοντας για την κατανόηση της επίδρασης των 

στρατηγικών µάρκετινγκ στα κοινωνικά δίκτυα, είναι η γνώση για τη συµπεριφορά των 

χρηστών στα κοινωνικά δίκτυα. Η έρευνα του Κωνσταντινίδη (Constantinides et. al, 

2011) για την Ολλανδία, προσδιόρισε τέσσερεις κατηγορίες χρηστών των υπηρεσιών 

κοινωνικής δικτύωσης που εντοπίζονται  ως "Αρχαρίοι", "συνήθεις χρήστες", 

"∆ιαπρεπείς Χρήστες" και "Εµπειρογνωµόνες ". 

Συµφωνα µε την έρευνα, υπάρχει ένας συσχετισµός µεταξύ της κατανοµής της  

οµάδας και του φύλου, της ηλικίας, της οικογενειακή κατάστασης, της εργασιακής 

κατάστασης, της δηµιουργίας περιεχοµένου από το χρήστη, του αριθµού των 

λογαριασµών και τη χρήση των λογαριασµών αυτών στις ΣΚ∆, του αριθµού των επαφών 

και τους λόγους συµµετοχής σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης. Από την άλλη πλευρά, 

δεν υπάρχει καµία σχέση µεταξύ των µεταβλητών που σχετίζονται µε την ιδιότητα του 

µέλους της οµάδας και το επίπεδο εκπαίδευσης, τη διάρκεια της χρήσης του ∆ιαδικτύου 

και της κοινωνικής δικτύωσης (περισσότεροι από αυτούς είναι χρήστες για περισσότερο 

από 8 χρόνια), ο αριθµός των ωρών περνούν στο ∆ιαδίκτυο , το είδος του προφίλ  (οι 

περισσότεροι χρήστες διαθέτουν ιδιωτικό προφίλ), καθώς και τον τρόπο πρόσβασης στις 

υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης. 

 

 
 
 
Περιγραφή Προφίλ 
 
 
 

«Αρχάριοι» :Το τµήµα αυτό αντιπροσωπεύει την πλειοψηφία του πληθυσµού: το 45% 

των χρηστών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης. Αυτή η οµάδα, σε σύγκριση µε τις 

υπόλοιπες, χαρακτηρίζεται από περιορισµένη δραστηριότητα στις ΣΚ∆. Οι περισσότεροι 

χρήστες σ’αυτή την κατηγορία συνδέονται µε µια υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης για να 

στέλνουν ιδιωτικά µηνύµατα (80,6%), να ψάξουν για άλλα άτοµα (79,5%), να 

ενηµερώσουν το προφίλ τους (73,9%), και για να ανταλλάξουν ή να ανεβάσουν 

φωτογραφιες (67,8%). Οι περισσότεροι έχουν λογαριασµούς σε µία µόνο υπηρεσία 



κοινωνικής δικτύωσης (58,3%) και το µεγαλύτερο ποσοστό των χρηστών έχει 10 ως 50 

επαφές (33,3%). Ο κύριος λόγος γι 'αυτούς να χρησιµοποιούν υπηρεσίες κοινωνικής 

δικτύωσης είναι να κρατήσουν επαφή µε τους φίλους τους και τους γνωστούς (51,1%). 

Η κοινωνικο-δηµογραφική ανάλυση δείχνει ότι η πλειονότητα των αρχαρίων είναι 

γυναίκες (55%), µεταξύ 25 και 34 ετών (46,7%), παντρεµένες (54,4%) και εργαζόµενες 

(63,3%). Ενώ οι αρχάριοι συµµετάσχουν σε διαφορες δραστηριότητες που 

προσανατολίζονται στην παροχή πληροφοριών στο ∆ιαδίκτυο (που µπορεί να 

χαρακτηριστεί ως παθητική στάση), είναι η οµάδα µε το χαµηλότερο ποσοστό των 

χρηστών που ασκούν δραστηριότητες αυτού του τύπου. Όσον αφορά τις δραστηριότητες 

που σχετίζονται µε την παραγωγή του περιεχοµένου (ενεργός συµµετοχή), περιορίζονται 

στην έκφραση απόψεων και εκτιµήσεις (60%). Όσον αφορά τα παραπάνω,οι  αρχάριοι 

µπορούν να χαρακτηριστούν ως επί το πλείστον παθητικοί χρήστες υπηρεσιών 

κοινωνικής δικτύωσης. 

 
«Συνήθεις» χρήστες»: Στην κατηγορία αυτή κατατάσσεται το 18,2% του συνόλου των 

χρηστών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης. Σε σύγκριση µε τις άλλες οµάδες, οι 

συνήθεις χρήστες που χαρακτηρίζονται από την εντατική χρήση των υπηρεσιών 

κοινωνικής δικτύωσης, για να αποστέλλουν ιδιωτικά µηνύµατα (97,3%), να λάµβάνουν 

πληροφορίες για πράγµατα που τους ενδιαφέρουν (97,3%), να ενηµερώνουν το προφίλ 

τους (95,9%), να αναζητούν άτοµα (94,5%), να ανακοινώνουν ειδήσεις ή πληροφορίες 

που πιστεύουν ότι θα µπορούσε να είναι ενδιαφέρουσες σε άλλα άτοµα (64,4%) και να 

ερευνούν τις ευκαιρίες απασχόλησης (53,4%). Ενώ το µεγαλύτερο ποσοστό (37%) των 

«συνηθών» χρηστών έχουν ένα λογαριασµό σε ΣΚ∆, είναι η οµάδα µε το υψηλότερο 

ποσοστό των ατόµων µε περισσότερους από δύο λογαριασµούς (30,2%). Το υψηλότερο 

ποσοστό αυτών των χρηστών (35,6%) έχει µεταξύ 10 έως 50 επαφές. Κύριοι λόγοι για τη 

χρήση υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης είναι η ευκολία του να µένουν σε επαφή µε 

τους φίλους και τους γνωστούς (65,8%) και η ψυχαγωγία (58,9%). 

Οι περισσότεροι χρήστες σε αυτή την κατηγορία είναι άνδρες (57,5%) µεταξύ 25 και 

44 ετών (57,6%), παντρεµένοι (43,8%) και εργαζόµενοι (65,8%). Όσον αφορά τη χρήση 

του ∆ιαδικτύου µε παθητικό τρόπο, η συµπεριφορά της κατηγορίας αυτής είναι παρόµοια 

ως ένα βαθµό µε τους αρχάριους, αλλά εµπλέκονται  πολύ περισσότερο σε 

δραστηριότητες µε διαδραστικό χαρακτήρα: Μεταφορά αρχείων (57,5%), συµµετοχή σε 

chats (69,9 %), λήψη ειδοποιήσεων µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (82,2%) και 

δηµιουργία εικονικών προσωπικοτήτων (avatars) (42,5%). Όσον αφορά τις 

δραστηρι’οτητες παραγωγής περιεχοµένου οι «συνήθεις» χρήστες στην πλειοψηφία τους 



δηµοσιεύουν απόψεις και  αποτιµήσεις προϊόντων (84,9%), συµµετέχουν σε φόρουµ 

(79,5%), αποστέλουν µηνυµάτα σε λίστες διανοµής (64,4%), και δηµιουργούν / 

αποστέλουν αρχεία µέσω του ∆ιαδικτύου (58,9%), και παρέχουν  σχόλια σε άλλα blogs 

(53,4%). 

 
«∆ιαπρεπείς» χρήστες : Στην κατηγορία αυτή κατατάσσεται  το 26,2% των χρηστών 

των χρηστων ΣΚ∆. Τα άτοµα σε αυτήν την κατηγορία, χρησιµοποιούν κυρίως τις ΣΚ∆ 

για  να αποστέλλουν ιδιωτικά µηνύµατα (98,1%), να αναζητούν άλλα άτοµα (97,1%), για 

να ενηµερώνουν το προφίλ τους (96,2%), να αναφέρουν σχετικά µε το τι κάνουν 

(90,5%),  να συζητούν σχετικά µε τι λένε ή κάνουν οι άνθρωποι που ξέρουν (88,6%), για 

να στέλνουν δηµόσια µηνύµατα  (78,1%) και να κάνουν gossip (52,4%). Τα περισσότερα 

άτοµα αυτής της οµάδας είναι ενεργά µέλη σε µια ΣΚ∆ µε υψηλό ποσοστό απ’ αυτούς 

(40%) µε πάνω από 100 επαφές. Μεταξύ των κύριων λόγων για τη χρήση ΣΚ∆ είναι η 

επαφή µε φίλους και γνωστούς (77,1%), η ψυχαγωγία (60%) και οι προσκλήσεις από 

άλλους να συµµετάσχουν (54,3%). 

Όσον αφορά τα κοινωνικο-δηµογραφικά χαρακτηριστικά της οµάδας αυτής, οι 

περισσότεροι είναι γυναίκες (65,7%), και το υψηλότερο ποσοστό είναι µεταξύ 25 και 34 

ετών (39%), παντρεµένοι (37,1%), και εργαζόµενοι (79,5%). Όσον αφορά τη χρήση των 

υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης οι «∆ιαπρεπείς» χρήστες συµµετέχουν σε παθητικές 

δραστηριότητες (αναζήτηση πληροφοριών) κατά τρόπο παρόµοιο µε άλλες οµάδες. 

Ωστόσο, η ενεργός συµµετοχή (δηµιουργία online περιεχοµένου) δεν είναι η 

αναµενόµενη σε αυτό το τµήµα µιας και σε ορισµένες πτυχές η δραστηριότητα αυτή 

είναι χαµηλότερη από εκείνη των  «συνήθων» χρηστών. Οι «∆ιαπρεπείς»  χρήστες 

προτιµούν να εκφράζουν απόψεις και εκτιµήσεις (71,4%) και να συµµετέχουν σε φόρουµ 

(64,8%). 

 
 

 «Ειδήµονες» χρήστες: Αυτό είναι το µικρότερο κοµµάτι χρηστών που 

αντιπροσωπεύουν το 10,5% των χρηστών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης, αλλά οι 

Ειδήµονες χρήστες  τείνουν να περνούν περισσότερες ώρες online από οποιαδήποτε άλλη 

κατηγορία και έχουν την πιο ενεργή και δραστήρια online κοινωνική ζωή. Το κοµµάτι 

αυτό, έχει τα υψηλότερα ποσοστά χρηστών που απασχολούνται ιδιαίτερα στις 

περισσότερες κατηγορίες  παθητικών και ενεργητικών δραστηριοτήτων των υπηρεσιών 

κοινωνικής δικτύωσης  από οποιονδήποτε άλλο (κοινή χρήση ή ανέβασµα φωτογραφιών, 

συζητηση για το τι λένε ή κάνουν οι άνθρωποι, λήψη πληροφοριών σχετικά µε πράγµατα 

που ενδιαφέρουν και επικοινωνία σκέψεων και ιδεών. Η συντριπτική πλειοψηφία τους 



ενηµερώνει το προφίλ τους (97,6%), στέλνουν προσωπικά µηνύµατα (97,6%), 

µοιράζονται συνδέσεις µε ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες (97,6%), αναφέρουν σχετικά µε το 

τι κάνουν (97,6%), συζητήσουν σχετικά µε φωτογραφίες που έχουν αναρτηθεί από τους 

φίλους τους (95,2%), µοιράζονται τη διάθεση τους (90,5%), στέλνουν δηµόσια µηνύµατα 

(85,7%), κάνουν  gossip (83,3%), λήψη εφαρµογών (81%), επικοινωνούν θέµατα τα 

οποία θεωρούν ότι µπορεί να είναι ενδιαφέρον σε άλλα άτοµα (78,6 %), αναφέρουν τη 

γνώµη τους σχετικά µε εταιρίες ή τα προϊόντα που χρησιµοποιούν (76,2%), γράφουν ή 

σχολιάζουν τις διαφηµίσεις (76,2%), και κατεβάζουν παιχνίδια (61,9%). Οι περισσότεροι 

ειδήµονες χρήστες είναι ενεργοί χρήστες µιας υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης (38,1%), 

αλλά είναι επίσης ο τοµέας µε το µεγαλύτερο ποσοστό ατόµων που διαθέτουν 

περισσότερους από έξι λογαριασµούς σε ΣΚ∆ (2,4%). Επιπλέον, το µεγαλύτερο ποσοστό 

(45,2%) έχει πάνω από 100 επαφές σε αυτές τις ιστοσελίδες. Τέλος, οι κύριοι λόγοι που 

τους οδηγούν  να χρησιµοποιούν τις ΣΚ∆ είναι συνήθως για να διατηρήσουν επαφή µε 

τους φίλους και τους γνωστούς (78,6%), η ψυχαγωγία (66,7%), επειδή όλοι οι φίλοι τους 

ήταν χρήστες (57,1%), και επειδή είχαν προσκληθεί (52,4%). 

Οι περισσότεροι  «ειδήµονες» χρήστες  είναι γυναίκες (69%), ηλικίας µεταξύ 16 

και 24 ετών (31%), αν και υπάρχει ένα υψηλό ποσοστό των χρηστών µεταξύ 35 και 44 

ετών (28,6%). Επίσης, πολλοί από αυτούς τους χρήστες είναι παντρεµένοι (31%) και 

εργαζόµενοι (45,2%). Όσον αφορά τη χρήση του ∆ιαδικτύου µε παθητικό τρόπο το  

χρησιµοποιούν σε ανάλογο βαθµό µε τις άλλες οµάδες, αλλά επίσης κάνουν χρήση 

ανταλλαγής αρχείων των peer to peer (61,9%) και επισκέπτονται ιστοσελίδες 

χρησιµοποιώντας avatars (54,8%). Από την άλλη πλευρά, οι «ειδήµονες» χρήστες είναι 

οι πλέον ενεργοί χρήστες του ∆ιαδικτύου, δεδοµένου ότι παράγουν περιεχόµενο µε 

διάφορους τρόπους. Συγκεκριµένα εκφράζουν απόψεις και αποτιµήσεις (95,2%), 

παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε άλλα blogs (83,3%), συµµετέχουν σε φόρουµ 

(73,8%),  δηµοσιεύουν περιεχόµενο στο ιστολόγιό τους (66,7%), δηµιουργούν/ 

αποστέλουν  αρχεία µέσω του ∆ιαδικτύου (64,3%) , και αποστέλουν µηνύµατα σε λίστες 

διανοµής (59,5%) (Constantinides,2010). 

 

 

5.5 Μέτρηση της ∆έσµευσης 

 

Στο τέλος του 2009 δηµοσιευτηκε απο την engagementdb.com µια έρευνα που 

αποπειράθηκε να µετρήσει τη δέσµευση των καταναλωτών στις 100 µεγαλύτερες 



επιχειρήσεις παγκοσµίως βαθµολογώντας κάθε κανάλι κοινωνικής δικτύωσης ξεχωριστά 

και αθροίζοντας τις επιµέρους βαθµολογίες. Τα συµπεράσµατα της έρευνας αυτής έχουν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον ιδιαίτερα αν προστεθεί το γεγονός πως οι κανόνες µέτρησης της 

δέσµευσης στα κοινωνικά δίκτυα δεν είναι ξεκάθαροι και υπάρχουν πολλές ερευνητικές 

προτάσεις για τη µέτρηση της. 

Η πρόσθεση  όλων των υπο-βαθµών  καθε καναλιού δίνει συνολική βαθµολογία 

για τη δέσµευση της κάθε µάρκας. ∆ικαιολογηµένα, σε όσα περισσότερα κανάλια 

δραστηριοποιείται µια εταιρία τόσο υψηλότερη θα είναι συνολική βαθµολογία της. Η 

κορυφαία βαθµολογία δέσµευσης µε βαθµό 127 ανήκει  στα Starbucks, τα οποία έχουν 

παρουσία σε 11 κανάλια κοινωνικών δικτύων. 

            Η Χαρτογράφηση των αποτελεσµάτων δέσµευσης των εταιρειών σε σχέση µε τον 

αριθµό των καναλιών που δραστηριοποιούνται αποκαλύπτει και µια ακόµα λεπτοµέρεια. 

Το µέσο βάθος της δέσµευσης που εκπροσωπείται από δύο γραµµές παλινδρόµησης 

όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραµµα. 

 

 

 

Εικόνα: Κατάταξη δέσµευσης των 100 καλύτερων εταιριών του κόσµου 

 

Πηγή: www.engagementdb.com/annualreport 

 

 

Χρησιµοποιούνται ∆ύο γραµµές παλινδρόµησης. Μία για τα εµπορικά σήµατα 

που ασχολούνται µε έξι ή λιγότερα κανάλια και µια για τα εµπορικά σήµατα που 

ασχολούνται µε επτά ή περισσότερα. Οι  εταιρίες που εµφανίζονται πάνω από τη γραµµή 



παρουσιάζουν µεγαλύτερη δέσµευση πελατών σε σχέση µε τον µέσο όρο, ενώ  αυτές που 

ασχολούνται µε τον ίδιο αριθµό καναλιών, αλλά εµφανίζονται κάτω από τις γραµµές 

είναι αυτές που η δέσµευση των πελατών τους είναι µικρότερη του µέσου όρου για τον 

συγκεκριµένο αριθµό καναλιών δραστηριοποιήσης. 

 Βρέθηκε επίσης ότι: 

 

 • Όσο ο αριθµός των καναλιών δραστηριοποίησης αυξάνεται, η συνολική δέσµευση 

αυξάνεται µε ταχύτερους ρυθµούς. Σκόπιµα χρησιµοποιήθηκαν δύο γραµµές 

παλινδρόµησης για να δείξουν την τάση – οι εταιρίες που βρίσκονταν σε επτά ή 

περισσότερα κανάλια έχουν πολύ βαθύτερη δέσµευση σε όλα τα κανάλια όπου ήταν 

παρούσες, σε σύγκριση µε τις εταιρίες που είναι παρούσες σε λιγότερα κανάλια. Υπάρχει 

µια εκθετική αύξηση στο µέγεθος της δέσµευσης, καθώς η εταιρία επεκτείνεται σε όλο 

και περισσότερα κανάλια. Αυτό αποδίδεται στο γεγονός οτι οι εταιρίες µαθαίνουν από τις 

εµπειρίες τους σε άλλα κανάλια, πράγµα που καθιστά ευκολότερο να πετύχουν βαθιά 

δέσµευση σε νέα κανάλια όπως το Twitter. Το αποτέλεσµα αυτό είναι επίσης µια 

αντανάκλαση της δέσµευσης των εταιριών στα κοινωνικά δίκτυα. Από τη στιγµή που θα 

επενδύσουν σε πολλα κανάλια, είναι πιο πιθανό να έχουν βαθιά δέσµευση σε καθένα από 

αυτά. 

 

. 

Η ∆έσµευση διαφέρει σε σχέση µε το αντικείµενο δραστηριότητας 

  

               ∆εν προκαλεί έκπληξη οτι η τάση δέσµευσης διαφέρει από εταιρία σε εταιρία 

σε σχέση µε το είδος της δραστηριότητας της. Όχι  µόνο ορισµένες εταιρίες, κατά µέσο 

όρο συµµετέχουν σε περισσότερα κανάλια, αλλά έχουν επίσης πολύ υψηλότερο ποσοστό 

δέσµευσηε των πελατών τους. Για παράδειγµα, τα µέσα ενηµέρωσης και οι τεχνολογικές 

εταιρίες τείνουν να είναι σε περισσότερα κανάλια και να έχουν βαθύτερη απήχηση. 

Αντίθετα, στο κοµµάτι της  ένδυσης, των καταναλωτικών προϊόντων καθώς και στις 

χρηµατοδοτικές εταιρίες η απήχηση σε γενικές γραµµές είναι µικρότερη, πράγµα 

αναµενόµενο, δεδοµένου ότι οι εταιρείες σε αυτές µόλις τώρα αρχίζουν να 

πειραµατίζονται µε την κοινωνική δικτύωση. Αλλά ακόµα και στον ίδιο τοµέα 

δραστηριότητας, υπάρχει ένα ευρύ φάσµα εµπλοκής και δέσµευσης. Στον τοµέα των 

αυτοκινήτων, µερικές µάρκες όπως η Toyota ασχολούνται µε πολλά κανάλια, ειδικά 

γύρω από το Prius. Αντίθετα, η πολυτέλεις µάρκες όπως οι  Mercedes Benz και Porsche 

συµµετέχουν σε δύο κανάλια η κάθε µία. Με άλλα λόγια, διαφορετικές οµάδες-στόχοι 



µπορεί να επηρεάσουν  το κατάλληλο επίπεδο κοινωνικής δέσµευσης των µέσων 

ενηµέρωσης, ακόµη και εντός του ίδιου κλάδου.  

 

 

Πηγή: www.engagementdb.com/annualreport 

 

 

 

Τέσσερα προφίλ δέσµευσης. 

 

Οι εταιρίες εξετάστηκαν ανάλογα µε τον αριθµό των καναλιών και την δέσµευση των 

πελατών σ’αυτα. Έτσι προέκυψαν τέσσερεις κατηγορίες προφίλ η ονοµασία των οποίων 

δόθηκε από την engagementdb.com και τις ταξινοµούν ως εξής : 

 

• Mavens ( Οι καλύτεροι στο χώρο). Οι εταιρίες που ασχολούνται µε επτά ή περισσότερα 

κανάλια και Βρίσκονται πάνω από το µέσο όρο  στη βαθµολογία δέσµευσης. Έταιρίες 

όπως η Starbucks και η Dell είναι σε θέση να διατηρήσουν ένα υψηλό επίπεδο 

δέσµευσης σε πολλαπλά κοινωνικά δίκτυα. Οι εταιρίες που χαρακτηρίζονται ως Mavens 

δεν έχουν µόνο µια ισχυρή στρατηγική και ειδικές οµάδες που ασχολούνται µόνο µε τα 

κοινωνικά δίκτυα, αλλά τα χρησιµοποιούν σαν  ένα βασικό κόµµάτι   της στρατηγικής 

µάρκετινγκ. Εταιρείες όπως αυτές δεν µπορούσαν να φανταστούν τη λειτουργία τους 

χωρίς µια ισχυρή παρουσία στα κοινωνική µέσα. 

 



• Πεταλούδες (Butterflies). Αυτές οι εταιρίες, ασχολούνται µε επτά ή περισσότερα 

κανάλια, αλλά έχουν χαµηλότερο από το µέσο όρο σκορ δέσµευσης. Οι Πεταλούδες, 

όπως η American Express και η Hyundai έχουν παρουσία σε πολλά διαφορετικά 

κανάλια, αλλά τείνουν να εξαπλωθούν σ’ αυτά πολύ λίγο, επενδύοντας σε µερικά 

κανάλια, ενώ αφήνουν τα άλλα χωρίς εποπτεία. Φιλοδοξία τους είναι να είναι να γίνουν 

Maven και µπορεί να φτάσουν εκεί - αλλά εξακολουθούν να αγωνίζονται για την 

εξαργύρωση της επένδυσης τους στα κοινωνικά δίκτυα και να ενστερνιστούν την πλήρη 

συνοµιλία µε πολλαπλό τρόπο, όπως συνεπάγεται για την επίτευξη υψηλού βαθµού 

δέσµευσης. 

 

• Επιλεκτικές (Selectives). Ως επιλεκτικές χαρακτηρίζονται οι εταιρίες  που ασχολούνται 

µε έξι ή λιγότερα κανάλια και  έχουν υψηλότερο σκορ δέσµευσης από το µέσο όρο. 

Selectives όπως είναι η H & M και η Philips έχουν µια πολύ ισχυρή παρουσία σε λίγα 

κανάλια όπου επικεντρώνονται στη συµµετοχή των πελατών βαθύτατα όταν και όπου 

έχει σηµασία. Τα τµήµατα που ασχολούνται µε τα κοινωνικά δίκτυα  τείνουν να είναι 

ελαφρά στελεχωµένα – αν υπάρχουν , πράγµα που σηµαίνει ότι από προεπιλογή, θα 

πρέπει να επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους.   

 

• Wallflowers. Αυτές οι εταιρίες ασχολούνται µε έξι ή λιγότερα κανάλια και έχουν σκορ 

εµπλοκής κάτω του µέσου όρου.Τα Wallflowers όπως είναι τα McDonalds και η BP είναι 

αργές ή µόλις ξεκινήσαν. Βρίσκονται στην προσπάθεια να κατανοήσουν τον τρόπο 

λειτουργίας των κοινωνικών δικτύων µε δοκιµές σε λίγα κανάλια. Επίσης, είναι 

προσεκτικοί για τους κινδύνους, αβέβαιοι για τα πλεονεκτήµατα, και ως εκ τούτου έχουν 

µικρή δέσµευση των καταναλωτών  στα κανάλια όπου είναι παρούσες. 

 

 

Οι Οικονοµικές επιδόσεις συσχετίζονται µε τη δέσµευση. 

 

             Αν και κανείς δεν έχει ακόµη τα στοιχεία για τον ακριβή προσδιορισµό της 

αιτίας και αποτέλεσµατος, η έρευνα του engagementdb παρατήρησε  µία οικονοµική 

αντιστοιχία µεταξύ αυτών που έχουν συµµετάσχει ενεργά  στα κοινωνικά δίκτυα και σε 

εκείνους που αποδίδουν καλύτερα οικονοµικά σε σχέση µε τους ανταγωνιστές τους. Πιο 

συγκεκριµένα, οι εταιρείες που έχουν βαθιά δέσµευση  και είναι ιδιαίτερα δηµοφιλείς 

στα κοινωνικά δίκτυα ξεπερνούν τους ανταγωνιστές τους τόσο στα έσοδα όσο και στα 

κέρδη µε σηµαντική διαφορά. Στην πραγµατικότητα, τα Mavens έχουν υποστεί ισχυρή 



αύξηση των εσόδων τους και του µεριδίου αγοράς , παρά την κατάσταση της σηµερινής 

οικονοµίας.  

Βρέθηκε επίσης ότι η πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα από µόνη της µπορεί να 

έχει θετικό αντίκτυπο:οι  Πεταλούδες απολαµβάνουν σηµαντικά ισχυρότερες επιστροφές 

εσόδων από τις Selectives ή τα Wallflowers. Η υπόθεση των συγγραφέων 

επικεντρώνεται γύρω από τα σηµεία επαφής: Περισσότερα σηµεία επαφής µπορούν να 

έχουν πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο, προκαλώντας το viral marketing, την ενίσχυση της 

αναγνωρισιµότητας του σήµατος και την αύξηση του όγκου των πωλήσεων. Από την 

άλλη πλευρά, είναι ενδιαφέρον να σηµειωθεί ότι σε σύγκριση µε τις πεταλούδες, οι 

Selectives έχουν υψηλότερα ακαθάριστα και τα καθαρά κέρδη, γεγονός που υποδηλώνει 

ότι η βαθιά εµπλοκή σε µερικά κανάλια µπορεί να είναι µια επιβράβευση και 

αποτελεσµατική στρατηγική στα  κοινωνικά δίκτυα. Εστίαζοντας πάνω στο βάθος της 

δέσµευσης στα συγκριµένα κανάλια παρουσιάζεται µια ευκαιρία για την καλύτερη 

κατανόηση του πελάτη, στη γρήγορη αντίδραση στις ανάγκες των πελατών, καθώς και 

στη βελτίωση της ικανοποίησης - η οποία µε τη σειρά της δηµιουργεί τιµολογιακή 

δύναµη και οδηγεί στην επιχειρηµατική επιτυχία. Αυτό παραπέµπει στο γεγονός οτι το 

βέλτιστο επίπεδο της παρουσίας και της δέσµευσης εξαρτάται από ποικίλους 

παράγοντες. ∆εν κάνει για όλους, αλλά κάθε επιχείρηση ανάλογα µε τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της οφείλει να διαλέξει την κατάλληλη στρατιγηκή επιτυχίας. Αν και 

αυτά τα ευρήµατα δεν οδηγούν απαραίτητα σε σχέση αιτίου-αιτιατού, εξακολουθούν να 

κατέχουν ισχυρές  επιπτώσεις στην αύξηση των πωλήσεων. Η δέσµευση στα κοινωνικά 

δίκτυα και η οικονοµική επιτυχία πάνε µαζί  για να διατηρήσουν ένα υγιή επιχειρηµατικό 

κύκλο: η πελατοκεντρική νοοτροπία που απορρέει από τη βαθιά κοινωνική 

αλληλεπίδραση επιτρέπει σε µια εταιρεία τον εντοπισµό και την κάλυψη των αναγκών 

των πελατών στην αγορά, δηµιουργώντας υψηλά κέρδη. Η οικονοµική επιτυχία της 

επιχείρησης, µε τη σειρά της, επιτρέπει την περαιτέρω επενδύση στη δέσµευση για την 

οικοδόµηση ακόµη καλύτερης γνώσης του πελάτη, δηµιουργώντας έτσι ακόµα 

περισσότερο τα κέρδη - και ο κύκλος συνεχίζεται. 

(www.engagementdb.com/annualreport) 

 
 
 

 

 

5.6 Κατάταξη των εταιριών µε τους περισσότερους οπαδούς στο 
Facebook 
 



 
 Συµφωνα µε την socialbakers.com οι πενήντα εταιρίες µε τους περισσότερους 

οπαδούς στο Facebook παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Τα στοιχεία ειναι του 

Ιουνίου του 2011 και ενδέχεται να αλλάξουν µιας και η χρηση των κοινωνικών δικτύων 

είναι ρευστή και ολοένα και περισσότερες εταιρίες δίνουν το παρών στις ηλεκτρονικές 

κοινότητες µέρα µε τη µέρα.  Άξιο αναφοράς στον παρακάτω πίνακα είναι η διαφορά του 

αριθµού των οπαδών της πρώτης απο την πεντηκοστή εταιρία. Πιο συγκεκριµένα, η 

Coca-Cola προσεγγίζει τα 30 εκατοµµύρια οπαδούς και είναι πρώτη στην κατάταξη ενω 

η adidas Football έχει περίπου 4,4 εκατοµµύρια. Η διαφορά είναι τεράστια αν 

αναλογιστεί κανείς πως όλες οι εταιρίες του πίνακα είναι αναγνωρίσιµες σε κάθε γωνιά 

του πλανήτη.  

Επίσης, άλλη µια παρατήρηση είναι ότι οι ρυθµοί ανάπτυξης κάποιων εταιριών 

είναι πολύ µεγαλύτεροι από το µέσο όρο του ρυθµού ανάπτυξης ο οποίος κυµαίνεται στο 

53%. Η συγκεκριµένη παρατήρηση είναι δείγµα της πιθανής προσπάθειας κάποιων 

εταιριών για την επέκταση των δραστηριοτήτων µάρκετινγκ στα κοινωνικά δίκτυα. 

 

 

Πίνακας: οι 50 εταιρίες µε τους περισσότερους οπαδούς στο facebook 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΠΑ∆ΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

1 Coca-Cola  29 555 038  45.45% 

2 Disney  25 097 942  73.28% 

3 Starbucks  22 763 509  21.77% 

4 Oreo  20 706 734  32.35% 

5 Red Bull  19 821 458  42.80% 

6 Converse All Star  18 968 207  62.08% 

7 Converse  17 994 811  86.16% 

8 Skittles  17 549 678  24.18% 

9 PlayStation  15 376 921  128.79% 

10 iTunes  15 212 912  63.70% 

11 Pringles  14 317 776  73.33% 

12 Victoria's Secret  13 767 365  31.91% 

13 

Windows Live 

Messenger  13 663 688  50.71% 

14 Ferrero Rocher  11 381 830  72.09% 

15 Monster Energy  11 014 050  46.14% 

16 Nutella  10 404 584  51.62% 

17 iPod  10 217 832  19.94% 

18 adidas Originals  10 193 614  61.52% 

19 Xbox  9 750 143  87.06% 

20 Victoria's Secret Pink  9 498 839  27.93% 

21 Dr Pepper  9 480 961  31.73% 

22 ZARA  9 292 055  25.81% 

23 Starburst  9 140 121  29.20% 

24 Disney Pixar  8 871 879  36.47% 



25 McDonald's  8 769 657  41.22% 

26 Nike Football  8 060 322  95.82% 

27 Subway  7 559 090  121.36% 

28 Reese's  7 497 788  21.40% 

29 H&M  7 414 268  29.54% 

30 BlackBerry  7 020 775  79.81% 

31 Taco Bell  6 853 412  37.18% 

32 Starbucks Frappuccino  6 839 960  32.48% 

33 Burberry  6 527 020  93.54% 

34 Walmart  6 350 625  137.95% 

35 Lacoste  5 921 847  54.40% 

36 BMW  5 773 884  46.64% 

37 Mountain Dew  5 414 833  44.71% 

38 DC Shoes  5 369 924  83.76% 

39 Puma  5 212 109  52.95% 

40 Sony Ericsson  4 989 545  75.01% 

41 5 Gum  4 866 705  28.99% 

42 Buffalo Wild Wings  4 805 099  31.71% 

43 Gucci  4 709 243  44.85% 

44 Kohl's  4 669 368  42.49% 

45 Forever 21  4 667 018  25.79% 

46 Target  4 655 210  44.73% 

47 Ferrari  4 545 479  51.54% 

48 Nike  4 514 532  37.57% 

49 Levi's  4 378 729  72.56% 

50 adidas Football  4 375 357  39.14% 

Πηγή: http://www.socialbakers.com/facebook-pages/brands/?interval=last-6-
months#chart-intervals 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Ερεύνα για τις Σελίδες Κοινωνικής ∆ικτύωσης και τη συµπεριφορά των 

χρηστών. 

 

6.1 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

 

 Η παρούσα έρευνα διεξήχθη µε τη χρήση ενός on-line ερωτηµατολογίου το οποίο 

δηµοσιεύτηκε από τον Ιούνιο έως το ∆εκέµβριο του 2011. Συλλέχθηκαν 231 

ερωτηµατολόγια  από όλη τη Χώρα µε άτοµα από 16 έως 64 ετών. Για την συλλογή των 

ερωτηµατολογίων χρησιµοποιήθηκε η µη πιθανοτική µέθοδος  ώστε να εξασφαλιστεί η 

αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατος. 

 Το ερωτηµατολόγιο βασίστηκε σε ένα συνδυασµό ερωτήσεων κλειστού τύπου, 

διχοτοµηµένων και πολλαπλών απαντήσεων. Οι κύριοι στόχοι του ερωτηµατολογίου 

ήταν η απόκτηση πληροφοριών για τον Έλληνα καταναλωτή όσον αφορά την εµπειρία 

και την ικανότητα χρήσης του διαδικτύου γενικότερα, τον βαθµό εµπλοκής και χρήσης 

σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, τους λόγους χρήσης των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, 

τον αριθµό των επαφών που διατηρεί µέσω σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, τον τρόπο 

πρόσβασης σ’ αυτές, τον αριθµό  των λογαριασµών που µπορεί να διατηρεί κάποιος σε 

διαφορετικές σελίδες κοινωνικής δικτύωσης και δηµογραφικά στοιχεία για τους χρήστες. 

 Σηµαντικός παράγοντας στα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας αποτελεί η 

χρήση του διαδικτύου από τους Έλληνες πολίτες. Σύµφωνα µε την έρευνα του 

παρατηρητηρίου για την ψηφιακή Ελλάδα,  ∆υναµικότεροι χρήστες του διαδικτύου 

αναδεικνύονται οι άνδρες (49%) σε σχέση µε τις γυναίκες (40%), οι νέοι ηλικίας 16-24 

ετών µε το 86% να κάνει χρήση του διαδικτύου , τα άτοµα υψηλού µορφωτικού επιπέδου 

(76%)  και οι κάτοικοι των µεγάλων αστικών κέντρων (53%). Η ηλικία παραµένει 

σηµαντικός προσδιοριστικός παράγοντας της διείσδυσης του διαδικτύου µιας και οι 

χρήστες του διαδικτύου µειώνονται σηµαντικά όσο η ηλικία ανεβαίνει.  

 

 



 

Εικόνα : ποσοστό ατόµων που χρησιµοποιούν το διαδίκτυο το τελευταίο τρίµηνο του 2010 µε 

βάση το φύλο, την ηλικία, το µορφωτικό επίπεδο και την περιοχή στην Ελλάδα 

Πηγή: http://www.observatory.gr/files/images/internet_users_profile_2011.png 

 

 

 Η τεχνική ανάλυσης που χρησιµοποιήθηκε για την παρούσα εργασία χωρίστηκε 

σε δύο στάδια. Μετά τη συλλογή και µορφοποίηση των δεδοµένων που συλλέχθηκαν και 

µε τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS, πραγµατοποιήθηκε µια cluster analysis  

στο πρώτο στάδιο ώστε να καθοριστούν οι διαφορετικές οµάδες των χρηστών των 

σελίδων κοινωνικής δικτύωσης. Το κριτήριο που καθόρισε την οµάδα κατάταξης ήταν το 

επίπεδο συµµετοχής στα κοινωνικά µέσα.   

 Στο δεύτερο στάδιο, αναλύθηκαν οι διαφορές ανάµεσα στις οµάδες που 

δηµιουργήθηκαν και στα προφίλ των χρηστών. Τα προφίλ των χρηστών δηµιουργήθηκαν 

µε βάση τα κοινωνικό-δηµογραφικά χαρακτηριστικά και την επάρκεια τους όσον αφορά 

τη χρήση του internet.  

 

 

 

 

 

 

 



6.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

 Πριν από την παρουσίαση των αποτελεσµάτων της ανάλυσης οµαδοποίησης 

(cluster analysis) θεωρήθηκε σκόπιµο να παρουσιαστούν κάποια γενικότερα ευρήµατα 

σε σχέση µε τις κοινωνικό-δηµογραφικές µεταβλητές του δείγµατος ώστε να υπάρξει µια 

πιο σφαιρική εικόνα για το προφίλ των ατόµων που συµµετείχαν στην έρευνα. Πιο 

συγκεκριµένα παρακάτω, παρουσιάζονται διαγραµµατικά όλα τα δηµογραφικά στοιχεία 

του δείγµατος (ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, επίπεδο σπουδών και εργασία), τα 

κοινωνικά χαρακτηριστικά των συµµετεχόντων καθώς επίσης και η σχέση των 

ερωτώµενων µε το διαδίκτυο και τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης (χρόνια χρήσης και 

συχνότητα χρήσης διαδικτύου, ενεργή ή µη χρήση σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, 

τρόπος πρόσβασης, χρόνος χρήσης σελίδων κοινωνικής δικτύωσης κλπ). 

 

∆ηµογραφικά στοιχεία 
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 Όσον αφορά την ηλικία, το δείγµα αποτελείται κυρίως από άτοµα 20-29 ετών 

µιας και όπως αναλύθηκε παραπάνω είναι η ηλικιακή οµάδα που χρησιµοποιεί 

περισσότερο το διαδίκτυο. Ο αριθµός των συµµετεχόντων από στις ηλικίες από 30 ετών 

έως 54 ετών είναι περίπου ίσος παρουσιάζοντας µια µικρή αύξηση στην κατηγορία 45-

54. Ο αριθµός των συµµετεχόντων ηλικίας από 55 έως 64 ετών είναι ιδιαίτερα µικρός 

καθώς στην κατηγορία αυτή συµφώνα µε το παρατηρητήριο για την ψηφιακή Ελλάδα  

µόνο το 25% του πληθυσµού είναι χρήστες του διαδικτύου. Επίσης, αποτελεί άξιο 



αναφοράς το γεγονός ότι δεν υπήρξε κανένας στην ηλικιακή κατηγορία 65-74 η οποία 

συµπεριελήφθη στο ερωτηµατολόγιο. 

 

 

 

 

  Τα άτοµα που συµµετείχαν στην έρευνα είναι κυρίως άτοµα ανώτερης ή 

ανώτατης εκπαίδευσης µε τους απόφοιτους της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης να 

ακολουθούν. 
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 Η οικογενειακή κατάσταση των ατόµων του δείγµατος περιλαµβάνει εξ ίσου 

παντρεµένους, ανύπανδρους που ζουν µόνοι και ανύπανδρους που ζουν µε τους γονείς 

τους. Μικρός είναι ο αριθµός των ατόµων του δείγµατος που είτε είναι χωρισµένοι, είτε 

ανύπανδροι που ζουν µε τον σύντροφο τους. 
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 Όσον αφορά την εργασιακή κατάσταση, Η συντριπτική πλειοψηφία των 

ερωτώµενων είναι υπάλληλοι ενώ σηµαντικός είναι αριθµός των ανέργων- 

συνταξιούχων. Κρίνοντας απ την κατανοµή της ηλικίας στο δείγµα η πλειοψηφία στην 

κατηγορία άνεργοι συνταξιούχοι είναι άνεργοι. 
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 Περνώντας απ τα δηµογραφικά στα κοινωνικά χαρακτηριστικά, ζητήθηκε από 

τους ερωτώµενους να κρίνουν την προσωπικότητα τους. Στο παραπάνω διάγραµµα 

παρουσιάζονται συνοπτικά οι απαντήσεις για το πόσο περιπετειώδης, αυθόρµητος, 

ενεργητικός, τολµηρός, ενθουσιώδης, κοινωνικός, εξωστρεφής και ενεργητικός είναι 

κάποιος.  Οι αριθµοί που εµφανίζονται στις µπάρες του διαγράµµατος είναι ο αριθµός 



των ατόµων που έδωσαν την αντίστοιχη απάντηση. Η πλειοψηφία των ερωτώµενων 

θεωρεί εαυτόν από µέτρια έως πολύ για το καθένα από τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της 

ερώτησης. 

 

Εξοικείωση µε το διαδίκτυο 
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Όσον αφορά τη χρήση του διαδικτύου οι περισσότερες περιπτώσεις στο δείγµα 

µας είναι χρήστες για περισσότερα από οχτώ έτη ενώ ελάχιστοι είναι αυτοί που κάνουν 

χρήση του διαδικτύου λιγότερα από δυο χρόνια. Σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι η 

ιστοσελίδα του facebook εξυπηρετεί ένα δισεκατοµµύριο χρήστες παγκοσµίως ήτοι το 

44% του on-line  πληθυσµού, διαφαίνεται η τάση ότι τα κοινωνικά µέσα θα αποτελέσουν 

αναπόσπαστο κοµµάτι χρήσης του διαδικτύου τα επόµενα χρόνια. Η τάση αυτή εκτιµάται 

ότι θα διαφανεί και στη χώρα µας. 

 

 

 



Συχνότητα χρήσης Internet
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Η συχνότητα χρήσης του διαδικτύου είναι µια σηµαντική µεταβλητή γιατί είναι 

ενδεικτική της τάσης ενσωµάτωσης του διαδικτύου στη καθηµερινότητα. Στο δείγµα µας 

η συντριπτική πλειοψηφία χρησιµοποιεί το διαδίκτυο πολλές φορές την µέρα από το 

σπίτι ενώ η καθηµερινή χρήση του διαδικτύου από το χώρο της εργασίας είναι εξίσου 

σηµαντική. Παρατηρούµε επίσης ότι όσον αναφορά τη πρόσβαση στο διαδίκτυο από 

κάποιο δηµόσιο χώρο ή από κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυµα είναι ιδιαίτερα περιορισµένη 

µιας και η έρευνα αυτή αφορά βάσει προϋποθέσεων εργαζόµενους.  
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 Ο πιο συνηθισµένος τρόπος πρόσβασης στα κοινωνικά δίκτυα είναι ο 

ηλεκτρονικός υπολογιστής. Παρ’ όλα αυτά το ποσοστό των ατόµων που χρησιµοποιούν 

και το κινητό και τον υπολογιστή για την πρόσβαση σε αυτά είναι εξίσου σηµαντικό. 

Σύµφωνα µε µια έρευνα που διεξήχθη για την εταιρία comscore (Fredericks, Becker, 

Hendrickson, 2011) η χρήση του κινητού τηλεφώνου για την πρόσβαση στα κοινωνικά 

δίκτυα όλο και αυξάνεται. 
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 Ένα µείζον ζήτηµα που εγείρεται είναι η ασφάλεια των προσωπικών 

πληροφοριών όσον αναφορά τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Ο τύπος του προφίλ που 

επιλέγουν οι χρήστες των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης επιτρέπει ως ένα βαθµό την 

εξασφάλιση ότι οι προσωπικές τους πληροφορίες δεν εκτίθενται στο ευρύ κοινό. Εφόσον 

ο χρήστης επιλέξει να έχουν πρόσβαση στις προσωπικές του πληροφορίες  µόνο εκείνοι 

που αυτός επιτρέπει, εξασφαλίζεται ως ένα βαθµό η δηµόσια έκθεση του. Στο δείγµα µας 

πάνω από το 50% των χρηστών έχει πάντα ιδιωτικό προφίλ. Αντίθετα το ποσοστό των 

χρηστών που έχουν πάντα δηµόσιο προφίλ είναι κάτω από 10%. Στο δείγµα της 

παρούσας µελέτης  ενώ υπάρχει ένας  µικρός αριθµός ατόµων που δεν γνωρίζει αν το 

προφίλ του είναι δηµόσιο ή ιδιωτικό. 

 
 



 
 
Η χρήση των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης είναι ιδιαίτερα αυξηµένη από το 

σπίτι όπου από το 45% των χρηστών έχει πρόσβαση σ’ αυτές πολλές φορές την ηµέρα 

ενώ 15% των χρηστών έχουν πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα κάθε µέρα είτε από το 

σπίτι είτε από το κινητό τους. Άξιο παρατήρησης είναι ότι το 40% των χρηστών δεν 

µπαίνει ποτέ στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης από τη δουλειά του ή από κάποιο 

εκπαιδευτικό ίδρυµα (38%). Ο λόγος για το ότι δεν συµβαίνει αυτό είναι ότι πολλοί 

εργοδότες φιλτράρουν στα εταιρικά δίκτυα σελίδες που θα µπορούσαν να αποσπάσουν 

την προσοχή του εργαζοµένου από την δουλειά του. 

 

 

 

 

  
6.2 CLUSTER ANALYSIS 
 
 Με τη βοήθεια του Στατιστικού πακέτου SPSS  πραγµατοποιήθηκε η διαδικασία 

οµαδοποίησης των περιπτώσεων που ερευνήθηκαν. Για το clustering  χρησιµοποιήθηκε ο 

αλγόριθµος K-means ο οποίος έχει χρησιµοποιηθεί σε παρόµοιες ποιοτικές έρευνες 

συµφώνα µε τη βιβλιογραφία (Boone & Roehm, 2002). Επειδή η ανάλυση σε οµάδες 

(cluster analysis) µε τη βοήθεια του αλγορίθµου k-means  δεν είναι ιεραρχική, 

χρησιµοποιήθηκε και η µέθοδος των µέσων δεσµών και του Ward ( Ward and average 



linkage methods). Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται τα αποτελέσµατα της 

ανάλυσης. 

 
 
 

Η διαδικασία ακολουθεί ένα απλό και εύκολο τρόπο για να ταξινοµήσει τα  

δεδοµένα που µέσα σε έναν ορισµένο αριθµό clustrers που έχουν καθοριστεί εκ των 

προτέρων. Η βασική ιδέα είναι να καθοριστούν k κέντρα, ένα για κάθε  οµάδα. Αυτά τα 

κέντρα θα πρέπει να τοποθετηθούν µε ένα έξυπνο τρόπο γιατί η διαφορετική θέση 

προκαλεί διαφορετικό  αποτέλεσµα κάθε φορά. Έτσι, η καλύτερη επιλογή είναι να 

τοποθετηθούν τα κέντρα όσο το δυνατόν µακριά το ένα από το άλλο. Το επόµενο βήµα 

είναι να ληφθεί κάθε σηµείο που ανήκει  σε ένα σύνολο δεδοµένων και να συσχετιστεί µε 

το πλησιέστερο κέντρο. Όταν δεν εκκρεµεί κανένα σηµείο, το πρώτο βήµα έχει 

ολοκληρωθεί και έχει δηµιουργηθεί η πρώτη οµαδοποίηση. Σε αυτό το σηµείο ο 

αλγόριθµος θα πρέπει να υπολογίσει εκ νέου k νέα  κέντρα βάρους  ως κέντρα βάρους 

των οµάδων που προκύπτουν από το προηγούµενο βήµα. Αφού δηµιουργηθούν αυτά τα 

νέα κέντρα βάρους k, µια νέα συσχέτιση πρέπει να γίνει µεταξύ των ίδιων σηµείων του 

συνόλου των δεδοµένων µε το πλησιέστερο νέο κέντρο βάρους.  Ένας βρόχος έχει 

δηµιουργηθεί. Ως αποτέλεσµα αυτού του βρόχου µπορεί να παρατηρήσουµε ότι τα 

κέντρα βάρους k αλλάξουν τη θέση βήµα-βήµα µέχρι να µην µπορούν να γίνουν 

περισσότερες αλλαγές. Στον παρακάτω πίνακα  (πίνακας 1) παρουσιάζεται το ιστορικό 

των επαναλήψεων που ακολούθησε ο αλγόριθµος για τον σχηµατισµό των τεσσάρων 

clusters. Ακολουθεί ο πίνακας 2 που παρουσιάζεται η αντιστοιχία περιπτώσεων-οµάδων. 

 

Iteration History 

Iteration 

Change in Cluster Centers 

1 2 3 4 
1 5,270 14,626 13,868 14,280 

2 4,089 ,754 ,382 ,960 

3 ,000 ,713 ,625 ,000 

4 ,000 ,780 ,828 ,000 

5 ,000 1,087 1,170 ,000 

6 ,000 ,563 ,550 ,000 

7 ,000 ,257 ,246 ,000 

8 ,000 ,358 ,318 ,000 

9 ,000 ,131 ,121 ,000 

10 ,000 ,000 ,000 ,000 

Πίνακας 1: Ιστορικό επαναλήψεων αλγόριθµου Κ-means 

 



 
 
 
 
 
 
 

Cluster Membership 

Case 
Number Cluster Distance 

Case 
Number Cluster Distance 

1 3 8,086 31 2 9,537 

2 3 8,948 32 2 12,399 

3 3 9,656 33 3 11,123 

4 3 9,923 34 2 8,776 

5 2 10,005 35 2 11,673 

6 3 8,562 36 2 7,889 

7 2 9,386 37 2 11,881 

8 3 10,785 38 4 11,157 

9 2 10,010 39 2 9,140 

10 2 11,504 40 2 9,350 

11 2 9,605 41 4 12,377 

12 3 11,288 42 4 7,553 

13 3 10,985 43 3 12,376 

14 2 9,484 44 3 10,554 

15 2 7,059 45 3 9,826 

16 3 8,806 46 3 15,178 

17 2 7,947 47 4 6,595 

18 3 11,280 48 4 16,537 

19 2 10,432 49 4 10,771 

20 3 10,109 50 4 14,717 

21 3 10,592 51 2 10,628 

22 3 11,368 52 4 10,058 

23 3 9,204 53 4 10,517 

24 3 11,011 54 4 13,114 

25 2 9,788 55 4 13,318 

26 3 9,617 56 4 9,273 

27 2 11,208 57 3 11,386 

28 3 10,861 58 2 11,771 

29 2 10,567 59 4 13,074 

30 2 10,121 60 4 13,457 

61 4 11,023 91 3 8,782 

62 4 12,793 92 4 9,272 

63 4 8,661 93 2 8,580 

64 3 12,053 94 2 9,902 

65 1 2,839 95 3 9,416 

66 3 9,487 96 1 18,549 

67 3 10,562 97 2 10,003 

68 2 9,922 98 3 11,120 



69 4 10,182 99 3 14,224 

70 2 14,164 100 4 9,896 

71 2 11,857 101 3 7,678 

72 4 10,834 102 3 6,206 

73 4 8,607 103 3 6,355 

74 4 8,768 104 3 7,837 

75 2 9,312 105 3 7,829 

76 2 10,144 106 4 6,080 

77 2 9,214 107 3 6,476 

78 2 9,458 108 3 8,852 

79 2 11,505 109 3 6,263 

80 4 12,977 110 3 6,888 

81 2 8,348 111 3 7,139 

82 3 7,429 112 4 6,763 

83 4 12,174 113 3 7,441 

84 3 9,273 114 3 6,560 

85 3 7,325 115 3 7,290 

86 2 7,625 116 2 7,205 

87 3 9,450 117 3 6,793 

88 3 9,408 118 4 6,875 

89 3 7,237 119 2 6,574 

90 4 7,998 120 4 7,155 

121 4 7,188 151 4 6,875 

122 2 7,484 152 2 6,796 

123 2 7,484 153 4 7,155 

124 2 7,494 154 4 7,188 

125 2 7,531 155 2 7,484 

126 4 6,400 156 2 7,484 

127 4 6,532 157 2 7,709 

128 4 6,407 158 2 7,531 

129 3 9,450 159 4 6,400 

130 2 9,845 160 4 6,532 

131 2 6,944 161 4 6,407 

132 4 9,566 162 3 10,562 

133 4 9,591 163 2 9,922 

134 4 9,465 164 4 10,182 

135 2 8,883 165 2 14,164 

136 3 6,355 166 2 11,876 

137 3 7,561 167 4 11,206 

138 3 7,829 168 4 8,537 

139 4 6,080 169 4 8,708 

140 3 6,476 170 2 9,325 

141 3 8,852 171 2 10,127 

142 3 6,263 172 2 9,214 

143 3 6,888 173 2 9,458 

144 3 7,139 174 2 11,523 

145 4 6,763 175 4 12,958 



146 3 7,441 176 2 8,150 

147 3 6,560 177 3 7,429 

148 3 7,290 178 4 12,057 

149 2 7,205 179 3 9,273 

150 3 6,793 180 3 7,325 

181 2 7,625 211 2 7,739 

182 3 8,596 212 3 8,782 

183 2 7,811 213 4 9,272 

184 2 9,845 214 2 8,580 

185 2 6,629 215 2 9,902 

186 4 6,400 216 3 9,416 

187 4 6,532 217 3 7,441 

188 3 8,782 218 3 6,560 

189 4 9,272 219 3 7,290 

190 2 8,387 220 2 7,205 

191 2 9,902 221 3 7,099 

192 3 9,416 222 4 6,875 

193 3 10,437 223 1 2,839 

194 2 8,776 224 1 2,573 

195 3 11,288 225 1 2,105 

196 3 10,985 226 1 2,494 

197 2 9,484 227 4 6,875 

198 2 7,059 228 1 2,839 

199 3 8,948 229 1 2,573 

200 3 8,562 230 1 2,105 

201 3 10,785 231 1 2,494 

202 2 10,010       
203 2 11,504       
204 4 14,717       
205 2 10,628       
206 3 11,288       
207 3 10,985       
208 2 9,484       
209 2 7,059       
210 3 8,806       
Πίνακας 2: Αντιστοιχία περιπτώσεων δείγµατος σε οµάδες. 

 

 

Σύµφωνα µε τη θεωρία οµαδοποίησης, η συµβολή των µεταβλητών στη 

δηµιουργία οµάδων δεν είναι η ίδια. Η κάθε µεταβλητή επηρεάζει σε διαφορετικό 

ποσοστό τον σχηµατισµό των cluster. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται για κάθε µία 

µεταβλητή του πειράµατος µας το στατιστικό F, το οποίο όσο µεγαλύτερη η τιµή του, 

τόσο µεγαλύτερη και η συµβολή της µεταβλητής στην οποία αναφέρεται. Εξυπακούεται 

πως η εκάστοτε µεταβλητή θα πρέπει να είναι στατιστικά σηµαντική (µε πιθανότητα 



µικρότερη του 0.05). Στον πίνακα 3 παρουσιάζεται η συµβολή κάθε µεταβλητής του 

πειράµατος και το αν είναι ή όχι στατιστικά σηµαντική. 

 

                 ANOVA 

 
Cluster Error 

F Sig. 

Mean 

Square df 

Mean 

Square df 

Zscore(internet_use_years) 2,019 3 ,973 227 2,076 ,104 

Zscore(home_use) 34,762 3 ,669 227  51,968 ,000 

Zscore(work_use) 6,296 3 ,921 227 6,834 ,000 

Zscore(edu_use) 8,716 3 ,887 227 9,831 ,000 

Zscore(public_spot_use) 1,729 3 ,975 227 1,774 ,153 

Zscore(mobile_use) 21,077 3 ,738 227       28,541 ,000 

Zscore(email_use) 2,589 3 ,965 227 2,684 ,047 

Zscore(FTP_transfer) 7,294 3 ,945 227 7,721 ,000 

Zscore(instant_messaging) 11,320 3 ,858 227 13,200 ,000 

Zscore(chat) 18,714 3 ,788 227 23,747 ,000 

Zscore(ip_phone_skype) 19,241 3 ,783 227 24,559 ,000 

Zscore(forum_use) 8,947 3 ,919 227 9,735 ,000 

Zscore(reviews) 10,605 3 ,912 227 11,634 ,000 

Zscore(wickiepedia) 9,248 3 ,935 227 9,891 ,000 

Zscore(blog_use) 11,775 3 ,887 227 13,275 ,000 

Zscore(video_podcasts_etc) 23,594 3 ,770 227 30,641 ,000 

Zscore(peer_to_peer) 10,572 3 ,895 227 11,809 ,000 

Zscore(email_notifications) 15,466 3 ,849 227 18,222 ,000 

Zscore(avatar_pages_use) 2,912 3 ,966 227 3,013 ,031 

Zscore(forum_participation) 9,143 3 ,889 227 10,288 ,000 

Zscore(review_writting) 9,056 3 ,890 227 10,181 ,000 

Zscore(group_messaging) 11,766 3 ,860 227 13,675 ,000 

Zscore(wicki_data_add) 2,160 3 ,974 227 2,216 ,087 

Zscore(blogging) 7,515 3 ,902 227 8,328 ,000 

Zscore(comment_other_blogs) 14,026 3 ,823 227 17,035 ,000 

Zscore(internet_file_creation_send) 18,989 3 ,817 227 23,229 ,000 

Zscore(internet_product_design) 4,174 3 ,960 227 4,348 ,005 

Zscore(first_use_sns_time) 65,534 3 ,178 227 369,039 ,000 

Zscore(how_many_contacts) 64,765 3 ,184 227 352,781 ,000 

Zscore(access_sns) 47,412 3 ,392 227 120,838 ,000 

Zscore(Access_home) 28,615 3 ,634 227 45,127 ,000 

Zscore(access_work) 37,351 3 ,524 227 71,326 ,000 

Zscore(access_university) 37,710 3 ,519 227 72,627 ,000 

Zscore(access_public) 46,007 3 ,415 227 110,753 ,000 

Zscore(access_mobile) 39,160 3 ,494 227 79,227 ,000 

Zscore(photo_upload) 57,620 3 ,270 227 213,170 ,000 

Zscore(comment_pics) 51,777 3 ,341 227 151,957 ,000 



Zscore(make_conversations) 49,081 3 ,376 227 130,418 ,000 

Zscore(gossip) 51,754 3 ,343 227 151,050 ,000 

Zscore(update_profile) 62,918 3 ,202 227 312,248 ,000 

Zscore(private_messaging) 47,329 3 ,397 227 119,219 ,000 

Zscore(public_messaging) 52,596 3 ,329 227 159,944 ,000 

Zscore(tagging) 54,593 3 ,306 227 178,552 ,000 

Zscore(information_taking) 48,347 3 ,387 227 124,908 ,000 

Zscore(job_search) 51,361 3 ,348 227 147,467 ,000 

Zscore(post_news) 54,116 3 ,314 227 172,115 ,000 

Zscore(share_mood) 55,348 3 ,295 227 187,919 ,000 

Zscore(share_links) 53,218 3 ,322 227 165,336 ,000 

Zscore(communicate_ideas_thoughts) 55,524 3 ,291 227 190,481 ,000 

Zscore(report_what_i_do) 61,215 3 ,221 227 276,711 ,000 

Zscore(report_brands_i_use) 62,524 3 ,208 227 301,233 ,000 

Zscore(comment_adds) 63,357 3 ,198 227 320,738 ,000 

Zscore(see_advertisment) 53,046 3 ,331 227 160,364 ,000 

Zscore(sns_use_hours_per_week) 45,682 3 ,414 227 110,382 ,000 

Zscore(sns_usefull_me) 32,345 3 ,586 227 55,215 ,000 

Zscore(sns_contributes_communication) 19,620 3 ,764 227 25,696 ,000 

Zscore(sns_contributes_information) 24,432 3 ,695 227 35,152 ,000 

Zscore(sns_usefull_generally) 24,004 3 ,703 227 34,125 ,000 

Zscore(sns_use_without_professional) 31,133 3 ,658 227 47,345 ,000 

Zscore(sns_easy_for_me) 49,289 3 ,561 227 87,827 ,000 

Zscore(sns_easy_generally) 58,883 3 ,489 227 120,372 ,000 

Zscore(sns_use_easy_remember) 44,678 3 ,616 227 72,538 ,000 

Zscore(sns_use_easy_to_remember) 63,008 3 ,430 227 146,539 ,000 

Zscore(sns_interaction_easy) 66,953 3 ,391 227 171,420 ,000 

Zscore(sns_capable_easy) 54,665 3 ,494 227 110,729 ,000 

Zscore(sns_use_easy_for_everyone) 40,650 3 ,649 227 62,633 ,000 

Zscore(sns_use_agreement) 21,882 3 ,726 227 30,151 ,000 

Zscore(sns_connection_is_good) 19,694 3 ,747 227 26,367 ,000 

Zscore(sns_use_good_idea_for_me) 18,271 3 ,769 227 23,760 ,000 

Zscore(i_will_participate_in_sns) 25,857 3 ,679 227 38,088 ,000 

Zscore(i_will_share_information_sns) 23,220 3 ,692 227 33,538 ,000 

Zscore(i_will_use_sns) 22,947 3 ,704 227 32,572 ,000 

Zscore(i_will_propose_sns) 23,101 3 ,692 227 33,373 ,000 

Zscore(friends_negative_to_sns) 37,085 3 ,663 227 55,969 ,000 

Zscore(family_negative_sns) 37,695 3 ,644 227 58,510 ,000 

Zscore(others_negative_to_sns) 38,127 3 ,634 227 60,148 ,000 

Zscore(sns_safety_worries_me) 25,500 3 ,763 227 33,442 ,000 

Zscore(sns_can_affect_me_psycologically) 27,073 3 ,739 227 36,641 ,000 

Zscore(sns_addictive_to_me) 26,270 3 ,729 227 36,047 ,000 

Zscore(sns_dangerous_for_me_family) 20,847 3 ,815 227 25,575 ,000 

Zscore(worried_not_doing_activities) 8,381 3 ,896 227 9,351 ,000 

Zscore(sns_keep_declarations) 40,421 3 ,711 227 56,853 ,000 



Zscore(sns_information_fair) 36,165 3 ,691 227 52,366 ,000 

Zscore(sns_services_clear) 39,692 3 ,657 227 60,387 ,000 

Zscore(sns_reliable) 33,061 3 ,720 227 45,923 ,000 

Zscore(sns_companies_act_responsibly) 43,299 3 ,633 227 68,399 ,000 

Zscore(sns_trustfull) 32,114 3 ,714 227 44,963 ,000 

Zscore(worried_posting_personal_information) 26,391 3 ,773 227 34,120 ,000 

Zscore(I_can_trust_most_sns) 38,622 3 ,654 227 59,084 ,000 

Zscore(sns_are_ethical) 37,262 3 ,689 227 54,044 ,000 

Zscore(gender) 3,188 3 ,972 227 3,281 ,022 

Zscore(age) 30,349 3 ,674 227 45,009 ,000 

Zscore(studies) 6,836 3 ,924 227 7,402 ,000 

Zscore(marrital_status) 5,843 3 ,920 227 6,352 ,000 

Zscore(employment) 5,124 3 ,929 227 5,515 ,001 

Zscore(extrovert) 4,725 3 ,938 227 5,035 ,002 

Zscore(energetic) 10,521 3 ,858 227 12,258 ,000 

Zscore(social) 15,689 3 ,832 227 18,856 ,000 

Zscore(enthusiastic) 3,051 3 ,958 227 3,184 ,025 

Zscore(daring) 7,857 3 ,895 227 8,776 ,000 

Zscore(active) 8,725 3 ,886 227 9,853 ,000 

Zscore(sopontaneus) 2,951 3 ,954 227 3,093 ,028 

Zscore(andventurus) 6,025 3 ,918 227 6,560 ,000 

Zscore(sns_use_too_mental_effort) 34,922 3 ,644 227 54,200 ,000 

Zscore(sns_generally_easy_to_use) 53,935 3 ,606 227 89,017 ,000 

Zscore(sns_use_good_idea) 23,038 3 ,713 227 32,326 ,000 

Zscore(sns_use_is_fun) 25,428 3 ,681 227 37,349 ,000 

Zscore(doughts_sns_use) 27,254 3 ,763 227 35,726 ,000 

Zscore(sns_make_me_feel_bad) 37,695 3 ,626 227 60,237 ,000 

Zscore(sns_not_safe) 2,710 3 ,966 227 2,805 ,041 

Zscore(worried_about_personal_information) 25,387 3 ,775 227 32,737 ,000 

Zscore(worried_distracting_other_things) 27,977 3 ,735 227 38,081 ,000 

Zscore(sns_have_money_to_success) 49,385 3 ,579 227 85,238 ,000 

Zscore(sns_wont_terrify_users) 39,767 3 ,647 227 61,458 ,000 

Zscore(sns_design_is_user_affected) 42,579 3 ,614 227 69,373 ,000 

Zscore(sns_profile_type) 62,833 3 ,208 227 301,482 ,000 

active_sns_user 13,816 3 ,025 227 550,857 ,000 

fb_active_account 13,603 3 ,037 227 368,936 ,000 

fb_inactive_account ,025 3 ,013 227 2,005 ,114 

fb_no_account ,038 3 ,025 227 1,515 ,211 

fb_not_know ,000 3 ,000 227 . . 

Twitter_active_account 5,282 3 ,112 227 46,964 ,000 

Twitter_inactive_account ,119 3 ,056 227 2,106 ,100 

Twitter_no_account 6,532 3 ,134 227 48,884 ,000 

Twitter_not_know ,022 3 ,013 227 1,750 ,158 

youtube_active_account 6,652 3 ,161 227 41,406 ,000 

youtube_inactive_account ,327 3 ,087 227 3,757 ,012 



youtube_no_account ,868 3 ,097 227 8,953 ,000 

youtube_not_know ,003 3 ,004 227 ,651 ,583 

MySpace_active_acount ,357 3 ,045 227 7,861 ,000 

MySpace_inactive_acount ,155 3 ,064 227 2,440 ,065 

MySpace_no_account 5,000 3 ,182 227 27,397 ,000 

MySpace_not_know ,108 3 ,037 227 2,951 ,034 

Hi5_active_account ,000 3 ,000 227 . . 

Hi5_inactive_account ,376 3 ,093 227 4,035 ,008 

Hi5_no_account 3,432 3 ,178 227 19,304 ,000 

Hi5_not_know 2,335 3 ,103 227 22,663 ,000 

Friendster_active_account ,000 3 ,000 227 . . 

Friendster_inactive_account ,010 3 ,009 227 1,152 ,329 

Friendster_no_account ,682 3 ,112 227 6,062 ,001 

Friendster_not_know 7,159 3 ,157 227 45,657 ,000 

Flickr_active_account ,044 3 ,029 227 1,515 ,211 

Flickr_inactive_account ,756 3 ,078 227 9,727 ,000 

Flickr_no_account 2,801 3 ,174 227 16,065 ,000 

Flickr_not_know 1,299 3 ,137 227 9,480 ,000 

Linkedin_active_account ,471 3 ,074 227 6,342 ,000 

Linkedin_inactive_account ,553 3 ,066 227 8,411 ,000 

Linkedin_no_account ,848 3 ,126 227 6,747 ,000 

Linkedin_not_know 4,147 3 ,164 227 25,360 ,000 

zoo_active_acount ,314 3 ,065 227 4,815 ,003 

zoo_inactive_account ,287 3 ,073 227 3,925 ,009 

zoo_no_account 1,272 3 ,143 227 8,904 ,000 

zoo_not_know 2,118 3 ,172 227 12,325 ,000 

Orkut_active_acount ,000 3 ,000 227 . . 

Orkut_inactive_account ,000 3 ,000 227 . . 

Orkut_no_account ,300 3 ,042 227 7,109 ,000 

Orkut_not_know 8,302 3 ,143 227 58,064 ,000 

Xing_active_acount ,000 3 ,000 227 . . 

Xing_inactive_account ,002 3 ,004 227 ,569 ,636 

Xing_no_account ,201 3 ,035 227 5,663 ,001 

Xing_not_know 8,484 3 ,140 227 60,705 ,000 

Match_active_acount ,000 3 ,000 227 . . 

Match_inactive_account ,000 3 ,000 227 . . 

Match_no_account ,991 3 ,067 227 14,715 ,000 

Match_not_know 7,819 3 ,151 227 51,796 ,000 

first_use_sns_time 200,546 3 ,543 227 369,039 ,000 

diaskedasi 10,567 3 ,115 227 92,183 ,000 

epaggelmatiko_endiaferon 2,123 3 ,100 227 21,303 ,000 

prosklithika 1,711 3 ,164 227 10,413 ,000 

trendy 2,533 3 ,131 227 19,270 ,000 

epafi_me_filous 11,224 3 ,099 227 113,591 ,000 

oloi_filoi_xristes 3,981 3 ,174 227 22,944 ,000 



enimerwsi_ekdiloseis 3,592 3 ,158 227 22,689 ,000 

enimerwsi_gia_proionta ,751 3 ,121 227 6,216 ,000 

new_friends 2,561 3 ,134 227 19,160 ,000 

new_prof_aquintances 3,459 3 ,114 227 30,370 ,000 

closer_relationships 2,069 3 ,094 227 21,986 ,000 

partner_seeking ,302 3 ,069 227 4,370 ,005 

people_i_know_fb 12,991 3 ,050 227 260,450 ,000 

people_i_know_myspace ,040 3 ,017 227 2,362 ,072 

people_i_know_Hi5 ,000 3 ,000 227 . . 

people_i_know_youtube ,412 3 ,075 227 5,491 ,001 

people_i_know_flickr ,002 3 ,004 227 ,569 ,636 

people_i_know_Twitter 4,978 3 ,109 227 45,551 ,000 

people_i_know_fotolog ,000 3 ,000 227 . . 

people_i_know_xingLinkedin ,290 3 ,066 227 4,423 ,005 

people_i_know_other ,025 3 ,013 227 2,005 ,114 

people_personal_only_internet_fb 12,288 3 ,072 227 171,003 ,000 

people_personal_only_internet_Myspace ,044 3 ,029 227 1,515 ,211 

people_personal_only_internet_Hi5 ,000 3 ,000 227 . . 

people_personal_only_internet_youtube 1,428 3 ,076 227 18,816 ,000 

people_personal_only_internet_flickr ,000 3 ,000 227 . . 

people_personal_only_internet_Twitter 3,933 3 ,110 227 35,649 ,000 

people_personal_only_internet_Fotolog ,000 3 ,000 227 . . 

people_personal_only_internet_XingLinkedin ,140 3 ,036 227 3,857 ,010 

people_personal_only_internet_other ,025 3 ,013 227 2,005 ,114 

people_internet_to_personal_fb 3,857 3 ,183 227 21,040 ,000 

people_internet_to_personal_Myspace ,062 3 ,021 227 2,989 ,032 

people_internet_to_personal_Hi5 ,000 3 ,000 227 . . 

people_internet_to_personal_youtube ,943 3 ,109 227 8,653 ,000 

people_internet_to_personal_flickr ,022 3 ,013 227 1,750 ,158 

people_internet_to_personal_Twitter 2,214 3 ,095 227 23,225 ,000 

people_internet_to_personal_fotolog ,000 3 ,000 227 . . 

people_internet_to_personal_XingLinkedin ,008 3 ,013 227 ,653 ,582 

people_internet_to_personal_other ,003 3 ,004 227 ,651 ,583 

people_only_internet_fb 4,725 3 ,175 227 26,944 ,000 

people_only_internet_myspace ,089 3 ,025 227 3,632 ,014 

people_only_internet_hi5 ,010 3 ,009 227 1,152 ,329 

people_only_internet_youtube 1,719 3 ,117 227 14,676 ,000 

people_only_internet_flickr ,044 3 ,029 227 1,515 ,211 

people_only_internet_twitter 3,770 3 ,093 227 40,546 ,000 

people_only_internet_fotolog ,000 3 ,000 227 . . 

people_only_internet_xingLinkedin ,018 3 ,017 227 1,051 ,371 

people_only_internet_other ,003 3 ,004 227 ,651 ,583 

see_advertisment 24,520 3 ,153 227 160,364 ,000 

meiosi_xronos_anapausis 1,179 3 ,233 227 5,060 ,002 

meiosi_ypnos ,299 3 ,169 227 1,772 ,153 



meiwsi_cinema 2,046 3 ,215 227 9,517 ,000 

meiosi_tv 1,432 3 ,235 227 6,090 ,001 

meiosi_radio ,948 3 ,209 227 4,535 ,004 

meiosi_volta_eksodos ,604 3 ,126 227 4,802 ,003 

meiosi_diavasma ,461 3 ,221 227 2,082 ,103 

meiosi_meleti 1,620 3 ,136 227 11,955 ,000 

meiosi_douleia 1,082 3 ,101 227 10,749 ,000 

meiosi_sport ,545 3 ,108 227 5,058 ,002 

meiosi_anazitisi 1,306 3 ,237 227 5,521 ,001 

meiosi_allo ,000 3 ,000 227 . . 

profile_pics 11,281 3 ,096 227 116,904 ,000 

real_name 7,999 3 ,148 227 54,002 ,000 

birthplace 4,923 3 ,179 227 27,534 ,000 

birthday 10,151 3 ,114 227 88,721 ,000 

email 8,797 3 ,137 227 64,178 ,000 

phone_number ,178 3 ,056 227 3,197 ,024 

work ,809 3 ,084 227 9,629 ,000 

relationship_status 1,388 3 ,119 227 11,708 ,000 

hobby 1,596 3 ,116 227 13,784 ,000 

nothing ,038 3 ,021 227 1,808 ,147 

how_often_sns_many_times_day 7,081 3 ,139 227 50,790 ,000 

how_often_sns_daily ,917 3 ,131 227 7,013 ,000 

how_often_sns_many_times_week ,770 3 ,074 227 10,411 ,000 

how_often_sns_2_3_times_week ,408 3 ,045 227 9,112 ,000 

how_often_sns_once_week ,010 3 ,013 227 ,763 ,516 

how_often_sns_less_than_once_week ,130 3 ,036 227 3,566 ,015 

Πίνακας 3:  Αναλυτική παρουσίαση της συµβολής των µεταβλητών στην δηµιουργία οµάδων. 

 
 Οι µεταβλητές που παρουσιάζουν τις µεγαλύτερες τιµές στο στατιστικό F και  

άρα οι κυριότερες παράµετροι στον σχηµατισµό των cluster είναι  αν κάποιος είναι 

ενεργός χρήστης κάποιας σελίδας κοινωνικής δικτύωσης (active_sns_user)  το πότε 

ξεκίνησε να χρησιµοποιεί τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης για πρώτη φορά 

(Zscore(first_use_sns_time)) , αν διαθέτει ενεργό λογαριασµό στο facebook , το πόσες 

επαφές έχει σε κάποια σελίδα δικτύωσης (Zscore(how_many_contacts)), πόσο συχνά 

ενηµερώνει το προφίλ του (Zscore(update_profile)) και πόσο συχνά αναφέρει τι κάνει.  

Επίσης, καθοριστικής σηµασίας είναι και το αν κάποιος έχει δει κάποια διαφήµιση στα 

µέσα κοινωνικής δικτύωσης (Zscore(see_advertisment))  καθώς και αν την έχει 

σχολιάσει (Zscore(comment_adds)). 

 Στον αντίποδα, το πόσα χρόνια χρησιµοποιεί κάποιος το διαδίκτυο , αν η χρήση 

του διαδικτύου µειώνει τον χρόνο που κάποιος διαβάζει ή κοιµάται, ή αν συνδέεται στα 



κοινωνικά δίκτυα µια φορά την εβδοµάδα δεν επηρεάζει καθόλου το σχηµατισµό των 

οµάδων µιας και οι µεταβλητές αυτές είναι στατιστικά µη σηµαντικές. Ειδικά η µη 

σηµαντικότητα της χρήσης του διαδικτύου τονίζει πως το δείγµα διαθέτει την 

απαιτούµενη εµπειρία στη χρήση του. Επιπλέον, στατιστικά µη σηµαντικό είναι και το 

αν κάποιος διαθέτει ανενεργό λογαριασµό στο Facebook, στο MySpace, στο Friendster 

και στο Xing. Ενώ δεν παίζει ρόλο αν κάποιος δεν γνωρίζει το Twitter,το MySpace και 

το YouTube. Αυτό συµβαίνει διότι η πλειοψηφία των περιπτώσεων απάντησε θετικά 

στην ερώτηση για το αν γνωρίζει τις συγκεκριµένες σελίδες ή όχι. Όσον αφορά τον τύπο 

των επαφών που διαθέτει κάποιος στις διάφορες σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, ο 

σχηµατισµός των cluster δεν επηρεάζεται από το αν οι διασυνδέσεις που έχει κάποιος 

στο flickr, στο MySpace, στο Xing, στο LinkedIn και στο hi5 είναι άνθρωποι τους 

οποίους γνωρίζει ο χρήστης προσωπικά, ή τους γνώρισε µέσω ιντερνετ και επέκτεινε τη 

γνωριµία σε προσωπικό επίπεδο, ή η γνωριµία αυτή παρέµεινε µόνο ηλεκτρονική.   

 

 Στους πίνακες που ακολουθούν φαίνεται πως 

διαχωρίζονται ποσοτικά οι περιπτώσεις σε κάθε cluster. 

Αξιοσηµείωτο είναι ότι ενώ το cluster 1  έχει δέκα 

περιπτώσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 4,2% του 

δείγµατος και θα µπορούσε να θεωρηθεί ιδιαίτερα 

µικρό σε αριθµό περιπτώσεων σε σχέση µε τα 

υπόλοιπα. Εύλογη ήταν η επιλογή κατά τη διάρκεια της 

διερεύνησης,  τριών cluster. Όµως, όπως φαίνεται και στον πίνακα που απεικονίζει τις 

αποστάσεις των κέντρων των cluster, οι αποστάσεις του cluster 1 είναι µεγάλες σε σχέση 

µε τις επιµέρους αποστάσεις των υπόλοιπων cluster. Έτσι, η  

 επιλογή τριών οµάδων θα οδηγούσε στην παραµονή του cluster 1 και στην συγχώνευση 

των cluster 2 και 3. Μιας και η 

επιλογή των περιπτώσεων στις 

οµάδες  

γίνεται µε γνώµονα την απόσταση 

της κάθε περίπτωσης από το κέντρο 

του cluster. Γι’ αυτό το λόγο 

επιλέχθηκε η διατήρηση του cluster 1 µιας όπως θα εξηγηθεί και στην ερµηνεία των 

οµάδων που δηµιουργήθηκαν περιέχει άτοµα µεγάλης ηλικίας τα οποία χρησιµοποιούν 

µόνο βασικές λειτουργίες του διαδικτύου. 

 

Αριθµός περιπτώσεων / οµάδα 

Cluster 1 10,000 

2 78,000 

3 85,000 

4 58,000 

Valid 231,000 

Missing ,000 

Αποστάσεις ανάµεσα στα τελικά κέντρα των οµάδων 

Cluster 1 2 3 4 

1  22,992 23,669 19,201 

2 22,992  5,522 12,397 

3 23,669 5,522  12,391 

4 19,201 12,397 12,391  



6.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Η ανάλυση σε οµάδες (cluster analysis) που χρησιµοποιήθηκε, είχε ως σκοπό να 

οµαδοποιήσει τα άτοµα του δείγµατος σε οµάδες σε σχέση µε τον βαθµό συµµετοχής τους 

στις Σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Με την ανάλυση αυτή εντοπίστηκαν τέσσερεις 

διαφοροποιηµένες οµάδες (clusters) τις οποίες ονοµάσαµε για περιγραφικούς λόγους 

”Αρχάριους”, “ συνήθεις χρήστες”, “ Ικανούς χρήστες” και “ ειδικούς”.  

   Όπως αναλύεται και στον πίνακα 6 υπάρχει συσχέτιση µεταξύ της κατανοµής των 

οµάδων και το φύλο, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, την εργασία, τις 

δραστηριότητες των χρηστών όσον αφορά την πληροφόρηση και την παραγωγή 

περιεχοµένου στο διαδίκτυο, τον αριθµό των ενεργών λογαριασµών που διατηρούν στις 

σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, τον αριθµό των επαφών τους και τους λόγους για τους 

οποίους χρησιµοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα. Από την άλλη, δεν βρέθηκε συσχέτιση 

µεταξύ των δηµιουργηθέντων οµάδων και του χρονικού διαστήµατος  που χρησιµοποιεί 

κάποιος το διαδίκτυο καθώς και  της συχνότητας χρήσης του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

   Για τον καθορισµό της ύπαρξης µιας συσχέτισης ή σχέσης µεταξύ µιας οµάδας 

και κάθε µιας από τις µεταβλητές του πειράµατος χρησιµοποιήθηκε ο έλεγχος 

ανεξαρτησίας  χ2.  Για τον έλεγχο ανεξαρτησίας µια χ2 πιθανότητα µικρότερη ή ίση µε 0,05 

για διάστηµα εµπιστοσύνης 95% ερµηνεύεται ως αιτιολογία για την απόρριψη της 

µηδενικής υπόθεσης (Η0) και για αυτό το λόγο µπορούµε να συµπεράνουµε πως υπάρχει 

συσχέτιση µεταξύ των ερευνηθέντων µεταβλητών και της οµάδας. 

 

 “Νέοι στις νέες τεχνολογίες” 

   Η οµάδα των  “Νέων στις νέες τεχνολογίες” είναι ίσως αυτή στην οποία θα πρέπει 

να δοθεί περισσότερη προσοχή. Ο λόγος είναι ότι στη διαδικασία πραγµατοποίησης του 

πειράµατος, ενώ ο αριθµός των περιπτώσεων που καλύπτει είναι σχετικά µικρός (4,3% του 

πληθυσµού) Η απόσταση του κέντρου της συγκεκριµένης οµάδας σε σχέση µε τις 

υπόλοιπες είναι µεγάλη και όπως αναφέρθηκε παραπάνω η µείωση του αριθµού των cluster 

οδηγούσε στην συγχώνευση των οµάδων των  “συνηθών χρηστών” και “Ικανών χρηστών”  

αφήνοντας ανέπαφη την οµάδα των “Νέων στις νέες τεχνολογίες”.  Επίσης οι τιµές των 

µεταβλητών των περιπτώσεων αυτής της οµάδας θα µπορούσαν στατιστικά να θεωρηθούν 

ακραίες τιµές και να αφαιρεθούν απ το δείγµα.  Όµως, µια πιο προσεκτική εξέταση, δείχνει 

ότι η συγκεκριµένη οµάδα αναφέρεται σε γυναίκες  ηλικίας 55-64 ετών (90%) εργαζόµενες 

ως υπάλληλοι (100%) οι οποίες χρησιµοποιούν το διαδίκτυο περισσότερο από 8 χρόνια (αν 

και δεν σχετίζεται η χρήση του διαδικτύου µε τη δηµιουργία των οµάδων) κυρίως µέσω της 

δουλειάς τους και για την απόκτηση πληροφοριών (χρήση e-mail, Skype, θέαση βίντεο στο 



διαδίκτυο 100%) αλλά δεν είναι σε θέση να δηµιουργήσουν περιεχόµενο (Αποστολή 

µηνυµάτων σε λίστες διανοµής , Σχεδίαση/Προσαρµογή προιόντων ή υπηρεσιών µέσω 

Internet σε ποσοστό 10%) ενώ κανένα από τα µέλη της συγκεκριµένης οµάδας δεν Παρέχει 

σχόλια σε blog και δεν ενσωµατώνει περιεχόµενο στην wickiepedia. 

  Όσον αφορά τις Σελίδες Κοινωνικής  ∆ικτύωσης, η χρήση από τα µέλη της 

οµάδας των “Νέων στις νέες τεχνολογίες” είναι ιδιαίτερα περιορισµένη (10%) και ο λόγος 

συµµετοχής είναι για να κρατήσουν επαφή µε φίλους και γνωστούς. Οι δραστηριότητες 

στα κοινωνικά δίκτυα είναι ιδιαίτερα περιορισµένες έως ανύπαρκτες. Τα µέλη της οµάδας 

αυτής Ανεβάζουν φωτογραφιες, επικοινωνούν νέα ή θέµατα που πιστεύουν ότι µπορεί να 

ενδιαφέρουν άλλους ανθρώπους, παίρνουν πληροφορίες για πράγµατα που ενδιαφέρουν, 

αποστέλλουν ιδιωτικά µηνύµατα σε ποσοστό 10% και συζητούν τι λένε ή κανουν οι 

άνθρωποι που ξέρουν σε ποσοστό 4,8%. Όλες οι υπόλοιπες δραστηριότητες στις σελίδες 

κοινωνικής δικτύωσης εµφανίζουν µηδενικά ποσοστά. 

  Ο λόγος που στην στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων δεν αφαιρέθηκαν οι 

συγκεκριµένες περιπτώσεις είναι διότι παρουσιάζεται µια οµάδα η οποία δεν είναι 

εξοικειωµένη µε το διαδίκτυο και τα κοινωνικά δίκτυα  αλλά ήταν αναµενόµενο η 

συγκεκριµένη δηµογραφική οµάδα να είναι µικρή σε αριθµό µελών και να παρουσιάζει 

αυτά τα ποσοστά συµµετοχής. Μια πιο εύχρηστη διεπιφάνεια χρήστη από τις σηµερινές, η 

πλήρης µετάφραση των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης και η δηµιουργία 

περιεχοµένου πιο κοντά στα ενδιαφέροντα αυτής της οµάδας πιθανώς να οδηγούσε στην 

αύξηση της συµµετοχής τους στις δραστηριότητες των κοινωνικών δικτύων. 

 

“Αρχάριοι” 

   Η οµάδα των αρχαρίων αντιπροσωπεύει το 26,9% των ατόµων του πειράµατος. 

Συγκρινόµενη µε τις οµάδες των «συνηθισµένων» και των «∆ιαπρεπών» χρηστών 

χαρακτηρίζεται από περιορισµένη δραστηριότητα στις Σελίδες Κοινωνικής ∆ικτύωσης. 

Αντίθετα, οι δραστηριότητες οι οποίες εκτελούνται στο διαδίκτυο παρουσιάζουν σχετικά 

υψηλά ποσοστά. Πιο συγκεκριµένα, η οµάδα των «αρχαρίων» κάνει µεταφορά 

ηλεκτρονικών αρχείων, ανταλλάσει άµεσα µηνύµατα και κάνει χρήση τηλεφωνίας µέσω 

διαδικτύου σε ποσοστό 100%, ενώ τα µέλη της οµάδας συµβουλεύονται την wickiepedia και 

λαµβάνουν ειδοποιήσεις µέσω e-mail σε ποσοστό 98,9%.  Επίσης, παρακολουθούν βίντεο 

µέσω ίντερνετ και διαβάζουν κριτικές για προϊόντα σε ποσοστό 95,1%. Όσον αφορά την 

παραγωγή περιεχοµένου στο διαδίκτυο, οι «αρχάριοι»  δηµιουργούν και αποστέλλουν 

αρχεία µέσω internet (83,6%), αποστέλλουν µηνύµατα σε λίστες διανοµής (75,8%) και 



αναφέρουν τη γνώµη τους για προϊόντα ή υπηρεσίες (70,9%). Σηµαντικό είναι και το 

ποσοστό συµµετοχής σε forum µε το 58% των «αρχαρίων» να συµµετέχουν σ’ αυτά.  

   Περνώντας στην χρήση των Σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, η 

δραστηριότητα περιορίζεται αισθητά.  Ενώ οι «αρχάριοι» είναι εξοικειωµένοι µε τη χρήση 

του διαδικτύου όπως περιγράφηκε παραπάνω, µε τις Σελίδες κοινωνικής δικτύωσης 

παρουσιάζεται ένας σαφής περιορισµός της δραστηριότητας. Έτσι, µόλις το 12,9% των 

αρχαρίων είναι ενεργό µέλος µιας Σελίδας κοινωνικής δικτύωσης και οι περισσότεροι 

χρήστες έχουν µεταξύ 50 και 100 επαφές (4,8%). Ο κύριος λόγος συµµετοχής στα κοινωνικά 

δίκτυα είναι η διατήρηση επαφών µε φίλους και γνωστούς  

(8,1%).  

  Η ανάλυση των κοινωνικών και των δηµογραφικών χαρακτηριστικών δείχνει ότι η 

πλειοψηφία των αρχαρίων είναι άνδρες (58,1%), µεταξύ 35 και 44 ετών (   ), παντρεµένοι () 

και εργαζόµενοι (). Ενώ οι «αρχάριοι» χρησιµοποιούν το διαδίκτυο γενικότερα και µε 

παθητικό τρόπο και για την παραγωγή περιεχοµένου, η παρουσία τους στις Σελίδες 

Κοινωνικής ∆ικτύωσης είναι πολύ µικρή και όσον αφορά των αριθµό των ατόµων από την 

οµάδα που τις χρησιµοποιούν αλλά και ως προς τη δραστηριότητα που πραγµατοποιείται. 

Ουσιαστικά την οµάδα των αρχαρίων την απαρτίζουν άτοµα που είναι µεν εξοικειωµένα µε 

τους υπολογιστές και το διαδίκτυο όµως είτε δεν έχουν έρθει ακόµη σε επαφή µε τα 

κοινωνικά δίκτυα είτε για προσωπικούς λόγους δεν επιθυµούν να τα χρησιµοποιήσουν. 

 

“Συνηθισµένοι χρήστες” 

  Η οµάδα αυτή αποτελεί το 42,6% των ατόµων του δείγµατος που είναι και το 

µεγαλύτερο κοµµάτι συγκρινόµενη µε τις υπόλοιπες οµάδες. Οι «συνηθισµένοι» χρήστες 

χαρακτηρίζονται από έντονη χρήση των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης για να αποκτούν 

πληροφορίες για πράγµατα που τους ενδιαφέρουν(95,9%), να δηµοσιεύουν και να 

σχολιάζουν φωτογραφίες µε τους φίλους τους(90,8%), να αποστέλλουν ιδιωτικά 

µηνύµατα(87,8%) ,να αναζητούν ανθρώπους (84,6%), να µοιράζονται συνδέσµους µε 

ενδιαφέρον περιεχόµενο (84,7%) και να αποστέλλουν δηµόσια µηνύµατα(79,6%). 

Ιδιαίτερα υψηλό είναι το ποσοστό των «συνηθισµένων» χρηστών που διαθέτουν δύο 

ενεργούς λογαριασµούς σε κοινωνικά δίκτυα(64,8%). Βέβαια, δεν είναι το υψηλότερο 

ανάµεσα στις οµάδες µιας και οι «διαπρεπείς» χρήστες διαθέτουν δύο και πλέον 

λογαριασµούς σε ποσοστό 96,7%. Το µεγαλύτερο ποσοστό των «συνηθισµένων» χρηστών 

(61,2%) έχει πάνω από εκατό επαφές στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης που χρησιµοποίει. 

Οι κύριοι λόγοι για την χρήση των κοινωνικών δικτύων από τους «συνηθισµένους» 



χρήστες είναι η διατήρηση επαφών µε φίλους και γνωστούς (75,5%) και η διασκέδαση 

(56,1%). 

  Οι περισσότεροι χρήστες σε αυτή την οµάδα είναι γυναίκες(56,1%) µεταξύ 16 και 

34 ετών (61,3%), πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης(66%) ελεύθερες και εργαζόµενες. 

Όσον αφορά την παθητική χρήση του διαδικτύου (για την απόκτηση πληροφοριών) η 

συµπεριφορά των χρηστών της οµάδας αυτής µοιάζει µε την συµπεριφορά των «διαπρεπών 

χρηστών»,  όµως  εδώ η εµπλοκή δεν είναι τόσο µεγάλη. Ειδικότερα, οι χρήστες της 

οµάδας συµµετέχουν σε ηλεκτρονικές συζητήσεις και µεταφέρουν δικτυακά αρχεία 

(100%), βλέπουν online βίντεο (97,9%), συµβουλεύονται την wickiepedia (95,9%) και 

διαβάζουν κριτικές προϊόντων και blogs (94,8%). Από την άλλη µεριά, στις 

δραστηριότητες που παράγουν περιεχόµενο στο διαδίκτυο το 86,7% των «συνηθισµένων» 

χρηστών αποστέλλει αρχεία µέσω ίντερνετ αποστέλλει µηνύµατα σε λίστες διανοµής και 

γκρουπ κοινωνικών µέσων(76,5%) ενώ το 68,3% συµµετέχει σε forum.  

 

 “∆ιαπρεπείς χρήστες” 

  Η οµάδα αυτή περιλαµβάνει το 26,5% των ατόµων του δείγµατος. Τα άτοµα της 

οµάδας αυτής είναι κυρίως άνδρες (60,7%)  µε τον κύριο όγκο των ερωτηθέντων να 

ανήκουν στο ηλικιακό γκρουπ 16-34 ετών, πανεπιστηµιακής µόρφωσης και ανύπανδροι. 

Όσον αφορά την εργασία, το 47,5% είναι άνεργοι µιας και δεν υπάρχουν άτοµα ηλικίας 

άνω των 55 ετών για να θεωρηθούν συνταξιούχοι. Ενώ το 49,1% είναι υπάλληλοι.  

  Τα άτοµα σ’ αυτή την κατηγορία σχεδόν στο σύνολο τους δραστηριοποιούνται σε 

όλες τις κατηγορίες για την απόκτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο ( ηλ. Ταχυδροµείο, 

ανταλλαγή FTP αρχείων, άµεσα µηνύµατα, τηλεφωνία µέσω ίντερνετ, συµβουλές της 

wickiepedia, θέαση βίντεο και ειδοποιήσεις µέσω e-mail στο 100%). Επίσης  το 98,7% των 

µελών της οµάδας κάνει  χρήση δικτύων peer-to-peer, διαβάζουν κριτικές για προϊόντα σε 

ποσοστό 96,7 % ενώ η χρήση forum  για συµβουλές ανέρχεται στο 90,1%.  

  Περνώντας στο κοµµάτι της χρήσης των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, Η οµάδα 

των διαπρεπών χρηστών χρησιµοποιεί τα κοινωνικά δίκτυα πάνω από ένα χρόνο σε 

ποσοστό 91,8% και µάλιστα το 54,1% των µελών της οµάδας είναι ενεργοί χρήστες τριών 

Σελίδων κοινωνικής δικτύωσης που είναι και το µεγαλύτερο ποσοστό ανάµεσα σε όλες τις 

οµάδες. Οι κύριοι λόγοι που οι διαπρεπείς χρήστες συµµετέχουν στις ΣΚ∆ είναι η 

διασκέδαση (100%) και για να κρατούν επαφές µε φίλους και γνωστούς (90,1%). 

Γενικότερα η συγκεκριµένη οµάδα παρουσιάζει τα υψηλότερα ποσοστά σε σχέση µε τον 

λόγο συµµετοχής στις ΣΚ∆.  



  Τέλος, όσον αφορά στις δραστηριότητες στα κοινωνικά δίκτυα, και εδώ τα µέλη 

της οµάδας εµφανίζουν έντονη δραστηριότητα ως προς τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα 

κοινωνικά δίκτυα. Το 100% των µελών δηµοσιεύει φωτογραφίες, αποστέλλει ιδιωτικά 

µηνύµατα, παίρνει πληροφορίες για πράγµατα που ενδιαφέρουν, αναζητά ανθρώπους και 

µοιράζεται συνδέσµους µε ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες. 

 

    

 

 

 

 

 Πίνακας 6: ∆ιαχωρισµός οµάδων και αποτελέσµατα cluster analysis 

  habitual outstanding beginner entry Χ
2 sig. 

Φύλλο 
Άνδρας  43.9% 60.7% 58.1% 10,0% 

12.216 0,070 
Γυναίκα 56.1% 39.3% 41.9% 90,0% 

Ηλικία 

16-24 12,6% 14,3% 3,5% 0,0% 

25.336 0,000 

25-34 13,9% 15,2% 6,5% 0,0% 

35-44 6,5% 1,3% 10,4% 0,4% 

45-54 3,9% 0,0% 6,5% 0,4% 

55-64 0,0% 0,0% 0,9% 3,9% 

Επίπεδο 

Μόρφωσης 

Δημοτικό 0,00% 0,00% 0,87% 0,00% 

53.163 0,000 
Γυμνάσιο 0,87% 0,00% 2,60% 0,00% 

Λύκειο 4,8% 7,8% 5,2% 3,9% 

Πανεπιστήμιο 28,57% 15,15% 15,58% 0,43% 

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό 8,2% 3,5% 2,6% 0,0% 

Οικογενειακή 

Κατάσταση 

Ανύπανδρος που ζει με 

γονείς 
14,7% 13,0% 2,6% 0,0% 

95.899 0,000 

Ανύπανδρος που ζει μόνος 
16,5% 11,3% 5,6% 0,0% 

Παντρεμένος 7,8% 0,0% 16,5% 3,9% 

Χήρος/ Χήρα 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Χωρισμένος 0,9% 0,0% 1,7% 0,4% 

Ανύπανδρος που ζει με 

σύντροφο 
2,6% 2,2% 0,4% 0,0% 

Εργασία 

 Αυτοαπασχολούμενος 6,5% 0,9% 2,2% 0,0% 

29.069 0,001 
υπάλληλος 22,1% 13,0% 20,3% 4,3% 

οικιακά 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 

Άνεργος / συνταξιούχος 13,4% 12,6% 4,3% 0,0% 

 
 

Λιγότερο από 6 μήνες 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
15.731 0,400 

 Μεταξύ 6 και 12 μηνών 0,0% 0,0% 0,9% 0,0% 



Χρόνος χρήσης 

Internet Περισσότερο από 1 χρόνο 

και λιγότερο από 2 

0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 

Από 2 έως 3 χρόνια 1,3% 1,3% 0,9% 0,0% 

Από 3 έως 5 χρόνια 6,9% 3,9% 2,2% 0,0% 

Από 5 ως 8 χρόνια 7,8% 3,5% 5,2% 0,0% 

Περισσότερο από 8 χρόνια 
26,0% 17,7% 17,7% 4,3% 

Δραστηριότητες στο 

διαδίκτυο για την 

απόκτηση 

πληροφοριών 

Χρήση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου 
100% 100% 100%% 100% 15.151 0,441 

Μεταφορά δικτυακών 

αρχείων (FTP) 
100% 100% 100% 10% 97.039 0,000 

Ανταλλαγή άμεσων 

μηνυμάτων  
100% 100% 100% 100% 71.795 0,000 

Συμμετοχή σε ηλεκτρονικές 

συζητήσεις (chat) 

100% 100% 100% 100% 94.467 0,000 

Τηλεφωνία μέσω ίντερνετ 

(χρήση SKYPE ή άλλων 

εφαρμογών) 

60,4% 100% 100% 100%% 110.611 0,000 

Χρήση forum  για 

συμβουλές/ πληροφορίες 

68,3% 90,1% 58,0% 10,0% 89.907 0,000 

Ανάγνωση κριτικών για 

προϊόντα, νέα. κλπ 
94,8% 96,7% 95,1% 10,0% 132.136 0,000 

Συμβουλή  της wikipedia 95,9% 100,0% 98,3% 40,0% 168.488 0,000 

Ανάγνωση blog 94,8% 98,3% 79,0% 10,0% 131.140 0,000 

Να βλέπετε βίντεο και να 

ακούτε μουσική μέσω 

ίντερνετ (audio, video, 

photos, podcast,…) 

97,9% 100,0% 95,1% 70,0% 112.165 0,000 

Χρήση δικτύων peer-to 

peer π.χ. (eMule, Bit 

Torrent,…) 

84,6% 98,3% 80,6% 10,0% 114.556 0,000 

Λήψη ειδοποιήσεων μέσω 

e-mail για ενημερώσεις 

μιας σελίδας 

93,8% 100,0% 98,3% 20,0% 169.964 0,000 

Επίσκεψη ιστοσελίδων που 

χρησιμοποιούν avatars 

(εικονικούς χαρακτήρες) 

για τη βοήθεια των 

επισκεπτών 

53,0% 85,2% 62,9% 0,0% 67.965 0,000 

Δραστηριότητες στο 

διαδίκτυο που 

παράγουν 

περιεχόμενο 

Συμμετοχή σε forums 68,3% 90,1% 58,0% 10,0% 89.907 0,000 

Να αναφέρετε τη γνώμη 

σας για προϊόντα, νέα, κλπ. 

67,3% 83,6% 70,9% 10,0% 102.649 0,000 



Αποστολή μηνυμάτων σε 

λίστες διανομής (σε 

κοινότητες ή γκρουπ 

κοινωνικής δικτύωσης) 

76,5% 96,3% 75,8% 10,0% 92 0,000 

Ενσωμάτωση περιεχομένου 

σε wikis 
59,1% 77,0% 51,6% 0,0% 86.272 0,000 

Δημοσίευση περιεχομένου 

στο blog μου 

42,8% 72,1% 40,3% 10,0% 122.062 0,000 

Παροχή σχολίων σε άλλα 

blog  
64,2% 91,8% 61,2% 0,0% 117.666 0,000 

Δημιουργία/Αποστολή 

αρχείων μέσω ίντερνετ 
86,7% 100,0% 83,6% 70,0% 174.273 0,000 

Σχεδίαση/Προσαρμογή 

προιόντων ή υπηρεσιών 

μέσω Internet 

62,2% 83,6% 64,5% 10,0% 69.400 0,000 

Χρόνος χρήσης 

κοινωνικών 

δικτύων 

Λιγότερο από 1 μήνα 1,6% 0,0% 90,3% 90,0% 

203.114 0,000 
μεταξύ 1 μήνα και 6 μηνών 13,2% 6,5% 0,0% 0,0% 

μεταξυ 6 μηνών και 1 έτους 8,2% 1,6% 0,0% 0,0% 

περισσότερο από 1 χρόνο 
77,5% 91,8% 9,7% 10,0% 

Αριθμός ΣΚΔ* στις 

οποίες υπάρχει 

ενεργός 

λογαριασμός 

καμία  10,2% 0,0% 91,9% 90,0% 

195.966 0,000 

μια  89,8% 100,0% 8,1% 10,0% 

δύο 64,2% 96,7% 4,8% 0,0% 

τρεις 28,6% 54,1% 1,6% 0,0% 

τέσσερεις 10,2% 21,3% 1,6% 0,0% 

πέντε  2,0% 8,1% 0,0% 0,0% 

Προφίλ 

Πάντα δημόσια προφίλ 0,4% 3,2% 6,5% 10,0% 

222.086 0,000 
 Ιδιωτικά σε κάποιες 

δημόσια σε άλλες 
14,2% 34,4% 1,6% 0,0% 

Πάντα ιδιωτικά προφίλ 76,5% 57,3% 1,7% 0,0% 

Δεν ξέρω- δεν έχω 2,1% 4,9% 90,3% 90,0% 

Αριθμός Επαφών 

στις ΣΚΔ 

Λιγότερους απο 10 5,1% 0,0% 0,0% 10,0% 

233.536 0,000 

από 10 ως 50 15,3% 3,2% 1,6% 0,0% 

Από 51 ως 100 17,3% 0,0% 4,8% 0,0% 

Περισσότερους από 100 61,2% 96,8% 3,2% 0,0% 

καμία  1,0% 0,0% 90,4% 90,0% 

Συνηθισμένος 

τρόπος πρόσβασης 

στις ΣΚΔ 

υπολογιστής 76,5% 37,7% 4,8% 10,0% 

233.175 0,000  Κινητό τηλέφωνο 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 Και τα 2 23,5% 62,3% 4,8% 0,0% 

Λόγοι συμμετοχής 

σε Σελίδες 

Κοινωνικής 

Δικτύωσης 

Διασκέδαση 56,1% 100,0% 3,2% 0,0% 126.679 0,000 

Επαγγελματικό ενδιαφέρον 
9,2% 36,1% 4,8% 0,0% 31.084 0,000 

Επειδή προσκλήθηκα 30,6% 40,9% 1,6% 0,0% 31.962 0,000 

Είναι της μόδας 10,2% 59,0% 1,6% 0,0% 78.485 0,000 

 Για να κρατώ επαφή με 

φίλους και γνωστούς 
75,5% 90,1% 8,1% 10,0% 111.477 0,000 



Γιατί όλοι μου οι φίλοι 

είναι χρήστες 
32,7% 68,8% 4,8% 0,0% 62.305 0,000 

Για να ενημερωνομαι για 

εκδηλώσεις/πάρτι κλπ 

24,5% 63,9% 3,3% 0,0% 62.245 0,000 

Για να ενημερώνομαι για 

κριτικές νέων προϊόντων 

που με ενδιφέρουν. 

13,2% 34,4% 1,6% 0,0% 28.525 0,000 

Για να κάνω καινούριους 

φίλους  
10,2% 62,3% 0,0% 0,0% 89.412 0,000 

Για να κάνω καινούριες 

επαφές / επαγγελματικές 

σχέσεις. 

7,1% 60,6% 1,7% 0,0% 90.481 0,000 

Για να μάθω περισσότερα ή 

να αποκτήσω μια 

στενότερη σχέση με 

ανθρώπους που δεν έχω 

άμεση σχέση. 

5,1% 44,2% 0,0% 0,0% 65.134 0,000 

Αναζήτηση συντρόφου 1,0% 27,8% 0,0% 0,0% 46.560 0,000 

Δραστηριότητες 

που 

πραγματοποιούνται 

στις Σελίδες 

Κοινωνικής 

Δικτύωσης 

Ανέβασμα’ φωτογραφιών 
90,8% 100,0% 3,2% 10,0% 232.598 0,000 

Να σχολιάζω τις 

φωτογραφιες με τους 

φίλους μου 
90,8% 100,0% 1,6% 0,0% 244.678 0,000 

Να συζητάω τι λένε ή 

κανουν οι άνθρωποι που 

ξέρω 

83,6% 96,7% 8,1% 4,8% 251.653 0,000 

Gossip 62,2% 86,8% 1,6% 0,0% 262.010 0,000 

Να αναβαθμίζω τις 

πληροφορίες του προφίλ 

μου 

68,4% 100,0% 1,6% 0,0% 267.139 0,000 

Αποστολή ιδιωτικών 

μηνυμάτων 
87,8% 100,0% 6,5% 10,0% 225.617 0,000 

Αποστολή δημόσιων 

μηνυμάτων 
79,6% 98,3% 3,2% 0,0% 255.948 0,000 

Να επισημαίνω φίλους στις 

φωτογραφίες (tagging) 

73,4% 97,6% 0,0% 0,0% 265.184 0,000 

Να παίρνω πληροφορίες 

για πράγματα που 

ενδιαφέρουν 

95,9% 100,0% 4,8% 10,0% 236.906 0,000 

Να κατεβάζω εφαρμογές 56,1% 90,1% 1,6% 0,0% 265.414 0,000 

Να κατεβάζω παιχνίδια 46,9% 85,2% 0,0% 0,0% 281.320 0,000 

Αναζήτηση ανθρώπων 84,6% 100,0% 4,8% 0,0% 256.821 0,000 



Αναζήτηση ευκαιριών για 

δουλειά 
54,0% 85,2% 0,0% 0,0% 241.209 0,000 

Να επικοινωνώ νέα ή 

θέματα που πιστεύω ότι 

μπορεί να ενδιαφέρουν 

άλλους ανθρώπους 

79,6% 96,7% 4,8% 10,0% 274.624 0,000 

Να μοιράζομαι τη διάθεση 

μου 
57,1% 96,7% 0,0% 0,0% 321.184 0,000 

Να μοιράζομαι links με 

ενδιαφέρουσες σελίδες 
84,7% 100,0% 1,6% 0,0% 268.859 0,000 

Να επικοινωνώ ιδέες / 

σκέψεις 
77,6% 96,7% 1,6% 0,0% 267.064 0,000 

Να αναφέρω τι κάνω 44,9% 91,8% 0,0% 0,0% 303.087 0,000 
Να αναφέρω ποια 

προϊόντα/ μάρκες 

χρησιμοποιώ 
19,4% 73,7% 0,0% 0,0% 288.313 0,000 

Να γράψω ένα σχόλιο για 

μια διαφήμιση 
28,6% 75,4% 0,0% 0,0% 283.161 0,000 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

6.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 



Η κατανόηση των κανόνων που διέπουν την λειτουργία της συγχρονης 

ηλεκτρονικής αγοράς είναι το πρώτο και τοπ βασικότερο βήµα για µια επιτυχη 

επικοινωνία. Τα κοινωνικά δίκτυα προσφέρουν ευκαιρίες για µια ολοκληρωµένη 

επικοινωνία δύο κατευθύνσεων, από την πλευρά της επιχείρησης που στοχεύει στην 

αύξηση των πωλήσεων των προϊόντων της αλλά και από την πλευρά των καταναλωτών 

που είναι πλέον σε θέση να εκφέρουν άποψη για ένα προϊόν ή µια υπηρεσία. Ο 

διαχωρισµός της αγοράς σε τµήµατα είναι ένα πρώτο βήµα για την καλύτερη κατανόηση 

της και αποτελεί βάση για την ανάπτυξη αποτελεσµατικών προγραµµάτων µάρκετινγκ.  

Η οµαδοποίηση των Ελλήνων χρηστών των κοινωνικών δικτύων έχει ως 

αποτέλεσµα την δηµιουργία τεσσάρων διαφορετικών οµάδων. Τους αρχάριους χρήστες, 

τους µέσους χρηστες, τους διαπρεπείς χρήστες και τους ειδικούς στην χρήση των σελίδων 

κοινωνικής δικτύωσης. Τα αποτελέσµατα δείχνουν πως τα κοινωνικά χαρακτηριστικά δεν 

αποτελούν κατάλληλο κριτηριο για τον διαχωρισµο των οµάδων. Τα καλύτερα κριοτήρια 

για την οµαδοποίηση των ατόµων του δείγµατος αποδείχτηκε ότι είναι αυτά µε που 

σχετίζονται µε τη συµπεριφορά και τα κίνητρα των χρηστών των σελίδων κοινωνικής 

δικτύωσης, 

Η παρούσα έρευνα αποκαλύπτει τα συγκεκριµένα συµπεριφορικά χαρακτηριστικά  

όταν χρησιµοποιούνται αυτού του είδους οι εφαρµογές. Σ’αυτό το πλαίσιο 

αναδεικνύονται οι συνήθειες των χρηστών, πράγµα που παρέχει στους υπεύθυνους 

µάρκετινγκ σηµαντικές πληροφορίες για τη σχεδίαση εκστρατειών µάρκετινγκ που 

χρησιµοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, οι οµάδες που 

ταυτοποιήθηκαν παρέχουν µια καλή εικόνα για τις πιθανότητες να χρησιµοποιήσουν τις 

Σελίδες κοινωνικής δικτύωσης σαν ένα εργαλείο της στρατηγικής µάρκετινγκ που 

ακολουθούν ανάλογα µε τον τύπο του καταναλωτή που θέλουν να προσεγγίσουν.  

Τέλος έγινε µια προσπάθεια να υπάρξειπληροφόρηση για τους λόγους που οι 

Σελίδες κοινωνικής δικτύωσης είναι δηµοφιλείς καθώς και για τους τρόπους που 

χρησιµοποιούνται. Τα κοινωνικά δίκτυα χρησιµοποιούνται κυρίως σαν πλατφόρµες 

δικτύωσης οσον αφορά ενα µεµονοµένο άτοµο αλλά και σαν forum κριτικής, παραπόνων 

και σχολιασµού προϊόντων και υπηρεσιών. Τέτοια forum περιέχουν “υψηλής” ποιότητας 

πληροφορίες για τους πελάτες, µπορούν να παρέχουν επίγνωση γι’ αυτούς καθώς και 

παράπονα των οποίων το κόστος απόκτησης είναι σηµαντικά χαµηλότερο και ο χρόνος 

απόκτησης µικρότερος σε σχέση µε τις παραδοσιακές µεθόδους έρευνας της αγοράς. Η 

καταγραφή της φωνής του καταναλωτή στο διαδίκτυο απαιτεί από την πλευρά των 

επιχειρήσεων την ενσωµάτωση σε µεγάλο βαθµό των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης 

δηµιουργώντας τις απαραίτητες ογανωτικές και οικονοµικές εγκαταστάσεις και υποδοµές. 
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Παράρτηµα 
 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:Αυτη η έρευνα είναι ένα πρόγραµµα µελέτης της συµπεριφοράς των χρηστων των σελίδων 
κοινωνικής δικτύωσης που διεκπεραιώνεται απο τα πανεπιστήµια του Twente (Ολλανδία), της  Castilla-La 
Mancha (Ισπανία) και του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας (Ελλάδα). Με την έρευνα αυτή γίνεται µια 
προσπάθεια για τον τρόπο που χρησιµοποιούνται οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, 
MySpace, LinkedIn, twitter κλπ). Θα είµασταν ευγνώµονες για τη συµµετοχή σας στην έρευνα αυτή. Η 
συνεισφορά σας είναι ιδιαίτερα σηµαντική για εµάς.Τα στοιχεία της έρευνας ειναι αυστηρά ανώνυµα και 
εµπιστευτικα

 
 
 
1. Για πόσο καιρο χρησιµοποιείτε το ιντερνετ? (οποιαδήποτε χρήση: WWW, E-mail, File 
Transfer Protocol, chat, κλπ.)? 

 Λιγότερο από 6 µήνες 
 Μεταξυ 6 και 12 µηνών 

 Περισσοτερο απο 1 χρονο και λιγοτερο απο 2 
 Απο 2 εως 3 χρονια 
 Απο 3 εως 5 χρονια 
 Απο 5 ως 8 χρονια 

 Περισσοτερο απο 8 χονια 

 
 
 
2. Πόσο συχνά µπαινετε στο ιντερνετ απο... (µπορείτε να βάλετε περισσότερες απο µια απαντησεις) 
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Σπίτι         
δουλειά         

Πανεπιστήµιο/ Εκπαιδευτικό ίδρυµα         
∆ηµόσιο σηµείο (ιντερνετ καφέ, 

βιβλιοθήκη,κλπ.) 
        

Κινήτο τηλέφωνο         
 
 
 
3. Η χρήση το διαδικτύου έχει µειωσει το χρόνο που ξοδεύετε σε κάποιες απο τις 
παρακάτω δραστηριότητες? (είναι αποδεκτές παραπάνω απο µία απαντήσεις). 

 Χρόνος ανάπαυσης  ∆ιαβασµα 

 

  

University of Castilla-La Mancha  
School of Economics and Business 

Albacete, Spain 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας  
Τµήµα Εφαρµοσµένης 

Πληροφορικής 
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 

University of Twente 
School of Business, Public Administration and Technology 

Enschede, The Netherlands 

Social Networking Sites and usage behavior 
Σελιδες κοινωνικής ∆ικτύωσης κχρήση και 



 ύπνος  Μελέτη 
 Σινεµά  ∆ουλειά 
 τηλεόραση  Σπορ 
 Ραδιόφωνο  Αναζήτηση πληροφοριών (σε βιβλιοθήκες, 

καταλόγους , κλπ) 
 Βόλτα/ Έξοδος µε φίλους  Αλλες δραστηριότητες 

(αναφέρατε):____________________ 

4. ποια είναι η συχνότητα µε την οποία κάνετε τα παρακάτω:  
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Χρήση ηλεκτρονικου ταχυδροµείου       
Μεταφορά δικτυακών αρχείων (FTP)       

Ανταλλαγή άµεσων µηνυµάτων        
Συµµετοχή σε ηλεκτρονικές συζητήσεις (chat)       

Τηλεφωνία µέσω ίντερνετ (χρήσηSKYPE ή άλλων εφαρµογών)       

Χρήση forum  για συµβουλές/ πληροφορίες       

Ανάγνωση κριτικών για προιόντα, νέα. κλπ       

Συµβουλή  της wikipedia       
Ανάγνωση blog       

Να βλέπετε βίντεο και να ακούτε µουσική µεσω ίντερνετ (audio, video, 
photos, podcast,…)       

Χρηση δικτύων peer-to peer π.χ. (eMule, BitTorrent,…)       
Λήψη ειδοποιήσεων µέσω e-mail για ενηµερώσεις µιας σελίδας       
Επισκεψη ιστοσελιδων που χρησιµοποιούν avatars (εικονικούς 

χαρακτήρες) για τη βοήθεια των επισκεπτών       

Άλλο. Αναφέρατε __________________________________       
 

 
5. ποια είναι η συχνότητα µε την οποία κάνετε τα παρακάτω: 
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Συµµετοχή σε forums       
Να αναφέρετε τη γνώµη σας για προϊόντα,νέα, κλπ.       

Αποστολή µηνυµάτων σε λίστες διανοµής (σε κοινότητες ή γκρουπ 
κοινωνικής δικτύωσης)       

Ενσωµάτωση περιεχοµένου σε wikis       
∆ηµοσίευση περιεχοµένου στο blog µου       

Παροχή σχολίων σε άλλα blog        
∆ηµιουργία/Αποστολή αρχείων µέσω ίντερνετ       

Σχεδίαση/Προσαρµογή προιόντων ή υπηρεσιών µέσω Internet       
Άλλο. Αναφέρατε __________________________________       

 
6. Είστε ενεργός χρήστης κάποιας(ων) σελίδας(ων) κοινωνικής δικτύωσης)? 



 
 Ναι 
 Όχι  

 
Αν απαντήσατε όχι συνεχίστε απο την ερώτηση 22 
 
7. Προσδιορίστε σε ποιες απο τις παρακάτω σελίδες κοινωνικής δικτύωσης έχετε λογαριασµό, 
τη χρήση που κάνετε και την εξικείωση σας µε τις παρακάτω σελίδες.   
 

  Έχω 
λογαριασµό 
και τον 

χρησιµοποιώ 

Έχω 
λογαριασµό 
αλλά δεν τον 
χρησιµοποιώ 

∆εν έχω 
λογαριασµό 
αλλά το 
γνωρίζω 

∆εν το 
γνωρίζω 

Σελίδες προσωπικής 
κοινωνικής 
δικτύωσης 

Hyves     
Facebook     
Twitter     
MySpace     
Hi5     
Fotolog     
Bebo 
Orkut 

    
    

Friendster     
Klasgenoten     
SchoolBank     
Frankwatching     
Multiply     
Vox     
Tagged     
Xanga     
Badoo     
Broadcaster     
Plaxo     
Flickr     
Buzznet     
Wamba      
Meetic     
Gaydar     
Match     
Myhaarlem     

 Skyrock     
Σελίδες 

επαγγελµατικής 
κοινωνικης 
δικτύωσης. 

(Networking) 

Linkedin     
Xing     
Onebizz     
Gazzag     
Viadeo     
eBuga     
Moterus     
Flixter     
Relatieplanet     
Lexa     
Anobii     
Gogoyoko     
Travbuddy     
Exploroo     
Strands     

Άλλες ______________     
 



8. Σκεφτείτε τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης που χρησιµοποιείτε περισσότερο, και 
κατατάξτε τες απο την υψηλότερη συχνότητα χρήσης στη χαµηλότερη (το πολύ πέντε 
(5)). Οι σελίδες που θα αναφέρετε πρέπει να αναγράφονται στην πρώτη στήλη της 
ερώτησης 7. 
1ª ____________________ 3ª ____________________ 5ª ____________________ 
2ª ____________________ 4ª ____________________   

 
 
9. Πότε ξεκινήσατε να χρησιµοποιείτε κάποια σελίδα κοινωνικής δικτύωσης? (οχι 
άνοιγµα λογαριασµού αλλά συµµετοχή σ’αυτή)  

 Λιγότερο απο 1 µήνα 
 1 ως 6 µηνες 

 Μεταξυ 6 µηνων και 1 ετος 
 Παραπάνω απο 1 χρόνο 

 
10. Ποια απο τα παρακάτω ήταν οι λόγοι για να συµµετάσχετε σε σελίδες κοινωνικής 
δικτύωσης? (περισσότερες απο µία απαντήσεις ειναι δεκτές) 

 ∆ιασκέδαση 
 Επαγγελµατικό ενδιαφέρον 

 Επειδή προσκλήθηκα 
 Είναι της µόδας 
 Για να κρατώ επαφή µε φίλους και γνωστούς 
 Γιατί όλοι µου οι φίλοι είναι χρήστες 

 Για να ενηµερωνοµαι για εκδηλώσεις/πάρτι κλπ 
 Για να ενηµερώνοµαι για κριτικές νέων προϊόντων που µε ενδιφέρουν. 
 Για να κάνω καινούριους φίλους  
 Για να κάνω καινούριες επαφές / επαγγελµατικές σχέσεις. 

 Για να µάθω περισσότερα ή να αποκτήσω µια στενότερη σχέση µε ανθρώπους που δεν έχω άµεση σχέση. 
 Αναζήτηση συντρόφου 
 Αλλοι λόγοι αναφέρατε: ____________________________________ 

 
11. Τι είδους προφίλ έχετε σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης?  

 Πάντα δηµόσια προφίλ 
 Ιδιωτικά σε κάποιες δηµόσια σε άλλες 

 Πάντα ιδιωτικά προφίλ 
 ∆εν ξέρω 

 
12. Επισηµάνετε τι είδους πληροφορίες αναρτάτε συνήθως στο προφίλ σας στα δίκτυα 
στα οποία συµµετέχετε.Indicate what information you usually post in your profile in the 
Social Networking Sites you use: 

 Φωτογραφίες προφίλ  Αριθµός τηλεφώνου 
 Πραγµατικό όνοµα  Κατάσταση εργασίας 

 Τόπος γέννησης  Οικογενειακή κατάσταση 
 Γενέθλια  Χόµπι 
 E-mail  Τίποτα 

 
13. Πόσες επαφές / φίλους / followers έχετε στο δίκτυο που χρησιµοποιείτε περισσότερο? 

 Λιγότερο απο 10 

 από10 ως 50 
 Από 51 ως 100 
 Περισσότερους από100 

 
14. Αναφέρατε το είδος των επαφών σε κάθε µία από τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, 
όπου µπορεί να έχετε ένα λογαριασµό και τον χρησιµοποιείτε (αν δεν έχετε λογαριασµό 
σε κάποια απο τις παρακάτω σελιδες κοινωνικής δικτύωσης αφηστε το πεδίο κενό) 
(πολλαπλές επιλογές είναι αποδεκτές): 
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Ανθρώπους που γνωρίζω προσωπικά και 
έχω προσωπικές σχέσεις µαζί τους 

        

Ανθρώπους που γνώριζα προσωπικά αλλά 
τώρα εχω σχέσεις µαζί τους µέσω ίντερνετ 

        

Ανθρώπους που γνώρισα στο ίντερνετ 
άλλα θα ήθελα να έχω προσωπικές σχέσεις 

µαζί τους 

        

Ανθρώπους που γνώρισα στο ίντερνετ 
άλλα δεν θα έχω ποτέ προσωπική σχέση 

µαζί τους 

        

 
15. Ποιος είναι ο συνηθισµένος τρόπος πρόσβασης σας στα δίκτυα κοινωνικής 
δικτύωσης? 

 υπολογιστής 

 Κινητό τηλέφωνο 
 Και τα 2 

 
16. Πόσο συχνά έχετε πρόσβαση στα κοινωνικάδίκτυα από… 
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Το σπίτι         
Τη δουλειά         

Το πανεπιστήµιο/ εκπαιδευτικό 
ίδρυµα 

        

Ένα δηµόσιο σηµείο (ιντερνετ καφέ, 
βινλιοθήκη, κλπ.) 

        

Το κινητό τηλέφωνο         
 
17. Πόσο συχνά κάνετε τις παρακάτω δραστηριότητες σε σελίδες κοινωνικής 
δικτύωσης? 
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‘Ανέβασµα’ φωτογραφιών     
Να σχολιάζω τις φωτογραφιες µε τους φίλους µου     

Να συζητάω τι λένε ή κανουν οι άνθρωποι που ξέρω     
Gossip     

Να αναβαθµίζω τις πληροφορίες του προφίλ µου     



Αποστολή ιδιωτικών µηνυµάτων     
Αποστολή δηµόσιων µηνυµάτων     

Να επισηµαίνω φίλους στις φωτογραφίες (tagging)     
Να παιρνω πληροφορίες για πράγµατα που µ’ενδιαφέρουν     

Να κατεβάζω εφαρµογές     
Να κατεβάζω παιχνίδια     
Αναζήτηση ανθρώπων     

Αναζήτηση ευκαιριών για δουλειά     
Να επικοινωνώ νέα ή θέµατα που πιστεύω οτι µπορεί να 

ενδιαφέρουν άλλους ανθρώπους 
    

Να µοιράζοµαι τη διάθεση µου     
Να µοιράζοµαι links µε ενδιαφέρουσες σελίδες     

Να επικοινωνώ ιδέες / σκέψεις     
Να αναφέρω τι κάνω     

Να αναφέρω ποια προϊόντα/ µάρκες χρησιµοποιω     
Να γράψω ένα σχόλιο για µια διαφήµηση     

 
 
 
18. Θυµάστε να είδατε κάποια διαφήµηση σε κάποιο δίκτυο κοινωνικής δικτύωσης 
πρόσφατα? 

 Yes  
 No (πηγαίνετε στην ερώτηση 20 ) 

 
19. Έχετε κάνει κλικ σε κάποια απ αυτές τις διαφηµήσεις για να δείτε περισσότερες 
λεπτοµέρειες? 

 Ναι 
 Όχι  

 
20. Πόσο συχνά συµµετέχετε σε κοινωνικά δίκτυα?  

 Πολλές φορες τη µέρα 

 Τουλαχιστον µια φορά τη µέρα 
 Πολλές φορές την εβδοµάδα 
 2-3 φορές την εβδοµάδα 
 Τουλάχιστον 1 φορα την εβδοµάδα 

 Λιγότερο απο 1 φορά την εβδοµάδα 

 
21. Κατά µέσο όρο πόσες ώρες χρησιµοποιείτε τα κοινωνικά δίκτυα την εβδοµάδα?  

 Λιγότερο απο 1 ώρα 
 1-5 ωρες 
 5-10 ωρες 

 10-15 ωρες 
 15-20 ωρες 
 20-25 ωρες 
 Περισσότερο απο 25 ώρες 

 
 
22. Αναφέρατε τον βαθµό συµφωνίας ή διαφωνίας στις παρακάτω προτάσεις όσον 
αφορά τη χρησιµότητα των κοινωνικών δικτύων (ΣΚ∆): 
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Θεωρώ οτι οι λειτουργίες των κοινωνικών δικτύων ειναι χρήσιµες 
για µένα       

Η χρήση των κοινωνικών δικτύων συµβάλει στην αλληλεπίδραση 
µε άλλου ανθρώπους      

Η χρήση των κοινωνικών δικτύων µου επιτρέπει την πρόσβαση σε 
πολλές πληροφορίες      

Γενικά τα κοινωνικά δίκτυα είναι χρήσιµα 
     

 
 
23. Αναφέρατε αν συµφωνείτε ή διαφωνείτε µε τις παρακάτω προτάσεις για την ευκολία 
χρήσης των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης(ΣΚ∆): 
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∆εν µπορώ να χρησιµοποιήσω τις ΣΚ∆ χωρις βοήθεια ειδικού 
    

Το να µάθω να χρησιµοποιώ τις ΣΚ∆ ειναι εύκολο για µένα 
    

Ειναι εύκολο να µάθει κανεις να χρησιµοποιεί τις ΣΚ∆  
    

Παίρνει λίγο χρόνο να µάθω πως να χρησιµοποιώ µια ΣΚ∆ 
    

Ειναι εύκολο να θυµάµαι πως να χρησιµοποιώ µία ΣΚ∆ 
    

Η αλληλεπίδραση µου µε µια ΣΚ∆ ειναι απλή και κατανοητή 
    

Είναι εύκολο για µένα να γίνω ικανός στη χρήση ΣΚ∆ 
    

Οποιοσδήποτε µπορεί εύκολα να χρησιµοποιήσει µια ΣΚ∆  
    

Η χρήση µιας ΣΚ∆ απαιτεί πολλή διανοητική προσπάθεια 
    

Γενικά πιστεύω οτι µια ΣΚ∆ ειναι εύκολη στη χρήση 
    

 
24. Αναφέρατε τον βαθµό συµφωνίας ή διαφωνίας στις παρακάτω προτάσεις όσον 
αφορά τη χρηση των Σελίδων κοινωνικής  δικτύωσης (SNS): 
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Η χρήση ΣΚ∆ είναι καλή ιδέα      
Είναι διασκεδαστικό να συµµετέχεις σε µια ΣΚ∆      

Συµφωνώ µε την ύπαρξη σελίδων κοινωνικών δικτύων 
     

Ειναι ωραίο να συνδέεσαι σε µια ΣΚ∆ 
     

Η Χρηση ΣΚ∆  µου φαίνεται καλή ιδέα 
     

 
 
 



25. Αναφέρατε τον βαθµό συµφωνίας ή διαφωνίας στις παρακάτω προτάσεις όσον 
αφορά τις µελλοντικές σας προθέσεις σε σχέση µε τις Σελίδες Κοινωνικής  ∆ικτυωσης 
(ΣΚ∆): 
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Είναι πιθανό οτι θα συµµετάσχω ή θα συνεχίσω να συµµετέχω σε ΣΚ∆      
Είναι αλήθεια οτι θα µοιραστώ ή θα συνεχίσω να µοιράζοµαι πληροφορίες 

σε ΣΚ∆      

Προτίθεµαι να συµµετάσχω ή να συνεχίσω να συµµετέχω σε ΣΚ∆       
Θα προτείνω σε άλλους να γίνουν µέλη σε ΣΚ∆      

 
26. Αναφέρατε τον βαθµό συµφωνίας ή διαφωνίας σας στις παρακάτω προτάσεις όσον 
αφορά τους κινδύνους/ ανησυχίες σε Σελίδες Κοινωνικής ∆ικτύωσης (ΣΚ∆): 
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Αν οι φίλοι/συνάδελφοι ήξεραν οτι χρησιµοποιώ ΣΚ∆, η εικόνα µου θα 
επηρεαζόταν αρνητικά      

Αν η οικογένεια µου ήξερε οτι χρησιµοποιώ ΣΚ∆, Θα είχε µια πολυ 
αρνητική εικόνα για µένα     

Αν άλλοι άνθρωποι ήξεραν οτι χρησιµοποιώ ΣΚ∆, θα σχηµάτιζαν αρνητική 
εντύπωση για µένα     

Ανησυχώ οτι οι ΣΚ∆ δεν είναι ασφαλείς για µένα ή την οικογένεια µου 
    

Φοβάµαι οτι η συµµετοχή µου σε ΣΚ∆ µπορει  να µε επηρεάσει ψυχολογικά 
    

Σκεφτοµαι οτι µπορεί να εθιστώ στις ΣΚ∆ 
    

Θεωρώ οτι η συµµετοχή σε ΣΚ∆ µπορει να ιναι επικύνδυν για µένα ή για 
µέλη της οικογένειας µου      

Έχω αµφιβολίες σχετικά µε την κατάλληλη χρήση των υπηρεσιών 
κοινωνικής δικτύωσης     

Η χρήση ΣΚ∆ µε κάνει να αισθάνοµαι άσχηµα κάποιες φορές 
    

Θεωρώ οτι οι ΣΚ∆ δεν είναι ασφαλείς 
    

Φοβάµαι οτι κάποιος µπορεί να δει προσωπικές µου πληροφορίες 
    

Ανησυχώ πως η χρήση ΣΚ∆ µπορεί να µε αποτρέψει απ το να κάνω άλλα 
πράγµατα που πρέπει να κάνω      

Ανησυχώ πως η χρήση ΣΚ∆ µπορεί να µε αποτρέψει απο άλλες 
δραστηριότητες στον ελεύθερο µου χρόνο      

 
 
27. Αναφέρατε τον βαθµό συµφωνίας ή διαφωνίας σας στις παρακάτω προτάσεις όσον 
αφορά την εµπιστοσύνη στις Σελίδες κοινωνικής ∆ικτύωσης (ΣΚ∆): 
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Νοµίζω πως οι ΣΚ∆ τήρουν τις δεσµεύσεις τους      
Νοµίζω πως οι πληροφορίες που προσφέρονται απο τις ΣΚ∆ είναι ειλικρινείς και 

τίµιες      

Οι ΣΚ∆ χαρακτηρίζονται απο σαφήνεια όσον αφορά τις υπηρεσίες που 
προσφέρουν      

Οι ΣΚ∆ είναι άξιες εµπιστοσύνης 
     

Οι εταιρίες που διαχειρίζονται ΣΚ∆ φέρονται υπέυθυνα 
     

Γενικά οι ΣΚ∆ µε εµπνέουν εµπιστοσύνη 
     

Ανυσυχώ στην ανάρτηση προσωπικών πληροφοριών σε ΣΚ∆ 
     

Νοµίζω οτι µπορώ να εµπιστευτώ την πλειοψηφία των ΣΚ∆ 
     

Νοµίζω οτι οι ΣΚ∆ συµπεριφέρονται ηθικά 
     

Νοµίζω πως οι ΣΚ∆ έχουν τους πόρους για να επιτυγχάνουν τις δρασηριοτητες 
τους επιτυχώς      

Νοµίζω πως οι ΣΚ∆ δεν θα έκαναν άσχηµα πράγµατα που θα τρόµαζαν τους 
χρληστες διεθνώς      

Νοµίζω πως η σχεδίαση µιας ΣΚ∆ λαµβάνει υπ’ όψη τις επιθυµίες και τις 
ανάγκες των χρηστών της      

 
 
 
28. Φύλο: 

 Ανδρας  Γυναίκα 

 
 
 
 
 
 
 
 

29. Ηλικία:  
 16-19  
 20-24  
 25-29  

 30-34  
 35-39  
 40-44  
 45- 54  

 55-64  
 65-74  

 

30. Επίπεδο σπουδών: 
 Απόφοιτος ∆ηµοτικού  
 Αποφοιτος Γυµνασίου  
 Απόφοιτος τεχνικής σχολής / Κολλεγίου ειδικότητα: ________________ 
 Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης ειδικότητα: ________________ 
 Μεταπτυχιακό (master’s degree, doctorate, etc.) ειδικότητα: _________________ 

 
 
31. Οικογενειακή κατάσταση: 

 Ανύπανδρος/η που ζει µε τους γονείς 
 Ανύπανδρος/η που ζει µόνος/η   

 Παντρεµένος 
 Χήρος/ Χήρα 
 Χωρισµένος 
 Ανύπανδρος/η  που ζει µε σύντροφο 

 
 
32. Εργασία: 

 Αυτοαπασχολούµενος 
 υπάλληλος 
 οικιακά 
 Άνεργος / συνταξιούχος 

 



 
33.Αναφέρεται µε κλίµακα θέσης αυτήν που περιγράφει καλύτερα την 
προσωπικότητά σας για κάθε ένα από τα επίθετα: 

Εσωστρεφής      Εξωστρεφής 
Λίγο ∆ραστήριος      Ενεργητικός 
Επιφυλακτικός      Κοινωνικός 

Απαθής       Ενθουσιώδης 
∆ιστακτικός      Τολµηρός 
Αδρανής      Ενεργός 

Συνεσταλµένος      Αυθόρµητος 
∆ειλός      Περιπετειώδης 

Μοναχικός      Κοινωνικός 

 
 
 
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dGhHb0tEd0xRdTkxUVV5ZjZ
yRk5Jc3c6MA 
 
 

Ευχαριστούµε για τη Συνεργασία 
 


