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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο όρος  social media γίνεται  ολοένα  και  πιο  δημοφιλής  στις  μέρες  μας,  ο  αριθμός  των 

χρηστών των κοινωνικών δικτύων έχει αυξηθεί κατακόρυφα και καινοτόμα επιχειρηματικά 

μοντέλα έχουν αναδυθεί στο διαδίκτυο. Η ταχεία διάδοση των social media έχει επηρεάσει σε 

βάθος  τις  δομές  και  τη  χρησιμότητα του διαδικτύου,  ενώ είναι  εμφανείς  οι  αλλαγές  στη 

συμπεριφορά  των  καταναλωτών,  η  οποία  επιφέρει  σημαντικές   αλλαγές  στους 

παραδοσιακούς κλάδους των επιχειρήσεων, των media και των επικοινωνιών. 

Το τεράστιο μέγεθος και η μεγάλη ποικιλία πληροφοριών που συγκεντρώνονται στα  social 

media,  αποτελούν  εξαιρετική  ευκαιρία  για  τις  επιχειρήσεις.  Η  αξιοποίηση  αυτών  των 

δεδομένων μπορούν να αποβεί ιδιαίτερα χρήσιμη για μελλοντικές προβλέψεις. Μοντέλα τα 

οποία  μπορούν  να  συγκεντρώνουν  απόψεις  του  συλλογικού  πληθυσμού  μπορούν  να 

δημιουργηθούν  και  να  εξαχθούν  χρήσιμες  γνώσεις  σχετικά  με  τη  συμπεριφορά  τους,  

παράλληλα με την πρόβλεψη των μελλοντικών τάσεων. Επιπλέον, η συλλογή πληροφοριών 

σχετικά  με  το  πώς  οι  άνθρωποι  περιγράφουν  συγκεκριμένα  προϊόντα  στα  social media, 

μπορεί  να  φανεί  χρήσιμη  για  τον  επανασχεδιασμό  των  στρατηγικών  marketing και  τον 

σχεδιασμό των εκστρατειών του marketing και των διαφημίσεων.

Σκοπός  αυτής  της  εργασίας  είναι  να  μελετηθούν  οι  αλλαγές  στο  διαδίκτυο  και  τα  νέα 

επιχειρηματικά μοντέλα που έκαναν την εμφάνισή τους με την παρουσία των social media. 

Επιχειρηματικά μοντέλα και  μέθοδοι που εφαρμόζονται  κατά κόρον από τα  μεγαλύτερα 

social media, ώστε να αποτιμηθούν σε χρήμα ο όγκος του πληθυσμού και των πληροφοριών 

που συγκεντρώνονται ανά τον κόσμο, αλλά και νέα εναλλακτικά επιχειρηματικά μοντέλα που 

θα μπορούσαν να υιοθετηθούν από τα social media προκειμένου να καταστούν βιώσιμα και 

κερδοφόρα. 

Βάση βιβλιογραφικών αναφορών, γίνεται η αποσαφήνιση των όρων web 2.0, user generated 

content και social media και η ταξινόμηση των social media σε κατηγορίες. Στη συνέχεια 

αναλύονται τα επιχειρηματικά μοντέλα που εφαρμόζονται  στα μεγαλύτερα social network 
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sites.  Μελετώνται  και  παρουσιάζονται  στατιστικά  στοιχεία  που  υποδεικνύουν  τα  τρία 

μεγαλύτερα social media, ενώ αναλύονται η δομή, η λειτουργία τους και τα επιχειρηματικά 

τους μοντέλα που εφαρμόζουν. Παρουσιάζεται επίσης ο ταχύτατος ρυθμός ανάπτυξής τους. 

Τα  δεδομένα  των  αναλύσεων  προκύπτουν  από  επίσημα  δημοσιευμένα  δεδομένα  και 

γραφήματα στο διαδίκτυο.

Ακολουθεί  μελέτη  περιπτώσεων  των  τριών  δημοφιλέστερων  social network sites,  του 

facebook, του  twitter και του  linkedin, όπου αναλύονται η ταυτότητα και η δομή τους, οι 

εμπλεκόμενες  οντότητες,  τα  επιχειρηματικά  μοντέλα  που  εφαρμόζουν  και  τα  επίσημα 

οικονομικά τους στοιχεία. Τέλος, δεδομένου ότι τα social media έχουν αλλάξει αμετάκλητα 

τον κόσμο του  marketing, σύμφωνα με βιβλιογραφική έρευνα αναλύονται οι αλλαγές στις 

παραδοσιακές στρατηγικές marketing με τη χρήση των social media ως εργαλείο marketing. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

2. ΕΝΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ  –  ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ 

ΠΟΡΕΙΑ

2.1. Web 2.0

2.1.1. Εισαγωγή

Μέσα σε 20 περίπου χρόνια το διαδίκτυο έχει μετατραπεί από ένα εργαλείο εργασίας της 

ομάδας επιστημόνων του  CERN σε έναν παγκόσμιο χώρο πληροφοριών, με πάνω από ένα 

δισεκατομμύριο χρήστες. Πλέον το διαδίκτυο, έχει τόσο επιστρέψει στις ρίζες του ως ένα 

εργασιακό  εργαλείο,  αλλά  και  έχει  εισέλθει  σε  μία  νέα,  περισσότερο  κοινωνική  και 

συμμετοχική  φάση.  Οι  τάσεις  αυτές  οδήγησαν  σε  μία  αίσθηση  ότι  ο  παγκόσμιος  ιστός 

βρίσκεται  σε  μία  «δεύτερη  φάση»,  μία  νέα,  βελτιωμένη  έκδοση,  το  Web 2.0.  Αλλά πώς 

δικαιολογείται αυτή η αντίληψη;

2.1.2. Η εμφάνιση του Web 2.0

Ο όρος  Web 2.0 χρησιμοποιήθηκε επίσημα το 2004 από τον  Dale Dougherty, αντιπρόεδρο 

της  O’Reilly Media Inc. (η εταιρεία φημίζεται για τη σύνδεση των συνεδρίων της με την 

τεχνολογία και την υψηλή ποιότητα των βιβλίων της), κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης για  

ένα πιθανό μελλοντικό συνέδριο σχετικά με το Web. Η ομάδα ήθελε να περάσει την αίσθηση 

ότι παρά την άνθηση και τη μετέπειτα κατάρρευση των dot-com, το Web ήταν πιο σημαντικό 

από  ποτέ,  με  νέες  εξελιγμένες  και  ποιοτικές  εφαρμογές  και  ιστοσελίδες.  Στην  ίδια 

συνάντηση, επισημάνθηκε επίσης, ότι οι εταιρίες οι οποίες «επέζησαν» από την κατάρρευση 

των dot-com στα τέλη της δεκαετίας του ’90, τώρα εμφανιζόταν ισχυρότερες και με πολλά 

κοινά στοιχεία μεταξύ τους. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο όρος δεν επινοήθηκε σε μία 

προσπάθεια  να  προσδιοριστεί  μία  νέα  ομάδα  τεχνολογιών,  αλλά  σε  μία  προσπάθεια  να 

προσδιοριστεί κάτι πολύ πιο άμορφο. 

Anderson, ( 2007) 

Όπως αναφέρει ο Ο’Reilly θα μπορούσε να θεωρηθεί η κατάρρευση των dotcom το σημείο 

καμπής για το web, ώστε να υπάρξει νόημα στη χρήση του όρου web 2.0. 

O'reilly, (2007)
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Ενάμισή χρόνο μετά την πρώτη χρησιμοποίηση του όρου  Web 2.0 υπήρχαν πάνω από 9,5 

εκατομμύρια αναφορές στο  Google (ο ορισμός αναρτήθηκε στο  web τον Σεπτέμβριο του 

2005 και στον Φεβρουάριο του 2007 υπήρχαν 135 εκατομμύρια αναφορές). Υπάρχει όμως 

ακόμη ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που διαφωνούν με τη χρήση του όρου web 2.0 

και τη σημασία του, με κάποιους να το χαρακτηρίζουν σαν έναν νέο όρο του μάρκετινγκ που 

χρησιμοποιείται μόνο για να προκαλέσει «θόρυβο» (buzz). 

2.1.3. Web 1.0 εναντίον Web 2.0

Η ομάδα του O’Reilly στο αρχικό brainstorming της σχετικά με το web 2.0 και θέλοντας να 

αποσαφηνίσουν τον όρο, χρησιμοποίησαν κάποια παραδείγματα:

Web 1.0 --> Web 2.0

DoubleClick --> Google AdSense

Ofoto --> Flickr

Akamai --> BitTorrent

mp3.com --> Napster

Britannica Online --> Wikipedia

personal websites --> blogging

evite --> upcoming.org and EVDB

domain name speculation --> search engine optimization

page views --> cost per click

screen scraping --> web services

publishing --> participation

content management systems --> wikis

directories (taxonomy) --> tagging ("folksonomy")

stickiness --> syndication

Η λίστα συνεχιζόταν με αρκετά παραδείγματα ακόμη. Αλλά πως χαρακτήριζαν κάτι σαν web 

1.0 ή web2.0; (Το ερώτημα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, διότι ο όρος web 2.0 είναι πλέον 

τόσο διαδεδομένος, που οι επιχειρήσεις το χρησιμοποιούν όντως ως όρο του μάρκετινγκ που 

προκαλεί  «θόρυβο»(buzz),  χωρίς  να καταλαβαίνουν πραγματικά  τι  ακριβώς  σημαίνει.  Το 

ερώτημα  είναι  επίσης  ιδιαίτερα  δύσκολο  επειδή  πολλοί  χρησιμοποιούν  τον  όρο  για  να 

προκαλέσουν «θόρυβο» για διάφορα startups που δεν είναι σίγουρα web 2.0, ή για κάποιες 

διαδικτυακές  εφαρμογές  που  τις  χαρακτηρίζουν  σαν  web 2.0,  όπως  το  Napster και  το 

BitTorrent, που στην ουσία δεν είναι καν διαδικτυακές εφαρμογές!). 

O'reilly, (2007)
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O Tim O’Reilly,  στο έγγραφο που δημοσίευσε με τον τίτλο “What  is  web  2.0:  Design 

patterns  and  business  models  for  the  next  generation  of  software”,  έπειτα από την 

χρησιμοποίηση του όρου web 2.0  από την εταιρία του,  περιέγραψε λεπτομερώς τι εννοεί η 

εταιρία με αυτόν τον όρο.  Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι με αυτό το έγγραφο γινόταν 

προσπάθεια να καταστούν σαφή κάποια χαρακτηριστικά τα οποία προσδιορίζουν ένα σύνολο 

καινοτόμων επιχειρήσεων με τα χαρακτηριστικά τους,  όπως τον αποκλειστικό έλεγχο,  τη 

δυσκολία  αναδημιουργίας  των  πηγών  δεδομένων,  ή  τα  πιο  «ελαφριά»  επιχειρηματικά 

μοντέλα. 

Το έγγραφο,  ωστόσο,  προσδιόρισε  ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία σχετίζονται  με  τις 

τεχνολογίες  «κοινωνικού  λογισμικού»,  όπως  η  συμμετοχή,  ο  χρήστης  ως  συνεργάτης,  η 

αξιοποίηση της δύναμης του πλήθους, η εμπειρία του χρήστη, κ.α., αλλά πρέπει να σημειωθεί 

ότι αυτά δεν αποτελούν μία πραγματική επανάσταση-εξέλιξη του web. Όπως είχε επισημάνει 

ο  Tim Berners-Lee,  ο εφευρέτης του  web, η ικανότητα να εφαρμοστεί αυτή η τεχνολογία 

είναι βασισμένη στα λεγόμενα  web 1.0 πρότυπα, και ότι στην πραγματικότητα χρειάστηκε 

περισσότερο χρόνο να εφαρμοστεί από ότι είχε αρχικά προβλεφθεί. Από αυτή την άποψη το 

web 2.0 δεν πρέπει να γίνει δεκτό σαν αντίθετο του web 1.0, αλλά θα πρέπει να θεωρηθεί ως 

συνέπεια μίας πιο πλήρους εφαρμογής του web. 

Αυτή η διάκριση είναι το κλειδί στην κατανόηση των ορίων μεταξύ του  web ως συνόλου 

τεχνολογιών  και  του  web 2.0  -  της  προσπάθειας  να  αντιληφθούν  τη  σημαντικότητα  του 

συνόλου  των  αποτελεσμάτων  που  έχουν  ενεργοποιηθεί  από  τις  web τεχνολογίες.  Η 

κατανόηση αυτής της διάκρισης μας βοηθά να σκεφτούμε πιο καθαρά τα θέματα τα οποία 

προκύπτουν από τις δύο ορολογίες και από τα αποτελέσματα αυτών, και επίσης μας βοηθά να 

κατανοήσουμε καλύτερα γιατί κάτι χαρακτηρίζεται ως web 2.0 ή όχι. 

Anderson, (2007)

2.1.4. Οι τεχνολογίες του Web 2.0

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω ο όρος web 2.0 χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2004, 

για να περιγράψει τον νέο τρόπο με τον οποίο οι προγραμματιστές λογισμικού και οι τελικοί 

χρήστες χρησιμοποιούσαν τον παγκόσμιο ιστό. Είναι μία πλατφόρμα όπου περιεχόμενο και  

εφαρμογές δεν δημιουργούνται και δημοσιεύονται από μεμονωμένα άτομα, αλλά αλλάζουν 

συνεχώς από όλους τους χρήστες με συνεργατικό και συμμετοχικό τρόπο. Αν και εφαρμογές 

όπως προσωπικές ιστοσελίδες,  Encyclopedia Britannica Online και η ιδέα της δημοσίευσης 

περιεχομένου ανήκουν  στην  εποχή  του  web 1.0,  έχουν  αντικατασταθεί  από τα  blogs,  τα 

wikis, και τα συνεργατικά έργα (collaborative projects) στο web 2.0. Αν και το web 2.0 δεν 

αναφέρεται  σε  κάποια  τεχνική  αναβάθμιση  του  παγκόσμιου  ιστού,  υπάρχει  ένα  σύνολο 

απαραίτητων βασικών λειτουργιών, μεταξύ άλλων
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− το  Adobe Flash (δημοφιλής μέθοδος για προσθήκη  animation,  διαδραστικότητας, 

και streams ήχου και εικόνας σε ιστοσελίδες), 

− το  RSS (Really Simple Syndication,  είδη  τροφοδοσίας  στο  web που 

χρησιμοποιούνται  για  να  δημοσιεύουν  συχνές  ενημερώσεις  περιεχομένου,  όπως 

εγγραφές σε blog ή κύριοι τίτλοι ειδήσεων, σε τυποποιημένη μορφή), 

− και η τεχνολογία AJAX (ασύγχρονη Java Script, μία τεχνική που ανακτά δεδομένα 

από  web servers ασύγχρονα, επιτρέποντας την ενημέρωση του  web περιεχομένου 

χωρίς να παρεμβάλλεται από την εμφάνιση και τη συμπεριφορά όλης της σελίδας). 

Kaplan, Haenlein, (2010)

2.1.5. Οι υπηρεσίες του Web 2.0

Υπάρχει πλήθος υπηρεσιών και εφαρμογών βασισμένων στο  web, οι οποίες καταδεικνύουν 

την θεμελίωση της έννοιας web 2.0. Αυτές, δεν είναι στην πραγματικότητα τεχνολογίες, αλλά 

υπηρεσίες (διεργασίες του χρήστη), φτιαγμένες με τα δομικά στοιχεία των τεχνολογιών και 

τα  ανοιχτά  πρότυπα  που  στηρίζουν  το  web.  Περιλαμβάνουν  blogs,  wikis,  υπηρεσίες 

διαμοιρασμού  πολυμέσων,  συνεργατικό  περιοχόμενο,  podcasting και  υπηρεσίες  tagging 

περιεχομένου. Πολλές από αυτές τις εφαρμογές της  web τεχνολογίας είναι σχετικά ώριμες, 

έχοντας  χρησιμοποιηθεί  για  αρκετά  χρόνια,  αν  και  νέα  χαρακτηριστικά  και  δυνατότητες 

προστίθενται τακτικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλές από αυτές τις νεότερες τεχνολογίες 

έχουν μεταξύ τους αλληλουχία, πχ χρησιμοποιούν υπάρχουσες τεχνολογίες. 

Anderson, (2007)

Συμπερασματικά,  ο όρος  web 2.0 έχει  χαρακτηριστεί  ως ακυρολεξία.  Δεν αναφέρεται  σε 

κάποια νέα, βελτιωμένη έκδοση του παγκόσμιου ιστού. Δεν είναι μία νέα μορφή του internet. 

Lafko, Brake, (2009)

2.1.6. Web 2.0, User Generated Content και Social Media

Αν και η χρησιμοποίηση των όρων web 2.0, social media και user generated content είναι 

πολύ  συχνή  από  managers και  ακαδημαϊκούς  ερευνητές,  παρατηρείται  πως  υπάρχει  μία 

σύγχυση στην ακριβή σημασία τους και τις διαφορές τους. 

Kaplan, Haenlein, (2010)
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2.2. User Generated Content

2.2.1. Ορισμός του User Generated Content 

Εφόσον το web 2.0 αντιπροσωπεύει το ιδεολογικό και τεχνολογικό θεμέλιο, το περιεχόμενο 

που δημιουργείται από το χρήστη (UGC-user generated content), μπορεί να θεωρηθεί ως το 

άθροισμα όλων των τρόπων με τους οποίους τα άτομα κάνουν χρήση των  social media. Ο 

όρος,  ο  οποίος  έλαβε  αρκετή  δημοτικότητα  το  2005,  συνήθως  χρησιμοποιείται  για  να 

περιγράψει  τις  διάφορες  μορφές  περιεχομένου,  που  είναι  δημόσια  διαθέσιμο  και 

δημιουργείται από τους τελικούς χρήστες. Σύμφωνα με τον Οργανισμό για την Οικονομική 

Συνεργασία  και  Ανάπτυξη  (Organization for Economic Cooperation and Development-

OECD, 2007), το UGC πρέπει να πληρεί τρεις βασικές προϋποθέσεις: 

− πρώτον,  πρέπει  να δημοσιεύεται  είτε σε δημόσια προσβάσιμη ιστοσελίδα,  είτε σε 

ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης προσβάσιμη από επιλεγμένες ομάδες ανθρώπων, 

− δεύτερον, πρέπει να δείχνει έναν ορισμένο όγκο δημιουργικής προσπάθειας, 

− και τέλος, πρέπει να έχει δημιουργηθεί χωρίς επαγγελματικές μεθόδους εργασίας και  

πρακτικές.

Η πρώτη συνθήκη αποκλείει  το περιεχόμενο που ανταλλάσσεται  μέσω των  emails ή των 

άμεσων μηνυμάτων. Η δεύτερη αποκλείει απλή αναπαραγωγή υφιστάμενου περιεχομένου (πχ 

αντιγραφή κάποιου άρθρου από μία εφημερίδα και τοποθέτησή του σε ένα προσωπικό blog, 

χωρίς  καμία επεξεργασία,  ή  σχολιασμό).  Η τρίτη συνθήκη,  αποκλείει  όσα κείμενα έχουν 

δημιουργηθεί με εμπορικό σκοπό. Αφού του UGC ήτανε ήδη διαθέσιμο πριν από το web 2.0, 

ο συνδυασμός των τεχνολογικών (πχ αυξημένη ευρυζωνική διαθεσιμότητα και χωρητικότητα 

hardware), οικονομικών (πχ αυξημένη διαθεσιμότητα εργαλείων για δημιουργία  UGC), και 

κοινωνικών οδηγιών  (πχ αύξηση της  γενιάς  των “digital natives”  και  των  “screenagers”: 

ηλικιακά νεότερα groups με σημαντικές τεχνικές γνώσεις και επιθυμία να συνδεθούν online) 

κάνουν το UGC πολύ πιο διαφορετικό από ότι φαινόταν αρχικά.  

Kaplan, Haenlein, (2010)

2.2.2. Η αλυσίδα αξίας του User Generated Content

Το περιεχόμενο που δημιουργείται από το χρήστη είναι εξ’  ορισμού κυρίως μη εμπορικό 

φαινόμενο και η συντριπτική πλειοψηφία αυτού του είδους του περιεχομένου δημιουργείται  

χωρίς  την  προσδοκία  κέρδους  ή  αμοιβής.  Παράγοντες  που  αποτελούν  κίνητρο  είναι  η 

σύνδεση με όμοιους χρήστες, η απόκτηση φήμης και γοήτρου, και η προσωπική έκφραση. 
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Θα  συγκρίνουμε  την  αλυσίδα  αξίας  και  το  μοντέλο  διανομής  του  περιεχομένου  που 

δημιουργείται  από  το  χρήστη,  με  την  αλυσίδα  αξίας  ενός  απλοποιημένου  καθιερωμένου 

offline μέσου δημοσίευσης (Σχήμα 1). Αυτή η σύγκριση μπορεί να εφαρμοστεί κυρίως σε 

περιεχόμενο κειμένου, μουσικής και παρόμοιων μέσων, αλλά είναι λιγότερο εφαρμόσιμη σε 

περιεχόμενο που δημιουργείται σε εικονικούς κόσμους. 

Από την  πλευρά  του  δημιουργού,  η  αλυσίδα  αξίας  στα  παραδοσιακά μέσα  δημοσίευσης 

χαρακτηρίζεται  από  κάποια  στάδια,  για  παράδειγμα  η  δημοσίευση  και  η  διανομή 

περιεχομένου εξαρτάται από διάφορες οντότητες που επιλέγουν και εγκρίνουν τη δουλειά του 

δημιουργού. Για να παράγει και να δημοσιεύσει τη δουλειά του, ένα άτομο που γράφει άρθρα 

πρέπει  να  προσληφθεί  από  μία  εφημερίδα,  ένας  μουσικός  πρέπει  να  υπογράψει  με  μία 

δισκογραφική,  ένας  ποιητής  να  βρει  έναν  εκδότη  βιβλίων  και  ένας  σεναριογράφος  να 

υποβάλει το σενάριό του σε ένα κινηματογραφικό στούντιο. 

Σχήμα 1. Αλυσίδα αξίας παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης

Πηγή: Vickery, G., Wunsch-Vincent, S., (2007)

Σχήμα 2 Αλυσίδα αξίας για User Generated Content

Πηγή: Vickery, G., Wunsch-Vincent, S., (2007)

Η δημιουργία της δουλειάς που θα δημοσιευτεί και η φυσική διανομή της συνήθως κοστίζουν 

αρκετά. Οι εκδότες περιεχομένου επιλέγουν το περιεχόμενο, υποστηρίζουν τον δημιουργό 
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στην  παραγωγή,  την  κατασκευή  και  τη  διαφήμιση  και  επιλέγουν  την  καλύτερη  αλυσίδα 

διανομής.  Η τεχνική  ποιότητα και  η  ποιότητα  του  περιεχομένου (αν και  η  ποιότητα  του 

περιεχομένου είναι δύσκολο να οριστεί) εγγυάται από τους παραδοσιακούς «φύλακες» των 

μέσων ενημέρωσης. Αν συγκριθεί με την υπάρχουσα προσφορά, μόνο λίγες δουλειές τελικά 

καταφέρνουν  να βγουν  στον αέρα  (είτε  στην τηλεόραση,  είτε  στο  ραδιόφωνο,  είτε  όσον 

αφορά τη μουσική να διανεμηθούν σε CD, κλπ).

Οι καταναλωτές στη συνέχεια βλέπουν το περιεχόμενο στην τηλεόραση, ή το διαβάζουν στο 

βιβλίο,  ή  το  ακούνε  σε  ένα  CD χρησιμοποιώντας  τις  κατάλληλες  συσκευές  μέσων 

επικοινωνίας (πχ  CD player, ραδιόφωνο), ενώ ο αριθμός των διαύλων διανομής μπορεί να 

περιορίζεται  μόνο για  κάποιες  πλατφόρμες,  πχ  μόνο για την τηλεόραση.  Το περιεχόμενο 

πληρώνεται  είτε  απευθείας  από  τον  καταναλωτή  (πχ  αγορά  του  μέσου  ή  συνδρομή,  για 

παράδειγμα,  καλωδιακή  τηλεόραση),  είτε  αγοράζεται  από  τον  καταναλωτή  μέσω  της 

υποστήριξης  των  διαφημίσεων  των  καναλιών  διανομής.  Οι  διανομείς  και  οι  καλλιτέχνες 

επιλέγουν  τα  μελλοντικά  περιεχόμενα  που  θα  δημοσιευτούν  σύμφωνα  με  την 

ανατροφοδότηση που παίρνουν από τις προτιμήσεις των καταναλωτών. Τέλος, τα διαθέσιμα 

έργα  επηρεάζουν  τη  δημιουργία  νέων,  πχ  οι  μουσικοί,  οι  θεατρικοί  συγγραφείς,  οι 

σεναριογράφοι εμπνέονται από δουλειές παλαιότερων καλλιτεχνών. 

Σε αντίθεση το Σχήμα 2, απεικονίζει την αλυσίδα αξίας για το περιεχόμενο που δημιουργείται 

από  το  χρήστη  (User Generated Content ή  User Created Content-UGC ή  UCC).  Το 

περιεχόμενο  παρέχεται  στην  αρχή  από  το  δημιουργό  του  με  μη  εμπορικούς  όρους, 

ενδεχομένως  αναζητώντας  αναγνώριση,  φήμη  ή  μετέπειτα  οικονομική  ανταμοιβή.  Το 

περιεχόμενο που  δημιουργείται  από  το  χρήστη  (UCC)  σπάνια  μπορεί  να  γίνει  το  τέλειο 

υποκατάστατο του περιεχομένου των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης, δημιουργεί όμως 

αξία για τους θεατές του, όπως αποδεικνύεται από το χρόνο που ξοδεύουν οι χρήστες για να  

το κατεβάσουν και να το δούνε. Αν και το περιεχόμενο από μόνο του μπορεί να είναι δωρεάν,  

το περιεχόμενο που δημιουργείται από το χρήστη  δημιουργεί υψηλή ζήτηση σε εμπορικά 

προϊόντα όπως συσκευές, λογισμικό και πρόσβαση στο  internet για να δημιουργούν και να 

καταναλώνουν το περιεχόμενο. 

2.2.3. Εργαλεία δημιουργίας User Generated Content

Στην αλυσίδα αξίας του περιεχομένου που δημιουργείται από το χρήστη (UCC), οι χρήστες 

δημιουργούν  περιεχόμενο  για  πλατφόρμες  ή  σε  πλατφόρμες  UCC,  με  τη  χρησιμοποίηση 

συσκευών  δημιουργίας  περιεχομένου  (πχ  ψηφιακές  φωτογραφικές  μηχανές,  μικρόφωνα), 

λογισμικού  (εργαλεία  επεξεργασίας  βίντεο),  τις  ίδιες  τις  πλατφόρμες  δημιουργίας 

περιεχομένου από το χρήστη και έναν πάροχο για πρόσβαση στο internet για δημιουργία και 
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δημοσίευση περιεχομένου (Σχήμα  2). Όλοι οι χρήστες που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο 

μπορούν να δημιουργήσουν και να δημοσιεύσουν περιεχόμενο, σε αντίθεση με την αλυσίδα 

δημοσίευσης  των  παραδοσιακών  μέσων  ενημέρωσης  και  την  επιλεκτικότητά  της  στο  τι 

περιεχόμενο πρέπει να δημοσιευτεί.  Βέβαια  υπάρχουν και πολλοί χρήστες με προσωπικά 

blog τα οποία δεν στηρίζονται σε μια εξωτερική πλατφόρμα UCC.

Οι χρήστες επιλέγουν μόνοι τους ποιο περιεχόμενο είναι καλό και ποιο όχι, μέσω συστάσεων 

(recommending) και βαθμολόγησης (rating), και είναι πολύ πιθανόν ότι δίνουν σε κάποιους 

χρήστες αναγνώριση και φήμη, που με τα παραδοσιακά μέσα δεν θα αποκτούσαν. Ο χρόνος 

που  απαιτείται  για  τη  δημιουργία  και  τη  διανομή  του  περιεχομένου  είναι  σημαντικά 

μειωμένος συγκρινόμενος με την παραδοσιακή αλυσίδα αξίας, και αυτό μπορεί να επηρεάσει 

το είδος και την ποιότητα του περιεχομένου με πολλούς τρόπους.

Vickery, Graham, Wunsch-Vincent, Sacha, (2007)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

3. SOCIAL MEDIA – NETWORKS: ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ 

–  ΑΝΑΛΥΣΗ  –  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  –  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΤΩΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ/ΔΙΚΤΥΩΝ

3.1 Ο ορισμός των Social Media

Με βάση την αποσαφήνιση των όρων web 2.0 και  User Generated Content είναι πλέον πιο 

εύκολο να δώσουμε έναν πιο λεπτομερή ορισμό των Social     Media  . Τα Social Media είναι μία 

ομάδα  εφαρμογών  βασισμένων  στο  internet  οι  οποίες  βασίζονται  στην  ιδεολογική  και 

τεχνολογική ίδρυση του web 2.0, και επιτρέπουν τη δημιουργία και ανταλλαγή περιεχομένου 

που δημιουργείται από το χρήστη (UGC). 

Kaplan, Haenlein, (2010)

Τα  Social Media αναφέρονται  σε  δραστηριότητες,  πρακτικές  και  συμπεριφορές  μεταξύ 

κοινοτήτων ανθρώπων οι οποίοι συγκεντρώνονται  online για να μοιραστούν πληροφορίες, 

γνώσεις  και  γνώμες  χρησιμοποιώντας  μέσα  επικοινωνίας.  Μέσα  επικοινωνίας  είναι 

εφαρμογές  βασισμένες  στο  web που  καθιστούν  δυνατή  τη  δημιουργία  και  την  εύκολη 

μεταφορά περιεχομένου σε μορφή λέξεων, εικόνων, βίντεο και ήχου.

Lafko, Brake, (2009)

3.2. Κατηγοριοποίηση

Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες να κατηγοριοποιηθούν τα social media. 

Οι συγγραφείς του βιβλίου “The Social Media Bible” κατηγοριοποιούν τα social media βάση 

λειτουργικότητας (functionality),  έτσι τα χωρίζουν στις εξής κατηγορίες: 

15



1. social networking 

2. publish 

3. photo sharing 

4. audio 

5. video 

6. microblogging 

7. live casting 

8. virtual worlds 

9. gaming 

10. productivity applications 

11. aggregators 

12. rss 

13. search 

14. mobile 

15. interpersonal

Lafko, L., Brake, D. K., (2009)

Βάση του Kaplan η κατηγοριοποίησή των Social Media είναι η παρακάτω:

1. συνεργατικά σχέδια-έργα (collaborative projects), 

2. blogs, 

3. κοινότητες περιεχομένου (content communities), 

4. ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (social networking sites), 

5. εικονικοί κόσμοι των παιχνιδιών (virtual game worlds) και 

6. εικονικοί κόσμοι κοινοτήτων (virtual social worlds).

Για να γίνει αυτή η ταξινόμηση με συστηματικό τρόπο, λήφθηκαν υπόψη μία σειρά θεωριών 

του τομέα της έρευνας των  μέσων επικοινωνίας (η κοινωνική παρουσία και πλούτος του 

μέσου ενημέρωσης(media richness) και οι  κοινωνικές διεργασίες (η αυτό-προβολή και η 

αυτό-αποκάλυψη), τα στοιχεία κλειδιά των Social Media. 

3.2.1. Κοινωνική παρουσία και πλούτος του μέσου

Σχετικά με τις ιδιότητες των  Social Media που έχουν να κάνουν με τα μέσα ενημέρωσης 

(media), η θεωρία της  κοινωνικής παρουσίας (social presence theory) (Short,  Williams, & 

Christie,  1976) αναφέρει ότι  τα μέσα ενημέρωσης διαφέρουν στο βαθμό της «κοινωνικής 

παρουσίας»  (ακουστικής,  οπτικής  και  φυσικής  επαφής  που  μπορεί  να  επιτευχθεί)  που 
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επιτρέπουν να επιτευχθεί ανάμεσα στα δύο μέρη που επικοινωνούν. Η κοινωνική παρουσία 

επηρεάζεται  από  την  οικειότητα  (διαπροσωπική  εναντίον  έμμεσης)  και  την  αμεσότητα 

(ασύγχρονη εναντίον σύγχρονης) του μέσου, και αναμένεται να είναι χαμηλότερη για την 

έμμεση  (πχ  τηλεφωνική  συνομιλία)  από  την  διαπροσωπική  (πχ  πρόσωπο  με  πρόσωπο 

συζήτηση) και για την ασύγχρονη (πχ email) από την σύγχρονη (πχ live chat) επικοινωνία. 

Όσο υψηλότερη είναι η κοινωνική παρουσία, τόσο μεγαλύτερη είναι η κοινωνική επιρροή 

που ασκούν στη συμπεριφορά του άλλου τα μέρη που επικοινωνούν. 

Με την ιδέα της κοινωνικής παρουσίας συνδέεται στενά η έννοια  του πλούτου του μέσου 

ενημέρωσης (media richness).  Η  θεωρία  του  πλούτου  του  μέσου  ενημέρωσης  (Daft & 

Lengel, 1986) βασίζεται στην υπόθεση ότι ο στόχος κάθε επικοινωνίας είναι η επίλυση της 

ασάφειας και η μείωση της αβεβαιότητας. Δηλώνει ότι τα μέσα ενημέρωσης διαφέρουν ως 

προς το βαθμό πλούτου που κατέχουν – δηλαδή, το ποσό των πληροφοριών που επιτρέπουν 

να μεταδίδονται σε ένα δεδομένο χρονικό διάστημα – και ότι ως εκ τούτου ορισμένα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης είναι πιο αποτελεσματικά από κάποια άλλα, στο να εξομαλύνουν την 

ασάφεια και την αβεβαιότητα. Αν την εφαρμόζουμε στα  Social Media, μπορεί να γίνει μία 

πρώτη ταξινόμηση με βάση τον πλούτο του μέσου και το βαθμό της κοινωνικής παρουσίας 

που αυτό επιτρέπει.  

3.2.2. Αυτοπροβολή, αυτοαποκάλυψη

Όσον αφορά  την  κοινωνική διάσταση των  Social  Media,  η  έννοια  της  αυτό-προβολής 

αναφέρει ότι σε κάθε τύπο κοινωνικής αλληλεπίδρασης οι άνθρωποι έχουν την επιθυμία να 

ελέγχουν την εντύπωση που έχουν οι άλλοι για αυτούς (Goffman, 1959). Από τη μία, αυτό 

γίνεται με σκοπό να επηρεάσουν τους άλλους για να έχουν όφελος. Από την άλλη, οδηγείται 

από την επιθυμία να δημιουργήσει μία εικόνα που να είναι συνεπής με την προσωπική του 

ταυτότητα.  Ο  βασικός  λόγος  που  οι  άνθρωποι  αποφασίζουν  να  δημιουργήσουν  μία 

προσωπική  ιστοσελίδα  είναι,  για  παράδειγμα,  η  επιθυμία  τους  για  παρουσία  στον 

κυβερνοχώρο ((Schau &  Gilly, 2003). Συνήθως, μία τέτοια παρουσίαση γίνεται μέσω της 

αυτό-αποκάλυψης,  δηλαδή  της  συνειδητής  ή  ασυνείδητης  αποκάλυψης  προσωπικών 

πληροφοριών (για παράδειγμα, σκέψεις, συναισθήματα, προτιμήσεις, απέχθειες),  που είναι 

συνεπείς με την εικόνα που θέλει κάποιος να δείξει. Η αυτό-αποκάλυψη είναι ένα κρίσιμο 

βήμα στην ανάπτυξη μιας στενής σχέσης, αλλά μπορεί επίσης να συμβεί μεταξύ αγνώστων,  

για παράδειγμα όταν μιλάμε για κάποιο προσωπικό μας πρόβλημα σε κάποιον που εντελώς 

άγνωστο που κάθεται δίπλα μας στο αεροπλάνο. Αν την εφαρμόσουμε στα  Social Media, 

μπορεί να γίνει μία δεύτερη ταξινόμηση βάση του βαθμού αυτό-προβολής που απαιτεί το 

μέσο και της αυτό-παρουσίασης που αυτό επιτρέπει. 
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3.2.3. Ταξινόμηση των Social Media βάση κοινωνικής παρουσίας- πλούτου του 

μέσου» και «αυτοπροβολής-αυτοαποκάλυψης»

Ο  συνδυασμός των  δύο  διαστάσεων  οδηγεί  στην  ταξινόμηση  των  Social Media που 

απεικονίζεται  στον Πίνακα 1. Όσον αφορά την  κοινωνική παρουσία και τον πλούτο του 

μέσου, εφαρμογές όπως τα συνεργατικά σχέδια (πχ  Wikipedia) και τα  blogs έχουν χαμηλό 

βαθμό, αφού συνήθως είναι βασισμένα σε κείμενο και γι’ αυτό επιτρέπουν μόνο μία σχετικά 

απλή ανταλλαγή. Στο επόμενο επίπεδο είναι οι κοινότητες περιεχομένου (πχ Youtube) και οι 

ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (πχ  Facebook), οι οποίες δεν έχουν να κάνουν μόνο με 

επικοινωνία βασισμένη σε κείμενο, αλλά επιτρέπουν και τον διαμοιρασμό εικόνων, βίντεο, 

και άλλων μέσων επικοινωνίας. Στο υψηλότερο επίπεδο βρίσκονται τα εικονικά παιχνίδια και 

οι  εικονικές  κοινωνίες  (πχ  World of Warcraft,  Second Life),  τα  οποία  προσπαθούν  να 

αντιγράψουν  όλες  τις  διαστάσεις  των  πρόσωπο  με  πρόσωπο  αλληλεπιδράσεων  σε  ένα 

εικονικό περιβάλλον. 

Όσον  αφορά  την  αυτόπροβολή  και  την  αυτοαποκάλυψη, τα  blogs συνήθως  έχουν 

μεγαλύτερη βαθμολογία από τα συνεργατικά σχέδια, αφού τα τελευταία έχουν την τάση να 

επικεντρώνονται  σε  περιεχόμενο  συγκεκριμένου  τομέα.  Στο  ίδιο  πνεύμα,  οι  ιστοσελίδες 

κοινωνικής  δικτύωσης  επιτρέπουν  περισσότερη  αυτοαποκάλυψη  από  τις  κοινότητες 

περιεχομένου. Τέλος, οι εικονικές κοινωνίες απαιτούν υψηλότερη αυτοαποκάλυψη από τα 

εικονικά παιχνίδια, αφού τα τελευταία διέπονται από αυστηρές κατευθυντήριες γραμμές που 

υποδεικνύουν  στους  χρήστες  να  συμπεριφέρνονται  με  έναν  καθορισμένο  τρόπο  (πχ  σαν 

πολεμιστές σε έναν φανταστικό τόπο). 

Kaplan,  Haenlein, (2010)

Πίνακας 1. Ταξινόμηση των  Social Media βάση κοινωνικής παρουσίας-πλούτου του μέσου 

και αυτοπροβολής-αυτοαποκάλυψης

Κοινωνική παρουσία/ Πλούτος του μέσου
Low Medium High

αυτοπροβολή/

αυτοαποκάλυψη

High Blogs Social  networking 

sites (eg facebook)

Virtual  social  worlds 

(eg second life)
Low Collaborative 

projects

(eg wikipedia)

Content  communities 

(eg youtube)

Virtual  game  worlds 

(world of warcraft)

Πηγή: Kaplan, A., Haenlein, M., (2010)

3.3. Ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης
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Οι  ιστοσελίδες  κοινωνικής  δικτύωσης  (social network sites-SNSs)  όπως  το  myspace,  το 

facebook, το cyworld και το bebo, από την εμφάνισή τους έχουν προσελκύσει εκατομμύρια 

χρήστες, πολλοί από τους οποίους τις έχουν ενσωματώσει στις καθημερινές τους λειτουργίες. 

Υπάρχουν  εκατοντάδες  ιστοσελίδες  κοινωνικής  δικτύωσης,  βασισμένες  σε  διάφορες 

τεχνολογίες,  που  υποστηρίζουν  ένα  ευρύ  φάσμα  ενδιαφερόντων.  Αν  και  τα  βασικά 

τεχνολογικά  χαρακτηριστικά  τους  είναι  αρκετά  σχετικά  μεταξύ  τους,  οι  κουλτούρες  που 

αναδύονται  γύρω από τις  ιστοσελίδες  κοινωνικής  δικτύωσης  ποικίλουν.  Οι  περισσότερες 

ιστοσελίδες  υποστηρίζουν  τη  διατήρηση  των  προϋπάρχοντων  συμβατικών  κοινωνικών 

δικτύων,  όμως  άλλες  βοηθούν  ξένους  να  συνδεθούν  μεταξύ  τους  με  βάση  κοινά 

ενδιαφέροντα,  πολιτικές  πεποιθήσεις  ή  δραστηριότητες.  Μερικές  ιστοσελίδες  ικανοποιούν 

διαφορετικούς μεταξύ τους χρήστες, ενώ άλλες προσελκύουν ανθρώπους με βάση την κοινή 

γλώσσα, την κοινή ιθαγένεια,  ή τις κοινές φυλετικές, σεξουαλικές, θρησκευτικές ταυτότητες. 

Πολλοί  ιστότοποι  επίσης  ποικίλουν  ως  προς  το  βαθμό  στον  οποίο  ενσωματώνουν  νέες 

πληροφορίες και επικοινωνιακά εργαλεία, όπως η διασύνδεση μέσω κινητών, το blogging και 

το διαμοιρασμό φωτογραφιών και βίντεο. 

3.3.1. Ορισμός

Ορίζουμε τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης ως υπηρεσίες βασισμένες στον παγκόσμιο 

ιστό  που  επιτρέπουν  στα  άτομα  1)  να  δημιουργούν  δημόσιο  προφίλ  μέσα  σε  κάποιο 

οριοθετημένο σύστημα,  2)  να διατηρούν  μία λίστα από άλλους  χρήστες  με τους  οποίους 

μοιράζονται μία σύνδεση, και 3) να βλέπουν τη λίστα των συνδέσεων τους και αυτές που 

γίνονται από άλλους μέσα στο σύστημα. Η φύση και η ονοματολογία αυτών των συνδέσεων 

μπορεί να ποικίλουν από ιστοσελίδα σε ιστοσελίδα. Ενώ συνήθως χρησιμοποιείται ο όρος 

«social network site» για την περιγραφή αυτού του φαινομένου, ο όρος «social networking 

site» συναντάται επίσης πολύ συχνά για τον ίδιο σκοπό, γι’ αυτό οι δύο όροι συναντιούνται 

συχνά ως ισοδύναμοι. 

Πολύ  συνηθίζουν  να  μη  χρησιμοποιούν  τον  δεύτερο  όρο  (networking)  για  δύο  λόγους: 

έμφαση και καθορισμένα όρια. Ο όρος “networking” δίνει έμφαση στην έναρξη σχέσεων, 

συνήθως μεταξύ αγνώστων. Αν και η δημιουργία σχέσεων συγκαταλέγεται στις λειτουργίες 

αυτών των ιστοσελίδων, δεν είναι η πρωταρχικής σπουδαιότητας λειτουργία τους, ή αυτό που 

τις  κάνει  να  ξεχωρίζουν  από  άλλες  μορφές  επικοινωνίας  που  γίνονται  μέσω  των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών (computer-mediated communication - CMC).

Αυτό που κάνει ένα social network site μοναδικό δεν είναι η δυνατότητα που δίνει στα άτομα 

να γνωρίσουν ξένους, αλλά το ότι τους επιτρέπουν να δημιουργούν και να δημοσιοποιούν τα 

δικά τους κοινωνικά δίκτυα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε συνδέσεις μεταξύ ατόμων που υπό 
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άλλες συνθήκες δεν θα υπήρχαν. Σε πολλές μεγάλες ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, οι 

συμμετέχοντες δεν είναι απαραίτητα δικτυωμένοι ή ψάχνουν να κάνουν νέες γνωριμίες. Αντ’ 

αυτού είναι  κατά κύριο λόγο δικτυωμένοι  με ανθρώπους που ανήκουν ήδη στο ευρύτερο 

κοινωνικό τους σύνολο. 

Boyd, Danah, Ellison, Nicole, (2008)

3.3.2. Τυπική δομή των Social Network Sites

Tα  social network sites έχουν εφαρμόσει  μία  ευρεία ποικιλία  τεχνικών χαρακτηριστικών, 

αλλά η βάση τους αποτελείται από τα προφίλ των χρηστών στα οποία εμφανίζεται μία λίστα 

φίλων,  οι  οποίοι  είναι  επίσης  χρήστες  του  συστήματος.  Κάθε  ιστοσελίδα  κοινωνικής 

δικτύωσης μετά τη δημιουργία λογαριασμού, απαιτεί από το χρήστη τη δημιουργία σχετικού 

προφίλ. Τα προφίλ είναι μοναδικές σελίδες όπου κάποιος μπορεί να γράψει πληροφορίες για 

τον εαυτό του (Sunde´n, 2003,  p.3). Συνήθως έχουν τη μορφή φόρμας που περιλαμβάνουν 

σειρά  ερωτήσεων  που  καλείται  ο  χρήστης  να  συμπληρώσει.  Το  προφίλ  δημιουργείται 

χρησιμοποιώντας τις  απαντήσεις  σε αυτά τα ερωτήματα,  τα οποία τυπικά περιλαμβάνουν 

περιγραφές όπως ηλικία, τόπος διαμονής, ενδιαφέροντα, και πεδία «σχετικά με εμένα». Οι 

περισσότερες ιστοσελίδες ζητούν από τους χρήστες να ανεβάσουν μία φωτογραφία, που θα 

είναι η φωτογραφία του προφίλ τους.  Εκτός από τα τυπικά δημογραφικά στοιχεία και τα  

στοιχεία επικοινωνίας, τα προφίλ συνήθως περιέχουν πληροφορίες όπως την τρέχουσα θέση 

εργασίας,  τον  επαγγελματικό  τίτλο,  την  προηγούμενη  εργασιακή  εμπειρία,  το  επίπεδο 

μόρφωσης, και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία όπως βραβεία και εμπειρίες. Άλλες ιστοσελίδες 

επίσης  επιτρέπουν  στους  χρήστες  να  ενισχύσουν  τα  προφίλ  τους  με  την  προσθήκη 

περιεχομένου πολυμέσων ή τροποποιώντας την εμφάνιση τους. Σε άλλες όπως στο facebook, 

επιτρέπεται  στους  χρήστες  να  προσθέσουν  κομμάτια  προγραμμάτων  (εφαρμογές)  για  να 

βελτιώσουν το προφίλ τους. Κάποιες ιστοσελίδες ζητούν στοιχεία περισσότερο προσωπικά, 

ενώ  κάποιες  όχι.  Για  παράδειγμα,  το  Orkut ζητά  από  το  χρήστη  να  συμπληρώσει 

πληροφορίες τα ενδιαφέροντα που αφορούν στη μουσική, σε ταινίες, σε βιβλία, σε αθλήματα 

και χόμπι, ενώ το  Ryze παρέχει τη δυνατότητα καταχώρησης γεγονότων δικτύωσης ή την 

ανταλλαγή πληροφοριών καθώς και ένα τμήμα για καταχώρηση αγγελιών εργασίας, ακίνητης 

περιουσίας και εύρεσης συγκατοίκου. 

Boyd, Danah, Ellison, Nicole, (2008)

Η προσβασιμότητα ενός προφίλ ποικίλει από ιστοσελίδα σε ιστοσελίδα και εξαρτάται από 

την  επιθυμία  του  χρήστη.  Εξ  ‘ορισμού,  τα  προφίλ  στο  friendster και  στο  tribe.com 

ανιχνεύονται  από  τις  μηχανές  αναζήτησης,  κάνοντάς  τα  ορατά  από  οποιονδήποτε, 
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ανεξάρτητα από το αν ο επισκέπτης έχει λογαριασμό ή όχι. Το linkedIn ελέγχει τι μπορεί να 

δει  κάποιος  βάση  του  αν  έχει  λογαριασμό  επί  πληρωμή.  Ιστοσελίδες  όπως  το  myspace 

επιτρέπουν σε χρήστες να επιλέγουν εάν επιθυμούν να έχουν δημόσιο ή «μόνο για φίλους» 

προφίλ. Το facebook έχει μία διαφορετική προσέγγιση, οι χρήστες που συμμετέχουν στο ίδιο 

«δίκτυο»  μπορούν  να  βλέπουν  τα  προφίλ  των  άλλων,  εκτός  αν  κάποιος  χρήστης  έχει 

αποφασίσει  να το απαγορεύσει  στο δίκτυό του.  Αυτή  η διαφορετικότητα σχετικά  με την 

προβολή  και  την  πρόσβαση  είναι  από  τους  βασικούς  παράγοντες  διαφοροποίησης  των 

ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης. 

Μετά την είσοδό τους σε ένα social network site οι χρήστες καλούνται να προσδιορίσουν  

άλλους  μέσα στο σύστημα με τους οποίους έχουν κάποια σχέση. Ο χαρακτηρισμός για αυτές 

τις  σχέσεις  διαφέρει  σε  κάθε  ιστοσελίδα,  δημοφιλείς  όροι  είναι  οι:  «φίλοι»(“friends”), 

«επαφές»(“contacts”) και οι «οπαδοί»(“fans”). Τα περισσότερα social network sites απαιτούν 

αμφίδρομη επιβεβαίωση για τη φιλία, ενώ άλλα όχι. Οι μίας κατεύθυνσης δεσμοί συνήθως 

ονομάζονται  “fans”  ή  “followers”,  αν  και  σε  πολλές  ιστοσελίδες  ονομάζονται  και  αυτοί  

“friends”.  Ο όρος  «φίλος» (“friend”)  μπορεί  να είναι  παραπλανητικός,  επειδή η  σύνδεση 

μπορεί να μη σημαίνει απαραίτητα φιλία με την πραγματική έννοια του όρου, και οι λόγοι  

που οι άνθρωποι συνδέονται ποικίλουν (boyd, 2006a).

Η δημόσια εμφάνιση των συνδέσεων είναι ένα κρίσιμο θέμα για τις ιστοσελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης.  Ο  κατάλογος  των  φίλων  περιέχει  συνδέσμους  προς  το  προφίλ  κάθε  φίλου, 

επιτρέποντας στους επισκέπτες να «διασχίσουν» το δίκτυο κάνοντας κλικ στις λίστες των 

φίλων. Στις περισσότερες ιστοσελίδες, οι λίστες των φίλων είναι ορατές σε οποιονδήποτε έχει 

την  άδεια  να  βλέπει  ένα  προφίλ,  αν  και  υπάρχουν  εξαιρέσεις.  Για  παράδειγμα,  κάποιοι 

χρήστες του  myspace έχουν «χακάρει» τα προφίλ τους  για να αποκρύψουν το πεδίο που 

εμφανίζονται οι φίλοι, ενώ το  linkedin επιτρέπει στους χρήστες να απορρίπτουν τα δίκτυα 

που προβάλλονται. 

Τα  περισσότερα  social network sites παρέχουν  τη  λειτουργία  να  μπορούν  οι  χρήστες  να 

αφήνουν  μηνύματα  στα  προφίλ  των  φίλων  τους.  Αυτό  το  χαρακτηριστικό  τυπικά 

περιλαμβάνει το να αφήνουν «σχόλια» (διάφορες ιστοσελίδες χρησιμοποιούν διαφορετικούς 

όρους για αυτό το χαρακτηριστικό).  Επιπλέον,  τα  social network sites συνήθως έχουν το 

χαρακτηριστικό των προσωπικών μηνυμάτων που μοιάζουν με το email. Παρόλο που και τα 

προσωπικά μηνύματα και  τα σχόλια είναι δημοφιλή στα περισσότερα από τα μεγαλύτερα 

social network sites, δεν είναι παντού διαθέσιμα.
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Δεν  ξεκίνησαν  όλα  τα  social  network  sites  έτσι.  Το  qq  ξεκίνησε  σαν  υπηρεσία  άμεσων 

μηνυμάτων, το lunar storm σαν κοινότητα, το cyworld σαν κορεάτικο φόρουμ, και το skyrock 

(αρχικά  skyblog)  ήτανε  γαλλικό  blog  πριν  προστεθούν  χαρακτηριστικά  κοινωνικής 

δικτύωσης. Το classmates.com ήτανε αρχικά ένας κατάλογος θυγατρικών σχολείου το 1995 

και αφού τα SNSs έγιναν δημοφιλή άρχισε να υποστηρίζει και λίστες φίλων. Το asianavenue, 

το  migente  και  το  blackplanet  στην  αρχή  ήτανε  δημοφιλείς  έθνικ  κοινότητες  με 

περιορισμένες λειτουργίες μεταξύ των φίλων, ενώ το 2005-2006 αναμορφώθηκαν από την 

αρχή βάση χαρακτηριστικών και δομής, άλλων ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης.

Επιπρόσθετα Χαρακτηριστικά

Πέρα από τα προφίλ, τους φίλους, τα σχόλια και τα προσωπικά μηνύματα, τα social network 

sites ποικίλουν σημαντικά στα χαρακτηριστικά τους και  στη βάση των χρηστών.  Κάποια 

έχουν δυνατότητες διαμοιρασμού εικόνας και βίντεο. Άλλα έχουν ενσωματωμένα blogs και 

τεχνολογίες άμεσων μηνυμάτων. 

Boyd, Danah, Ellison, Nicole, (2008) 

Τα  περισσότερα  social network sites πλέον  δίνουν  τη  δυνατότητα  δημιουργίας  ομάδων 

(groups) που μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα. Για παράδειγμα στο  LinkedIn που είναι ένα 

κοινωνικό δίκτυο για επαγγελματίες, ο χρήστης αφού ενημερώσει το προφίλ του με αυστηρά 

επαγγελματικές πληροφορίες και ελάχιστες πληροφορίες για άλλα ενδιαφέροντα όπως πχ τα 

χόμπι του, έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε διάφορες ομάδες μέσα από μία κάπως πιο 

επίσημη αίτηση και διαδικασία αποδοχής. Οι ομάδες περιλαμβάνουν του εργαζομένους μίας 

επιχείρησης,  επαγγελματικές  οργανώσεις  ή  ομάδες  κοινού  ενδιαφέροντος  (πχ  «έρευνα 

αγοράς»). 

Skeels, Grudin, (2009)

Υπάρχουν social network sites ειδικά για κινητά. Το Mobile Social Networking (MSN) είναι 

η  δικτύωση  χρηστών  με  παρόμοια  ενδιαφέροντα  μέσω των  κινητών  συσκευών.  Οι  όροι 

location-based social networking και  pervasive social networking (PSN) χρησιμοποιούνται 

συχνά ως συνώνυμα. Οι σημερινές εφαρμογές του MSN μπορούν σε γενικές γραμμές να 

χωριστούν  σε  δύο  κατηγορίες.  Πρώτα,  είναι  τα  social network sites (π.χ.  Facebook, 

MySpace),  που παρέχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις  πλατφόρμες τους μέσω κινητών 

συσκευών. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει MSN εφαρμογές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά 

για φορητή χρήση (εφαρμογές όπως το Dogeball, το Four Square και το Gowalla ανήκουν σε 

αυτή την κατηγορία).
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Ένα  Geosocial  Network  είναι  ένας  τύπος  κοινωνικού  δικτύου  στο  οποίο  γεωγραφικές 

υπηρεσίες  και  δυνατότητες  όπως  το  geocoding και  το  geotaggind χρησιμοποιούνται  για 

ενισχύσουν το περιεχόμενο (πχ φωτογραφίες) με γεωγραφικές πληροφορίες και επομένως να 

μπορεί  να εμφανιστεί  για παράδειγμα στο χάρτη.  Οι  χρήστες  υποβάλλοντας  γεωγραφικά-

τοπικά δεδομένα, μπορούν να επιτρέπουν στα social networks να τους συνδέουν με χρήστες 

της ίδιας περιοχής ή με events που συμβαίνουν στην περιοχή τους.

Lübke, (2010)

Εικόνα 1. Ένα Geosocial Network

Πηγή: http://www.awakenyourcareerpreneur.com 

Εικόνα 2

Πηγή: www  .  facebook  .  com   – Εφαρμογή κινητού

Πολλά social network sites στοχεύουν σε άτομα από συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή ή σε 

άτομα που μιλούν κάποια συγκεκριμένη γλώσσα, αν και αυτό δεν καθορίζει πάντοτε τους 
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υποστηρικτές  της  ιστοσελίδας.  Το  orkut για  παράδειγμα  ξεκίνησε  από  τις  Ηνωμένες 

Πολιτείες με αγγλικό μόνο interface, αλλά οι πορτογαλλόφωνοι Βραζιλιάνοι γρήγορα έγιναν 

οι  κυρίαρχοι  χρήστες  του(Kopytoff,  2004).  Μερικές  ιστοσελίδες  σχεδιάζονται  με 

συγκεκριμένες εθνικές, θρησκευτικές, φυλετικές ή άλλες κατηγορίες, υπάρχουν ακόμη social 

network sites για σκύλους (dogster) και γάτες (catster), παρόλο που οι ιδιοκτήτες τους πρέπει 

να διαχειρίζονται τα προφίλ τους. 

Παρόλο  που  κάποια  social network sites σχεδιάζονται  για  να  είναι  ευρέως  προσβάσιμα, 

πολλά από αυτά προσελκύουν ομοιογενείς πληθυσμούς. Δεν είναι ασυνήθιστο να βρεθούν 

ομάδες που χρησιμοποιούν ιστοσελίδες για να διαχωριστούν ανά εθνικότητα, ανά ηλικία, ανά 

μορφωτικό επίπεδο, ή ανά άλλους παράγοντες που τυπικά χωρίζεται η κοινωνία, ακόμα και 

αν αυτό δεν ήταν στις αρχικές προθέσεις των σχεδιαστών.

Boyd, Danah, Ellison, Nicole, (2008)

3.4. Επιχειρηματικό Μοντέλο

3.4.1. Ορισμός

Ένα  επιχειρηματικό  μοντέλο  (business model)  περιγράφει  τη  λογική  με  την  οποία  οι 

επιχειρήσεις  δημιουργούν,  προσφέρουν  και  λαμβάνουν αξία από της  άποψη οικονομικής, 

κοινωνικής και άλλης μορφής αξίας. Έτσι ο όρος επιχειρηματικό μοντέλο χρησιμοποιείται 

για  ένα  ευρύ  φάσμα  επίσημων  και  ανεπίσημων  περιγραφών  της  επιχειρηματικής 

δραστηριότητας συμπεριλαμβανομένων του σκοπού, των προσφορών, των στρατηγικών, των 

υποδομών, της χρηματοδότησης, των ομάδων-στόχος, των λειτουργικών διαδικασιών και ου 

τω καθεξής.  

Ο Osterwalder (2004) δίνει ένα πρότυπο σχέδιο επιχειρηματικού μοντέλου όπως φαίνεται στο 

παρακάτω σχήμα 3.

Σχήμα 3: Πρότυπο σχέδιο επιχειρηματικού μοντέλου: Εννέα δομικά στοιχεία και οι σχέσεις 

τους
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Πηγή: QIONG JIA, 2010

Το σχήμα μας  δείχνει  ένα  επιχειρηματικό  μοντέλο το  οποίο περιέχει  πολλά στοιχεία  και 

σχέσεις  μεταξύ  τους.  Όπως  είπε  ο  Margetta (2002),  “Ένα  καλό  επιχειρηματικό  μοντέλο  

απαντά στην παλιά ερώτηση του Peter Drucker: Ποιος είναι ο πελάτης; Και ποια είναι η αξία  

του;  Επίσης  απαντά στο σημαντικό ερώτημα που κάθε μάνατζερ οφείλει  να ρωτήσει:  Πώς  

βγάζουμε λεφτά σε αυτή την επιχείρηση; Ποια είναι η βασική οικονομική λογική που εξηγεί  

πως μπορούμε να δώσουμε αξία στους πελάτες με ένα καθορισμένο κόστος;”.

Οι  Kangas &  Petteri (2007) επίσης δίνουν μία παρόμοια περιγραφή για το επιχειρηματικό 

μοντέλο. Ισχυρίζονται ότι ένα επιχειρηματικό μοντέλο δίνει απαντήσεις στις ερωτήσεις: τι 

προσφέρει η επιχείρηση, πώς και σε ποιόν. Οι επιχειρήσεις που στηρίζονται στα social media 

πρέπει να συμβαδίζουν με τους ίδιους βασικούς κανόνες που εφαρμόζονται και στους άλλου 

τομείς των επιχειρήσεων και των εφαρμογών. Το σημείο εκκίνησης είναι μία ανάγκη και μία 

ιδέα βασισμένη σε αυτό, which serve as the basis for building a product offering.

Ένα επιχειρηματικό μοντέλο περιγράφεται από τα παρακάτω τουλάχιστον ερωτήματα:

− Ποια είναι η αξία του προϊόντος για τον πελάτη;

− Ποιος είναι ο πελάτης;

− Ποιοι οι συνεργάτες;

− Ποιοι είναι οι βασικοί τομείς δραστηριότητας της επιχείρησης;

− Ποια είναι τα κόστη;

− Ποια είναι τα έσοδα – δηλαδή, πως τα προϊόντα κάνουν χρήματα;

QIONG JIA, (2010)
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3.4.2. Χρηματοδότηση των social media/social network sites και νέα 

επιχειρηματικά μοντέλα 

Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις για τους τρόπους χρηματοδότησης των  social media (και 

κατά συνέπεια και των social network sites), οι οποίες είναι οι εξής:

− Εθελοντική εισφορά (Voluntary donations)

− Χρέωση χρηστών για τις υπηρεσίες (Charging viewers for services)

1. πληρωμή-ανά-είδος (pay-per-item model), ή 

2. συνδρομητικό μοντέλο (subscription model)

3. freemium μοντέλο

− Μοντέλο βασισμένο στη διαφήμισης (Advertising-based models - “monetising the 

audience via advertising”)

− Αδειοδότηση  του  περιοχομένου  και  της  τεχνολογίας  σε  τρίτους (Licensing of 

content and technology to third parties)

− Πώληση αγαθών και υπηρεσιών στη κοινότητα (Selling goods and services to 

community -  “monetising the audience via online sales”)  ή  μοντέλο  πώλησης 

(merchandise model)

− Το μοντέλο μεταπώλησης (The affiliate model)

Στον  παρακάτω  πίνακα  2  αναφέρονται  τρία  επιχειρηματικά  μοντέλα  και  οι  τρόποι 

χρηματοδότησής τους.

Πίνακας 2. Τρία επιχειρηματικά μοντέλα: blogs, photos και video
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Πηγή: OECD, βασισμένη σε πληροφορίες των επιχειρήσεων και δημοσιευμένα reports

Α) Εθελοντική εισφορά - Voluntary donations

Στο μοντέλο εθελοντικής εισφοράς, ο χρήστης κάνει το περιεχόμενο διαθέσιμο δωρεάν, όπως 

π.χ. ένας μουσικός που παίζει στο δρόμο, αλλά επιδιώκει δωρεές από τους χρήστες. Τέτοια 

μοντέλα  συναντώνται  σε  διάφορες  κατηγορίες  ιστοσελίδων,  και  περιέχουν  ένα  κουμπί 

«δωρεά»  (“donate”),  συχνά  ενθαρρύνοντας  εκείνους  που  διατρέχουν  το  περιεχόμενο  να 

ενισχύσουν οικονομικά τον δημιουργό ή τον οργανισμό (η πληρωμή γίνεται συνήθως online 

μέσω πιστωτικής  κάρτας  ή  μέσω  PayPal).  Ένας σημαντικός  αριθμός  blogs,  wikis,  online 

video και  online δημιουργοί μουσικής ζητούν δωρεές από το κοινό τους για να καλύψουν 

έξοδα όπως η φιλοξενία και η συντήρηση της ιστοσελίδας τους. 

Ένα  κοινό  χαρακτηριστικό  πολλών  μη  εμπορικών  ιστοσελίδων  με  περιεχόμενο  που 

δημιουργείται  από  το  χρήστη  (user created content),  είναι  ότι  συνήθως  ασκούν  τις 

δραστηριότητές τους με αρκετά περιορισμένη χρηματοδότηση (συχνά μόνο από το χρόνο και 

όχι από χρήματα που επενδύουν οι εθελοντές και οι χρήστες). Το wikipedia για παράδειγμα, 

δαπάνησε λιγότερα από $750000 το 2005 για την ανάπτυξή της και αντλεί συχνά χρήματα 

από δωρεές για να καλύψει αυτά τα έξοδα (πέρα από την προσφορά χρόνου και εμπειρίας 

των χρηστών του). Τα  blogs και οι  δημοσιογραφικές ιστοσελίδες πολιτών, όπως η  global 

voices online υποστηρίζονται  από  bloggers οι  οποίοι  προσφέρουν  το  χρόνο  τους  για  τη 
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συγγραφή  περιεχομένου,  αλλά  τα  λειτουργικά  έξοδα  καλύπτονται  από  επιδοτήσεις 

οργανισμών ή ακόμη και νέων εταιρειών (όπως συνέβη με το  Reuters στην περίπτωση του 

global voices online). Τέτοιου είδους δωρεές χρόνου ή χρήματος είναι ο ακρογωνιαίος λίθος 

της ανάπτυξης του λογισμικού ανοιχτού κώδικα στο  internet (πχ για την υποστήριξη των 

δωρεάν browser στο internet) ή άλλες καινοτομίες που βασίζονται στο χρήστη. Το μοντέλο 

της εθελοντικής εισφοράς για την προώθηση του περιεχομένου που δημιουργείται από το 

χρήστη και  των σχετικών πλατφορμών,  βασίζεται  στην αμοιβαιότητα,  στην φήμη μεταξύ 

ομότιμων και στις συστάσεις (Regner et al., 2006).

Εικόνα 3. Παράδειγμα μοντέλου εθελοντικής εισφοράς

Πηγή: http  ://  globalvoiceonline  .  org  

Β) Χρέωση χρηστών για τις υπηρεσίες - Charging viewers for services

Πολλές ιστοσελίδες χρεώνουν τους χρήστες για να διαβάσουν περιεχόμενο, ενώ η υποβολή 

περιεχομένου μπορεί να γίνεται δωρεάν. Αυτή η μορφή χρηματοδότησης  μπορεί να έχει: 

1. τη μορφή πληρωμή-ανά-είδος (pay-per-item model), ή 

2. τη μορφή του συνδρομητικού μοντέλου (subscription model), 

3. ενώ υπάρχει και μία  προσέγγιση, το freemium μοντέλο.

Οι ιστοσελίδες που λειτουργούν με αυτό το μοντέλο χρηματοδότησης πρέπει να έχουν υψηλή 

δημοτικότητα,  αφού  πρώτον  υπάρχουν  πολλές  άλλες  ανταγωνιστικές  ιστοσελίδες  που 

παρέχονται  δωρεάν  και  δεύτερον  η  online καταβολή  χρημάτων  ή  η  καταχώρηση  των 

στοιχείων της πιστωτικής τους κάρτας είναι για πολλούς επαχθείς ή ανέφικτες διαδικασίες.
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Β1) Μοντέλο πληρωμής-ανά-είδος (Pay-per-item model)

Σε  αυτό  το  μοντέλο  οι  χρήστες  κάνουν  πληρωμές  ανά-είδος  στις  user created content 

πλατφόρμες ή απευθείας στους δημιουργούς, έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση σε επιμέρους 

τμήματα  του  περιεχομένου.  Το  iStockphoto,  για  παράδειγμα,  προσφέρει  φωτογραφίες, 

εικόνες  και  video από  το  υλικό  που  αποθηκεύουν  οι  χρήστες  για  5USD το  καθένα(?). 

Πλατφόρμες που δουλεύουν αποκλειστικά με περιεχόμενο που δημιουργείται από το χρήστη 

ή  εγκατεστημένα  σημεία  πώλησης  ψηφιακού  περιεχομένου  (όπως  ένα  online κατάστημα 

μουσικής,  πλατφόρμες  video-on-demand, ή  online πωλητές  λιανικής),  για παράδειγμα,  θα 

μπορούσαν να προσφέρουν τα παραπάνω υπό τη μορφή πληρωμής-ανά-είδος. Το γεγονός ότι 

δεν χρειάζονται ράφια για να αποθηκευτεί ποσότητα περιεχομένου διευκολύνει αυτό το είδος. 

Εικόνα 4. Παράδειγμα μοντέλου πληρωμής-ανά-είδος

Πηγή: www  .  istockphoto  .  com  

Β2) Συνδρομητικό μοντέλο
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Ένα άλλο επιχειρηματικό μοντέλο που χρησιμοποιούν σήμερα οι Web2.0 επιχειρήσεις είναι 

το συνδρομητικό μοντέλο (Subscription model), στο οποίο οι χρήστες καταβάλλουν ένα ποσό 

(συνήθως μηνιαίο ή ετήσιο), για να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα προϊόν ή υπηρεσία.

QIONG, (2010)

Στο  συνδρομητικό  μοντέλο  οι  καταναλωτές  εγγράφονται  σε  υπηρεσίες  που  προσφέρουν 

περιεχόμενο που δημιουργείται από το χρήστη. Το να πληρώνουν κάποια συνδρομή για να 

έχουν πρόσβαση στο  περιεχόμενο άλλων χρηστών συμβαίνει  σπάνια,  σε σχέση με το να 

πληρώνουν οι χρήστες μία συνδρομή για να ενισχύσουν την φιλοξενία, τις υπηρεσίες του 

περιεχομένου τους, και  την πρόσβαση στο περιεχόμενο των άλλων χρηστών. Υπάρχουν 

δύο είδη  συνδρομητικών υπηρεσιών,  όπου  ο  χρήστης  μπορεί  να  επιλέξει  έναν  «βασικό» 

λογαριασμό χωρίς χρέωση ο οποίος παρέχει ένα σύνολο υπηρεσιών ή έναν «προχωρημένο» 

λογαριασμό που παρέχει βελτιωμένα χαρακτηριστικά, περισσότερο (ή και απεριόριστο) χώρο 

φιλοξενίας, και άλλες επιλογές που είναι ελκυστικές για τους χρήστες. 

Vickery, Graham, Wunsch-Vincent, Sacha, (2007) 

Παραδείγματα Συνδρομητικού Μοντέλου

Πολλά  Massive Multiplayer Online Role Playing Games (MMORPG)  χρησιμοποιούν  το 

συνδρομητικό μοντέλο. Το World of Warcraft είναι ένα από τα πιο γνωστά MMORPG online 

παιχνίδια.  Κάθε  παίχτης  καταβάλλει  ένα  ποσό,  περίπου  δέκα  ευρώ  το  μήνα.  Μπορούνε 

επίσης να αγοράσουν το CD με το παιχνίδι και να το εγκαταστήσουν στον προσωπικό τους 

υπολογιστή με δεκαπέντε ευρώ. 

 «Με περισσότερες από 11,5 εκατομμύρια μηνιαίες συνδρομές (Δεκέμβριος 2008), το World 

of Warcraft είναι  πλέον  στον  κόσμο  το  MMORPG με  τις  περισσότερες  συνδρομές  και 

κατέχει ρεκόρ  Guinness ως το  MMORPG με τους περισσότερους συνδρομητές (Guinness 

World Record, 2008)». Τον Απρίλιο του 2008, το  World of Warcraft κατείχε το 62% της 

αγοράς των  MMORPG (Woodcock, 2008). Τα υπόλοιπα  online παιχνίδια όπως το  Second 

Life και  το  Legend of Mir είναι  επίσης  τυπικά  παραδείγματα  επιχειρήσεων  που 

χρησιμοποιούν  το  συνδρομητικό  μοντέλο  για  να  κερδίσουν  χρήματα.  Το  συνδρομητικό 

μοντέλο δεν  χρησιμοποιείται  αποκλειστικά  στην  βιομηχανία  παιχνιδιών,  αλλά  επίσης  και 

στην μουσική βιομηχανία. 

Σχήμα 4. Παράδειγμα συνδρομητικού μοντέλου από την ιστοσελίδα Spotify
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Πηγή: www.spotify.com

QIONG, (2010)

Το Spotify είναι μία σουηδική επιχείρηση η οποία παρέχει υπηρεσίες streaming μουσικής. Οι 

πελάτες  του  μπορούν  να  ακούσουν  συγκεκριμένα  άλμπουμ  ή  κομμάτια  χωρίς  buffering 

καθυστέρηση. Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν τη μουσική ανά άλμπουμ, καλλιτέχνη, 

δισκογραφική εταιρεία ή να δημιουργήσουν λίστες αναπαραγωγής. Η μουσική που παίζεται 

ωστόσο στο stream δεν μπορεί να αποθηκευτεί ή να χρησιμοποιηθεί  εκτός της εφαρμογής. 

Το Spotify χρηματοδοτείται τόσο από τις συνδρομές, όσο και από διαφημίσεις. Ο player του 

Spotify παίζει περιοδικά διαφημίσει, ανάμεσα στα τραγούδια. Υπάρχουν διάφορες συνδρομές 

που  μπορούν  να  αγοράσουν  οι  χρήστες.  Η  μηνιαία  συνδρομή  κοστίζει  €9.99  και  δεν 

υπάρχουν διαφημίσεις ανάμεσα στα τραγούδια ή στο παράθυρο του χρήστη. Η ημερήσια/24 

ώρες  συνδρομή κοστίζει  €1.0 και  επίσης  δεν υπάρχουν διαφημίσεις.  Η ετήσια συνδρομή 

κοστίζει €120. Εκτός από το συνδρομητικό μοντέλο, το Spotify ξεκίνησε να προσφέρει από 

το  Μάρτιο  του  2009  υπηρεσία  «κατεβάσματος»  μουσικής  με  κόστος  €1  το  τραγούδι. 

Παρόμοιες υπηρεσίες παρέχονται επίσης από τη Zune της Microsoft και το iTunes της Apple. 

Εικόνα 5. Παράδειγμα συνδρομητικού μοντέλου από την ιστοσελίδα Spotify
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Πηγή: www.spotify.com

Εικόνα 6. Υπηρεσίες των προϊόντων του Spotify
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Πηγή: www  .  sp  otify.com  , QIONG, (2010)

Μία νέα προσέγγιση περιλαμβάνει ένα μοντέλο βασισμένο στη φιλοξενία με ένα συνεργατικό 

στοιχείο,  όπως είναι  το  Lulu.tv.  Οι  χρήστες  πληρώνουν συνδρομή για  τις  υπηρεσίες  που 

παρέχει η ιστοσελίδα, αλλά επίσης αμείβονται από τη δημοτικότητα του περιεχομένου τους. 

Οι επιχειρήσεις καλωδιακής τηλεόρασης, οι πάροχοι υπηρεσιών internet (ISP), οι υπηρεσίες 

ψηφιακού ραδιόφωνου και άλλων μέσων ενημέρωσης αντλούν τα περισσότερα από τα έσοδά 

τους από τις μηνιαίες συνδρομές.

Vickery, Graham, Wunsch-Vincent, Sacha, (2007)

Β2) Το Freemium Μοντέλο

Σχήμα 5.  Παράδειγμα freemium μοντέλου

Πηγή: UserVoice, (2009), QIONG, (2010)

Με  το  Freemium μοντέλο  οι  εταιρείες  Web2.0  προσφέρουν  κάποιες  βασικές  υπηρεσίες 

δωρεάν,  ενώ χρεώνουν για  υπηρεσίες υψηλής ποιότητας  με επιπλέον χαρακτηριστικά και 

δυνατότητες. Το σχήμα 5 είναι ένα παράδειγμα  freemium μοντέλου για τους χρήστες της 

ιστοσελίδας  UserVoice. Το  freemium μοντέλο, σε σύγκριση με το συνδρομητικό μοντέλο, 

που είναι κατά ένα μέρος δωρεάν και κατά ένα μέρος συνδρομητικό.

Παραδείγματα freemium μοντέλου

Το  LinkedIn είναι μία τυπική ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιεί αυτό το 

μοντέλο. Όταν τα περισσότερα από τα κοινωνικά δίκτυα προσπαθούν να σκεφτούν πως θα 

βγάλουν χρήματα από τις διαφημίσεις, το LinkedIn κάνει τη διαφορά.. Ιστοσελίδες όπως το 
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Myspace και το Facebook κερδίζουν χρήματα συγκεντρώνοντας πλήθος πελατών έτσι ώστε 

να  προσελκύσουν  διαφημιστές.  Το κοινό-στόχος  (target group)  του  LinkedIn είναι  25-65 

ετών  επαγγελματίες.  Αν  και  οι  βασικές  υπηρεσίες  του  LinkedIn παρέχονται  δωρεάν,  οι 

χρήστες πρέπει να πληρώσουν για να λάβουν περισσότερες πληροφορίες για το δίκτυό τους. 

Σύμφωνα με έναν από τους ιδρυτές του LinkedIn τον Konstantin Guericke, το LinkedIn είναι 

ένα από τα λίγα κοινωνικά δίκτυα που έχουν θετικές ταμειακές ροές. 

«Έχουμε θετικές ταμειακές ροές, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για το ξεκίνημα. Αυτό  

σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να βγούμε έξω προς αναζήτηση επενδυτών». Guericke, (2006) 

Το Flickr είναι ένα ακόμη παράδειγμα εταιρείας που χρησιμοποιεί το μοντέλο freemium. Το 

Flickr είναι  μία  από  τις  καλύτερες  online ιστοσελίδες  για  διαχείριση  και  διαμοιρασμό 

φωτογραφιών  στον  κόσμο.  Η  κύρια  δραστηριότητά  του  είναι  η  φιλοξενία  βίντεο  και 

φωτογραφιών.  Οι  χρήστες  μπορούν  αν  αλληλεπιδρούν  μεταξύ  τους  σχολιάζοντας, 

μοιράζοντας,  κάνοντας  tag και  εισφέροντας  χρήματα  για  τα  βίντεο  και  τις  φωτογραφίες 

άλλων χρηστών. Το Flickr προσφέρει δύο τύπους λογαριασμών: τον Free account και τον Pro 

account. 

«Με τον Free account επιτρέπεται στους χρήστες να ανεβάσουν 100ΜΒ φωτογραφίες και 2 

βίντεο  το  μήνα.  Αν  ένας  χρήστης  ανεβάσει  περισσότερες  από  200  φωτογραφίες  στην 

ιστοσελίδα,  θα  φαίνονται  μόνο  οι  πιο  πρόσφατες  200.  Οι  υπόλοιπες  φωτογραφίες 

παραμένουν αποθηκευμένες στη σελίδα, ενώ τα  links σε αυτές τις φωτογραφίες από  blogs 

παραμένουν ενεργά. Οι free users επίσης μπορούν να can also contribute to a maximum of 10  

photos  pools.  Αν ένας  free λογαριασμός  είναι  ανενεργός  για  πάνω από  90  συνεχόμενες 

ημέρες  διαγράφεται.  Οι  Pro λογαριασμοί  επιτρέπουν  στους  χρήστες  να  ανεβάζουν  έναν 

απεριόριστο αριθμό φωτογραφιών και βίντεο κάθε μήνα και λαμβάνουν απεριόριστο εύρος 

ζώνης και μνήμη. Οι φωτογραφίες μπορούν να τοποθετηθούν σε πάνω από 60 γκρουπ (group 

pools), και οι χρήστες Pro λογαριασμών λαμβάνουν περιήγηση χωρίς διαφημίσεις και έχουν 

πρόσβαση σε στατιστικά λογαριασμών».

Flickr website, (2009)

Μερικές φορές είναι  δύσκολο για τις  επιχειρήσεις  να αποφασίσουν ποιες υπηρεσίες είναι 

δωρεάν  για  χρήση  και  ποιες  κοστίζουν.  Όπως  είπε  και  ο  πρόεδρος  του 

socialmediamarketing.com Jun Loayza: «Η μεγαλύτερη πρόκληση για να χρησιμοποιήσουν οι  

επιχειρήσεις το freemium μοντέλο είναι να αποφασίσουν πόσα θα διαθέσουν δωρεάν έτσι ώστε  

οι χρήστες να έχουν ανάγκη και να θέλουν να αναβαθμίσουν πληρώνοντας. Αν οι περισσότεροι  

χρήστες  είναι  ικανοποιημένοι  με  το  βασικό  δωρεάν  σχέδιο,  δεν  θα  χρειαστεί  να  το  

αναβαθμίσουν». Loayza, (2008)
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QIONG, (2010)

Γ) Μοντέλο βασισμένο στη διαφήμιση - Advertising-based models (“monetising 

the audience via advertising”)

Η διαφήμιση θεωρείται συνήθως ως η πιο πιθανή πηγή εσόδων και ως κινητήρια δύναμη των 

UCC.  Τα  μοντέλα  που  βασίζονται  στη  διαφήμιση  επιτρέπουν  στους  χρήστες  και  στους 

επισκέπτες  να  έχουν  δωρεάν  πρόσβαση  στο  περιεχόμενο  που  διαθέτουν.  Μία  πολύ 

χαρακτηριστική  υπηρεσία  που  χρησιμοποιεί  αυτό  το  μοντέλο  είναι  η  υπηρεσία  του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπου οι χρήστες χρησιμοποιούν την υπηρεσία δωρεάν και οι 

ιδιοκτήτες της υπηρεσίας σερβίρουν διαφημίσεις στο κοινό. Η πληρωμή των διαφημίσεων 

εξαρτάται από πλήθος παραγόντων: τον αριθμό των χρηστών των ιστοσελίδων, την σχετική 

χρήση των ιστοσελίδων (χρόνος παραμονής στη σελίδα, το «βάθος » της επίσκεψης/προβολές 

σελίδων ανά επισκέπτη/επανάληψη επισκέψεων), ή τα κλικ που δέχονται τα διαφημιστικά 

banners από τους χρήστες που οδηγούν στην σελίδα του διαφημιζόμενου.  Μόνο σταθερά 

βιώσιμα  επιχειρηματικά  μοντέλα  είναι  πιθανόν  να  δουλέψουν  με  αρκετά  μεγάλη  βάση 

χρηστών έτσι  ώστε να προσελκύσουν αρκετούς  διαφημιστές και  να δημιουργήσουν ροές 

εσόδων για την ιστοσελίδα.

Vickery, Graham, Wunsch-Vincent, Sacha, (2007)

Όσο  μεγαλύτερη  επισκεψιμότητα  έχει  μία  ιστοσελίδα,  τόσο  πιο  πολύ  χρεώνει  τον 

διαφημιστικό της χώρο. Σύμφωνα με τον Loayza (2009), επιπρόσθετα δημογραφικά στοιχεία 

σχετικά  με  τους  επισκέπτες  της  ιστοσελίδας,  όπως  η  ηλικία,  το  φύλο,  η  περιοχή,  ή  τα 

ενδιαφέροντα, επηρεάζουν επίσης το ποσό που μπορούν να χρεώσουν στους διαφημιστές για 

να  τοποθετήσουν  διαφημίσεις  στις  ιστοσελίδες  τους.  Οι  περισσότερες  υπηρεσίες  που 

προσφέρονται από  web 2.0 επιχειρήσεις περιέχουν διαφημίσεις που θεωρούνταν ένας από 

τους  καλύτερους  τρόπους να κερδίσουν χρήματα.  Σύμφωνα με τους  Kangas &  Toivonen 

(2007),  υπάρχουν  2  κύριες  κατηγορίες  online διαφημίσεων:  διαφημίσεις  βασισμένες  στο 

χρόνο  (time-based advertising),  που  σημαίνει  ότι  οι  διαφημιστές  πληρώνουν  για  την 

εμφάνιση  των  διαφημιστικών  banner στις  ιστοσελίδες  για  Χ  μέγεθος  χρόνου.  Και  οι 

διαφημίσεις  που  βασίζονται  στα  κλικ,  που  σημαίνει  ότι  οι  διαφημιστές  πληρώνουν  τους 

διαφημιζόμενους μόνο όταν η διαφήμισή τους δεχτεί κλικ. 

Δημοφιλείς ιστοσελίδες πωλούν διαφημιστικό χώρο στις ιστοσελίδες τους όπως το Facebook, 

το  Youtube,  κλπ.  Μεγάλες  social media επιχειρήσεις  διαμεσολαβούν  σε  διαφημίσεις  στο 

internet, όπως η Yahoo και η Google.

QIONG, (2010)
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Υπηρεσίες  που  φιλοξενούν  UCC κάνουν  χρήση  των  διαφημίσεων  στις  ιστοσελίδες 

(συμπεριλαμβανομένων banners, ενσωματωμένες διαφημίσεις βίντεο και επώνυμα κανάλια ή 

σελίδες)  για  να  δημιουργήσουν  έσοδα.  Οι  διαφημίσεις  μπορεί  να  απευθύνονται  σε  ένα 

δεδομένο κοινό που προσελκύεται από μία ιστοσελίδα με συγκεκριμένο περιεχόμενο (συχνά 

δημοφιλείς,  νέες  ομάδες  στόχοι)  ή  μπορεί  να  συνδέονται  με  κάποιο  συγκεκριμένο 

περιεχόμενο  που  παρακολουθείται  από  το  χρήστη.  Όταν  οι  χρήστες  ψάχνουν  ή 

παρακολουθούν  ένα  συγκεκριμένο  βίντεο,  εμφανίζεται  σχετική  διαφήμιση  στο  πλάι,  πχ 

banners ή μικρά  trailers που ξεκινούν όταν ο κέρσορας του υπολογιστή μετακινείται πάνω 

από ένα banner.

Πολλές  UCC πλατφόρμες  όπως  το  Fanfiction.Net βασίζονται  σε  υπηρεσίες  για  να έχουν 

διαφημιστικά έσοδα (στο google Adsense, στη Microsoft, ή την υπηρεσία που παρέχεται από 

το ίδιο το site που φιλοξενεί το UCC, όπως το FeedBunner που είναι διαφημιστικό δίκτυο για 

blogs). Το  Google Adsense παρέχει αυτόματα διαφημίσεις κειμένου και εικόνας, οι οποίες 

στοχεύουν  στην  τοποθεσία  του  UCC,  στη  γεωγραφική  θέση  του  χρήστη  και  σε  άλλους 

παράγοντες (για παράδειγμα, οι διαφημίσεις ταξιδιών για την Κίνα για την αναζήτηση για τη 

λέξη-κλειδί «Κίνα» σε ένα site με βίντεο). Όταν οι χρήστες κάνουν κλικ σε μία διαφήμιση η 

υπηρεσία λαμβάνει έσοδα ανά-κλικ από την εταιρεία που διαφημίζεται και στη συνέχεια θα 

πληρώσει  το  site που  φιλοξενεί  τις  διαφημίσεις.  Μερικές  ιστοσελίδες  μοιράζονται  τα 

διαφημιστικά έσοδα με αυτούς που δημιουργούν ή που τους ανήκει το περιεχόμενο. 

Οι  διαφημίσεις  μπορούν  επίσης  να  ενσωματωθούν  μέσα  στο  περιεχόμενο,  όπως  για 

παράδειγμα  μέσα  σε  ένα  βίντεο.  Δημοφιλή  βίντεο  podcasts επίσης  ενσωματώνουν 

διαφημίσεις όπου οι χρήστες μπορούν να κάνουν κλικ σε site μέσα από το βίντεο. Όλο και 

περισσότερα «επώνυμα κανάλια» έχουν αρχίσει να προσανατολίζονται σε UCC πλατφόρμες 

όπου  οι  χρήστες  μπορούν  να  βλέπουν  το  περιεχόμενο  κάποιας  συγκεκριμένης  μάρκας  ή 

εκδότη μέσου ενημέρωσης. Εικονικοί κόσμοι όπως το Calypso επιτρέπει στις επιχειρήσεις να 

δημιουργούν και να εμφανίζουν διαφημίσεις. 

Αναμένεται  ότι  οι  προηγούμενες  τεχνικές  στόχευσης  θα επιτρέπουν όλο και  περισσότερο 

στους διαφημιστές να δημιουργούν στοχευμένα διαφημιστικά μηνύματα. Η ποιότητα στην 

στοχευμένη  φύση  των  διαφημίσεων  μπορεί  να  εξαρτάται  από  το  πόσο  καλά  είναι 

αντιστοιχισμένα  τα  βίντεο  ή  τα  UCC με  σχετικές  διαφημίσεις.  Επί  του  παρόντος,  οι 

διαφημίσεις  εμφανίζονται  συνήθως με βάση τα  tags (ετικέτες)  και  τις  λέξεις-κλειδιά  που 

χρησιμοποιούν οι δημιουργοί τους (uploaders). Αυτά μπορεί να είναι πολύ ή λίγο αξιόπιστα, 
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με  ορισμένους  χρήστες  να  μη  δημιουργούν  λέξεις-κλειδιά  ή  να  τις  χρησιμοποιούν 

παραπλανητικά για να προσελκύσουν περισσότερη επισκεψιμότητα. 

Οι  UCC πλατφόρμες  έχουν  λάβει  σημαντικά  ποσά  από  τις  επιχειρήσεις  που  θέλουν  να 

διαφημιστούν  στις  κοινότητές  τους.  Τον  Αύγουστο  του  2006,  η  Google συμφώνησε  να 

αποδώσει τουλάχιστον 900 εκατομμύρια δολάρια σε διαφημιστικά έσοδα για πάνω από τρία 

έτη και έξι μήνες στην News Corporation για το δικαίωμα της διαφήμισης στο Myspace και 

κάποια άλλα sites (van Duyn and Waters, 2006) και η Microsoft έχει επίσης συμφωνήσει να 

είναι ο αποκλειστικός πάροχος διαφημίσεων στο Facebook. Sandoval, (2006a)

Αν  και  οι  περισσότερες  από  τις  ελπίδες  για  μετατροπή  σε  χρήμα  των  ιστοσελίδων  με 

περιεχόμενο  που  δημιουργείται  από  το  χρήστη  (UCC)  είναι  για  την  ώρα  συνδεδεμένες 

αποκλειστικά με διαφημίσεις από συναφή επιχειρηματικά μοντέλα, θα χρειαστεί χρόνος για 

να  δούμε  αν  αυτά  τα  μοντέλα  θα  λειτουργήσουν  (βλ.  επίσης  το  VTT Τεχνικό  Κέντρο 

Ερευνών της Φινλανδίας,  2007 η οποία υποστηρίζει  ότι  τα  social media δεν μπορούν να 

ευδοκιμήσουν με adbased μοντέλα εσόδων). Οι διαφημιστές ανησυχούν ότι το κοινό-χρήστες 

είναι  συνηθισμένοι  στο  δωρεάν  περιεχόμενο και  ότι  μπορεί  να  στραφούν  σε  ιστοσελίδες 

χωρίς διαφημίσεις, και πολλοί ανησυχούν επίσης ότι με το να είναι συνδεδεμένοι με UCC δε 

μπορούν  να  το  ελέγξουν  ή  να  το  προβλέψουν  (πχ  μία  διαφήμιση  αυτοκινήτου  που 

προβάλλεται  πριν  από  ένα  video που  δημιουργήθηκε  από  χρήστη  σχετικά  με  ένα 

αυτοκινητιστικό ατύχημα).

Vickery, Graham, Wunsch-Vincent, Sacha, (2007)

Δ) Παραδείγματα του μοντέλου βασισμένου στη διαφήμιση (Advertizing Model)

Μια  τυπικά  πετυχημένη  επιχείρηση  που  λειτουργεί  ως  ενδιάμεσος  στις  διαφημίσεις  στο 

internet είναι  η  Google. Οι διαφημίσεις  από τη  Google είναι  πολύ δημοφιλείς  στα  social 

media. Η Google χρησιμοποιεί κυρίως τις διαφημίσεις που βασίζονται στα κλικ. To 99% των 

εσόδων της  Google προέρχονται από προγράμματα σχετικά με διαφημίσεις, όπως από την 

αναζήτηση στο  internet, από τα  email, από την  online χαρτογράφηση, την παραγωγικότητα 

του γραφείου, την κοινωνική δικτύωση, καθώς και τις υπηρεσίες διαμοιρασμού βίντεο.

Η Yahoο! είναι μία ακόμα μεγάλη εταιρεία που λειτουργεί ως ενδιάμεσος στις διαδικτυακές 

διαφημίσεις. Η Yahoo! Παρέχει πολλές υπηρεσίες σε σχέση με τη διαφήμιση στους πελάτες 

της, όπως το Yahoo!Search Marketing, Yahoo! Publisher Network, Panama, Yahoo! AMP!. 

Σύμφωνα με τον  Helft (2007), περίπου το 88% των συνολικών εσόδων για τη χρήση 2006 

προήλθαν από τις υπηρεσίες μάρκετινγκ. Το μεγαλύτερο μέρος προήλθε από τις διαφημίσεις.
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Το Taobao είναι το μεγαλύτερο online-κατάστημα στην ηπειρωτική Κίνα. «το 2008 τα έσοδα 

ήταν περίπου 400 εκ. RMB (58,6 εκατ. δολάρια). Από τις διαφημίσεις προέρχεται περίπου το 

70% των εσόδων του,  με  προμήθειες  επί  των  λιανικών  πωλήσεων  να  συμπληρώνουν  το 

υπόλοιπο των εσόδων». 

Το Facebook και το Myspace είναι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης με χιλιάδες σελίδες να 

αποτελούν  πλατφόρμες  για  διαφήμιση.  Το  Myspace έχει  αποκλειστικά  έσοδα  από 

διαφημίσεις, αφού προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες στους τελικούς χρήστες. Το Myspace είναι 

σε θέση να κάνει στοχευμένη διαφήμιση βάση της συμπεριφοράς των χρηστών να ορίσει  

ποιες διαφημίσεις θα βλέπουν οι χρήστες και αυτό το πετυχαίνει από τη μεγάλη συλλογή 

δεδομένων που συλλέγει για τους χρήστες(comScore, 2007). Σύμφωνα με τα νέα του  BBC 

(2006), η Google υπέγραψε 900 εκ. συμβόλαιο με το Myspace για να παρέχει το πρόγραμμα 

αναζήτησης  της  Google και  διαφημίσεις  στο  Myspace.  Το  Myspace επίσης  έχει  άλλο 

διαφημιστικό κανάλι το οποίο σερβίρει διαφημίσεις για μουσικούς και συγκροτήματα. Αλλά 

ακόμη αυτή τη εταιρεία παραμένει χωρίς κέρδη. 

Ως ανταγωνιστής το Facebook λειτουργεί διαφορετικά και πολύ καλύτερα από το Myspace. 

Το Σεπτέμβριο του 2009, το  Facebook τελικά είχε κέρδη με 300 εκ. χρήστες (BBC news 

2009). Αυτό θεωρήθηκε πολύ σημαντικό γεγονός κυρίως επειδή τα κέρδη του δεν προήλθαν 

μόνο από τις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τον  Shiels (2009), «Το Facebook ακόμη ψάχνει το 

ιδανικό  μοντέλο  διαφημίσεων  για  τα  κοινωνικά  δίκτυα,  πέρα  από  τις  χαμηλού  κόστους 

διαφημιστικές προβολές. Άλλες πηγές εσόδων που χρησιμοποιεί τελευταία το Facebook είναι 

τα εικονικά δώρα και ένα σύστημα πληρωμών που είναι σε δοκιμαστική φάση». 

QIONG, (2010)

Ε)  Αδειοδότηση  του  περιεχομένου  και  της  τεχνολογίας  σε  τρίτους

Το UCC εξετάζεται όλο και περισσότερο για άλλες πλατφόρμες και άδειες προς τρίτους (πχ 

τηλεοπτικούς σταθμούς) σαν πηγές εσόδων, σύμφωνα με τους περισσότερους, όσον αφορά 

τις υπηρεσίες των UCC ιστοσελίδων, οι χρήστες συμφωνούν ότι έδωσαν στην ιστοσελίδα την 

άδεια να χρησιμοποιήσει το περιεχόμενο χωρίς πληρωμή, μερικές φορές επιφυλάσσοντας το 

δικαίωμα να εκμεταλλευτεί εμπορικά το έργο. Μερικές φορές αυτό μπορεί να περιλαμβάνει 

το δικαίωμα των  UCC ιστοσελίδων να χορηγούν άδεια περιεχομένου σε τρίτους, αλλά το 

μοντέλο  καταμερισμού  των  εσόδων  μεταξύ  των  δημιουργών  περιεχομένου  και  των 

ιστοσελίδων να μπορεί να εφαρμοστεί. Όλο και περισσότερες συνεργασίες για αδειοδότηση 

περιεχομένου  σε  τρίτους  ή  συνεργασίες  με  τρίτους  για  διαμοιρασμό  του  περιεχομένου 
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περιλαμβάνουν την κινητή τηλεφωνία (πχ η Verizon και το Youtube στρέφονται στην mobile 

τεχνολογία).

Τέλος, οι  UCC πλατφόρμες μπορούν να συνάπτουν εμπορικές συμφωνίες με τρίτους για να 

παρέχουν την τεχνολογία τους σε αυτούς (πχ η Daily Motion σύναψε εμπορική συμφωνία με 

τη γαλλική ISP Neuf Telecom για να παρέχει την υπηρεσία διαμοιρασμού βίντεο). Μερικές 

UCC πλατφόρμες (πχ On2 Flix) είναι back-end πάροχοι υπηρεσιών για να διευκολύνουν τη 

διαδικασία UCC βίντεο προς τρίτους. 

Εικόνα 7. Παράδειγμα μοντέλου αδειοδότησης περιεχομένου σε τρίτους-Last.Fm

Πηγή: Last.fm

ΣΤ) Πώληση αγαθών και υπηρεσιών στην κοινότητα (αποτίμηση του κοινού σε χρήμα 

μέσω online πωλήσεων) Vickery, Graham, Wunsch-Vincent, Sacha, (2007) 

ή μοντέλο πώλησης (merchandise model) QIONG, (2010)

Μία άλλη επιλογή των social networks, είναι το να χρησιμοποιήσουν τη βάση των χρηστών 

τους για να τους πουλήσουν προϊόντα των ίδιων ή τρίτων. Είναι πιθανόν, λόγω των network 

effects,  επιτυχημένες  ιστοσελίδες  να  έχουν  μεγάλες  βάσεις  χρηστών και  αυτό  το  μεγάλο 

κοινό μπορεί να αποτιμηθεί σε χρήμα αν οι ιστοσελίδες αυτές πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες 

απευθείας στους χρήστες τους. Τα  blogs, οι ιστοσελίδες διαμοιρασμού εικόνων και άλλοι 

ιστότοποι από τον τομέα των social media, μπορούν να πουλήσουν υπηρεσίες μία ή πολλές 

φορές στους  χρήστες  τους.  Μπορούν να πουλήσουν  τη χρήση  online παιχνιδιών,  avatars, 

εικονικά  αξεσουάρ  ή  ακόμη  και  εικονική  γη  στους  χρήστες  τους.  Το  Κορεάτικο  site 
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κοινωνικής δικτύωσης CyWorld, για οι χρήστες χρησιμοποιούν εικονικά βελανίδια (acorns) 

αντί για νόμισμα αγοράζοντας τα με την πιστωτική τους κάρτα. 

Οι  ιστοσελίδες  με  περιεχόμενο  που  δημιουργείται  από  το  χρήστη,  μπορούν  επίσης  να 

συνεργάζονται  με  τρίτους  επιτρέποντάς  τους  να  πωλούν  απευθείας  στους  χρήστες, 

παίρνοντας ένα μερίδιο από τα έσοδα. Για παράδειγμα, η υπηρεσία mypurchase του Myspace 

παρέχει τη διεπαφή στους δημιουργούς για να πωλούν τη μουσική τους,  λαμβάνοντας σε 

αντάλλαγμα ένα μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις. Το δημοφιλές ιαπωνικό site κοινωνικής 

δικτύωσης  Mixi έχει  πολλές  προσεγγίσεις,  μια  εκ  των  οποίων  είναι  ότι  επιτρέπει  στους 

χρήστες να αξιολογήσουν και να επιθεωρήσουν βιβλία,  cd, dvd, παιχνίδια, ηλεκτρονικά και 

άλλα  αντικείμενα  και  να  τα  συνδέσουν  απευθείας  στο  Amazon Japan με  ένα  κλικ  να 

αγοράσουν αυτά τα αντικείμενα (“social commerce”) ή να ακούσουν μουσική που μπορούν 

μετά να αγοράσουν από το iTunes. 

Οι  πλατφόρμες  με περιεχόμενο που δημιουργείται  από χρήστη,  θα μπορούσαν επίσης  να 

επιτρέπουν συναλλαγές μεταξύ των χρηστών τους, παίρνοντας ένα μερίδιο από τα έσοδα. 

Ανάλογα με τους όρους χρήσης, άλλα μοντέλα επιχειρήσεων μπορεί να αφορούν σε πώληση 

ανώνυμων πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες, τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά τους 

με την έρευνα αγοράς και άλλες επιχειρήσεις. 

Συνολικά, κάθε ένα από αυτά τα επιχειρηματικά μοντέλα και τα έσοδα που έχουν,  έχουν 

πλεονεκτήματα  και  μειονεκτήματα,  και  ποιο  είναι  σχετικά  ποιο  επιτυχημένο  ακόμη 

μελετάται. 

Vickery, Graham, Wunsch-Vincent, Sacha, (2007)

(merchandise)

Η Tencent QQ, μία κινέζικη  social media εταιρεία, με κύρια δραστηριότητα την εφαρμογή 

άμεσων μηνυμάτων, με τα Q-zone, QQ-games και QQ-avatar να είναιι τα 3 κύρια παράγογα 

προϊόντα  της  επιχείρησης.  Η  Tencent QQ πωλεί  νομίσματα  QQ τα  οποία  μπορούν  να 

χρησιμοποιηθούν  από  τους  χρήστες  για  αν  αγοράσουν  διάφορα  προϊόντα  στον  εικονικό 

κόσμο του  Q-zone, στο  QQ-game κα. Τα εικονικά προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για να διακοσμήσουν τα blogs, για να αγοράσουν τα avatars των παιχνιδιών κλπ. Η Tencent 

QQ επίσης πωλεί φυσικά προϊόντα με το δικό της brand, όπως t-shirts, παιχνίδια, κλπ. Είναι 

μια  από τις  πιο  επιτυχημένες  επιχειρήσεις  οι  οποίες  κερδίζουν  τεράστια χρηματικά  ποσά 

χρησιμοποιώντας το μοντέλο πώλησης (merchandise model). 

Εικόνα 8. Παράδειγμα μοντέλου πώλησης (merchandise model)
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Πηγή: Tencent QQ (2009), QIONG, (2010)

Η Habbo Hotel πωλεί νομίσματα  Habbo τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αγορά 

εικονικών προϊόντων στο παιχνίδι εικονικής πραγματικότητας. 

Το  Facebook επίσης χρησιμοποιεί το μοντέλο πώλησης (merchandise model), έτσι ώστε οι 

χρήστες του να μπορούν να αγοράσουν εικονικά δώρα για τους φίλους τους. Το Facebook και 

το επιχειρηματικό μοντέλο του θα αναλυθούν παρακάτω εκτενέστερα. 

Στο παιχνίδι  Second Life,  η  εικονική γη μισθώνεται  στους  χρήστες  από το  χειριστή  του 

παιχνιδιού,  που σημαίνει  ότι  αν οι  χρήστες θέλουν να χτίσουν κάτι  στον εικονικό κόσμο 

πρέπει να νοικιάσουν το έδαφος από τον φορέα παροχής της υπηρεσίας. Η τιμή εξαρτάται 

από το μέγεθος του οικοπέδου και το ποσό του ενοικίου καταβάλλεται μηνιαία.

QIONG, (2010)

Ζ) Το Μοντέλο Μεταπώλησης (The Affiliate Model)

Πίνακας 3. Παράδειγμα μοντέλου μεταπώλησης (affiliate model)

Πηγή: Illuminated Mind, (2009), QIONG, (2010)

Το  μοντέλο  μεταπώλησης  είναι  ένα  επιχειρηματικό  μοντέλο  το  οποίο  δημιουργεί  έσοδα 

φέρνοντας επισκέψεις, leads, ή πωλήσεις σε ένα άλλο, website μεταπώλησης. Μία επιχείρηση 

επιβραβεύει μία ή περισσότερες ιστοσελίδες μεταπώλησης για κάθε επισκέπτη ή πελάτη που 
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κερδίζει  από  τις  προσπάθειες  της  ιστοσελίδας  μεταπώλησης.  Ο  πίνακας  3  είναι  ένα 

παράδειγμα μοντέλου μεταπώλησης της ιστοσελίδας Illuminated Mind. 

«Όπως οι επιχειρήσεις που βασίζονται στη διαφήμιση, οι ιστοσελίδες με υψηλή κίνηση είναι 

πολύ πιο εύκολο να κερδίσουν χρήματα χρησιμοποιώντας  links μεταπώλησης,  από ότι  οι 

ιστοσελίδες που τώρα ξεκίνησαν». Loayza, (2009)

Παραδείγματα του Μοντέλου Μεταπώλησης

Η Amazon.com είναι ένα καλό παράδειγμα μοντέλου μεταπώλησης. Ξεκίνησε το πρόγραμμα 

συνεργασίας της τον Ιούλιο του 1996,  με αυτό οι  συνεργάτες του μπορούσαν με  link να 

συνδέονται απευθείας στην αρχική σελίδα της  Amazon, ή να τοποθετήσουν  banner ή  links 

κειμένου στις  ιστοσελίδες τους για μεμονωμένα βιβλία.  Όταν επισκέπτες συνδέονταν στο 

Amazon μέσω των συνεργαζόμενων ιστοσελίδων και  αγόραζαν  βιβλία,  η  συνεργαζόμενη 

ιστοσελίδα  λάμβανε  μία  προμήθεια.  «Η  Amazon δεν  ήτανε  η  πρώτη  ιστοσελίδα  που 

χρησιμοποίησε  μοντέλο  μεταπώλησης,  αλλά  η  υπηρεσία  της  ήταν  η  πρώτη  που  έγινε 

ευρύτερα γνωστή και χρησιμοποιήθηκε σαν πρότυπο για επόμενα προγράμματα», σύμφωνα 

με τον Fiore (2001).

Πολλοί ακόμη Web 2.0 ιστότοποι όπως οι DIY Themes και Illuminated Mind χρησιμοποιούν 

το μοντέλο μεταπώλησης.  «Μόλις  ένα χρόνο αφού  δημιούργησε το  blog του ο  Jonathan 

Mead από το  Illuminated Mind, έβγαζε αρκετό εισόδημα από τα  links μεταπώλησης, που 

μπορούσε να αφήσει την βασική του εργασία και να συντηρείται από το blog του και μόνο. 

Αυτό είναι το όνειρο πολλών bloggers», σύμφωνα με τον Loayza (2009).

QIONG JIA, (2010)

Άλλα Επιχειρηματικά Μοντέλα

Υπάρχουν  πολλές  social media επιχειρήσεις  που  λειτουργούν  χωρίς  κάποιο  ξεκάθαρο 

επιχειρηματικό  μοντέλο.  Φημισμένες  ιστοσελίδες  όπως  η  Wikipedia,  η  Blogger και  η 

Youtube δεν είναι κερδοφόρες, ακόμη και αν έχουν μεγάλη βάση χρηστών-πελατών. 

Με τον όρο infomediary εννοούμε τα χρήματα που δημιουργούνται πωλώντας τα δεδομένα 

των χρηστών. Στις μέρες μας, πολλές μεγάλες εταιρείες που έχουν τεράστιες βάσεις χρηστών 

έχουν ξεκινήσει ή σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν το infomediary μοντέλο για να κερδίσουν 

χρήματα. 

QIONG, (2010)

42



3.5. Στατιστικά στοιχεία

Από τις αρχές του 2008 έως και τα τέλη του 2010 σημειώθηκε μία σημαντική αλλαγή στον  

αριθμό των χρηστών του Myspace σε σχέση με τους χρήστες του Facebook στην αγορά των 

ΗΠΑ.

Πιο συγκεκριμένα παρατηρούμε ότι τον Φεβρουάριο του 2008 το Myspace κατείχε το 41% 

των χρηστών των ΗΠΑ ενώ το Facebook μόλις το 8%, και ενώ το Myspace διατήρησε αυτό 

το ποσοστό για ολόκληρο το 2008, το Facebook άρχισε να ανεβαίνει σταδιακά κερδίζοντας 

μία ποσοστιαία μονάδα ανά μήνα, με αποτέλεσμα στο τέλος του 2008 να κατέχει το 17%, 

διπλάσιο σχεδόν δηλαδή από τις αρχές του έτους. 

Σχήμα 6. Top 10 Social-Networking Websites & Forums – Φεβρουάριος 2008

Πηγή: www.marketingcharts.com 

Σημείωση: Τα δεδομένα που εμφανίζονται στο  Hitwise βασίζονται στο μερίδιο αγοράς των 

επισκεπτών των  ΗΠΑ όπως ορίζεται  από το  IAB,  το οποίο είναι  το ποσοστό της  online 

κίνησης προς την περιοχή ή το domain, από το δείγμα του Hitwise από 10 εκατ. χρήστες. Το 

Hitwise μετρά  πάνω  από  1  εκατομμύριο  μοναδικές  ιστοσελίδες  σε  καθημερινή  βάση, 

συμπεριλαμβανομένων  των  sub-domains μεγαλύτερων  δικτυακών  τόπων.  Το  Hitwise 

κατηγοριοποιεί  τις  ιστοσελίδες  σε  βιομηχανίες  ανάλογα  με  το  αντικείμενο  και  το 

περιεχόμενο, όπως και τον προσανατολισμό στην αγορά και το ανταγωνιστικό πλαίσιο. Το 
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ποσοστό  μεριδίου  αγοράς  των  επισκέψεων  δεν  περιλαμβάνει  την  κίνηση  όλων  των  sub-

domains των ιστοσελίδων που θα μπορούσαν να αναφέρονται χωριστά. 

www  .  marketingcharts  .  com   

Σχήμα 7. Top 10 Social-Networking Websites & Forums – Δεκέμβριος 2008

Πηγή: www  .  marketingcharts  .  com   

Η μεγάλη αλλαγή όμως στα ποσοστά κατοχής χρηστών συμβαίνει το 2009. Τον Ιανουάριο 

του 2009 το Myspace έχει αρχίσει να χάνει χρήστες και κατέχει το 37% των χρηστών, ενώ το 

Facebook συνεχίζει να ανεβαίνει έχοντας πλέον το 21% περίπου. Η καθοδική πορεία του 

Myspace συνεχίζεται, όπως και η ανοδική πορεία του Facebook με κορύφωση τον Ιούνιο του 

2009 που το Facebook ξεπερνά με 32% το Myspace που έχει τώρα το 29% των χρηστών. Στο 

τέλος του 2009 το Facebook είναι το κυρίαρχο social network με 45% των χρηστών ενώ το 

Myspace κατέχει το 19% περίπου.

www.marketingcharts.com 
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Σχήμα 8. Top 10 Social-Networking Websites & Forums – Ιανουάριος 2009

Πηγή: www  .  marketingcharts  .  com   

Σχήμα 9. Top 10 Social Networking Websites & Forums - Ιούνιος 2009

Πηγή: www.marketingcharts.com 

Στην ίδια αγορά των ΗΠΑ το Δεκέμβριο του 2010 το  Facebook κατέχει μερίδιο 62% των 

χρηστών και το Myspace σχεδόν το 3%! 
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Σχήμα 10. Top 10 Social Networking Websites & Forums – Δεκέμβριος 2009

Πηγή: www.marketingcharts.com 

Το Μάρτιο του 2010 είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι το Facebook έχει ξεπεράσει το 

50% από το μερίδιο αγοράς και το  Youtube βρίσκεται πιο μπροστά από το  Myspace στην 

δεύτερη θέση των social networks στην αγορά των ΗΠΑ. 

http://socialmediatoday.com/SMC/188449

Σχήμα 11. Top 10 Social-Networking websites & Forums – Μάρτιος 2010

Πηγή: www.marketingcharts.com 
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Σχήμα 12. Top 10 Social Networking Websites & Forums – Δεκέμβριος 2010

Πηγή: http  ://  www  .  marketingcharts  .  com   

Το facebook δεν είναι μόνο το μεγαλύτερο κοινωνικό δίκτυο στον κόσμο, αλλά 

και το ταχύτερα αναπτυσσόμενο.

Εδώ θα δούμε την διείσδυση του  Facebook παγκοσμίως, όχι μόνο στις ΗΠΑ, και το πόσο 

ραγδαία κατακτά τους χρήστες του internet μέσα σε μία χρονιά, 2007-2008.

Σχήμα 13. Η διείσδυση του Facebook στην παγκόσμια αγορά

Πηγή: http://techcrunch.com 
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Στα μέσα του 2008 που το  Facebook κατείχε την πρωτιά παγκοσμίως στα  social network 

sites, παρατηρήθηκε ότι εκτός από το μεγαλύτερο – 132 εκατομμύρια μοναδικούς επισκέπτες 

τον  Ιούνιο  του  2008  –  ήταν  και  το  ταχύτερα  αναπτυσσόμενο  (τουλάχιστον  μεταξύ  των 

μεγαλύτερων social networks). Σύμφωνα με στοιχεία της comScore, οι χρήστες του Facebook 

από το 2007 στο 2008 αυξήθηκαν κατά 153% ετησίως, ενώ το  Myspace μόλις κατά 3%. 

Άλλα social networks που πέτυχαν ταχεία ανάπτυξη ήτανε το Hi5 (100%) και το Friendster 

(50%), αν και το μέγεθος αυτών ήταν το μισό του μεγέθους του Facebook. Το Orkut και το 

Bebo σημείωσαν για την ίδια περίοδο αύξηση 41% και 32%, αντίστοιχα. 

Πίνακας 4. Παγκόσμια ανάπτυξη επιλεγμένων Social Networking Sites – Ιούνιος 2008 – 

Ιούνιος 2007

Πηγή: comScore World Metrix, http://techcrunch.com 

Αν χωρίσουμε την ανάπτυξη του Facebook σε περιοχές, η παρουσία του στη Βόρεια Αμερική 

εξακολουθεί να αυξάνεται με το ικανοποιητικό ποσοστό του 38% (49 εκατομμύρια χρήστες 

το μήνα). Οι χρήστες της Ευρώπης (με 35 εκ. χρήστες το μήνα) αυξάνονται σχεδόν δέκα 

φορές  πιο  γρήγορα.  Η αύξηση στον υπόλοιπο κόσμο  είναι  ακόμη ταχύτερη  (403% στην 

Μέση Ανατολή και  στην Αφρική,  458% στην Ασία και  10.555% αύξηση στην Λατινική 

Αμερική). 

Μεγάλο μέρος αυτών των τεράστιων αριθμών προέρχεται από το γεγονός ότι το  Facebook 

δεν είχε παρουσία σε πολλές από αυτές τις περιοχές μέχρι τότε που ξεκίνησε μία τεράστια 

προώθηση μετάφρασης της ιστοσελίδας σε άλλες γλώσσες. Ένα χρόνο πριν, στην Λατινική 

Αμερική υπήρχαν μόνο ένα εκατομμύριο μοναδικοί χρήστες, 3 εκ. στη Μέση Ανατολή και 

Αφρική, και 4 εκ. σε όλη την Ασία. Αν το δούμε με αυτό τον τρόπο, 10.550% αύξηση δεν  

είναι τόσο τεράστια, όσο φαίνεται να είναι σε πραγματικούς αριθμούς. 

Πίνακας 5. Παγκόσμια ανάπτυξη του facebook – Ιούνιος 2008 – Ιούνιος 2007
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Πηγή: comScore World Metrix, http://techcrunch.com 

Σχήμα 14. Η ανάπτυξη του facebook

Πηγή:  http://techcrunch.com/2008/08/12/facebook-is-not-only-the-worlds-largest-social-

network-it-is-also-the-fastest-growing/

Παγκόσμιος χάρτης των Social Networks

Ο  παγκόσμιος  χάρτης  των  κοινωνικών  δικτύων  δείχνει  την  αυξανόμενη  κυριαρχία  του 

Facebook σύμφωνα με το Alexa και το Google Trend (Δεκέμβριος 2010).

Σχήμα 15. Παγκόσμιος χάρτης των κοινωνικών δικτύων – Δεκέμβριος 2010
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Πηγή: http://vincos.it/world-map-of-social-networks/

Το Facebook συνεχίζει να κερδίζει χρήστες σε όλο τον κόσμο (περίπου 600 εκατομμύρια). 

Από  τον  Ιούνιο  του  2010  το  Facebook έχει  κατακτήσει  σημαντικά  έθνη  από  τοπικούς, 

παλαιότερα  ισχυρούς  ανταγωνιστές  (σε  115 χώρες  από τις  132 που αναλύθηκαν  κατέχει 

ηγετική θέση), ειδικότερα στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα:

• Από το Iwiw στην Ουγγαρία

• Από το Nasza-Klasa στην Πολωνία

• Από το Hi5 στη Μογγολία

• Από το  Orkut (της  Google) στην Παραγουάη και  την Ινδία.  Το  Orkut παραμένει  το 

πρώτο κοινωνικό δίκτυο στη Βραζιλία.

Στην Ιαπωνία το Mixi είναι ακόμα το πιο χρησιμοποιημένο web-based κοινωνικό δίκτυο (το 

Ameba που αναφέρεται στον χάρτη δεν είναι ακριβώς κοινωνικό δίκτυο, αλλά περισσότερο 

portal/blog).  Αλλά  αν ρίξουμε  μία  ματιά  στη  χρήση των  κινητών κοινωνικών δικτύων ο 

ηγέτης είναι το Gree ακολουθούμενο από το Mobage Town.

Η κατάσταση παραμένει ασαφής στην Αρμενία, στη Γεωργία και στην Ολλανδία. Σε αυτές  

τις χώρες η Alexa δίνει προβάδισμα στο Facebook, αλλά το Google Trends for Websites δίνει 

ακόμη προβάδισμα στους τοπικούς φορείς. 

Οι 3 κορυφαίες ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (Δεκέμβριος 2010)
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Αν παρατηρήσουμε τι συμβαίνει πέρα από το Facebook, μπορούμε να δούμε την άνοδο του 

Twitter ειδικά έναντι του Myspace (στην Αυστραλία, στον Καναδά, στην Γερμανία και στην 

Ιταλία) και την αργή αλλά σταθερή άνοδο του LinkedIn (στην Αυστραλία, στον Καναδά και 

στο Ηνωμένο Βασίλειο).  Νέες καταχωρήσεις από τον Ιούνιο του 2009 επισημαίνονται  με 

κίτρινο. 

http://www.vincos.it/world-map-of-social-networks/

Πίνακας 6. Οι τρεις κορυφαίες ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (Δεκέμβριος 2010)

Πηγή: http://www.vincos.it/world-map-of-social-networks/

Πηγαίνοντας πίσω στο Facebook, είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε πως και πότε το site έχει 

σημειώσει πρόοδο, ξεκινώντας από τον Ιούνιο του 2009. 

Σχήμα 16. Παγκόσμιος χάρτης των Social Networks. Ιούνιος 2009 – Δεκέμβριος 2010  
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Πηγή: http://vincos.it/world-map-of-social-networks/
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Παγκόσμια χαρτογράφηση των πιο δημοφιλή ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, βάση των 

δεδομένων  κίνησης  των  Alexa &  Google Trends for Websites *  (Ιούνιος  2010).

Σχήμα 17. World Map of Social Networks-Δεκέμβριος 2009 

Πηγή: Alexa.com, Google Trends

Επισημαίνουμε ορισμένες ορατές αλλαγές από τον χάρτη του Δεκέμβρη 2009: 

Μήνα με το μήνα το Facebook συνεχίζει να κερδίζει χρήστες σε όλο τον κόσμο (περίπου 500 

εκατομμύρια). Από τον Δεκέμβριο του 2009 το  Facebook έχει «κλέψει» χρήστες και έχει 

κυριαρχήσει σε έθνη από πολλούς ανταγωνιστές του που λειτουργούσαν τοπικά (σε 111 από 

τις 131 χώρες που αναλύθηκαν είναι ηγέτης της αγοράς). 

Ειδικότερα:

• Από το Orkut (Google) την Εσθονία και την Ινδία

• Από  το  Hi5:  την  Ταϋλάνδη,  τη  Ρουμανία,  το  Περού  και  την  Πορτογαλία.  Το  Hi5 

παραμένει στην Μογκολία όπου η κατάσταση δεν είναι ξεκάθαρη. 

• Από το One: τη Λιθουανία.

• Από το Wretch: την Ταϊβάν.

• Από το  Friendster:  τις Φιλιππίνες. Το  Odnoklsassniki και το  V Kontakte παραμένουν 

ακόμα τα κοινωνικά δίκτυα που προτιμούν στη Ρωσία. 

• Στη  Ευρώπη:  η  Ουγγαρία,  η  Πολωνία  και  η  Ολλανδία  ακόμη  προτιμούν  τα  τοπικά 

κοινωνικά δίκτυα.
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• Η  κατάσταση  δεν  έχει  ξεκαθαριστεί  στην  Αρμενία,  στη  Γεωργία,  στην  Ινδία,  στη 

Μογγολία και στην Παραγουάη. 

Οι 3 κορυφαίες ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (Ιούνιος 2010)

Πίνακας 7. Οι 3 κορυφαίες ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (Ιούνιος 2010)

Πηγή: http://vincos.it/world-map-of-social-networks

Ένα χρόνο μετά τον τελευταίο πίνακα κατάταξης μπορούμε να δούμε την άνοδο του Twitter 

σε σχέση με το  Myspace (στην Αυστραλία και τον Καναδά) και του  Bebo (στο Ηνωμένο 

Βασίλειο) και την αργή ανάπτυξη του LinkedIn. 

Ο παγκόσμιος χάρτης των δημοφιλέστερων ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης σύμφωνα με 

τα στοιχεία των Alexa & Google Trends for Websites (Δεκέμβριος 2009).

Σχήμα 18. Παγκόσμιος χάρτης των social networks
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Πηγή: http://vincos.it/world-map-of-social-networks/

Κάποιες σημαντικές αλλαγές που επισημαίνονται από τον χάρτη του Ιουνίου. 

Το Facebook συνεχίζει τη διασπορά του στον κόσμο με περισσότερους από 350 εκατομμύρια 

χρήστες.  Από  τον  Ιούνιο  το  Facebook πήρε  πολλές  χώρες  από  τους  ανταγωνιστές  του 

(κυριάρχησε σε 100 από 127 χώρες του αναλύθηκαν). 

Συγκεκριμένα:

• Από το Orkut (Google): την Ινδία.  Caution: data based on Alexa only, because Google 

doesn’t provide Orkut traffic data. It could be interesting to understand if these two social  

networks are mirroring social class divisions

• Από το  Hi5 το Καμερούν, την Κόστα Ρίκα,  Dominican Republic, το Εκουαδόρ, το Ελ 

Σαλβαδόρ, τη Γουατεμάλα, την Ονδούρα, το Μεξικό, τη Νικαράγουα. Το Hi5 παρέμεινε στα 

Περού, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ταϊλάνδη και Μογγολία

• Από το Odnoklassniki μόνο το Αζερμαιζάν.  Φαίνεται  ότι  το  Facebook δεν έχει  βρει 

ακόμη μία καλή στρατηγική για να κερδίσει τους χρήστες της Ρωσίας, οι οποίοι προτιμούν το 

Odnoklassniki και το V Kontakte

• Από το  Maktoob τη  Libyan Arab Jamahiriya, το Ομάν, τη Σαουδική Αραβία και την 

Υεμένη

• Από το Cyworld τη Νότια Κορέα

• Από το Lide την δημοκρατία του Czech

• Από το Skyrock τη Γουαδελούπη και τη Martinique 
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Ο παγκόσμιος χάρτης των δημοφιλών ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με την 

Alexa & τα Google Trends (Ιούνιος 2009).

Σχήμα  19.  Ο  παγκόσμιος  χάρτης  των  δημοφιλών  ιστοσελίδων  κοινωνικής  δικτύωσης, 

σύμφωνα με την Alexa & τα Google Trends (Ιούνιος 2009)

Πηγή: http://vincos.it/world-map-of-social-networks

Οι 3 μεγαλύτερες ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης

Πίνακας 8. Οι 3 μεγαλύτερες ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης

Πηγή: http://vincos.it/world-map-of-social-networks

Μερικά ορατά μοτίβα που μπορούν να επισημανθούν:
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• Το Facebook έχει ήδη κυριαρχήσει στην Ευρώπη με αποτέλεσμα να έχει περισσότερους 

από 200 εκατομμύρια χρήστες,

• Το  QQ ηγείται  στην Κίνα,  και  είναι  το μεγαλύτερο  site κοινωνικής  δικτύωσης  στον 

κόσμο (με 300 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες),

• Το Myspace χάνει την κυριαρχία του παντού (εκτός από το Guam),

• To V Kontakte είναι το πιο δημοφιλές site κοινωνικής δικτύωσης στη Ρωσία.

• Το Orkut είναι πολύ δυνατό στην Ινδία και στη Βραζιλία,

• Το  Hi5  ακόμη  ηγείται  στο  Περού,  στην  Κολομβία,  στο  Εκουαδόρ  και  σε  άλλες 

διάσπαρτες χώρες όπως στην Πορτογαλία, στη Μογγολία και στη Ρουμανία,

• ΤΟ  Odnoklassniki είναι  δυνατό  σε  κάποια  ορισμένα  εδάφη  της  πρώην  Σοβιετικής 

Ένωσης,

• Το Maktoob είναι το πιο σημαντικό portal/κοινότητα της Αραβίας.

Κοινωνικά δίκτυα που κυριαρχούν σε άλλες συγκεκριμένες χώρες: 

- Iwiw στην Ουγγαρία

- Nasza-klasa στην Πολωνία

- Cyworld στη Νότια Κορέα

- Friendster στις Φιλιππίνες

- Hyves  στην Ουγγαρία

- Lidé στη Δημοκρατία του Czech

- Mixi στην Ιαπωνία

- One στη Λιθουανία

- Draugiem στη Latvia

- Wretch στην Ταϊβάν

- Zing στο Βιετνάμ

http://techcrunch.com/2010/12/10/world-map-of-social-networks-shows-facebooks-ever-

increasing-dominance

Το Facebook εναντίον του Twitter

Συγκρίνοντας τη δραστηριότητα των χρηστών στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης τον 

περασμένο χρόνο, το Facebook και το Twitter κερδίζουν 69% και 45% αντίστοιχα στις ΗΠΑ.

Σχήμα 20. Τα  κορυφαία Social Network Sites – Μάρτιος 2010
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Πηγή:  http  ://  blog  .  nielsen  .  com  /  nielsenwire  /  global  /  facebook  -  and  -  twitter  -  post  -  large  -  year  -  over  -  

year  -  gains  -  in  -  unique  -  users   

Σε  παγκόσμιο  επίπεδο,  τα  συνολικά  λεπτά  που  ξοδεύουν  οι  χρήστες  στις  ιστοσελίδες 

κοινωνικής δικτύωσης τον Μάρτιο του 2010, αυξήθηκαν περισσότερο από 100% σε σχέση με 

την ίδια περίοδο τον προηγούμενο χρόνο, κάνοντας το μέσο χρόνο που ξοδεύει ένα άτομο 6  

ώρες ανά μήνα. 

Πίνακας 9. Παγκόσμια κίνηση στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης

Πηγή:  http  ://  blog  .  nielsen  .  com  /  nielsenwire  /  global  /  facebook  -  and  -  twitter  -  post  -  large  -  year  -  over  -  

year  -  gains  -  in  -  unique  -  users  

3.6 Δημοφιλή Social Networking Sites

Παρακάτω  παρουσιάζονται  τα  15  δημοφιλέστερα  Social Networking Sites,  όπως 

εμφανίζονται στο eBizMBA Rank, το οποίο συνεχώς ανανεώνει τον μέσο όρο των sites από 

το Alexa Global Trafic Rank, και το U.S. Traffic Rank από το Compete και το Quantcast. 

1) facebook -  750,000,000 – Εκτιμώμενοι μοναδικοί επισκέπτες το μήνα
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2) twitter - 250,000,000 - Εκτιμώμενοι μοναδικοί επισκέπτες το μήνα

                                                                                                                               

3) linkedin - 110,000,000 - Εκτιμώμενοι μοναδικοί επισκέπτες το μήνα

                                                                                                                               

4) myspace - 70,500,000 - Εκτιμώμενοι μοναδικοί επισκέπτες το μήνα

                                                                                                                               

5) google+ - 65,000,000 - Εκτιμώμενοι μοναδικοί επισκέπτες το μήνα

                                                                                                                               

6) deviantart - 25,500,000 - Εκτιμώμενοι μοναδικοί επισκέπτες το μήνα

                                                                                                   

7) livejournal - 20,500,000 - Εκτιμώμενοι μοναδικοί επισκέπτες το μήνα

8) tagged - 19,500,000 - Εκτιμώμενοι μοναδικοί επισκέπτες το μήνα

                                                                                                                             

9) orkut - 17,500,000 - Εκτιμώμενοι μοναδικοί επισκέπτες το μήνα
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10) pinterest - 15,500,000 - Εκτιμώμενοι μοναδικοί επισκέπτες το μήνα

              

11) cafemom - 12,500,000 - Εκτιμώμενοι μοναδικοί επισκέπτες το μήνα

                                                                                                                           

12) ning - 12,000,000 - Estimated Unique Monthly Visitors

                                                                                                                              

13) meetup - 7,500,000 - Εκτιμώμενοι μοναδικοί επισκέπτες το μήνα

                                                                                                                              

14) mylife - 5,400,000 - Εκτιμώμενοι μοναδικοί επισκέπτες το μήνα

                                                                                                                              

15) badoo - 2,500,000 - Εκτιμώμενοι μοναδικοί επισκέπτες το μήνα

                                                                                                                             

http  ://  www  .  ebizmba  .  com  /  articles  /  social  -  networking  -  websites  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

4. ΜΕΛΕΤΗ     ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ  :    FACEBOOK  ,    TWITTER  ,   

LINKEDIN

4.1 FACEBOOK

4.1.1. Τι είναι το Facebook

Το Facebook ιδρύθηκε το 2004 από τον Mark Zuckerberg, η αποστολή του είναι να κάνει 

τον κόσμο περισσότερο «ανοιχτό» και συνδεδεμένο. Ο κόσμος χρησιμοποιεί το Facebook για 

να παραμένει συνδεδεμένος με τους φίλους του και την οικογένειά του, για να μαθαίνει τι  

συμβαίνει στον κόσμο, και για να διαμοιράζεται και να εκφράζεται για πράγματα τα οποία 

έχουν σημασία για αυτούς.

Απασχολεί πάνω από 3.500 εργαζομένους.

4.1.2. Τα μεγέθη του Facebook

Έως το τέλος Μαρτίου του 2012 το  Facebook είχε 901 εκκατομύρια ενεργούς χρήστες το 

μήνα. Περίπου το 80% των ενεργών χρηστών του κάθε μήνα, βρίσκονται εκτός των ΗΠΑ και  

του Καναδά. Τον Μάρτιο του 2012 είχε κατά μέσο όρο 526 εκκατομύρια ενεργούς χρήστες 

ημερησίως,  και  488  εκκατομύρια  ενεργούς  χρήστες  οι  οποίοι  χρησιμοποίησαν  προϊόντα 

Facebook για κινητά, ενώ έως τις 20 Απριλίου του 2012 πάνω από 500 εκκατ. χρήστες μέσω  

κινητών.

Κατά τη διάρκεια του Μαρτίου του 2012, 398 εκκατ. Χρήστες κατά μέσο όρο, ήταν ενεργοί 

τις  6  από  τις  7  ημέρες  της  εβδομάδας.  Τον  Μάιο  του  2012  έγιναν  πάνω  από  125 

δισεκκατομύρια συνδέσεις φίλων. Για 3 μήνες έως το τέλος Μαρτίου του 2012, αναρτήθηκαν 

κατά μέσο όρο πάνω από 300 εκκατ. φωτογραφίες στο  Facebook την ημέρα. Περισσότετα 

από 42 εκκατ. pages με 10 ή περισσότερα likes ήταν ενεργά μέχρι το τέλος Μαρτίου 2012.Το 

Facebook είναι διαθέσιμο σε περισσότερες από 70 γλώσσες.

http  ://  newsroom  .  fb  .  com  /  

4.1.3. Προϊόντα και εμπλεκόμενες οντότητες
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• Timeline

Το Timeline είναι ένα νέο είδος προφίλ το οποίο επιτρέπει τους χρήστες να οργανώνουν και 

να δίνουν έμφαση σε δραστηριότητες που έχουν για αυτούς μεγαλύτερη σημασία. Οι χρήστες 

επιλέγουν τις  πληροφορίες  που επιθυμούν να διαμοιράζονται  στο  timeline τους,  όπως τα 

ενδιαφέροντα  τους,  οι  φωτογραφίες  τους  και  το  βιογραφικό  τους.  Μπορούν  επίσης  να 

επιλέγουν  ποιοι  θα  μπορούν  να  έχουν  πρόσβαση σε  αυτές  τις  πληροφορίες.  Το  timeline 

εισήχθη στο facebook τον Σεπτέμβριο του 2011.

Εικόνα 9. Timeline

Πηγή: www.facebook.com

• Activity Log

Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν με το activity log, από το παρόν έως και την 

ημέρα που προσχώρησαν το Facebook. Μπορούν να δουν και να ρυθμίσουν την προστασία 

των δημοσιεύσεών τους, και να κρύψουν ή να διαγράψουν κάποια από τις δημοσιεύσεις τους. 

Το activity log εισήχθηκε στο Facebook τον Σεπτέμβριο του 2011.

Εικόνα 10. Activity Log
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Πηγή: www.facebook.com

• News Feed (ειδήσεις)

Τα  news feed είναι  μία τακτική λίστα ενημέρωσης από τις  δημοσιεύσεις  των φίλων,  των 

pages και άλλων συνδέσεων. Οι χρήστες μπορούν να κάνουν  like ή να σχολιάσουν σε ότι 

βλέπουν  στα  news feed.  Τα  news feed κάθε  ατόμου  είναι  εξατομικευμένα  βάση  των 

ενδιαφερόντων τους και του διαμοιρασμού της δραστηριότητας των φίλων τους. Εισήχθηκε 

στο Facebook τον Σεπτέμβριο του 2006.

Εικόνα 11. News Feed

Πηγή: www.facebook.com

• Φωτογραφίες και Video

Με πάνω από 250 εκκατομύρια φωτογραφίες να αναρτώνται τη μέρα, το  Facebook είναι η 

πιο δημοφιλή υπηρεσία φωτογραφιών στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να αναρτούν έναν 

απεριόριστο αριθμό από  video, υψηλής ανάλυσης φωτογραφίες, να δημιουργούν άλμπουμ 

και να τα διαμοιράζονται με τους φίλους τους ή με όποιο κοινό επιλέξουν. Είναι πολύ εύκολη 

η προθήκη λεπτομερειών όπως λεζάντες, τοποθεσία και ετικέτες (tags). Το tagging επιτρέπει 
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στους  χρήστες  να  ταυτοποιούν  τους  φίλους  τους  σε  φωτογραφίες  ή  video,  και  να 

διαμοιράζονται εύκολα το περιεχόμενο με αυτούς. Εισήχθηκε στο  Facebook  τον Οκτώβριο 

του 2005.

Εικόνα 12. Φωτογραφίες και Video

Πηγή: www.facebook.com

• Groups

Τα  Groups είναι  ιδιωτικοί  χώροι  στο  Facebook για  χρήστες  με  κοινά  ενδιαφέροντα.  Οι 

χρήστες  δημιουργούν  groups για  να  είναι  σε  επαφή  με  μικρά  σύνολα  χρηστών,  όπως 

οικογένεια, συμπαίκτες ή με τους καλύτερους φίλους τους. Οι χρήστες ενός group μπορούν 

να δημοσιεύουν ενημερώσεις,  φωτογραφίες και  να κάνουν  chat με όλους ταυτόχρονα.  Οι 

χρήστες  μπορούν  να  προσαρμόζουν  τις  ρυθμίσεις  απορρήτου  για  κάθε  group που 

δημιουργούν. Δημιουργήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2004.

Εικόνα 13. Groups
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Πηγή: www.facebook.com

• Messages

Στα  μηνύματα  περιλαμβάνονται  τα  Facebook μηνύματα,  emails,  chats,  και  μηνύματα 

κειμένου. Αυτό διευκολύνει τους χρήστες να επικοινωνήσουν από οποιαδήποτε συσκευή και 

να μπαίνουν στο  facebook. Τα μηνύματα χωρίζονται σε συζητήσεις με φίλους ή με  group 

φίλων. Τα μηνύματα εισήχθησαν στο facebook τον Φεβρουάριο του 2004.

Εικόνα 14. Messages
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Πηγή: www.facebook.com

• Friend Lists(Λίστες φίλων)

Με τις  λίστες,  οι  χρήστες μπορούν να οργανώσουν  τους  φίλους  τους,  με αποτέλεσμα να 

γίνεται  εξαιρετικά  απλός  εύκολο  ο  χρήστης  να  μπορεί  να  μοιράζεται  ή  να  αποκλείει  

συγκεκριμένα σύνολα ανθρώπων. Οι χρήστες μπορούν ακόμη να φιλτράρουν το  news feed 

τους  και  να  δούνε  δημοσιεύσεις  μόνο  από  ανθρώπους  μία  συγκεκριμένης  λίστας.  Για 

παράδειγμα,  ένας χρήστης μπορεί  να ανακοινώσει  την πώληση ενός  γκαράζ μόνο σε μία 

λίστα φίλων που ζουν εκεί κοντά, ή να βλέπει τα  news feed από τους πολύ κοντινούς του 

φίλους.  Οι  ρυθμίσεις  απορρήτου  για  κάθε  λίστα  μπορούν  να  προσαρμοστούν.  Οι  λίστες 

φίλων στο  Facebook εισήχθησαν τον Δεκέμβριο του 2007 και  ενημερώθηκε (update)  τον 

Σεπτέμβριο του 2011.

Εικόνα 15. Friends Lists
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Πηγή: www.facebook.com

• Events

Με  τα  events,  οι  χρήστες  μπορούν  να  οργανώσουν  συναντήσεις,  να  διαχειριστούν 

προσκλήσεις και να στείλουν κοινοποιήσεις και υπενθυμίσεις στους φίλους τους. Οι χρήστες 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα events για να καλέσουν τους φίλους τους οπουδήποτε, από 

ένα δείπνο μέχρι σε ένα φιλανθρωπικό έρανο. Σήμερα δημιουργούνται πάνω 16 εκατομμύρια 

events το μήνα στο Facebook. 

Εικόνα 16. Events

Πηγή: www.facebook.com
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• Subscription (Συνδρομή)

Με τη συνδρομή, οι χρήστες μπορούν να εγγραφούν για να βλέπουν δημόσια δημοσιεύματα 

στα news feeds από ανθρώπους που δεν είναι φίλοι τους, όπως διάσημοι, εκλεγμένοι ηγέτες 

και άλλα δημόσια πρόσωπα. Εισήχθη τον Σεπτέμβριο του 2011.

Εικόνα 17. Subscription

Πηγή: www.facebook.com

• Ticker

Το  κυλιόμενο  μήνυμα  είναι  μία  πιο  γρήγορη  έκδοση  των  news feed.  Περιλαμβάνει 

δημοσιεύσεις και δραστηριότητα των φίλων και των συνδέσεών τους, όπως τα pages, groups 

και  events.  Αυτή  η  ζωντανή  ροή  δραστηριότητας  εμφανίζεται  σε  πραγματικό  χρόνο. 

Εισήχθηκε στο Facebook τον Σεπτέμβριο του 2011. 

Εικόνα 18. Ticker

Πηγή: www.facebook.com
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• Pages

Τα  pages είναι  δημόσια  προφίλ  που  ανήκουν  σε  καλλιτέχνες,  δημόσια  πρόσωπα, 

επιχειρηματίες,  εμπορικά  σήματα,  οργανισμούς  και  μη  κερδοσκοπικούς  οργανισμούς  και 

τους επιτρέπουν να έχουν μία παρουσία και να συνδεθούν με την κοινότητα του Facebook. 

Όταν κάποιος κάνει like σε μία σελίδα, μπορεί να βλέπει στα news feed του τις ενημερώσεις 

της σελίδας. Όταν κάποιος κάνει like ή σχολιάζει σε μία ενημέρωση/δημοσίευση της σελίδας, 

μπορεί να διαμοιραστεί αυτή την δραστηριότητα με τους φίλους του, αυξάνοντας την έκθεση 

και την εμβέλεια της σελίδας. Τα pages εμφανίστηκαν στο Facebook τον Νοέμβριο του 2007.

Εικόνα 19. Tο page της coca-cola zero

Πηγή: www.facebook.com

4.1.4 Το επιχειρηματικό μοντέλο του Facebook

Συλλογή πληροφοριών

Η  στρατηγική  πληροφόρησης  του  Facebook το  επιτρέπει  να  παρέχει  μία  ασφαλή, 

αποτελεσματική και εξατομικευμένη εμπειρία συλλέγοντας ταυτόχρονα πληροφορίες από τα 
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προφίλ των χρηστών. Το περιεχόμενο που μοιράζονται, οι λεπτομέρειες των συναλλαγών ή 

πληρωμών που κάνουν μέσα στο  site, οι πληροφορίες φίλων όταν κάποιος χρησιμοποιεί τα 

εργαλεία εισαγωγής επαφών για να βρει τις διευθύνσεις φίλων και την εύρεση αυτών στο 

facebook, ή για να προσκαλέσουν νέα άτομα εκτός του δικτύου στο facebook. Ενέργειες που 

γίνονται μέσα στο facebook όπως αποστολή δώρων, «εικονικά σκουντήματα» (pokes) μεταξύ 

των χρηστών, ή συμμετοχή σε μία εκδήλωση. Συσκευές πρόσβασης και  ενημερώσεις του 

browser, όπως ο τύπος του browser που χρησιμοποιεί ο χρήστης, η τοποθεσία, η διεύθυνση 

IP.  Πληροφορίες  σχετικές  με  τα  cookies.  Και  πληροφορίες  που  λαμβάνονται  από  άλλες 

ιστοσελίδες οι οποίες μοιράζονται το υλικό με το facebook, και σε τρίτους.

Όλα  τα  παραπάνω,  διευκολύνουν  τη  διαχείριση  και  τη  βελτίωση  της  υπηρεσίας,  την 

επικοινωνία  με  σχετικές  υπηρεσίες  σε  πραγματικό  χρόνο,  την  προβολή εξατομικευμένων 

διαφημίσεων  στους  χρήστες,  τη  συμπλήρωση  στοιχείων  του  προφίλ,  τις  συστάσεις  για 

πιθανούς φίλους ή για εφαρμογές, κλπ. 

Το facebook μοιράζεται τις πληροφορίες των χρηστών με τρίτους, όταν αυτό επιτρέπεται από 

τους χρήστες. Για παράδειγμα, όταν κάποιος καλεί ένα φίλο να συμμετάσχει στο facebook, η 

πρόσκληση μπορεί να περιέχει πληροφορίες σχετικές με άλλους χρήστες τους οποίους μπορεί 

να γνωρίζουν οι φίλοι τους. Οι πληροφορίες είναι χρήσιμες για κάποιους χρήστες αν θέλουν 

να  βρουν  φίλους  μέσω  των  email τους  ή  μέσω  πάροχων  άμεσων  μηνυμάτων  που 

συνεργάζεται το facebook, για να δώσει στις μηχανές αναζήτησης πρόσβαση στις διαθέσιμες 

από το κοινό πληροφορίες, να συμβάλλει στη βελτίωση και στην προώθηση των υπηρεσιών 

προς  τρίτους,  να  διαφημίσει  τις  υπηρεσίες  του,  να  ρυθμίσει  τα  νόμιμα  αιτήματα  και  να 

αποτρέψει βλάβες, κοκ.   

Οι  χρήστες  μπορούν να  έχουν  πρόσβαση στα  κανάλια  του  facebook μέσω  διαδικτυακών 

πύλεων από το  facebook.com.  Οι  χρήστες  μπορούν  ακόμη  να  έχουν  πρόσβαση  στην 

πλατφόρμα του facebook μέσω εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα και μπορούν να λαμβάνουν 

και να στέλνουν μηνύματα από τις εφαρμογές. Εν τω μεταξύ, υπάρχουν πολλά άλλα sites και 

εφαρμογές τρίτων συνδεδεμένες με το facebook. Για παράδειγμα όταν παρακολουθεί κάποιος 

ένα video στο youtube, μπορεί να μοιραστεί το περιεχόμενο με τους φίλους του στο facebook 

κάνοντας κλικ στο κουμπί  share κάτω από το  video. Επιπλέον, το  facebook έχει αναπτύξει 

ένα  online εργαλείο συνομιλίας σε πραγματικό χρόνο,  το οποίο λειτουργεί απευθείας στο 

πρόγραμμα περιήγησης χωρίς πρόσθετη εγκατάσταση και  παρέχει τις  βασικές λειτουργίες 

των άμεσων μηνυμάτων. 
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Για  τη  δημιουργία  εμπιστοσύνης  και  αφοσίωσης  με  τους  χρήστες,  το  facebook 

επικεντρώνεται στο να προσφέρει στους ανθρώπους έλεγχο της ιδιωτικής τους ζωής μέσω της 

εμπειρίας  τους,  έτσι  ώστε  οι  πληροφορίες  τους  να  διαμοιράζονται  με  τον  τρόπο  που 

προτίθενται  οι  ίδιοι.  Με  το  πιστοποιητικό  πολιτικής  απορρήτου  TRUSTe,  οι  χρήστες 

χρησιμοποιούν απλά και ισχυρά εργαλεία για να ελέγξουν τι πληροφορία θα μοιραστούν και 

με ποιόν θα τη μοιραστούν. Από την αρχή, το  facebook έκανε μεγάλη προσπάθεια για να 

παρέχει  ένα  ασφαλές  και  αξιόπιστο  περιβάλλον,  για  παράδειγμα  ζητά  οι  άνθρωποι  να 

χρησιμοποιούν τα πραγματικά τους ονόματα. Το  facebook επίσης συνεργάζεται με  Online 

ειδικούς ασφαλείας σε όλο τον κόσμο και έχει θεσπίσει το παγκόσμιο Συμβούλιο Ασφαλείας 

που  διαβουλεύεται  θέματα  σε  σχέση  με  την  ασφάλεια.  Με  την  ισχυρή  κοινωνική 

χρησιμότητα (with the powerful social utility), όλο και περισσότεροι το χρησιμοποιούν και το 

facebook γίνεται ακόμα πιο δημοφιλές και πολύτιμο. Δημιουργεί ένα ισχυρό δίκτυο θετικής 

επίδρασης και μία ισχυρή εικόνα Ιστοσελίδας Κοινωνικής Δικτύωσης. Το facebook εργάζεται 

πάντα για τη βελτίωση της πλατφόρμας, τις υπηρεσίες τρίτων και τις εφαρμογές. Στοχεύει 

στη μακροχρόνια σχέση με τον πελάτη και στην αφοσίωσή του.

Xiaoyan, (2011)

Συνεργασίες και χρηματοδότηση

Το  Facebook  επανασχεδιάζεται  και  αναδιαμορφώνεται  πάντα  με  γνώμονα  την  καλύτερη 

εξυπηρέτηση των αναγκών του χρήστη. Συνάπτει πολλές συνεργασίες για τη βελτίωση της 

εφαρμογής του και των χαρακτηριστικών του και την ενίσχυση της εμπειρίας του χρήστη. 

Facebook Press (2011). Available at: http://www.facebook.com/#!/press.php, [25.2.2011]

Συγκεκριμένα:

− Ένας τεράστιος αριθμός ιστοσελίδων επιτρέπουν το διαμοιρασμό των λειτουργιών 

του facebook (διαμοιρασμό video, φωτογραφιών, νέων, κλπ) από το 2006.

− Συνεργασία με την Comcast’s Ziddio για τη δημιουργία τηλεόρασης με περιεχόμενο 

που δημιουργείται από το χρήστη το 2007.

− Το 2007 το facebook άνοιξε την πλατφόρμα του και ενθάρρυνε προγραμματιστές να 

αναπτύξουν εφαρμογές.

− Η  Microsoft και το  Facebook ανέπτυξαν στρατηγική συμμαχία διαφημίσεων και η 

Microsoft είναι η αποκλειστική πλατφόρμα διαφημίσεων τρίτου στο Facebook.

− Από το 2007, πολλές ιστοσελίδες άρχισαν να χρησιμοποιούν το  Facebook Beacon, 

που  επιτρέπει  στους  χρήστες  να  μοιράζονται  πληροφορίες  από  άλλα  sites στο 

facebook.  Τέτοιες πληροφορίες είναι για παράδειγμα: η αγορά ενός προϊόντος, high 

score σε κάποιο παιχνίδι, ένα video, κλπ.
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− Η Oodle, ο δεύτερος μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών ταξινόμησης, συνεργάζεται με 

το  facebook για  να  ενισχύσει  την  εφαρμογή  Marketplace μέσω  της  online 

ταξινόμησης στο facebook το 2008.

−  Το  facebook και  το  paypal αναπτύσσουν  μία  στρατηγική  συνεργασία  τον 

Φεβρουάριο του 2010.  Αυτό διευκολύνει  την πληρωμή των διαφημίσεων και  των 

credits στο facebook, μέσω paypal.

− Το facebook και η Zynga, έκλεισαν πενταετή συνεργασία η οποία αυξάνει την κοινή 

τους  δέσμευση για  παιχνίδια  στο  facebook και  διευρύνει  τη  χρήση των  facebook 

credits στα  παιχνίδια  της  Zynca.  Τα  πιο  γνωστά  παιχνίδια  της  Zynca είναι  τα: 

FarmVille,  Treasure Isle,  Zynga Poker,  Mafia Wars,  YoVille,  κα  και  έχουν 

αναπτυχθεί από τη Zynga.

− Τον Ιούνιο του 2010, η National PTA και το facebook, ανακοίνωσαν την κοινή τους 

συνεργασία, για να προωθήσουν την υπεύθυνη και ασφαλή χρήση για τα παιδιά, τους 

γονείς και τους δασκάλους.

− Τον Οκτώβριο του 2010, η μεγαλύτερη μηχανή αναζήτησης της Ρωσίας η  Yandex, 

συνεργάστηκε με το facebook.

Αρκετοί γύροι χρηματοδότησης δίνουν στο facebook οικονομική υποστήριξη. Πρώτος γύρος: 

500,000  δολάρια  από  τον  PeterTheil το  καλοκαίρι  του  2004,  δεύτερος  γύρος:  12,7 

εκαττομύρια δολάρια από τους Accel Partners τον Απρίλιο του 2005, τρίτος γύρος: 27,5 εκατ. 

δολάρια από τους Greylock Partners, ενώ τον Ιανουάριο του 2011 χρηματοδοτήθηκε με 1,5 

δισ. δολάρια από την Goldman Sachs and Digital Sky Technologies. 

Facebook Press (2011).  Online.  Available at:  http://www.facebook.com/#!/press.php, 

[25.2.2011]

Xiaoyan, (2011)

Οι τρεις τύποι διαφήμισης στο Facebook

Σύμφωνα με το Mashable (Ο’Dell 2011) όπως αναφέρεται στα δεδομένα του eMarketer, τα 

έσοδα του  facebook στο 2012 υπολογίζεται να είναι 2 δισεκατομμύρια δολάρια, όταν 1,86 

δις. Δολάρια προέρχονται μόνο από τις διαφημίσεις και τα υπόλοιπα κυρίως από πωλήσεις 

εικονικών χρημάτων μέσω του facebook credits.

Υπάρχουν γενικά τρεις βασικοί τύποι διαφήμισης σε μια καμπάνια του facebook.
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• Πρώτον  , oι διαφημίσεις που μπορούν να αγοραστούν απευθείας από την σελίδα στο 

facebook.  Μπορούν να δημιουργηθούν από τον καθένα.  Για να κάνει  κανείς  μία 

διαφήμισης, χρειάζεται να καθορίσει τα  links που θα οδηγεί η διαφήμιση, και να 

δώσει  όνομα και  περιγραφή. Να καθορίσει το κοινό στόχο βάση ηλικίας,  φύλου, 

περιοχής, σχέσεων, κλπ. και να ορίσει το μοντέλο πληρωμής είτε  PPC πληρωμής 

ανά  κλικ  είτε  PPV πληρωμής  ανά  προβολή  και  τελικά  οι  διαφημίσεις  θα 

εμφανιστούν στους χρήστες-στόχος. 

• Δεύτερον  ,  το  facebook παρέχει κοινωνικές σελίδες διαφημίσεων. Τυχόν εμπορικά 

σήματα, επιχειρήσεις,  οργανισμοί,  μουσικά συγκροτήματα, και άλλοι μπορούν να 

δημιουργήσουν  το  δικό  τους  facebook page προσθέτοντας  το  περιεχόμενο  που 

επιθυμούν,  συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών,  video,  μουσικής  και  εφαρμογές 

της πλατφόρμας του facebook. Οι χρήστες μπορούν απευθείας να αλληλεπιδράσουν 

με  την  επιχείρηση  σχολιάζοντας  στον  τοίχο  της  επιχείρησης  ή  δίνοντας 

ανατροφοδότηση κάνοντας κλικ στο like. Οι ενέργειες αυτές εμφανίζονται στα News 

Feed από όπου οι φίλοι του χρήστη μπορούν να δουν αυτές τις πληροφορίες. Οι 

κοινωνικές  διαφημίσεις  είναι  πιο  ισχυρές  από τις  συμβατικές  διαφημίσεις  επειδή 

λειτουργούν ως αξιόπιστες αναφορές.  Ανάμεσα στις  δύο παραπάνω προσεγγίσεις 

διαφημίσεων  που  βασίζονται  στην  self-served πλατφόρμα  διαφημίσεων  του 

facebook, σύμφωνα με το Mashable, το facebook κερδίζει το 60% των εσόδων του. 

• Τρίτον  , το facebook και η Microsoft Corp ανακοίνωσαν το 2007 ότι επεκτείνουν τη 

συνεργασία  τους  στη  διαφήμιση,  και  ότι  η  Microsoft θα  ήταν  ο  αποκλειστικός 

συνεργάτης   στην  διαφημιστική  πλατφόρμα  του  facebook.  Κατά  συνέπεια  η 

Microsoft είναι  σε  θέση  να  τοποθετεί  διαφημιστικά  banners στη  σελίδα  του 

facebook. Το  facebook συγκεντρώνει  30% του κάθε δολαρίου που δαπανάται για 

credits μέσα στο οικοσύστημα των παιχνιδιών και των εφαρμογών.

Δημοσκοπήσεις

Το  facebook παρέχει  στους  χρήστες  έναν  σύστημα  για  να  διεξάγει  δημοσκοπήσεις.  Η 

δημοσκόπηση  είναι  μία  ερώτηση  που  μπορεί  κανείς  να  πληρώσει  για  να  εμφανιστεί  σε 

στοχευμένο κοινό στα News Feeds. 

Άλλη ροή εισοδήματος, είναι τα facebook credits, το εικονικό νόμισμα το οποίο μπορούν οι 

χρήστες να χρησιμοποιήσουν για να αγοράσουν εικονικά αγαθά (δώρα, όπλα, κλπ.) σε πολλά 

παιχνίδια και εφαρμογές στην πλατφόρμα του  facebook. Δεν είναι μόνο οι απαντήσεις που 

δίνουν  τα  άτομα,  αλλά  και  πολύ  χρήσιμες  πληροφορίες  όπως  πχ  τι  ποσοστό  ανδρών 
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απάντησε στη δημοσκόπηση. Το ποσό που καλείται κάποιος να πληρώσει εξαρτάται από το 

πόσες  απαντήσεις  θέλει,  όσο  και  από  το  πόσο  σύντομα  θέλει  να  ολοκληρωθεί  η 

δημοσκόπηση. Το αρχικό ποσό για μία δημοσκόπηση είναι 26$.  

Xiaoyan, (2011)

Διαφημίσεις και εικονικά αγαθά

Το facebook παρέχει στους ανθρώπους μια συγκεκριμένη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης 

που  διευκολύνει  το  διαμοιρασμό  περιεχομένου  και  την  επικοινωνία.  Απευθύνεται  σε 

παγκόσμιους χρήστες (netizens), διαφημιστές και προγραμματιστές εφαρμογών. Το facebook 

συνεργάζεται με διαφορετικά μέρη για τη λειτουργικότητα, την ανάπτυξη εφαρμογών, και τις 

διαφημίσεις  για  να  διευκολύνει  τα  διάφορα  στοιχεία  να  ικανοποιήσουν  διαφορετικές 

κοινωνικές ανάγκες των χρηστών. 

Πάνω από το 90% των εσόδων του facebook συγκεντρώνεται από τις διαφημίσεις, και μόνο 

το 10% από τα εικονικά αγαθά των  facebook credits. Το  business model συνοψίζεται στο 

σχήμα 21.

Σχήμα 21. Το επιχειρηματικό μοντέλο του facebook

Πηγή: Xiaoyan, (2011)
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Πως λειτουργεί η διαφήμιση στο Facebook

Όσο οι  υπηρεσίες  κοινωνικής  δικτύωσης  γίνονται  οι  βασικές  πλατφόρμες  για  κοινωνικές 

δραστηριότητες,  περισσότερο  από  το  20%  των  online  διαφημίσεων  εμφανίζονται  σε 

ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης

Dunay P., Krueger R., (2009)

Πολλές επιχειρήσεις εκμεταλλεύονται τα νέα εργαλεία που βασίζονται στο internet με σκοπό 

να  κερδίσουν  γρήγορα  και  αποτελεσματικά  πληροφορίες  που  χρειάζονται  για  τους 

καταναλωτές  και  τις  προτιμήσεις  τους.  Είναι  γεγονός,  ότι  υπάρχει  ευρεία  διάδοση 

διαφημιστικών μηνυμάτων που μεταδίδονται μέσω κοινωνικών δικτύων. Χάρη στο μεγάλο 

αριθμό χρηστών και πάνω από όλα στην δυνατότητα εύκολης πρόσβασης στα προφίλ τους, 

πολλές επιχειρήσεις ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν το  facebook προκειμένου να αναπτύξουν 

νέες αποτελεσματικές στρατηγικές marketing, δημιουργώντας pages ή groups με το εμπορικό 

τους σήμα 

Hemsley, (2009)

Για  αποτελεσματικές  διαφημίσεις  κοινωνικής  δικτύωσης,  υπάρχουν  δύο  βασικές 

προϋποθέσεις,  η πρώτη είναι οι συνδέσεις στα κοινωνικά δίκτυα να είναι σχετικές με τις 

στοχευμένες διαφημίσεις. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι η κοινωνική πληροφορία να μπορεί 

να ενσωματωθεί εύκολα με τις υπάρχουσες στοχευμένες μεθόδους για να προβλεφθούν τα 

ποσοστά ανταπόκρισης. 

Οι  επιχειρήσεις  όντας  συνδεδεμένες  με  το  facebook,  μπορούν  να  έχουν  πρόσβαση  σε 

εκατομμύρια χρήστες, στις ανάγκες και στις επιθυμίες και στις τσέπες τους, σε καθημερινή 

βάση. Το facebook φυσικά προωθεί την υπηρεσία διαφήμισης στο site.

Εικόνα 19. Το facebook προωθεί τις διαφημιστικές του υπηρεσίες

Πηγή: Curran, Graham, Temple, (2011)

Μία  διαφήμιση  στο  facebook  μπορεί  να  γίνει  μέσω  μίας  εφαρμογής  στο  site,  η  οποία 

επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργήσουν τις δικές τους διαφημίσεις που θα αναρτηθούν 
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στο  site.  Οι  χρήστες  μπορούν  να  δημιουργήσουν  τις  δικές  τους  διαφημίσεις  μέσω  του 

λογαριασμού του facebook τους. Οι διαφημίσεις του facebook, επιτρέπουν στους χρήστες να 

στοχοποιήσουν  βάση  τοποθεσίας,  φύλλου,  ηλικίας,  λέξεων-κλειδιά,  οικογενειακής 

κατάστασης,  θέσης  εργασίας,  σπουδών,  και  όσο  ο  χρήστης  επιλέγει  το  κοινό-στόχο,  το 

facebook παρέχει πληροφορίες για τον κατά προσέγγιση αριθμό χρηστών που καλύπτει η εν 

λόγω στοχοποίηση.

Εικόνα 20: Η διαφημιστική πλατφόρμα στο facebook

Πηγή: www  .  facebook  .  com  

Οι διαφημίσεις στο facebook επιτρέπουν στους χρήστες να ξεκινήσουν μία διαφήμιση με τον 

ίδιο τρόπο που μπορούν να αλληλεπιδρούν με άλλο περιεχόμενο στο facebook. Οι χρήστες οι 

οποίοι βλέπουν τις διαφημίσεις στο facebook μπορούν να δημιουργήσουν ιστορία στη σελίδα 

του προφίλ τους, αφήνοντας τους άλλους χρήστες να τη δουν, το οποίο σημαίνει επιπλέον 

δωρεάν διανομή για την εταιρεία. 

Το  facebook  παρέχει  reports  για  το  πώς  εκτελούνται  συγκεκριμένες  διαφημίσεις,  με 

στατιστικά από το σύνολο των κλικ που λαμβάνουν, και για το CTR (click trough rate) για 

τον αριθμό των κλικ στο σύνολο των προβολών. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει ένα καθορισμένο 

κόστος για τις διαφημίσεις στο facebook, υπάρχει ένα μέσο κόστος ανά κλικ (CPC-cost per 

click).Αυτό είναι  το ποσό που πληρώνουν  οι  χρήστες  κατά μέσο όρο για  κάθε κλικ  που 

λαμβάνει η διαφήμισή τους. Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν γκρουπ διαφημίσεων, 
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γνωστά ως καμπάνιες.  Οι  καμπάνιες  είναι  χρήσιμες  για  τις  επιχειρήσεις  γιατί  επιτρέπουν 

στους χρήστες να ομαδοποιούν τις διαφημίσεις τους. Οι αναφορές δίνονται και σε επίπεδο 

καμπάνιας δίνοντας στους χρήστες την ευκαιρία να τις παρακολουθούν. Ο υπολογισμός του 

αριθμού των κλικ που λαμβάνει μία διαφήμιση περιλαμβάνει και τον υπολογισμό των κλικ  

που κάνει ένας χρήστης σε μία διαφήμιση  και επισκέπτεται την σελίδα της διαφήμιση, ένα 

κλικ επίσης υπολογίζεται εάν ένας χρήστης κάνει like στη σελίδα ή RSVP σε ένα event μίας  

διαφήμισης.  Οι  χρήστες  επίσης,  έχουν  ένα  ημερήσιο  προϋπολογισμένο  ποσό  το  οποίο 

δηλώνουν ότι είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν για διαφήμιση ανά  ημέρα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να δημιουργήσει κάποιος διαφήμιση στο facebook είναι να έχει 

δημιουργήσει προφίλ. Έχοντας κάποιος χρήστης προφίλ, μπορεί να δημιουργήσει τη δική του 

διαφήμιση, κάνοντας κλικ στο “Add advert”  link. Από εκεί απαιτείται η συμπλήρωση μία 

σελίδας με όλες τις λεπτομέρειες της διαφήμισης.

Ο  χρήστης πρέπει πρώτα να σχεδιάσει τη διαφήμιση, αυτό περιλαμβάνει τον καθορισμό της 

σελίδας που θα ανοίγει όταν κάποιος κάνει κλικ στη διαφήμιση, που γίνεται επιλέγοντας τη  

διεύθυνση  URL προορισμού  (destination URL).  Περιλαμβάνει  επίσης,  τον  τίτλο  της 

διαφήμισης, και το σώμα κειμένου που περιγράφει τη διαφήμιση. Οι χρήστες επίσης, πρέπει 

να επιλέξουν εικόνα για τη διαφήμιση που να είναι κατάλληλη για τη διαφήμιση, αυτή μπορεί  

να είναι το λογότυπο της εταιρείας, φωτογραφία ενός προϊόντος, ή μία εικόνα της επιλογής 

του χρήστη. 

Το δεύτερο βήμα επιτρέπει στους διαφημιστές να αποφασίσουν το κοινό-στόχος, παρέχοντας 

επιλογές όπως περιοχή, δημογραφικά στοιχεία, τα οποία περιλαμβάνουν ηλικία, φύλλο, likes 

και  ενδιαφέροντα,  προηγμένα  δημογραφικά  τα  οποία  περιλαμβάνουν  γενέθλια,  τι  τους 

ενδιαφέρει μέσα στο  facebook, κατάσταση σχέσης, γλώσσες, επίπεδο μόρφωσης και θέση 

εργασίας.

Το τρίτο και τελικό βήμα είναι οι καμπάνιες, η κοστολόγηση και ο προγραμματισμός της 

διαφήμισης.  Αυτό  το  βήμα  απαιτεί  από  το  χρήστη  να  συμπληρώσει  το  νόμισμα  του 

λογαριασμού,  τις  ώρες  προβολής  της  διαφήμισης,  τον  προϋπολογισμό  της  καμπάνιας,  το 

χρονοδιάγραμμα και  την  τιμολόγηση.  Όταν  ο  χρήστης  συμπληρώσει  αυτά  τα  βήματα  το 

facebook πρέπει να εξετάσει τη διαφήμιση και να προτείνει αλλαγές εφόσον χρειάζεται. 

Οι επιχειρήσεις μπορούν επίσης να δημιουργήσουν Pages (σελίδες), με τις οποίες δεν έχουν 

τη δυνατότητα προσθήκης φίλων, αλλά ο χρήστης μπορεί απλά να κάνει κλικ στο ‘γίνε fan’ ή 

να  κάνει  like  στη  σελίδα  και  όταν  η  επιχείρηση  κάνει  ένα  update,  θα  εμφανίζεται  στο 
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homepage  όλων  των  χρηστών.  Πριν  καν  η  επιχείρηση  το  καταλάβει  έρχεται  σε 

αλληλεπίδραση με τους πελάτες και πιθανούς καταναλωτές.

Curran, Graham, Temple, (2011)

4.2 Twitter

4.2.1. Τι είναι το Twitter

Το twitter ιδρύθηκε το 2006 από τον Jack Dorsey, τον Biz Stone και τον Evan Williams, και 

είναι ένα online κοινωνικό δίκτυο και υπηρεσία micro-blogging που επιτρέπει στους χρήστες 

να  στέλνουν  και  να  λαμβάνουν  μηνύματα  κειμένου,  που  ονομάζονται  tweets,  τα  οποία 

μπορούν να περιλαμβάνουν έως 140 χαρακτήρες και στέλνονται μέσω της ιστοσελίδας του 

twitter, μέσω SMS, μέσω άμεσων μηνυμάτων ή μέσω email. Το twitter είναι ένα  real-time 

δίκτυο  πληροφόρησης  το  οποίο  επιτρέπει  στους  χρήστες  να  συνδεθούν  στις  τελευταίες 

πληροφορίες σχετικά με ότι βρίσκουν οι ίδιοι ενδιαφέρον.  Το  twitter επίσης επιτρέπει  σε 

επιχειρήσεις να συνδεθούν με πελάτες σε πραγματικό χρόνο. Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν 

Twitter για να μοιράζονται γρήγορα πληροφορίες με τους followers που ενδιαφέρονται για τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, συγκεντρώνουν σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες για την 

αγορά και  τις  ανατροφοδοτούν,  και  χτίζουν  μακροχρόνιες  σχέσεις  με  τους  πελάτες,  τους 

συνεργάτες  και  με  σημαντικούς  ανθρώπους.  Το  twitter εδρεύει  στο  San Francisco και 

χρησιμοποιείτε σε σχεδόν όλες τις πόλεις του κόσμου.

Τα  τελευταία  πέντε  χρόνια,  το  twitter έχει  κερδίσει  την  κρίσιμη  μάζα,  πάνω  από  200 

εκατομμύρια χρήστες, και έχει τον κεντρικό ρόλο στην κατηγορία του  micro-blogging.  To 

twitter δημοσιεύει πάνω από 200 εκατομμύρια tweets και πάνω από 1,6 δισ.  αναζητήσεις με 

ερωτήματα τη μέρα-search queries a day. Η πλειονότητα των εσόδων του twitter είναι από τις 

διαφημίσεις. Το 2010, το twitter είχε $45 εκατομμύρια διαφημιστικά έσοδα. Σύμφωνα με τον 

διευθύνον  σύμβουλο  του  twitter,  Adan Bain,  η  εταιρεία  έχει  1600  διαφημιστές  που 

χρησιμοποιούν την πλατφόρμα τους για να προσεγγίσουν πελάτες και διατηρεί σχεδόν το 

80% από αυτούς. 

Το Twitter συνεχίζει να παρουσιάζει αξιοσημείωτη ανάπτυξη σε χρήστες που εγγράφονται, 

σε  tweets,  και σε  έσοδα  από  διαφημίσεις.  Το  Twitter εκτιμήθηκε σε  8 δισεκατομμύρια 

δολάρια σε ένα πρόσφατο γύρο χρηματοδότησης ($ 400 εκατ.).
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MidasLP, (2011)

4.2.2. Λειτουργία - εμπλεκόμενες οντότητες

Το  twitter είναι  ένα  κοινωνικό  δίκτυο  που  περιστρέφεται  γύρω  από  τα  tweets και  τους 

followers. Οι χρήστες μπορούν ακολουθήσουν (follow) άλλους χρήστες του  twitter και να 

δουν  τα  tweets τους,  σε  αντίστροφη  χρονολογική  σειρά.  Οι  χρήστες  μπορούν  ακόμη  να 

συγκεντρώσουν μηνύματα ανά θέμα ή τύπο χρησιμοποιώντας hashtags “#”. To twitter επίσης 

επιτρέπει  στους χρήστες  να αναφέρουν ή να απαντήσουν σε άλλους  χρήστες με το “@”, 

σύμβολο το οποίο ακολουθείται από το usernanme. Για να αναφέρει (to report) ένα μήνυμα 

ενός άλλου χρήστη και να μοιραστεί με τους  followers του, ο χρήστης μπορεί να κάνει  re-

tweet με το σύμβολο “RT”. Οι χρήστες μπορούν να κάνουν tweet μέσω website, smartphone 

και μέσω υπηρεσιών σύντομων μηνυμάτων.

Το  twitter βασίζεται σε λογισμικό  open-source για προγραμματιστές ώστε να δημιουργούν 

εφαρμογές,  websites, γραφικά και άλλα εργαλεία τα οποία αλληλεπιδρούν με το  twitter. Η 

διεπαφή  προγράμματος  εφαρμογής  του  twitter επιτρέπει  στους  προγραμματιστές  να 

πολλαπλασιάζουν  τα  χαρακτηριστικά  του  twitter  και  να  δημιουργούν  νέες  εφαρμογές 

(Twitter’s API integration allows developers to leverage Twitter’s robust features to create 

new applications). Οι επιχειρήσεις σήμερα μπορούν να εύκολα να προσθέσουν λειτουργίες 

του  twitter όπως  tweet button ή  follow button,  ώστε  να  αυξήσουν  την  πρόσβαση  των 

πελατών. 

Η  ολοκληρωμένη  υπηρεσία  του  twitter για  διαμοιρασμό  φωτογραφιών,  επιτρέπει  στους 

χρήστες  να  ανεβάζουν  φωτογραφίες  και  να  τις  επισυνάπτουν  σε  ένα  tweet.  Οι  χρήστες 

επίσης, μπορούν να προσθέσουν φωτογραφίες σε αναζητήσεις, προσθέτοντας hashtags σε ένα 

tweet.

Το twitter επίσης πρόσθεσε ένα αυτόματο χαρακτηριστικό για συντόμευση των tweets. Κάθε 

link το οποίο επικολλάται σε ένα tweet, μετατρέπεται αυτόματα σε συντομευμένη URL.

MidasLP, (2011)
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4.2.3. Το επιχειρηματικό μοντέλο του Twitter

Twitter δημιουργεί έσοδα μέσω διαφόρων πηγών, όπως τα  promoted tweets,  τα  promoted 

trend, τα licensing data streams, και τους promoted accounts. 

1. Promoted Tweets –  Promoted Tweets είναι  διαφημίσεις  με  τη  μορφή  tweet. 

Promoted Tweets εμφανίζονται  (1)  στην  κορυφή  των  αποτελεσμάτων  στις 

αναζητήσεις, (2) στην κορυφή του  timeline στους λογαριασμούς των χρηστών, (3) 

στα  timeline χρηστών που δεν είναι  followers σε ένα λογαριασμό ενός εμπορικού 

σήματος, (4) στα timeline χρηστών που δεν έχουνε κάνει follow κάποιον λογαριασμό 

διαφημιστή. 

2. Promoted Trend – Promoted Trends προώθηση τάσεων είναι μία sponsored έκδοση 

των “treding topics” του twitter,  που είναι λίστες για το τι συζητούν οι χρήστες του 

twitter τη δεδομένη στιγμή. Τα εμπορικά σήματα αγοράζουν χώρο για τοποθέτηση 

στην κορυφή των treding topics ανά ημέρα και ανά γεωγραφική περιοχή (Brands buy 

placement at the top of the trending topics section per day, per geography.) Κάποια 

στιγμή το  twitter φέρεται να πούλησε  Promoted Trends για $120,000 τη μέρα, ανά 

γεωγραφική  περιοχή.  Η  έφεση  των  Promoted Trends είναι  ότι  δημιουργούν 

συζητήσεις  μεταξύ  των  καταναλωτών  και  ενισχύουν  την  εικόνα  του  εμπορικού 

σήματος. Επιτρέπουν επίσης στους διαφημιστές να οδηγούν χρήστες του twitter στα 

site τους  και  να συλλέγουν  νέους  followers στο  twitter.  Οι  διαφημιστές  μπορούν 

απευθείας να επικοινωνήσουν με τους followers τους, εκτός αν ο χρήστης αναιρέσει 

την follow στο εμπορικό σήμα. 

3. Licensing Data Streams – Αδειοδότηση της ροής δεδομένων–Οι άδειες χρήσης στο 

twitter τροφοδοτούνται πλήρως από τις μεγάλες μηχανές αναζήτησης, όπως ή google, 

η Bing και η Yahoo.

4. Promoted Accounts – Οι Promoted Accounts επιτρέπουν στα εμπορικά σήματα να 

κερδίσουν  followers στο  twitter και να  τους δώσουν την ευκαιρία να αγοράσουν 

their way στα προτεινόμενα κουτιά για να κερδίσουν followers. Το Twitter τιμολογεί 

τις διαφημίσεις ανά νέο follower και η τιμή ορίζεται βάση συστήματος δημοπρασίας. 

Οι Promoted Accounts δουλεύουν καλά επειδή το twitter προωθεί σε μεγάλο βαθμό 

το  χαρακτηριστικό  του  «ποιόν  να  ακολουθήσεις-who to follow»,  και  έτσι  οι 

promoted accounts είναι πάντα υπ’ όψη των χρηστών.

5. Advertiser Analytics –  Το  twitter παρέχει  2  λειτουργίες  των  analytics στους 

διαφημιστές, παρέχοντας σε βάθος εικόνα τόσο για την αμειβόμενη όσο και την μη-

αμειβόμενη δραστηριότητα στο twitter. Οι διαφημιστές έχουν πρόσβαση σε πίνακες 
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όπου  εκτίθενται  σημαντικές  μετρήσεις  συμπεριλαμβανομένων  των  εμφανίσεων 

(impressions),  των  retweeets,  των  κλικ,  των  απαντήσεων  και  των  follow. 

Επιπρόσθετα, το χαρακτηριστικό της δραστηριότητας στο timeline (χρονοδιάγραμμα) 

επιτρέπει στους διαφημιστές να πώς κάθε μοναδικό tweet εκτελεί (Additionally, the 

Timeline Activity feature allows advertisers to see how every single tweet is 

performing in terms of mentions,  follows,  unfollows,  and reach.) Τέλος, ο πίνακας 

των followers παρέχει γνώσεις σχετικά με τους followers με την πάροδο του χρόνου 

και  τη  σύνθεσή  τους  βάση  ενδιαφερόντων,  γεωγραφικής  κατανομής,  φύλλου  και 

εμπλοκής (engagement).

MidasLP, (2011)

4.2.4. Οικονομικά στοιχεία

Σύμφωνα με το eMarketer, η παγκόσμια διαφημιστική δαπάνη για το twitter έφτασε περίπου 

τα $45 εκατ. το 2010. το 2013 το eMarketer αναμένει τα παγκόσμια διαφημιστικά έσοδα για 

το  Twitter να φτάσουν τα $400 εκατ.  Επιπλέον,  το 88% των διαφημιστικών εσόδων του 

twitter αναμένεται να έρθουν από τις ΗΠΑ το έτος 2013.

Τα έσοδα του  Twitter προβλέπεται  να  αυξηθούν σημαντικά αφού  η  ομάδα  των 

προωθούμενων προϊόντων είναι πλήρως λειτουργική.  Οι εκθέσεις εκτιμούν ότι Twitter θα 

φτάσει πάνω από $ 300 εκατομμύρια δολάρια σε έσοδα μέχρι το τέλος του 2012 και πάνω 

από $  500 εκατομμύρια  μέχρι το  τέλος  του  2013. Τα  μοντέλα των  εσόδων του  Twitter 

βασίζονται  σε  νέες προσφερόμενες  υπηρεσίες  και ως  εκ  τούτου παραμένουν στην 

αναδυόμενη κλίμακα.  Ωστόσο,  πιστεύεται ότι η αυξανόμενη αποδοχή των προσφερόμενων 

διαφημίσεων του Twitter θα οδηγήσει σε σημαντική ανάπτυξη. Διάφορες εκτιμήσεις δείχνουν 

ότι το κόστος απόκτησης πιθανόν πελατών στην πλατφόρμα του Twitter είναι τόσο χαμηλό, 

όπως 14 σεντς ανά πιθανό πελάτη, οδηγεί σε σημαντική επιστροφή της επένδυσης για τους 

εμπόρους.

Σχήμα 22. Τα παγκόσμια έσοδα του twitter: 2010-2013
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Πηγή: MidasLP, (2011)

4.3. LinkedIn

4.3.1. Τι είναι το LinkedIn

Το  LinkedIn είναι  ένα  κοινωνικό  δίκτυο  προσανατολισμένο  σε  συνδέσεις  σχετικές  με 

επιχειρήσεις. Έχει πάνω από 90 εκατ. χρήστες παγκοσμίως, εκ των οποίων περίπου οι μισοί 

είναι εγκαταστημένοι στις ΗΠΑ. Οι χρήστες του  LinkedIn μπορούν να δημιουργήσουν το 

προσωπικό  τους  προφίλ  και  να  συμπεριλάβουν  πληροφορίες  παρόμοιες  με  αυτές  που 

αναφέρουν  στο  βιογραφικό  τους.  Μετά  από  αυτό  μπορούν  να  συνδεθούνμε  φίλους,  με 

συναδέλφους, με συνεργάτες, ώστε να δημιουργήσουν το δικό τους επαγγελματικό δίκτυο.

Ένα  τυπικό  προφίλ  στο  LinkedIn μπορεί  να  περιέχει  πληροφορίες  σχετικά  με  την 

επαγγελματική  ζωή  του  ατόμου,  συμπεριλαμβανομένου  του  ιστορικού  εργασίας,  της 

εκπαίδευσης,  των  πτυχίων,  τους  συλλόγους  που  είναι  μέλος  και  τις  διασυνδέσεις  του. 

Προαιρετικά, μπορούν να προστεθούν και προσωπικές πληροφορίες,  όπως ο τηλεφωνικός 

αριθμός, ο κωδικός του χρήστη στο Skype και το email του. 

Το LinkedIn μπορεί εύκολα να είναι χρήσιμη πηγή για αυτούς που βρίσκονται σε αναζήτηση 

εργασίας και για τους εργοδότες που αναζητούν άτομα για να καλύψουν θέσεις εργασίας. 

Υπάρχουν τρεις επιλογές συνδρομής, που μπορούν να καλύψουν εργοδότες με τη δουλειά 

τους, πχ με το να εμφανίζουν το όνομα και το επίθετο για τις συνδέσεις τρίτου βαθμού, και με 

το να παρέχουν καλύτερη αναζήτηση και φίλτρα για τους νέους υποψηφίους. Παρέχει επίσης 

τη δυνατότητα στους εργοδότες να μπορούν να στείλουν απευθείας μηνύματα σε κάποιον, 

πέρα από το όριο του επαγγελματικού του δικτύου.

Τα άτομα που αναζητούν  εργασία πληρώνουν  συνδρομή ώστε  να έχουν βοήθεια  στο  να 

βρουν δουλειά πιο άμεσα. Μπορούν για παράδειγμα να έρθουν σε επαφή με τον εργοδότη 

μίας επιχείρησης απευθείας ή να επιτρέψουν σε εργοδότες να έχουν απευθείας πρόσβαση στις 

πληροφορίες του προφίλ τους. 

Petridou, Kuczy, (2011)

4.3.2. Το επιχειρηματικό μοντέλο του LinkedIn

Το  LinkedIn παρέχει  στους  χρήστες  την  επιλογή  για  αυτοδιαφήμιση,  που  ονομάζεται 

DirectAds. 

Μπορούν να τοποθετηθούν μέχρι και τρεις διαφημίσεις στις σελίδες των χρηστών, στα home 
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pages,  στα εισερχόμενα μηνύματα.box,  στις  σελίδες  αναζήτησης αποτελεσμάτων  και  στις 

σελίδες  των  ομάδων  (group pages).  Οι  διαφημίσεις  περιλαμβάνουν  ένα  μικρό  τίτλο, 

περιγραφή και το όνομα του διαφημιστή, καθώς και μία προαιρετική εικόνα. Επιπλέον, η 

διαφήμιση μπορεί να περιλαμβάνει ένα URL, έτσι ώστε ο χρήστης να μπορεί να κάνει κλικ 

σε αυτό και να οδηγείται στο website του διαφημιστή. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των 

DirectAds είναι η δυνατότητα του να στοχεύει σε ένα συγκεκριμένο κοινό. Ο διαφημιστής 

μπορεί  να  θέτει  φίλτρα  σύμφωνα  με  τα  οποία  επιλέγεται  το  κοινό  της  διαφήμισης.  Τα 

κριτήρια μπορεί να είναι η λειτουργία της εργασίας, η βιομηχανία, η γεωγραφική περιοχή, το 

τρέχον μέγεθος της επιχείρησης, η αρχαιότητα, η ηλικία ή το φύλο. 

Το κόστος  των  διαφημίσεων εξαρτάται  από δύο παραμέτρους.  Ο διαφημιστής  μπορεί  να 

επιλέξει  να  χρεώνεται  όταν  ο  χρήστης  κάνει  κλικ  στη  διαφήμιση  (Pay Per Click)  ή  να 

πληρώσει  μόνο  για  την  παρουσία  της  διαφήμισης  σε  διάφορες  σελίδες  (Pay Per 1,000 

Impressions).  Όσο  μεγαλύτερο  χρηματικό  ποσό  προσφέρουν  οι  διαφημιστές,  τόσο 

πιθανότερο να εμφανιστεί η διαφήμιση στις σελίδες, αφού υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των 

διαφημιστών.

Μέρος  των  εσόδων του μοντέλου του  LinkedIn,  προέρχονται  επίσης  από τους  premium 

λογαριασμούς χρηστών που αναζητούν εργασία. Αναφορικά με τους χρήστες που αναζητούν 

εργασία, υπάρχουν τρεις τύποι λογαριασμών εκτός από τον βασικό που παρέχεται δωρεάν. 

Αυτοί είναι: 

• Ο Business, που κοστίζει $24,95/μήνα

• Ο Business Plus, που κοστίζει $49,95/μηνα, και

• Ο Executive, που κοστίζει $99,25/μήνα

Οι  παραπάνω  λογαριασμοί  παρέχουν  περισσότερες  δυνατότητες,  όπως  περισσότερα 

αποτελέσματα,  καλύτερα  φίλτρα  και  απευθείας  επικοινωνία  με  άλλα μέλη  του  LinkedIn. 

Όσον αφορά τους εργοδότες, υπάρχουν επίσης τρεις τύποι λογαριασμών, κάθε ένας από τους 

οποίους παρέχουν διαφορετικές δυνατότητες για να βρουν ταλαντούχους εργαζόμενους, όπως 

πλήρες προβολή του ονοματεπώνυμου και φίλτρα αναζήτησης συγκεκριμένων δεξιοτήτων. 

Οι λογαριασμοί είναι:

• Ο Talent Basic, για $49.95/μήνα,

• Ο Talent Finder, $99.95/μήνα, και τέλος, 

• Ο Talent Pro for $499.95/μήνα

Petridou, Kuczy, (2011)
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Πιο αναλυτικά, οι λογαριασμοί των χρηστών που παρέχει το LinkedIn  σε μέλη, επιχειρήσεις, 

επαγγελματικές  οργανώσεις  ώστε  να  βελτιώσει  τη  λειτουργικότητα  και  να  προσφέρει 

επιπλέον οφέλη είναι οι παρακάτω.

1. Hiring Solutions-Λύσεις  προσλήψεων:  Περιλαμβάνουν  τις  Εταιρικές  LInkedIn 

Λύσεις,  τις  LinkedIn Εργασίες  και  τις  LinkedIn Συνδρομές.  Θεωρούνται  οι  πιο 

αποτελεσματικές λύσεις για επιχειρήσεις και επαγγελματικούς οργανισμούς, για να 

προσδιορίσουν  και  να  επιλέξουν  το  άτομο  με  τις  κατάλληλες  δεξιότητες  για  τις 

ανάγκες τους.

2. Job Seeker Βασικά, Υποψήφιοι και Υποψήφιοι Plus

• Linkedin Εταιρικές Λύσεις(LinkedIn Corporate Solutions)

1. LinkedIn Εργοδότης (LinkedIn Recruiter)

2. Θέσεις Εργασίας (Job Slots)

3. LinkedIn Μηχανισμός Συστάσεων (LinkedIn Referral Engine)

4. LinkedIn Μέσα Προσλήψεων (LinkedIn Recruitment Media)

5. LinkedIn Σελίδες Καριέρας (LinkedIn Career Pages0

• LinkedIn Θέσεις Εργασίας (LinkedIn Jobs)

1. Self-service Δημοσιεύσεις (Self-service Posting)

2. Θέσεις Εργασίας που πιθανόν να ενδιαφέρουν [Jobs You May Be 

Interested In (JYMBII)]

3. Εργαστείτε μαζί μας (Work With Us)

• Συνδρομές (Subscriptions)

1. Ταλέντα-Τα βασικά (Talent  Basic)  Εύρεση Ταλέντων (Talent 

Finder) και  Talent Pro

2. Αναζήτηση  Εργασίας  –  Τα  βασικά  (Job Seeker Basic), 

Αναζήτηση Εργασίας (Job Seeker) και Αναζήτηση Εργασίας Plus 

(Job Seeker Plus)

2. Marketing Solutions-Λύσεις  για  το  Marketing:  Ο  στόχος  των  λύσεων  για  το 

Marketing που  παρέχει  το  LinkeIn είναι  να  επιτρέψει  σε  marketers και  σε 

διαφημιστές να έρθουν σε επαφή με το ποιο σχετικό κοινό και να το συνδέσουν με τα 
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προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους..

• Οι διαφημίσεις του  LinkedIn: Η  self-serveice πλατφόρμα διαφημίσεων 

επιτρέπει στους διαφημιστές να δημιουργήσουν και να στοχεύσουν τις 

διαφημίσεις τους βάση των πληροφοριών που δίνει ο χρήστης στο προφίλ 

του.

• Οι διαφημίσεις στο  LinkedIn για Επιχειρήσεις: Οι εν λόγω διαφημίσεις 

στοχεύουν  σε  μεγαλύτερους  διαφημιστές,  οι  οποίοι  διαχειρίζονται 

αποκλειστικούς  λογαριασμούς  και  έχουν  πρόσβαση  σε  επιπρόσθετες 

λύσεις για το Marketing.  

1. Display Ads-Προβεβλημένες  Διαφημίσεις.  Οι  διαφημιστές 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν  την ίδια  μηχανή στόχευσης  που 

χρησιμοποιούν οι διαφημίσεις του LinkedIn, για να προβάλλουν 

διαφημίσεις  σε  διάφορα  μεγέθη  και  σχήματα, 

συμπεριλαμβανομένων και των rich media.

2. Custom Groups-Προσαρμοσμένες  ομάδες.  Οι  διαφημιστές 

μπορούν να συστήσουν μία ομάδα γύρω από ένα θέμα, εταιρεία ή 

προϊόν  και  να  προσαρμόσουν  το  περιεχόμενο  των  βασικών 

ενοτήτων  της  ομάδας.  Δημοσκοπήσεις,  video,  RSS και  νέα 

μπορούν  να  περιλαμβάνονται  σε  αυτές  τις  προσαρμοσμένες 

ενότητες.

3. Sponsorships-Χορηγίες.  Οι  Marketers μπορούν  να  χορηγούν 

συγκεκριμένες περιοχές στο LinkeIn, συμπεριλαμβανομένων των 

Απαντήσεων,  των  Δημοσκοπήσεων,  των  Εκδηλώσεων  και 

διάφορες  εφαρμογές  που  αναπτύσσονται  από  τρίτους  για  την 

πλατφόρμα του LinkedIn.

4. Whitepapers.  Οι  marketers μπορούν  να  ομαδοποιήσουν  τα 

whitepapers χρησιμοποιώντας την ίδια μηχανή στόχευσης με των 

LinkedIn Ads. Οι σελίδες για το κατέβασμα  whitepapers έχουν 

προγεμισμένα  πεδία  με  δεδομένα  από  προφίλ  των  μελών, 

μεγιστοποιώντας τα αποτελέσματα για τους marketers.

5. Recommendation Ads-Προτεινόμενες  Διαφημίσεις.  Αυτές  οι 

διαφημίσεις  περιλαμβάνουν  τον  αριθμό  των  μελών  και  τις 

φωτογραφίες του προφίλ τους, που έχουν προτείνει το προϊόν ή 
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την υπηρεσία της επιχείρησης. Τα μέλη μπορούν να μοιραστούν 

ή να προτείνουν το προϊόν ή την υπηρεσία απευθείας άμεσα, από 

την ίδια τη διαφήμιση. 

Εικόνα 21. Recommendation Ads

Πηγή: www.linkedin.com 

3. Premium Subscriptions-Πριμοδοτούμενες  Συνδρομές:  Η  υπηρεσία  πριμοδότησης 

συνδρομών  στοχεύει  σε  μικρές  και  μεσαίου  μεγέθους  επιχειρήσεις  και 

επαγγελματικούς  οργανισμούς,  μεμονωμένα  μέλη  και  επιχειρηματικές  ομάδες  σε 

μεγαλύτερες  επιχειρήσεις.  Τα  συνδρομητικά  πακέτα  Business,  Business Plus και 

Executive είναι  σχεδιασμένα  για  επιχειρηματίες  για  να  διαχειρίζονται  την 

επιχειρηματική  τους  ταυτότητα,  να  αναπτύσσουν  τις  επιχειρήσεις  τους  και  να 

συνδέονται υποψήφιους εργαζόμενους. Αυτές οι συνδρομές πωλούνται σε διάφορες 

τιμές.  Τα  βασικά  χαρακτηριστικά  που περιλαμβάνουν  αυτές  οι  είδους  συνδρομές 

είναι:

• Οργάνωση Προφίλ-Profile Organizer. Ένα συγκεκριμένο πεδίο επιτρέπει 

στα  μέλη  να  αποθηκεύουν  και  να  κατηγοριοποιούν  προφίλ  και  να 

προσθέτουν σημειώσεις. 

• Στα email-InMail. Ένα μήνυμα μπορεί να σταλεί απευθείας σε ένα μέλος 

με το οποίο ο αποστολέας δεν είναι συνδεδεμένος.

• Πριμοδοτούμενα  Φίλτρα  Αναζήτησης-Premium Search Filters. 

Προηγμένα φίλτρα για τον περιορισμό μίας αναζήτησης βάση δεδομένων 

που προκύπτουν. 

• Αποθηκευμένες  Αναζητήσεις-Saved Searches.  Τα  μέλη  μπορούν  να 

αποθηκεύσουν αναζητήσεις και να ειδοποιηθούν όταν βρεθούν προφίλ τα 

οποία ταιριάζουν με τα κριτήριά τους.
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• Ορατότητα  Ονόματος  Τρίτου  Βαθμού-3rd Degree Name Visibility. 

Επεκτείνει  την  ορατότητα  του  δικτύου  του  ερευνητή,  προβάλλοντας 

πλήρη ονόματα για μέλη τρίτου βαθμού.

• Profile Stats Pro.  Τα  μέλη  βλέπουν  μόνο πληροφορίες  σχετικά  με  το 

ποιοι βλέπουν το προφίλ τους, τις λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιούνται 

από άλλους χρήστες για να καταλήξουν στο προφίλ τους, και το αριθμό 

που εμφανίστηκαν στα αποτελέσματα αναζήτησης.

http://www.sec.gov

4.3.3. Οικονομικά στοιχεία

Τα έσοδα του  LinkedIn το 21011 ήταν $522 εκατομμύρια και  τα δύο τρίτα των εσόδων 

προερχόταν  από  τις  ΗΠΑ.  Περίπου  τα  μισά  από  τα  έσοδα  προέρχονται  από  Λύσεις 

Προσλήψεων  (hiring solution),  το  30% από  διαφημίσεις  και  το  20% από  προνομιακούς 

συνδρομητικούς λογαριασμούς (premium account solutions). Η εταιρεία παρουσιάζει πάνω 

από 100% ανάπτυξη το χρόνο για έξι τετράμηνα στη σειρά

Το 2011 τα καθαρά έσοδα ήταν $11,9 εκατομμύρια και τα κέρδη ανά μετοχή ήταν $0,12.

Σχήμα 23. Τα Οικονομικά Μεγέθη του LinkedIn

 

Πηγή: Inderes Equity Research

Το LinkedIn αποφέρει έσοδα από τις πωλήσεις λύσεων προσλήψεων (hiring

solutions) και λύσεων marketing εκτός συνδέσεων μέσω του τομέα οργάνωσης

πωλήσεων ή online μέσω του website. Αποφέρει επίσης έσοδα από τις online

πωλήσεις των πριμοδοτικών συνδρομητών. Από το 2008, τα καθαρά έσοδα από τις

λύσεις (hiring solutions) έχουν αυξηθεί ως ποσοστό των συνολικών καθαρών εσόδων. 
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1. Hiring Solutions-Λύσεις  Προσλήψεων.  Τα  έσοδα  από  τις  πωλήσεις  λύσεων 

προέρχονται κυρίως από τις πωλήσεις Εταιρικών LinkedIn Λύσεων και από LinkeIn 

Προϊόντα  Απασχόλησης.  Οι  πρώτες  επιτρέπουν  στις  επιχειρήσεις  και  τους 

επαγγελματίες  να  εντοπίσουν  υποψήφιους  εργαζόμενους  βάση  του  κλάδου,  της 

εργασίας,  της  περιοχής,  του  μορφωτικού  επιπέδου  και  άλλων  προδιαγραφών. 

Μπορούν  ακόμη  να  αγοράσουν  συγκεκριμένες  θέσεις  στο  site προκειμένου  να 

εμφανίζονται στις ανακοινώσεις θέσεων εργασίας.

2. Marketing Solutions-Λύσεις  Marketing.  Τα  έσοδα  από  τις  Λύσεις  Marketing 

προέρχονται κυρίως από αμοιβές που λαμβάνει από τους  marketers, κυρίως από τις 

διαφημιστικές  εταιρείες  και  από  απευθείας  διαφημιστές,  για  την  προβολή 

διαφημίσεων  κειμένου  στο  site.  Παρέχεται  επίσης  και  το  self-service σύστημα 

διαφημίσεων,  που  επιτρέπει  στους  marketers να  δημιουργούν  και  να  τοποθετούν 

διαφημίσεις σε εξέχουσες σελίδες του website. 

3. Premium Subscriptions. Τα έσοδα από τις πριμοδοτούμενες συνδρομές προέρχεται 

κυρίως  από  τις  online πωλήσεις  των  Business,  Business Plus και  των  Executive 

συνδρομητικών προϊόντων. Αυτά τα προϊόντα δίνουν τη δυνατότητα στα μέλη, να 

λειτουργούν ως ιδιώτες  για λογαριασμό των επιχειρήσεων ή των επαγγελματικών 

οργανώσεων, έχοντας πρόσβαση σε πολλά εργαλεία και χαρακτηριστικά από ότι οι  

δωρεάν  χρήστες,  συμπεριλαμβανομένων  των  βελτιωμένων  αποτελεσμάτων 

αναζήτησης,  βελτιωμένων  δυνατοτήτων  επικοινωνίας,  βελτιωμένες  οργανωτικές 

λειτουργίες  και  προτεραιότητα στην υποστήριξη πελατών.  Παρέχονται  μηνιαίες  ή 

ετήσιες συνδρομές. 

http://www.sec.gov
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

5. TA SOCIAL MEDIA ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ MARKETING

Το 78% ερωτηθέντων σε έρευνα (Bizreport.com) αποκρίθηκαν ότι μοιράζονται τις σκέψεις 

τους για προϊόντα και υπηρεσίες μέσω ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης. Όσο η χρήση των 

social media αυξάνεται,  τόσο αυξάνεται και η δυνατότητα προώθησης μέσω  social media 

marketing.

Σύμφωνα με τον Thackeray et al. (2008), υπάρχουν δύο λόγοι για αυτό: Πρώτον, οι web 2.0 

εφαρμογές,  εμπλέκουν  απευθείας  τους  καταναλωτές  σε  δημιουργική  διαδικασία  με  την 

παραγωγή και τη διανομή πληροφορίας μέσω της συλλογικής συγγραφής, του διαμοιρασμού 

περιεχομένου,  της  κοινωνικής  δικτύωσης,  του  κοινωνικού  bookmarking και  των 

κοινοπραξιών.  Δεύτερον,  ενισχύει  επίσης  τη  δύναμη  του  viral marketing,  το  οποίο  είναι 

επίσης  γνωστό  ως  word-of-mouth ή  buzz marketing,  για  την  διευκόλυνση  και  την 

ενθάρρυνση  των  ανθρώπων  να  μεταβιβάσουν  μηνύματα  marketing ή  να  μοιραστούν 

πληροφορίες σχετικά με ένα προϊόν, αυξάνοντας την ταχύτητα με την οποία οι καταναλωτές 

μοιράζονται τις εμπειρίες και τις ιδέες τους με ευρύτερο κοινό.

5.1 Αλλαγή στην συμπεριφορά του καταναλωτή 
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Τα social media τείνουν στην πραγματικότητα να γίνουν μία νέα πηγή δημιουργικότητας των 

καταναλωτών,  επιρροής  και  ενδυνάμωσης.  Ο  Constantinides et al.  (2008)  μελέτησε  τις 

συνέπειες του φαινομένου του Web 2.0 σχετικά με τις πρακτικές marketing και υποστηρίζει 

ότι φέρνει μία ορατή αλλαγή στη συμπεριφορά του καταναλωτή: 

• Υπάρχει αυξημένη ανάγκη για online υπηρεσίες, ο πελάτης αλληλεπιδρά τόσο με τους 

εμπόρους, όσο και με άλλους πελάτες,

• Η αντίληψη της αξίας βασίζεται στο συναίσθημα της επιτυχίας μέσα από την προσωπική 

ικανοποίηση, αντί της παραδοσιακής προσέγγισης της αξίας για τον καταναλωτή,

• Η  συμπεριφορά  των  καταναλωτών  επηρεάζεται  ολοένα  και  περισσότερο  από  τις 

απόψεις των άλλων καταναλωτών. 

Το αποτέλεσμα είναι ότι η διαδικασία λήψης απόφασης του πελάτη για την αγοραστική του 

στάση, έχει γίνει πιο σύνθετη (Σχήμα 24). Εκτός από το παραδοσιακό μίγμα marketing (Α) 

και ανεξέλεγκτους προσωπικούς παράγοντες (Β), δύο επιπλέον παράγοντες επιρροής πρέπει 

να εξεταστούν στο ψηφιακό περιβάλλον του  marketing: ο ένας είναι η  online ελεγχόμενη 

εμπειρία  που  δίνεται  από  τις  ιστοσελίδες  (C),  όπως  η  ευχρηστία  των  ιστοσελίδων,  η 

διαδραστικότητα, κοκ., και ο άλλος είναι οι online ανεξέλεγκτοι παράγοντες marketing (D), 

συμπεριλαμβανομένων των weblogs, τα podcasts, τα forums, τα οποία δημιουργήθηκαν από 

τους ίδιους τους καταναλωτές και δεν ελέγχονται από τους marketers.

Καθώς  η  αναδυόμενη  web 2.0  τεχνολογία  ωριμάζει,  η  επιρροή  της  συμπεριφορά  του 

καταναλωτή από μέσα και  πρακτικές  παραδοσιακού  marketing γίνεται  όλο και  λιγότερο 

αποτελεσματική.  Οι  προτιμήσεις  και  οι  εμπειρίες  του  καταναλωτή  σχετικά  με  προϊόντα 

επηρεάζονται  όλο  και  περισσότερο  από  τους  παράγοντες  C και  D.  Σύμφωνα  με  τον 

Constantinides et al.  (2008),  οι  καταναλωτές  δεν  εμπιστεύονται  τους  παραδοσιακούς 

marketers όπως συνήθιζαν, υπάρχουν 70% που απορρίπτουν τις διαφημίσεις και δείχνουν 

μία αρνητική συμπεριφορά στο  marketing σε σχέση με τη συμπεριφορά τους χρόνια πιο 

πριν.  Οι  καταναλωτές  σήμερα  προτιμούν  να  διαβάζουν  online δημοσιευμένες 

κριτικές/αξιολογήσεις  προϊόντων  άλλων  καταναλωτών,  πριν  προβούν  σε  αγορές,  τις 

θεωρούν περισσότερο αξιόπιστες, ώστε να αποφασίσουν πιο προϊόν θα αγοράσουν, και το 

80%  αυτών  των  καταναλωτών  παραδέχονται  ότι  οι  κριτικές  και  οι  αξιολογήσεις  που 

διάβασαν επηρέασαν την απόφασή τους για αγορά.

Μετά την αγορά οι καταναλωτές μπορούν να γράψουν την δική τους κριτική/αξιολόγηση 

είτε  στο  weblogs τους,  είτε  στα  κοινωνικά δίκτυα  στα  οποία διαθέτουν  προφίλ,  είτε  σε 
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forums (D),  μέσω  των  οποίων  θα  επηρεάσουν  περισσότερους  καταναλωτές.  Αυτό  θα 

οδηγήσει  στην υποστήριξη από τον καταναλωτή,  που είναι  ο  τρόπος για  να ενισχυθεί  η 

εμπειρία των χρηστών και να ανταποκριθεί στις ανάγκες πληροφόρησης, το οποίο θα είναι 

το στοιχείο κλειδί της επιτυχίας των marketers. 

Σχήμα 24. Παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση αγοράς του καταναλωτή στο web 2.0 

περιβάλλον (Constantinides et al., 2008)

Πηγή: Constantinides et al., (2008), Xiaoyan Hu, (2011)

5.2 Η ενσωμάτωση των Social Media στα Marketing Plans

Εξαιτίας της εν δυνάμει αποτελεσματικότητας των social media, οι marketers θέλησαν να τα 

εντάξουν στις  marketing στρατηγικές τους. Για τις επιχειρήσεις, υπάρχουν πέντε τρόποι για 

να κεφαλαιοποιήσουν από την αξιοποίηση των social media (Constantinides et al., 2008).

Πρώτον,  να καταλάβουν πως λειτουργούν τα  social media και  να τα συμπεριλάβουν στα 

μέσα  που  διαθέτουν  για  PR.  Η  στοχοποίηση  της  πιθανής  αγοράς,  επιτρέπει  στο  PR να 

πλησιάσει  τους  online καταναλωτές και  να προωθήσει  μηνύματα για προϊόντα σε αυτούς 

μέσω της αγοράς, το οποίο θα εξοικονομήσει κόστος συγκριτικά με τα παραδοσιακά μέσα.

92



Δεύτερον,  να  εμπλακούν  με  τα  social media για  να  αφουγκραστούν  τις  φωνές  των 

καταναλωτών.  Στον  κόσμο  αρέσει  να  ανταλλάσει  τις  προσδοκίες,  τις  εμπειρίες  και  τις 

απόψεις του σχετικά με νέα και μεταχειρισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες σε  blogs,  podcasts, 

forums ή  online κοινότητες. Όλη αυτή η πληροφορία είναι υψηλής ποιότητας και χαμηλού 

κόστους πηγή αγοράς για την επιχείρηση.

Τρίτον,  να  χρησιμοποιούν  τα  social media ως  άμεσα  και  εξατομικευμένα  ένα-προς-ένα, 

εργαλεία marketing. Οι επιχειρήσεις μπορούν να παρέχουν στους καταναλωτές περισσότερες 

ευκαιρίες  διαδραστικότητας.  Πολλές  εταιρείες  όπως  η  Nike ή  η  Disney,  έχουν  ήδη 

ενσωματώσει  τα  social media sites και  ενθαρρύνουν  την  κοινωνική  δικτύωση  και  τις 

λειτουργίες κοινότητας για marketing στρατηγική τους. 

Τέταρτον,  να  ιδρύσουν  εταιρικά  blogs και  podcasts.  Οι  επιχειρήσεις  από  μόνες  τους  θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιούν  social media εργαλεία, για να ενθαρρύνουν το  feedback των 

καταναλωτών και να αυξήσουν την αλληλεπίδραση με τους άλλους καταναλωτές.

Πέμπτον,  να  προσφέρουν  εξειδικευμένα  και  εξατομικευμένα  προϊόντα.  Μερικές  εταιρείες 

επιτρέπουν  στους  χρήστες  να  δημιουργήσουν  και  να  τροποποιήσουν  το  δικό  τους  κατά 

προτίμηση προϊόν online. Αυτό μπορεί να είναι εκτύπωση κάποιας εικόνας σε μπλουζάκι, ή 

δημιουργία γραμματοσήμων από φωτογραφίες του καταναλωτή, κλπ.

Παράλληλα, o Thackeray et al.  (2008), αναφέρει τρία σημαντικά ζητήματα τα οποία πρέπει 

να εξετάζονται πριν από την έναρξη της προώθησης της social media στρατηγικής. Το πρώτο 

σημαντικότερο είναι η κατανόηση των προτεραιοτήτων των προτιμήσεων του πληθυσμού. Οι 

επαγγελματίες της προώθησης θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζουν ποιοι χρησιμοποιούν 

τα social media και να κατηγοριοποιούν το τμήμα του πληθυσμού που τους ενδιαφέρει και να 

αναγνωρίζουν και να γνωρίζουν το βαθμό στον οποίο αυτός ο πληθυσμός χρησιμοποιεί και 

έχει πρόσβαση στα  social media. Θα πρέπει να είναι κατά προτεραιότητα επικεντρωμένοι 

στον πληθυσμό και να εξετάζουν τις media συνήθειές του ή τις συμπεριφορές του. Επίσης, θα 

πρέπει να διεξάγουν συνεχείς αναλύσεις κόστους-οφέλους. Το κόστος που σχετίζεται με τα 

media απέναντι στα οφέλη θα πρέπει επίσης να μετράται συνεχώς. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει 

να  γνωρίζουν  αν  μπορούν  να  αντέξουν  το  οικονομικό  κόστος  που  σχετίζεται  με  την 

προσέγγισή τους στα social media, και θα πρέπει να γνωρίζει ότι θα πρέπει να είναι συνεπείς 

με τους σκοπούς και τους στόχους της. Αυτό απαιτεί να καταλάβουν αν η εφαρμογή των 

social media ενισχύει τη στρατηγική της επιχείρησης και κάνει τη ζωή τους ευκολότερη ή αν 

καθιστά  τη  στρατηγική  περισσότερο  δύσκολο  να  εφαρμοστεί.  Θα  πρέπει  οπωσδήποτε  οι  
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ανάγκες  του  πληθυσμού  προτεραιότητας  να  μειώνουν  το  κόστος  ή  τα  εμπόδια  για  την 

επιχείρηση. 

Xiaoyan Hu, 2011

5.3 Τα πλεονεκτήματα του Social Media Marketing

 
Το Social Network Marketing μπορεί να αποβεί πολύ επωφελές για τις επιχειρήσεις. 

Σύμφωνα με  τον  Weston (2008),  το social  networking,  με  τη σωστή προσέγγιση, 

μπορεί να βοηθήσει στο να ανακαλυφθούν ταλέντα, να χτιστεί η αναγνωσιμότητα του 

brand (εμπορικού σήματος), να βρεθούν νέοι πελάτες, και να βοηθήσει στην έρευνα 

αγοράς.

Οι  δύο  βασικοί  τρόποι  διαφήμισης  σε  ένα  social  network  είναι  μέσω  wish  list 

χαρακτηριστικών  και  μέσω tell-a-friend  εφαρμογών.  Η επικοινωνία  σε  ένα  social 

network  κάνει  τους  καταναλωτές  να  ακούνε  ο  ένας  τον  άλλο,  να  επανεξετάζουν 

αξιολογήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες και να παρέχουν γνώση για τα προϊόντα και 

προσωπικές πληροφορίες. Τα Social Networks προστατεύουν τους χρήστες από την 

αλληλεπίδραση  με  τον  έξω  κόσμο  και  κρατούν  πληροφορίες  και  αλληλεπίδραση 

μακριά από αγνώστους.

(Burke, 2006).

 

Επιπρόσθετα, ο Skul (2008a) βλέπει το social network marketing ως «το κύμα από το 

μέλλον» και ότι τα websites έχουν αρχίσει να αντιλαμβάνονται όλες τις δυνατότητες 

που παρέχουν τα social networks για διαφημίσεις και πλέον παρέχουν και τα websites 

βελτιωμένες διαφημιστικές ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις. Πιστεύει επίσης, ότι όλες 

οι επιχειρήσεις μπορούν να ωφεληθούν από τις διαφημίσεις στα κοινωνικά δίκτυα και 

διευκρινίζει ότι: “όσο η αποτελεσματικότητα της παραδοσιακής διαφήμισης και του 

μάρκετινγκ ξεθωριάζει οι τεχνικές του Web 2.0 μάρκετινγκ είναι το μέλλον”.

 

 

Brand Intelligence

 

Αρχικά,  οι  επιχειρήσεις  έχουν  το  πλεονέκτημα  του  brand  intelligence  που 

πραγματοποιείται  στα  κοινωνικά  δίκτυα.  Σύμφωνα  με  την  Pettey  (2008),  οι 
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επιχειρήσεις δεν μπορούν να απορρίψουν το ποσό της κίνησης που δημιουργείται στα 

κοινωνικά  δίκτυα.  Υποστηρίζει  ότι  τα  κοινωνικά  δίκτυα  ξεκίνησαν  να  είναι  πιο 

προσφιλή  στο  νεανικό  κοινό.  Ωστόσο,  έχουν  κάνει  την  εμφάνιση  και  σε  άλλες 

πληθυσμιακές  ομάδες,  όπως  "carrier-based"  κοινωνικά  δίκτυα,  "shopping-based" 

κοινωνικά  δίκτυα  και  δίκτυα  εργαζομένων.  Έτσι,  οι  επιχειρήσεις  μπορούν  να 

συλλέξουν την ανατροφοδότηση των καταναλωτών, να εδραιώσουν την παρουσία της 

μάρκας, ή ίσως απλά να παρατηρούν τον τρόπο που συζητιέται και γίνεται αντιληπτό 

το προϊόν τους.

 

Επιπλέον, δίνει την ικανότητα στις επιχειρήσεις να αυξήσουν τη σχέση εμπιστοσύνης 

με τον πελάτη με την άμεση αλληλεπίδραση μέσω των Web 2.0 χαρακτηριστικών, να 

ανταποκριθούν  στις  ανάγκες  και  τις  ανησυχίες  τους,  ή  ακόμα  και  να  διεξάγουν 

έρευνες  αγοράς.  Σύμφωνα  με  τον  Sachoff  (2008),  το  κύριο  πλεονέκτημα  των 

κοινωνικών  δικτύων  είναι  “η  ποσότητα  των  πληροφοριών  που  ένας  οργανισμός 

μπορεί να αποκτήσει για την πελατειακή του βάση”, και συνεχίζει, λέγοντας ότι οι 

πληροφορίες  μπορούν  να  εξορύσσονται  σχετικά  με  όλα  τα  είδη  των  τάσεων, 

συμπεριλαμβανομένης  της  ανάπτυξης  προϊόντων,  των  πελατών,  τη  διαχείριση  της 

πίστη, και την κατηγοριοποίηση των πελατών, μεταξύ άλλων.

 

Ένα νέο κανάλι Marketing

Επιπλέον,  καθώς  τα  social  networks  παρέχουν  έναν  πλούτο  word  of  mouth 

πληροφοριών σχετικά με εμπορικά σήματα και προϊόντα, η Pettey (2008) υποστηρίζει 

ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσεγγίζουν τα social networks με τον ίδιο τρόπο 

που προσεγγίζουν τις μηχανές αναζήτησης, τα review sites, και τα sites σύγκρισης 

τιμών. Επιπλέον, υποστηρίζει ότι υπάρχουν ισχυρές online marketing στρατηγικές, 

που μπορούν να εφαρμοστούν από τους εμπόρους, όπως η viral διάδοση μέσω φίλων 

και η εμπλοκή των χρηστών με την δημιουργία εφαρμογών.

Το Web 2.0 είναι ένα κανάλι marketing που πρέπει να ενσωματωθεί με τα υπόλοιπα 

παραδοσιακά κανάλια, και να αντιμετωπισθεί ως μέρος του marketing mix. Τα νέα 

media  δεν  είναι  αντικατάσταση  των  παραδοσιακών  εργαλείων  marketing  όπως  η 

τοπική εφημέρίδα ή ο ραδιοφωνικός σταθμός, αλλά ακόμα ένα εργαλείο ικανό να 

προσεγγίσει  την κοινότητα που προτιμά τα ηλεκτρονίκα μέσα. Σε αντίθεση με τα 
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υπόλοιπα παραδοσιακά εργαλεία marketing, το πλεονέκτημα αυτού του ηλεκτρονικού 

 καναλιού ειναι το ότι μπορεί να έχει παγκόσμιο έυρος και να φέρει το marketing σε 

προσωπικό επίπεδο. (Brandt, 2008).

 

Εξοικονόμηση

Επιπλέον,  όπως ο Skul(2008b) αναφέρει,  το social  marketing  μπορεί  να καταστεί 

ένας οικονομικός τρόπος προώθησης μιας εταιρείας σε αντίθεση με την δημιουργία 

μιας  τεράστιας  ομάδας  marketing  ή  ένα  απογορευτικό  προϋπολογισμό.  Για 

παράδειγμα, το Myspace (2009) χρεώνει το ελάχιστο $25 για έναρξη διαφήμισης και 

επιπρόσθετα  $0.25 ανά διαφήμιση.  Το Facebook (2009) επιβάλει  $5 ως  ελάχιστο 

ημερήσιο κόστος και  επιπρόσθετα είτε  $0.01 ή $0.15 αναλογικά με τον τύπο της 

επιλεγμένης καμπάνιας. Το LinkedIn χρεώνει $25 ανά χίλια click.

 

Δικτύωση

Επιπρόσθετα, ο Weston (2008) εξηγεί πως υπάρχουν άλλοι τρόποι με τους οποίους οι 

επιχειρήσεις επωφελούνται από το social network marketing. Καταρχάς τα στοιχεία 

επαφής  των  χρηστών  που  είναι  καταχωρημένα  στις  βάσεις  δεδομένων  των 

κοινωνικών δικτύων δίνουν την ευκαιρία στις επιχειρήσεις να αναγνωρίσουν νέους 

πιθανούς πελάτες. Επιπρόσθετα, τα κοινωνικά δίκτυα είναι ένας πολύ καλός τρόπος 

να βρει μια επιχείρηση νέους προμηθευτές ή υπαλλήλους, όπως για παράδειγμα σε 

κοινωνικά  δίκτυα  όπως  το  LinkedIn,  όπου  οι  άνθρωποι  συγκεντρώνονται  για  να 

ανταλλάξουν επαγγελματικές πληροφορίες.

 

Brand Awareness

Ο Weston (2008)  προβάλει  επιπλέον  το  επιχείρημα  ότι  το  brand  awareness  είναι 

σημαντικό όταν μιλάει κανείς για socia network marketing, και τα widgets είναι ένας 

καλός τρόπος να εγκαθιδρύσει μια εταιρεία την παρουσία της στα κοινωνικά δίκτυα. 

Ισχυρίζεται πως με την χρήση των widgets, οι επιχειρήσεις έχουν πολλές ευκαιρίες να 

διαφημιστούν προσθέτοντας αξία στο ευρύτερο οικοσύστημα που τις περιβάλει.

 

Επίσης, ο Weston (2008) εξηγεί πως για να αυξηθεί το brand awareness, οι Moreover, 

Weston  (2008),  οι  εργοδότες  πρέπει  να  ενθαρρύνουν  τους  υπαλλήλους  τους  να 

96



συμμετέχουν στο socia network marketing και να παραμένουν συνδεδεμένοι με την 

κοινότητα.  Φυσικά,  αυτές  οι  δραστηριότητες  πρέπει  να  παρακολουθούνται  για  να 

αποφευχθεί  η  κατάχρηση.  Τέλος,  παρόλο  που  μερικές  επιχειρήσεις  δεν 

αντιμετωπίζουν  με  σοβαρότητα  την  ανάπτυξη  του  brand  awareness  μέσα  από  τα 

κοινωνικά  δίκτυα,  είναι  καλό  αυτό  να  ενσωματωθεί  στο  επιχειρηματικό  μοντέλο. 

Προτείνει  οι  επιχειρήσεις  να ξεκινάνε  με μικρά βήματα. Αν ανακαλύπτουν πως η 

μέθοδος επιφέρει οικονομικά οφέλη, τότε θα ήταν συνετό να δημιουργήσουν το δικό 

τους κοινωνικό δίκτυο.

Ευκαιρίες Marketing

Υπάρχει μια πληθώρα ευκαιριών για τη διαφήμιση μιας επιχείρησης σε ένα κοινωνικό 

δίκτυο, όπως η αναγνωρισημότητα που επέρχεται από την ανάμιξη την εταιρείας με 

την κοινότητα, καθώς επίσης και το επόμενο βήμα στην διαφήμιση μέσω κοινωνικών 

δικτύων, η διαφήμιση σε κινητές συσκευές.

 

Public Awareness

Καταρχάς, όπως ο Skul(2008d) συμβουλεύει,  υπάρχουν τρόποι για να καταστεί το 

social  network  marketing  αποδοτικό  σε  μια  επιχείρηση.  Παρόλο  που  πολλές 

επιχειρήσεις  πιθανώς  βρίσκουν  ανώφελο  το  να  τοποθετηθούν  σε  ιστοσελίδες 

κοινωνικής δικτύωσης, είναι ένας καλός τρόπος να διαφημίσουν τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες τους και να γνωρίζουν παράλληλα το τι σκέφτονται και θέλουν οι πελάτες 

τους.  Συνεχίζει  λέγοντας  πως  το  social  network  marketing  ίσως  παίξει  ένα  πολύ 

σοβαρό ρόλο στην online επιτυχία μιας εταιρείας. Εξηγεί πως επιτρέπει στις εταιρείες 

να συνδεθούν με το κοινό τους και να χτίσουν το brand τους.

Ανάμιξη

Επιπλέον, όπως ο Javitch (2008) επισημαίνει, στην σημερινή οικονομική κατάσταση, 

το δωρεάν social marketing είναι ίσως μια καλή εναλλακτική λύση στις κοστοβόρες 

παραδοσιακές καμπάνιες marketing. Αναφέρει πως μια αναδυόμενη τάση μεταξύ των 

επιχειρήσεων που θέλουν να δημιουργήσουν μια online παρουσία είναι η πρόσληψη 
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προσωπικού  που  ενασχολείται  αποκλειστικά  με  τα  κοινωνικά  δίκτυα  και  την 

διαχείριση της επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών και της εταιρείας μέσα από αυτά.

 

Σχολιάζει επιπλέον ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να χρησιμοποιούν πολλά 

Web 2.0 συστήματα δημιουργίας περιεχομένου όπως κοινωνικά δίκτυα, forum και 

blogs.  Επιπλέον  λέει  πως  η  ενασχόληση  με  τα  social  networks  ευνοεί  και  την 

προστασία του ονόματος της επιχείρησης, ούτως ώστε κανένας τρίτος να μην μπορεί 

να  το  χρησιμοποιήσει.  Ο  Klein  (2008)  λέει  πως  για  να  είναι  μια  επιχείρηση 

επιτυχημένη στο social network marketing πρέπει πρώτα να ενσωματώσει την online 

διαφήμιση  στο  επιχειρηματικό  της  μοντέλο,  να  θέσει  συμπαγείς  στόχους  και  να 

ξεκινήσει τον πειραματισμό. Επίσης, η διαρκώς αυξανόμενη παρουσία στα κοινωνικά 

δίκτυα είναι μια ευκαιρία επέκτασης στην προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών και 

όχι μόνο στην αλληλεπίδραση με τους πελάτες.

 

Διαφήμιση σε φορητές συσκευές

Ακόμα μια χρήσιμη ιδέα είναι η χρήση κινητών συσκευών ως μέσω διαφήμισης σε 

κοινωνικά δίκτυα. Όπως ο Kharif (2008) δείχνει, πλατφόρμες όπως το Facebook και 

το  Myspace  έχουν  αποδώσεις  νέες  έννοιες  στις  φορητές  συσκευές.  Συνεπώς,  οι 

επιχειρήσεις  αντιμετωπίζουν  κάτι  τέτοιο  ως  ευκαιρία  για  να  προωθήσουν  τις 

υπηρεσίες και τα προϊόντα τους μέσα από τις φορητές συσκευές.

QIONG, (2010)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το  web 2.0  καθιέρωσε  πλήθος  νέων  υπηρεσιών  και  εφαρμογών  προσανατολισμένες  στο 

χρήστη,  με  τα  social media να  καθιστούν  εύκολη  τη  δημιουργία  και  το  διαμοιρασμό 

περιεχομένου από τους χρήστες. Έκαναν την εμφάνισή τους πολλές διαδικτυακές εφαρμογές, 

βασισμένες  σε  καινοτόμα  επιχειρηματικά  μοντέλα,  για  τα  οποία  ταξινομώντας  τα 

συστηματικά με γνώμονα τη λειτουργικότητά τους, καταλήγουμε σε έξι μεγάλες κατηγορίες:  

τα collaborative projects, τα blogs, τις κοινότητες περιεχομένου, τις ιστοσελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης, τους εικονικούς κόσμους παιχνιδιών και τους εικονικούς κόστους κοινοτήτων. 

Από αυτές, εκείνη που έχει προκαλέσει μεγάλη αίσθηση και είναι η πλέον δημοφιλής, είναι 

τα  social network sites.  Τα  social network  sites  δεν  αποκόπτουν  τους  χρήστες  από  τον 

πραγματικό κόσμο, αλλά με τη χρήση τους ενισχύονται οι σχέσεις και η μεταξύ τους επαφή. 

Τα  καινοτόμα επιχειρηματικά  μοντέλα  που  δημιουργήθηκαν  με  την  εμφάνιση  των  social 

media και  κατ’  επέκταση  των  social network sites,  είναι:  α)  το  μοντέλο  εθελοντικής 

εισφοράς,  που συχνά  συναντάται  σε  blogs,  wikis,  online videos,  β)  το  μοντέλο  χρέωσης 

χρηστών για τις  υπηρεσίες,  το χρησιμοποιούν κυρίως ιστοσελίδες υψηλής δημοτικότητας, 

παράδειγμα  το  istockphoto,  γ)  το  μοντέλο  βασισμένο  στη  διαφήμιση,  που  είναι  η  πιο 

συνηθισμένη πηγή εσόδων των social media, χιλιάδες σελίδες του facebook και του myspace 

αποτελούν  πλατφόρμες  για  διαφήμιση,  δ)  η  αδειοδότηση  του  περιεχομένου  και  της 

τεχνολογίας σε τρίτους, ε) η πώληση αγαθώς και υπηρεσιών στην κοινότητα, συνηθισμένες 

υπηρεσίες που πωλούνται στα  social media είναι η χρήση  online παιχνιδιών,  avatars και 

εικονικά  αγαθά,  όπως  η  αφορά  εικονικών  δώρων  από  το  facebook,  και  στ)  το  μοντέλο 

μεταπώλησης. 
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Οι  προτιμήσεις  των  χρηστών  στα  social networks,  προκάλεσαν  σημαντικές  αλλαγές  στα 

μεγέθη τους τα τελευταία έτη, με το  myspace το οποίο κατείχε την πρώτη θέση σε αριθμό 

χρηστών, να τους χάσει σταδιακά μέσα σε ένα χρόνο (2008-2009) το facebook το ξεπέρασε 

και όχι μόνο καθιερώθηκε ως το μεγαλύτερο κοινωνικό δίκτυο, αλλά και ως το ταχύτερα 

αναπτυσσόμενο,  με  διείσδυση  στην  παγκόσμια  αγορά.  Αυτή  τη  στιγμή,  στην  παγκόσμια 

αγορά  πρώτο  σε  χρήστες  είναι  το  facebook,  με  μεγάλη  διαφορά  από  όλα  τα  υπόλοιπα, 

δεύτερο είναι το twitter, τρίτο το linkedin και ακολουθεί το myspace.

Το μεγαλύτερο  social network site,  το  facebook για  να  παρέχει  την  μέγιστη  αξία  στους 

χρήστες μέσω της πλατφόρμας του, συνεργάζεται με εφαρμογές τρίτων ώστε να βελτιώσει τα 

χαρακτηριστικά  και  το περιεχόμενο της  πλατφόρμας.  Με το επιχειρηματικό  μοντέλο που 

εφαρμόζει,  το  facebook,  αποκτά  τα περισσότερα  έσοδα που προέρχονται  κυρίως  από τις 

διαφημίσεις και πολύ λιγότερα από τα εικονικά αγαθά που πωλούνται στους χρήστες.

Εν τω μεταξύ, οι εταιρείες ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για τις ευκαιρίες  marketing 

που  παρουσιάζονται  μέσω  των  social media.  Βασιζόμενοι  στην  ενσωμάτωση  των  social 

media tools στις στρατηγικές marketing, οι εταιρείες θα πρέπει να εξετάσουν τις λειτουργίες 

των social media, να «ακούσουν » τις φωνές των πελατών τους πριν εισάγουν τα εργαλεία, να 

αυξήσουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των πελατών και της εταιρείας και να δώσουν στον 

πελάτη προσαρμοσμένες και εξατομικευμένες υπηρεσίες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

7. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Όσο οι χρήστες αυξάνονται και ο πραγματικός κόσμος προσανατολίζεται στη φιλοσοφία του 

διαμοιρασμού πληροφοριών μέσω internet, χρησιμοποιώντας τα κοινωνικά δίκτυα, τόσο τα 

συστήματα  θα  αφομοιώνονται  και  οι  επιχειρήσεις  θα  προσανατολίζονται  στα  κοινωνικά 

δίκτυα.  Αντιλαμβανόμενοι  τη  δυναμική  των  social media και  τις  ευκαιρίες  που 

παρουσιάζονται για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων με χαμηλό κόστος μέσα από τη χρήση 

τους,  έχουμε μεταβεί  σε μία νέα συμμετοχική  εποχή,  όπου οι  καταναλωτές  έρχονται  πιο 

κοντά  από  ποτέ  με  τις  επιχειρήσεις,  και  μπορεί  να  επηρεάσει  όχι  μόνο  την  αγοραστική 

απόφαση των υπολοίπων χρηστών, αλλά και τα μελλοντικά παραγόμενα προϊόντα.

Τα  social networks αποτελούν  πλέον  μία  εδραιωμένη  πλατφόρμα  και  τεχνολογική  βάση, 

(όπως το  web 2.0 πριν από αυτά, και το  www ακόμα νωρίτερα) η οποία δημιουργεί νέες 

ανάγκες για νέα εργαλεία και τεχνολογίες που θα τα αξιοποιούν και θα τα επεκτείνουν. Στο 

εγγύς μέλλον θα έρθει η αφομοίωση του  mobile networking, η υποχρέωση για το  content 

marketing και  η  εδραίωση πιο  δραστικών  τεχνολογιών,  όπως  το  geolocation networking, 

τεχνολογίες οι οποίες δεν θα μπορούσαν να επινοηθούν χωρίς τα social networks.
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