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Περίληψη 

Οι επιχειρήσεις σήμερα ολοένα τείνουν να υιοθετούν διαδικτυακές στρατηγικές μάρκε-

τινγκ προκειμένου να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις των καταναλωτών και να 

επιβιώσουν σε ένα περιβάλλον παγκόσμιου ανταγωνισμού. Σκοπός της παρούσας ερ-

γασίας είναι η ανάλυση δύο σημαντικών μέσων Διαδικτυακού Μάρκετινγκ (Internet 

Marketing), το Social Media Marketing και το Search Engine Marketing (SEM). 

Η χρήση Ιστοσελίδων Κοινωνικής Δικτύωσης (ΙΚΔ) σήμερα αποτελούν μέρος της κα-

θημερινότητας δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Για αυτό το σκοπό η μελέτη εστιάζει και 

ερευνά τους λόγους για τους οποίους μια επιχείρηση μπορεί να αποκομίσει οφέλη από 

αυτές και να επιτύχει στόχους μάρκετινγκ. Μετά από ανάλυση και σύγκριση σημαντι-

κών ΙΚΔ, ως προς βασικά χαρακτηριστικά, παρουσιάζεται λεπτομερώς εκείνη η ΙΚΔ 

που υπερείχε έναντι των υπολοίπων. Συγκεκριμένα παρουσιάζεται το Facebook ως 

στρατηγικό εργαλείο μάρκετινγκ για επιχειρήσεις. 

Ακόμη, οι μηχανές αναζήτησης είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο το οποίο χρησιμοποι-

ούν δισεκατομμύρια χρήστες για να παράγουν ταχύτατα αποτελέσματα σύμφωνα με 

αυτό που ψάχνουν. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων για καλύτερη κατάταξη 

των ιστοσελίδων τους στα αποτελέσματα αναζήτησης αυξάνεται συνεχώς. Σκοπός της 

εργασίας επιπρόσθετα, είναι να αναλύσει τους τρόπους με τους οποίους μία επιχείρηση 

μπορεί να επιτύχει καλύτερη κατάταξη των ιστοσελίδων της, εξυπηρετώντας μετέπειτα 

στόχους μάρκετινγκ. Μετά από ανάλυση και σύγκριση δύο βασικών ενεργειών μάρκε-

τινγκ (βελτιστοποίηση και διαφήμιση) στις μηχανές αναζήτησης, παρουσιάζεται λεπτο-

μερώς εκείνη η ενέργεια που υπερέχει. Συγκεκριμένα παρουσιάζεται η βελτιστοποίηση 

στις μηχανές αναζήτησης (Search Engine Optimization ή SEO) ως στρατηγικό εργαλείο 

μάρκετινγκ για επιχειρήσεις. 
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 

Η εποχή που διανύουμε είναι μια εποχή παγκοσμιοποίησης της τεχνολογίας, της πλη-

ροφορίας, της γνώσης σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον (Αυλωνίτης, Λυμπερό-

πουλος & Τζαναβάρας, 2010). Κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να επιβιώσει σε ένα τέ-

τοιο περιβάλλον πρέπει συνεχώς να καταβάλει προσπάθειες, να προσαρμόζεται και να 

εξελίσσεται. 

Σήμερα όλο και περισσότερες επιχειρήσεις επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το Διαδί-

κτυο προκειμένου να αποκτήσουν νέους πελάτες, να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεο-

νέκτημα έναντι των ανταγωνιστών και κατ επέκταση να αυξήσουν τα κέρδη τους. Οι 

επιχειρήσεις τείνουν ολοένα να υιοθετούν μέσα του Internet Marketing για τους προα-

ναφερθέντες σκοπούς.  

Το Social Media Marketing ,όταν πρόκειται για online (σε απευθείας σύνδεση) κοινω-

νική δικτύωση, εκφράζεται μέσα από ΙΚΔ (Social Networking Sites ή SNSs). Εκείνες 

αποτελούν ένα από τα πιο δημοφιλή εργαλεία Internet Marketing λόγω της τεράστιας 

έκτασης που έχουν πάρει σήμερα τα online κοινωνικά δίκτυα παγκοσμίως. Οι ΙΚΔ απο-

τελούν διαδικτυακές εφαρμογές που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να δημιουργούν ε-

παγγελματικά κοινωνικά προφίλ και να αποκτούν διαφόρων ειδών συνδέσεις με άτομα. 

Απώτερος στόχος είναι η αύξηση της αναγνωσιμότητας της επιχείρησης και η σύνδεση 

με άτομα και ομάδες που ενδιαφέρονται για την δραστηριότητα, τα προϊόντα ή υπηρε-

σίες της. Τα άτομα αυτά μπορεί να είναι δυνητικοί πελάτες, προμηθευτές ή και επιχει-

ρηματικοί εταίροι.  

Το Search Engine Marketing ή SEM αποτελεί ένα δεύτερο πολύ ισχυρό εργαλείο Inter-

net Marketing που περιλαμβάνει την προώθηση των ιστοσελίδων από την αύξηση της 

προβολής τους στις Σελίδες Αποτελεσμάτων Μηχανών Αναζήτησης (Search Engine 

Results Pages ή SERPs) μέσα από τη βελτιστοποίηση και τη διαφήμιση. Μηχανές ανα-

ζήτησης όπως η Google, η Bing και η Yahoo διαδραματίζουν έναν σημαντικό μεσολα-

βητή μεταξύ δυνητικών πελατών, προμηθευτών, επιχειρηματικών εταίρων και επιχει-

ρήσεων. Στην υιοθέτηση μιας τέτοιας στρατηγικής ο πρωταρχικός στόχος είναι η ανα-

γνώριση και καταγραφή μιας εταιρικής ιστοσελίδας από τις μηχανές αναζήτησης και 

ακολούθως η καλύτερη δυνατή κατάταξή της . Κατόπιν και εφόσον επιτευχθεί αυτός ο 

στόχος, η επιχείρηση έμμεσα στοχεύει σε μεγαλύτερη προσέλευση επισκεπτών στην 

http://www.online-marketing.gr/search-engine-marketing-sem.html
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ιστοσελίδα της καθώς αυτοί πραγματοποιούν αναζητήσεις σχετικές με το περιεχόμενο 

και αντικείμενό της.  

Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι να παρουσιαστούν με τον καλύτερο δυνατό τρό-

πο σημαντικά μέσα και εργαλεία που βοηθούν τις επιχειρήσεις να πετύχουν στόχους 

μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο. Το θέμα απευθύνεται κυρίως σε επιχειρήσεις (αλλά και σε 

απλούς αναγνώστες) που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στο περίπλοκο κόσμο του 

Διαδικτύου.  

Η εργασία δομήθηκε σε 7 κεφάλαια. Το παρόν και πρώτο κεφάλαιο εξηγεί περιληπτικά 

τον σκοπό και τους στόχους της μελέτης. Το δεύτερο και το τρίτο κεφάλαιο αναφέρο-

νται στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και στην μεθοδολογία που ακολουθήθηκε 

αντίστοιχα.  

Το τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζει το Διαδικτυακό Μάρκετινγκ και σημαντικά μέσα 

που διαθέτει ξεχωρίζοντας δυο από αυτά. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο, αναλύεται το Social Media Marketing και επιλέγονται σημαντι-

κές ΙΚΔ για επιχειρήσεις για περαιτέρω μελέτη. Στη συνέχεια πραγματοποιείται συ-

γκριτική μελέτη σε αυτές και επιλέγεται εκείνη που υπερέχει για παρουσίασή της ως 

στρατηγικό εργαλείο μάρκετινγκ.  

Στο έκτο κεφάλαιο, αναλύεται το Search Engine Marketing και παρουσιάζονται τα κύ-

ρια χαρακτηριστικά των δύο βασικότερων ενεργειών του. Στη συνέχεια πραγματοποιεί-

ται συγκριτική μελέτη μεταξύ των ενεργειών και επιλέγεται εκείνη που υπερέχει για 

περαιτέρω παρουσίαση του τρόπου χρήσης της. 

Στο έβδομο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και προτάσεις. 

http://www.online-marketing.gr/search-engine-marketing-sem.html
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Κεφάλαιο 2: Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας  

Ο τομέας της εν λόγω έρευνας είναι το Διαδικτυακό Μάρκετινγκ. Κατά την μελέτη ε-

ντοπίστηκε μεγάλη σύγχυση ως προς την συγκρότηση των όρων που χρησιμοποιούνται 

για τον λόγο ότι αποτελεί μια σχετικά σύγχρονη στρατηγική. 

Ένας από τους κυρίαρχους όρους που χρησιμοποιείται είναι ο όρος των «μέσων» του 

Διαδικτυακού Μάρκετινγκ ο οποίος χρησιμοποιήθηκε μέσα από τον ορισμό που έδω-

σαν οι Πετρώφ, Τζωρτζάκη και Τζωρτζάκη (2002) για το Διαδικτυακό Μάρκετινγκ. 

Εφόσον ορίσθηκε επακριβώς τι είναι το Διαδικτυακό Μάρκετινγκ, αναλύθηκαν διαφο-

ρετικά μέσα του χρησιμοποιώντας ως πηγές επιστημονικά άρθρα, δημοσιεύσεις αλλά 

και ιστοσελίδες. Τα μέσα που επιλέχθηκαν να αναλυθούν, εντοπίστηκαν το καθένα σε 

διαφορετικές πηγές, οι οποίες οδηγούμενες μέσα από τον κυρίαρχο όρο του Διαδικτυα-

κού Μάρκετινγκ τα ενέτασσαν άτυπα στην ίδια κατηγορία. 

Επόμενος στόχος ήταν να ορισθούν τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και οι ΙΚΔ λόγω 

της σύγχυσης που δημιουργείται γύρω από τις έννοιές τους. Αυτό επιτεύχθηκε μέσα 

από επιστημονικές πηγές. Στη συνέχεια για την ανάλυση των Κοινωνικών Δικτύων και 

κατ επέκταση των ΙΚΔ, κυριάρχησαν κυρίως οι επιστημονικές αναφορές των Boyd και 

Ellison αλλά και πληροφορίες από άλλες πηγές. Στην συγκριτική μελέτη και παρουσία-

ση των σημαντικότερων ΙΚΔ χρησιμοποιήθηκαν πληροφορίες από τις ίδιες τις ιστοσε-

λίδες. Η χρήση ΙΚΔ αποκλειστικά για επιχειρηματικούς σκοπούς είναι ένα σύγχρονο 

φαινόμενο. Το γεγονός αυτό προδίδεται από τις ίδιες τις ΙΚΔ οι οποίες ξεκίνησαν να 

ενσωματώνουν εργαλεία αποκλειστικά για επιχειρήσεις τον τελευταίο καιρό. Επιπρό-

σθετα, η παρουσίαση του Facebook ως στρατηγικό εργαλείο άντλησε πολλαπλές πλη-

ροφορίες τόσο από την ίδια την ιστοσελίδα του όσο και από ένα σεμινάριο που πραγμα-

τοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη υπό την αιγίδα της εταιρίας A bit of Greece.  

Στην ανάλυση του Search Engine Marketing χρησιμοποιήθηκαν επίσης διάφορες πηγές 

για την άντληση βασικών πληροφοριών σχετικά με τις μηχανές αναζήτησης αλλά και 

σχετικά με τις ενέργειες μάρκετινγκ που πραγματοποιούνται μέσω αυτών. Τέλος, στην 

ανάπτυξη της στρατηγικής βελτιστοποίησης στις μηχανές αναζήτησης χρησιμοποιήθη-

καν επιστημονικές πηγές, πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν από τις ίδιες τις ιστοσελίδες 

μηχανών αναζήτησης όπως η Google, καθώς και από προσωπική συνομιλία με μηχανι-

κό πληροφορικής και επικοινωνίας, τον κ. Στρίγκο Νομικό ο οποίος ήταν συνομιλητής 

του σεμιναρίου που αναφέρθηκε.  
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Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως για την μελέτη τόσο σύγχρονων εργαλείων η συνει-

σφορά των πληροφοριών των ιστοσελίδων ήταν πολύ σημαντική. Αποτέλεσαν κύρια 

πηγή άντλησης σύγχρονων τάσεων.  
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Κεφάλαιο 3: Μεθοδολογία 

Για την παρουσίαση του θέματος του Διαδικτυακού Μάρκετινγκ έγινε συνδυασμός βι-

βλιογραφικής και ερευνητικής μεθοδολογίας. Για την εξοικείωση του αναγνώστη με τα 

μέσα του Διαδικτυακού Μάρκετινγκ χρησιμοποιήθηκε βιβλιογραφική και ηλεκτρονική 

ανασκόπηση. Έγινε μια προσπάθεια συγκρότησης βασικών εννοιών και ορισμών από 

παλαιότερες χρονικά επιστημονικές αναφορές και των πιο επίκαιρων στοιχείων που συ-

νάδουν με τις σημερινές απαιτήσεις.  

Ερευνητική μεθοδολογία πραγματοποιήθηκε στο κεφάλαιο 5 στην προσπάθεια επιλο-

γής των σημαντικότερων ΙΚΔ για επιχειρήσεις. Εκείνες που παρουσιάζονται επιλέχθη-

καν μετά από μελέτη πηγών και στατιστικών στοιχείων που τις συνδύαζαν με επιχειρη-

ματικούς σκοπούς. Εφόσον έγινε περιήγηση στην καθεμία, καθορίστηκαν κάποια χα-

ρακτηριστικά τους που θα ενδιέφεραν μια επιχείρηση και στη συνέχεια πραγματοποιή-

θηκε η συγκριτική μελέτη. 

Στο κεφάλαιο 6, παρόλο που γίνετε και εκεί μια συγκριτική μελέτη μεταξύ των δύο βα-

σικών ενεργειών μάρκετινγκ μέσω μηχανών αναζήτησης, τα στοιχεία που πάρθηκαν και 

η επιλογή των ενεργειών ήταν μέσα από βιβλιογραφική και ηλεκτρονική ανασκόπηση. 

Η βιβλιογραφία που μελετήθηκε παρουσίαζε ως κύριες ενέργειες εκείνες τις δυο που 

αναλύθηκαν χωρίς να παραπέμπουν σε άλλες. Τα χαρακτηριστικά με βάση των οποίων 

συγκρίθηκαν προέρχονται επίσης από συγκεκριμένες πηγές. Ερευνητική μεθοδολογία 

έγινε πάνω στον διαχωρισμό των τεχνικών του SEO. Οι βιβλιογραφικές και ηλεκτρονι-

κές επιστημονικές πηγές δεν έδιναν σαφή διαχωρισμό των τεχνικών. Ο διαχωρισμός 

παρουσιάσθηκε έπειτα από εύρεση ενός έμπειρου προγραμματιστή και συνομιλία μαζί 

του. 
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Κεφάλαιο 4: Διαδικτυακό Μάρκετινγκ (Internet Marketing) 

4.1 Τι είναι το Διαδικτυακό Μάρκετινγκ  

Σύμφωνα με τους Πετρώφ, Τζωρτζάκη & Τζωρτζάκη (2002) ως Internet Marketing ορί-

ζεται «η χρήση του διαδικτύου και των νέων τεχνολογικών μέσων και τεχνολογιών για 

την υλοποίηση των στόχων του Μάρκετινγκ, καθώς και για την υποστήριξη των ιδεών 

του σύγχρονου Μάρκετινγκ».   

Το Internet Marketing (αναφέρεται και ως online advertisement ή online marketing ή e-

marketing) ξεκίνησε το 1994 όταν εμφανίστηκε για πρώτη φορά το πρώτο διαφημιστικό 

banner (είδος διαφήμισης). Η διαφορά μεταξύ των όρων δεν είναι ουσιαστική, όλοι 

τους αφορούν την προώθηση μιας επιχείρησης μέσα από το διαδίκτυο.  

Το Διαδίκτυο σήμερα έχει εξελιχθεί ως μία τεράστια δημόσια ηλεκτρονική αγορά που 

συνδέει όλο τον κόσμο. Είναι η νέα επανάσταση στο λιανικό εμπόριο και το άμεσο 

μάρκετινγκ που άλλαξε την σύγχρονη επιχείρηση και παρουσίασε ένα νέο πρότυπο επι-

χειρηματικών σχέσεων και συναλλαγών. 

Μέσω του Διαδικτύου οι καταναλωτές πλέον έχουν την δυνατότητα (Wang, Lee & 

Wang, 1998): 

o Να πραγματοποιούν αγορές από τα σπίτια τους ανάμεσα σε μια τεράστια ποικι-

λία προϊόντων και υπηρεσιών 

o Να δουν προϊόντα και υπηρεσίες μπροστά στους υπολογιστές τους και να τα 

συγκρίνουν 

o Να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες 

o Να λένε την γνώμη τους σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες 

o Να παραγγέλνουν και να πληρώνουν τις αγορές τους 

Οι επιχειρήσεις από την πλευρά τους εκμεταλλεύονται το διαδίκτυο στα πλαίσια του 

στρατηγικού τους μάρκετινγκ. Τα πλεονεκτήματα που προσδίδει το Διαδίκτυο στο 

μάρκετινγκ είναι τα εξής (Πετρώφ, Τζωρτζάκη & Τζωρτζάκη,2002): 

http://www.online-marketing.gr/internet-marketing.html
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o Μείωση του κόστους: Η μείωση αυτή προέρχεται από την ελάττωση της δύνα-

μης των πωλητών μιας επιχείρησης, την ελάττωση του κόστους επικοινωνίας, 

προβολής, διαφήμισης, παροχής πληροφοριών κ.α. Πολλές από αυτές τις υπη-

ρεσίες σήμερα καλύπτονται από το διαδίκτυο μέσω μιας ιστοσελίδας της επιχεί-

ρησης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και μέσω συμμετοχής  σε ι-

στοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. 

o Μεγαλύτερες δυνατότητες στον μάρκετερ: Ο μάρκετερ (όταν πρόκειται για 

μικρές επιχειρήσεις ο αντίστοιχος υπεύθυνος μάρκετινγκ) έχει τώρα άμεση και 

γρήγορη πρόσβαση στην πληροφόρηση. Εντοπίζει γρήγορα υπάρχουσες ανά-

γκες των καταναλωτών για νέα προϊόντα ή υπηρεσίες, εντοπίζει δυσαρέσκειες 

και διαμορφώνει στρατηγικές μάρκετινγκ σύμφωνα με τις πληροφορίες που 

λαμβάνει. Του δίνεται επίσης η δυνατότητα για συγκέντρωση σημαντικών στα-

τιστικών στοιχείων που θα κρίνουν τις μελλοντικές ενέργειές του.  

o Καλύτερες Επικοινωνίες: Αυτές περιλαμβάνουν επικοινωνίες με υφιστάμενους 

ή δυνητικούς πελάτες, επιχειρηματικούς εταίρους, προμηθευτές, μεσάζοντες 

καθώς και με το εργατικό δυναμικό της επιχείρησης.  

o Καλύτερες υπηρεσίες προς όλους τους εμπλεκόμενους με την επιχείρηση: 

Το Διαδίκτυο σήμερα δίνει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προσφέρουν σε 

όλους τους εμπλεκόμενους φορείς τους διαφόρων ειδών υπηρεσίες με εύκολο 

και αποδοτικό τρόπο. Οι υπηρεσίες αυτές μπορεί να αφορούν πωλήσεις, προ-

σφορές, επικοινωνία κ.α.  

4.2 Μέσα του Διαδικτυακού Μάρκετινγκ  

Το Internet Marketing μπορεί να διακριθεί σε ποιο εξειδικευμένα μέσα, που στόχο έ-

χουν να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις στην υιοθέτηση ενός πιο σύγχρονου μάρκετινγκ. 

Η επιχείρηση χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά όσο το δυνατό περισσότερα μέσα δια-

δικτυακού μάρκετινγκ, αυξάνει τις πιθανότητες για εύρεση μιας στοχευμένης και στα-

θερής αγοράς, για απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και κατ’ επέκταση για 

αύξηση κερδών. Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη συνταγή για την επιτυχία του διαδι-

κτυακού μάρκετινγκ. Τα περισσότερα μέσα που διακρίνονται αλληλοσυνδέονται μετα-

ξύ τους με κάποια από αυτά να αποτελούν κυρίαρχους πυρήνες σε διαφορετικές περι-

πτώσεις.  



 

8 
 

Οι ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζουν με συνοπτικό τρόπο μερικά από τα πιο δη-

μοφιλή μέσα Internet Marketing. Μελετώντας κανείς ξεχωριστά αυτά τα μέσα μπορεί 

να παρατηρήσει, πως πολλές φορές συνδέονται μεταξύ τους και κάποια από αυτά αυτο-

μάτως ενσωματώνουν ή υποστηρίζουν και άλλα μέσα.  

Επιπρόσθετα, ανάμεσα στα μέσα που θα αναλυθούν περιλαμβάνονται και τα μέσα, So-

cial Media Marketing και Search Engine Marketing τα οποία θα αποτελέσουν τον 

πυρήνα μελέτης της εν λόγω εργασίας, γι’ αυτό σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει μονάχα 

απλή αναφορά σε αυτά.  

4.2.1 Social Media Marketing  

To Social Media Marketing αναφέρεται στις διαδικασίες που ακολουθούν οι επιχειρή-

σεις, προκειμένου να προσεγγίσουν υφιστάμενους και δυνητικούς πελάτες, προμηθευ-

τές και επιχειρηματικούς εταίρους μέσα από ΙΚΔ. Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν πλέον 

τα κοινωνικά δίκτυα όχι μόνο για αυτή τη προσέλκυση αλλά και για άμεση επικοινω-

νία, ενημέρωση και παροχή διαφόρων υπηρεσιών προς τους ενδιαφερόμενους.  

4.2.2 Search Engine Marketing  

To Search Engine Marketing (SEM) αναφέρεται στις διαδικασίες που ακολουθούν οι 

επιχειρήσεις προκειμένου να προωθήσουν τις επαγγελματικές τους ιστοσελίδες, βελτι-

ώνοντας την κατάταξή τους στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης μέσα από την 

βελτιστοποίηση και την διαφήμιση (Sherman, 2006). Πραγματοποιώντας αυτές τις δια-

δικασίες, οι χρήστες που αναζητούν στις μηχανές κάτι σχετικό με το αντικείμενο της 

επιχείρησης μπορούν να φτάσουν σε αυτές γρηγορότερα και πιθανά να αποτελέσουν 

μελλοντικούς επισκέπτες ή και πελάτες της.  

4.2.3 Display Advertising  

Το Display Advertising είναι ένα είδος διαφήμισης που συνήθως περιέχει τοποθέτηση 

εικόνων banner, φωτογραφιών, λογοτύπων, χαρτών και πολλών άλλων αντικειμένων με 

σκοπό την προβολή και προώθηση ενός προϊόντος, μιας επιχειρηματικής δραστηριότη-

τας ή και ολόκληρης της επιχείρησης.  

Οι διαφημιστές που χρησιμοποιούν αυτό το είδος διαφήμισης στοχεύουν σε χρήστες με 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά αυξάνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα των διαφημί-

σεων. Πώς όμως αναγνωρίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των χρηστών; Υπάρχουν 

http://www.online-marketing.gr/search-engine-marketing-sem.html
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πολλαπλοί τρόποι για να γίνει αυτό. Ένας από αυτούς είναι η χρήση των cookies. Πολ-

λοί διαφημιστές μέσω ad servers χρησιμοποιούν cookies τα οποία είναι αναγνωριστικά 

(Πρωτόγερος, 2013) συγκεκριμένων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Σε πολλές ιστοσελί-

δες ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) τοποθετείται ένα cookie στο πρόγραμμα πε-

ριήγησης του χρήστη, το οποίο συνδέεται με το καλάθι αγορών του. Τα cookies παρα-

κολουθούν το καλάθι αγορών του χρήστη και έτσι οι διαφημιστές επαναστοχεύουν στο 

χρήστη διαφημίζοντάς του άλλα προϊόντα της ιστοσελίδας για να επιτύχουν νέες επι-

πρόσθετες αγορές του. Ένας άλλος τρόπος είναι μέσω του IP Targeting. Χάρη στις υ-

πηρεσίες Domain Name System (DNS) του διαδικτύου είναι πολύ εύκολο για μια ε-

φαρμογή να αναγνωρίσει γεωγραφικά χαρακτηριστικά του επισκέπτης ενός ιστοτόπου 

(Helft & Vega, 2010). 

Μορφές διαφημίσεων 

o Web banner: Είναι μια μορφή διαφήμισης (γνωστή και ως «click through») και 

πρόκειται για μικρά εικονίδια διαφόρων μεγεθών, τα οποία λειτουργούν ως 

σύνδεσμοι σε διαφημιστικές ή εμπορικές ιστοσελίδες. Όταν ο χρήστης κάνει 

κλικ πάνω στο banner εισέρχεται στο διαδικτυακό τόπο της επιχείρησης, του 

οργανισμού ή σε οτιδήποτε διαφημίζεται από το banner. Ακόμα και αν ο χρή-

στης του διαδικτύου δεν ακολουθήσει το banner, αυτό λειτουργεί και πάλι ως 

διαφήμιση που τραβάει απλά την προσοχή και μπορεί να μείνει στο υποσυνεί-

δητό του. 

o Pop-ups: Αποκαλούνται τα επιπρόσθετα παράθυρα τα οποία εμφανίζονται αυ-

τόματα στην οθόνη του χρήστη όταν επισκέπτεται μία ηλεκτρονική σελίδα. Α-

νήκουν στην κατηγορία των διαφημίσεων που διακόπτουν την περιήγηση του 

χρήστη στο Διαδίκτυο. Ουσιαστικά είναι μικρά παράθυρα που ανοίγουν αυτό-

ματα στην οθόνη του χρήστη. Η διαφήμιση που παρουσιάζουν μπορεί να είναι 

από νόμιμη επιχείρηση ή και απάτη ή κακόβουλο λογισμικό (What is a pop-up 

ad, n.d.). 

o Pop-unders: Τα pop-under, όπως και τα pop-up εμφανίζονται στην οθόνη του 

χρήστη χωρίς αυτός να το έχει επιλέξει. Η διαφορά τους σε σχέση με τα pop-up 

είναι ότι ανοίγουν πίσω από το παράθυρο του browser που έχει εκείνη τη στιγμή 

ενεργό ο χρήστης και έτσι εμφανίζονται μπροστά του μόνο όταν κλείσει το κύ-

ριο παράθυρο του browser του. 
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o Text ads: Αποτελεί μια διαφήμιση κειμένου που εμφανίζει το κείμενο σε hyper-

links. Οι διαφημίσεις αυτές μπορεί να εμφανίζονται ξεχωριστά από το κυρίως 

περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας ή να ενσωματωθούν με hyperlinks  μέσα στο κεί-

μενο με λέξεις ή φράσεις (Text Ad, n.d.).  

o Floating ad: Ή αλλιώς «πλωτή-κυμαινόμενη» διαφήμιση. Πρόκειται για ένα εί-

δος διαφήμισης που εμφανίζεται τοποθετημένη  πάνω από αιτούμενο περιεχό-

μενο μιας ιστοσελίδας. Αποτελεί έναν αρκετά ελκυστικό τρόπο διαφήμισης για 

ανάδειξη εμπορικών σημάτων κ.α. (Floating Ads, n.d.). 

o Interstitial Ads: Τα Ιnterstitial Ads ενεργοποιούνται όταν το παράθυρο του web 

browser είναι ανοιχτό και εμφανίζονται κατά το διάστημα φόρτωσης της ιστο-

σελίδας που έχει ήδη επιλέξει ο χρήστης για να περιηγηθεί. Τα Interstitial Ads 

εμφανίζονται για ελάχιστα δευτερόλεπτα και μετά κλείνουν αυτόματα. 

4.2.4 Email Marketing  

Το Μάρκετινγκ Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Email Marketing) αναγνωρίζεται ως ένα 

αποτελεσματικό εργαλείο μάρκετινγκ για επιχειρήσεις στο διαδίκτυο (Rettie, 2002). 

Μπορεί το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο να φαίνεται ένας απλός και συνηθισμένος τρόπος 

επικοινωνίας, όμως κρατά ψηλά τα σκήπτρα στον χώρο του διαδικτύου εδώ και πάρα 

πολλά χρόνια.  

4.2.4.1 Σύντομη ιστορική αναδρομή  

Το email είναι η πιο δημοφιλής φόρμα ασύγχρονης επικοινωνίας για εκατομμύρια αν-

θρώπους σε όλο τον κόσμο κάθε ημέρα. Ξεκίνησε να παίρνει διαστάσεις από το 1990 

οπού μεγάλο μέρος πληθυσμού είχε πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Εξετάζοντας περιόδους 

όπως αυτή του 1995 στις ΗΠΑ, το ποσοστό της ηλεκτρονικής διαφήμισης ξεπέρασε 

εκείνο της συμβατικής αλληλογραφίας. Σε μία έρευνα της PricewaterhouseCoopers, το 

83% των χρηστών του διαδικτύου υποστήριξε ότι το email ήταν ο βασικός λόγος που 

ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο (Sterne, 2000). Το 2008, το 73% του πληθυ-

σμού της Νοτίου Αμερικής είχε email. Στις Ηνωμένες Πολιτείες οι καταναλωτές δαπα-

νούσαν τόσο χρόνο σε online δραστηριότητες όσο ήταν και ο χρόνος που δαπανούσαν 

για να βλέπουν τηλεόραση. Η κύρια online δραστηριότητά τους ήταν η επικοινωνία με 

άλλους μέσω email (Mullen & Daniels, 2009). Η χρήση της ηλεκτρονικής αλληλογρα-

φίας δεν άργησε να γίνει ένα σημαντικό εργαλείο για επιχειρήσεις τόσο στην προώθηση 

http://dl.acm.org/author_page.cfm?id=81100596936&coll=DL&dl=ACM&trk=0&cfid=365698752&cftoken=12345855
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και διαφήμιση προϊόντων όσο και στην άμεση επικοινωνία με πελάτες, προμηθευτές 

και επιχειρηματικούς εταίρους. 

4.2.4.2  Email Marketing και επιχειρήσεις  

Το Email Marketing αποτελεί μέθοδο άμεσης προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών με 

την χρήση των emails ως μέσου επικοινωνίας μεταξύ πελάτη και επιχείρησης-

διαφημιζόμενου. Τρεις μορφές ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που αναφέρονται στο 

Email Marketing είναι οι εξής: 

o Η αποστολή email μεταξύ εμπόρων και πελατών με σκοπό την δημιουργία ή/ 

και την αναθέρμανση σχέσεων μεταξύ τους και την πώληση ή επαναπώληση 

προϊόντων ή υπηρεσιών 

o Η αποστολή διαφημιστικών email στους πελάτες με σκοπό την ενημέρωση για 

νέα προϊόντα και υπηρεσίες  

o Η αποστολή ενημερωτικών email προς τους πελάτες για εταιρικές εξελίξεις και 

νέα με προτροπή ανακατεύθυνσης στις ιστοσελίδες τους για εμπορικούς σκο-

πούς 

Η υιοθέτηση του Email Marketing μπορεί να αποτελέσει μία καλή στρατηγική μάρκε-

τινγκ για επιχειρήσεις για τα εξής πλεονεκτήματα που παρέχει: 

o Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι οικονομικό. Ο χρήστης καταβάλει μόνο ένα 

(μικρό πλέον) ποσό για την σύνδεσή του στο Internet μέσου του οποίου λαμβά-

νει εκατομμύρια υπηρεσίες (Διακονικολάου, Αγιακάτσικα & Μπούρας, 2007).  

o Ένα email μπορεί να σταλεί προσωπικά σε κάποιον παραλήπτη. Έτσι δίνεται η 

δυνατότητα δημιουργίας διαπροσωπικής σχέσης μιας επιχείρησης με κάποιον 

πελάτη, προμηθευτή ή επιχειρηματικό εταίρο 

o Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν αποτελεί χρονοβόρα διαδικασία όπως για πα-

ράδειγμα το απλό Ταχυδρομείο. Η ταχύτητα αποστολής μηνυμάτων είναι τόσο 

γρήγορη που διευκολύνει την άμεση και αμφίδρομη επικοινωνία, έτσι η σχέση 

και η δραδραστηκότητα πελάτη και επιχείρησης μπορεί να είναι καθημερινή και 

άμεση 
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o Σήμερα το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο έχει διεισδύσει σημαντικά στις επιχειρή-

σεις γεγονός που το καθιστά επίσημο και αξιόπιστο (Διακονικολάου, Αγιακά-

τσικα & Μπούρας, 2007) 

o Σήμερα δεν υπάρχει σχεδόν κανένας χρήστης διαδικτύου που να μην έχει κά-

ποιον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι χρήστες διατηρούν για τε-

ράστια χρονικά διαστήματα τους λογαριασμούς τους με αποτέλεσμα ένα email 

να θεωρείται ένας άμεσος και «μόνιμος» τρόπος επικοινωνίας 

Ένα αρνητικό φαινόμενο που παρατηρείται έντονα από τις επιχειρήσεις στα πλαίσια 

του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι η εμπορική εκμετάλλευση. Πολλές επιχειρήσεις 

σήμερα εκμεταλλεύονται λανθασμένα το Διαδίκτυο προκειμένου να προωθήσουν τα 

προϊόντα τους. Συγκεκριμένα συλλέγουν, με διάφορα εργαλεία που παρέχει το διαδι-

κτυακό περιβάλλον, στοιχεία και πληροφορίες από τις περιηγήσεις ενός χρήστη στο 

διαδίκτυο και στη συνέχεια αποστέλλουν διαφημίστηκα μηνύματα σε αυτόν χωρίς την 

άδειά του (Διακονικολάου, Αγιακάτσικα & Μπούρας, 2007). Αυτά είναι τα γνωστά σε 

όλους spam email που πολλές φορές κατακλύζουν τους λογαριασμούς χρηστών δημι-

ουργώντας εκνευρισμό και αίσθημα παραβίασης προσωπικών στοιχείων.  

Ακόμη, δυο συχνά και απευκταία φαινόμενα είναι α) οι λίστες με email πελατών που 

πωλούνται από κάποιες ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο σε επιχειρήσεις και β) τα chain 

mails που πρόκειται για μία «αλυσίδα» που ξεκινάει από την αποστολή ενός ηλεκτρονι-

κού μηνύματος σε κάποιον παραλήπτη και στη συνέχεια τον παροτρύνει να δημιουργή-

σει αντίγραφο του μηνύματος και να το αποστείλει σε όσους παραλήπτες μπορεί. Έτσι 

το ηλεκτρονικό μήνυμα φτάνει ταυτόχρονα σε άπειρους παραλήπτες και η αλυσίδα συ-

νεχίζεται χωρίς να απευθύνεται σε συγκεκριμένα άτομα που πιθανόν ενδιαφέρουν την 

επιχείρηση. 

Προκειμένου να αποφευχθούν τα παραπάνω αρνητικά φαινόμενα και το Email Market-

ing να είναι αποδοτικό προτείνεται: 

o Απόκτηση της διεύθυνσης email του κάθε παραλήπτη με νόμιμο τρόπο. Η επιχεί-

ρηση μπορεί να ζητήσει τους λογαριασμούς από τους πελάτες-στόχο της και να 

παίρνει την άδειά τους για αποστολή μηνυμάτων 
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o Να δίνεται η δυνατότητα στον κάθε χρήστη να εγγραφεί σε κάποια ιστοσελίδα 

εταιρίας και να επιλέγει αυτός να του αποστέλλονται μηνύματα προώθησης και 

ενημέρωσης 

o Να δίνεται η δυνατότητα στον παραλήπτη να διακόπτει ενημερώσεις που λαμβά-

νει από μία εταιρία ή και να καταργεί ολόκληρη την εγγραφή του σε αυτές 

o Οι διευθύνσεις αποστολής να είναι έγκυρες και ταυτοποιημένες 

4.2.4.3 Οδηγίες για ένα επιτυχές Email Marketing  

Το email εξακολουθεί να είναι η πιο οικονομική και αποτελεσματική μέθοδος μάρκε-

τινγκ (L.A. SBDC Network, Απρίλιος 2013). Μία επιχείρηση μπορεί να ακολουθήσει 

πολλαπλές οδηγίες ώστε να μπορέσει επιτυχώς να αποκομίσει τα οφέλη από το Ηλεκ-

τρονικό Ταχυδρομείο. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται επιλεκτικά κάποιες από τις 

βασικότερες οδηγίες που θα οδηγήσουν την επιχείρηση σε ένα επιτυχές Email Market-

ing. 

1. Οι επιχειρήσεις μπορούν να ζητήσουν βοήθεια: Στον χώρο του Διαδικτύου 

παρουσιάζονται ποίκιλα εργαλεία που βοηθούν μια επιχείρηση να αποκτήσει 

ένα επαγγελματικό «email-προφίλ», τηρώντας τους κανόνες και τις ηθικές ενός 

email marketing. Αυτά προσφέρουν οδηγίες για την δημιουργία και τη διαμόρ-

φωση των emails, την διαχείριση των λιστών με τους παραλήπτες, καθώς και 

στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τα emails που θα οδηγήσουν σε αποτελε-

σματικότερες στρατηγικές. Ένα από αυτά τα εργαλεία είναι το MailChimp. Πε-

ρισσότεροι από 4 εκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν το MailChimp για να 

δημιουργήσουν, να αποστείλουν και να παρακολουθήσουν ενημερωτικά δελτία 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το MailChimp μπορεί να βελτιώσει τις καμπάνιες 

και το εμπορικό σήμα μιας επιχείρησης καθώς και να συγκεντρώσει χρήσιμες 

πληροφορίες για τους συνδρομητές (MailChimp.Com, 2013). Το MailChimp 

όπως και άλλες υπηρεσίες (π.χ. Constant Contact, CampaignMonitor, IContact) 

παρέχουν στις επιχειρήσεις οδηγίες για σημεία προσοχής που θα πρέπει να λά-

βουν υπόψη στα πλαίσια του Email Marketing 

2. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να φτιάχνουν την δική τους λίστα: Είναι προτιμό-

τερο μία επιχείρηση να δημιουργεί την δικής της λίστα ηλεκτρονικών διευθύν-

σεων από τους πελάτες της παρά να ενοικιάζει ή να αγοράζει έτοιμες λίστες πε-
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λατών. Η συγκατάθεση των πελατών κερδίζει την εμπιστοσύνη και την αξιοπι-

στία της 

3. Η διαδικασία θα πρέπει να είναι απλή: Η πρώτη επαφή με τους πελάτες θα 

πρέπει να είναι απλή. Αρχικά μπορούν να συμπληρώσουν μια απλή φόρμα εγ-

γραφής για να λαμβάνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επιπλέον 

πληροφορίες που η εταιρία θα θελήσει από αυτούς μπορούν να προσφερθούν 

αργότερα, όταν οι σχέσεις τους θα έχουν αποκτήσει γερά θεμέλια. Μία επιχεί-

ρηση μπορεί να δελεάσει μετέπειτα τους πελάτες της παρέχοντάς τους προσφο-

ρές, εκπτώσεις κ.α. 

4. Σαφήνεια για το τι παρέχεται:  Η επιχείρηση πρέπει να επιλέξει και να ενημε-

ρώσει τους πελάτες της για τις υπηρεσίες που μπορεί να τους παρέχει μέσω 

emails. Για παράδειγμα αν θα είναι ανακοινώσεις πωλήσεων, εκδηλώσεις και 

ειδήσεις της εταιρίας, εκπτώσεις και προσφορές κ.α. Οι πελάτες μπορεί να επι-

λέξουν να ενημερώνονται για όλες τις υπηρεσίες ή μόνο για κάποιες από αυτές. 

Αυτό η εταιρία πρέπει να το σεβαστεί και να αποστέλλει μόνο τα επιθυμητά η-

λεκτρονικά μηνύματα 

5. Σχεδιασμός email και για κινητές συσκευές: Σύμφωνα με έρευνα της εταιρίας 

Knotice (Knotice.com) περισσότερο από το 40% των emails «ανοίγονται» από 

κινητή συσκευή. Για αυτό τον σκοπό τα emails θα πρέπει να είναι σχεδιασμένα 

απλά ώστε το περιεχόμενό τους να μπορεί να «φορτώνεται» γρήγορα από μία 

κινητή συσκευή 

6. Αποστολή email στον κατάλληλο χρόνο: Μία επιχείρηση θα πρέπει να είναι 

συνεπής στα χρονικά διαστήματα που αποστέλλει τα ενημερωτικά της δελτία, 

τις προσφορές, εκπτώσεις κ.α. για να μην ξεχαστεί από τους πελάτες της αλλά 

συνάμα να μην γίνεται και φορτική. Για παράδειγμα η αποστολή μπορεί να γίνε-

ται σε μηνιαία ή εβδομαδιαία βάση 

(L.A. SBDC Network, Απρίλιος 2013). 

7. Σύντομη και ακριβής περιγραφή στο «Θέμα» του email: Το θέμα ενός email 

θα πρέπει να είναι σύντομο με λιγότερους από 50 χαρακτήρες και να αντικατο-

πτρίζει με ακρίβεια το περιεχόμενο του μηνύματος 



 

15 
 

8. Αποστολή των σωστών μηνυμάτων στα σωστά άτομα: Μία λίστα πελατών 

μπορεί να περιλαμβάνει πολλούς πελάτες που ο καθένας ενδιαφέρεται για δια-

φορετικά πράγματα σχετικά με την επιχείρηση. Έτσι η βασική λίστα πρέπει να 

διαχωρίζεται σε περισσότερες ομοιογενείς λίστες πελατών για προσαρμοσμένες 

εκστρατείες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανάλογα με τα ενδιαφέροντα 

(Beal, 2012) 

9. Σύνδεση των emails με Κοινωνικά Μέσα: Η προώθηση email εγγραφών σε 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελεί μία σύγχρονη στρατηγική μάρκετινγκ 

(Schiff, 2013) 

10.  CAN-SPAM Δράση (Controlling the Assault of Non Solicit-

ed Pornography And Marketing Act): Για την διασφάλιση αποδοτικότητας 

και συμμόρφωσης των emails και την εξάλειψη της ανεπιθύμητης αλληλογρα-

φίας οι επιχειρήσεις μπορούν να ακολουθούν τις αρχές της CAN-SPAM δράσης 

(Lee, 2012) 

4.2.5 Affiliate Marketing  

Το Affiliate Marketing ή «συνεργατικό», είναι ένα είδος performance-based marketing 

(που βασίζεται δηλαδή στην απόδοση και σε μετρήσιμα αποτελέσματα) στο οποίο μία 

επιχείρηση ανταμείβει μία ή περισσότερες θυγατρικές για κάθε επισκέπτη ή πελάτη που 

προσέλκυσε η προσπάθεια μάρκετινγκ που κατέβαλαν οι δεύτερες (Bhai, 2013).  

4.2.5.1 Σύντομη ιστορική αναδρομή 

Η έννοια του Affiliate Marketing πρωτοεμφανίστηκε το 1989 όταν ο William J. Tobin 

(ιδρυτής της ιστοσελίδας PC Flowers & Gifts) είχε την ιδέα να παρέχει αμοιβή σε ό-

ποιον κατάφερνε να παραπέμψει επισκέπτες στην ιστοσελίδα του (Bhai, 2013). 

Τον όρο Affiliate Marketing, όπως είναι σήμερα, απέδωσε πρώτο το Amazon.Com το 

1996 θέλοντας να περιγράψει το μάρκετινγκ που βασίζεται στην συνεργασία μεταξύ 

διαφορετικών διαδικτυακών τόπων με σκοπό την επίτευξη κοινών στόχων και αποτελε-

σμάτων. Όλα ξεκίνησαν όταν η ιδιοκτήτρια μίας ιστοσελίδας συνταγών μαγειρικής ήρ-

θε σε επαφή με την Amazon.Com θέλοντας συνεργασία προκειμένου να εξυπηρετήσει 

τους επισκέπτες της που έψαχναν να αγοράσουν βιβλία μαγειρικής. Αυτή ήταν και η 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=William_J._Tobin&action=edit&redlink=1
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αρχή για την Amazon.Com που ενστερνίστηκε το επιχειρηματικό μοντέλο του Affiliate 

Marketing λανσάροντας το δικό της associate affiliate program (Goldschmidt, Jungha-

gen & Harris, 2003).  

Σήμερα υπάρχουν χιλιάδες προγράμματα Affiliate Marketing και online καταστήματα 

λιανικής πώλησης που ακολουθούν το παράδειγμα της Amazon. Η γρήγορη ωρίμανση 

και αύξηση της υιοθέτησης του Affiliate Marketing διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο 

στην ανάπτυξη πωλήσεων και μάρκετινγκ στον χώρο του διαδικτύου. 

4.2.5.2 Affiliate Marketing και επιχειρήσεις  

Το Affiliate marketing είναι μία σημαντική πηγή απόκτησης νέων πελατών. Ένας έ-

μπορος (ή κατάστημα λιανικής πώλησης ή μια επωνυμία) που δραστηριοποιείται στο 

διαδίκτυο μπορεί να δημιουργήσει ένα δίκτυο θυγατρικών (affiliate network) το οποίο 

να παραπέμπει τους πελάτες στην ιστοσελίδα του. Μια εταιρία ή επιχείρηση που θέλει 

να προωθήσει κάποιο προϊόν ή υπηρεσία ανταμείβει τις θυγατρικές (affiliates) για κάθε 

πελάτη ή επισκέπτη που οδηγούν στην ιστοσελίδα τους (Libai, Biyalogorsky & Gerst-

ner, 2013).  

Η ανταμοιβή πραγματοποιείται με:  

1. Pay per conversion (PPC): Πρόκειται για μία αμοιβή παραπομπής που πολλοί 

έμποροι καταβάλλουν σε θυγατρικές για κάθε παραπομπή που μετατρέπεται σε 

ένα πελάτη (Libai, Biyalogorsky & Gerstner, 2013) 

2. Cost per click (CPC): Πρόκειται για ένα μικρό ποσό που εισπράττει η θυγατρι-

κή για κάθε «κλικ» που γίνεται σε κάποιο δημιουργικό εικόνας ή κειμένου ενός 

διαφημιζόμενου 

3. Cost per Lead (CPL): Σε αυτή την περίπτωση η θυγατρική λαμβάνει μια προ-

μήθεια για κάθε επισκέπτη που πραγματοποιεί μία ενέργεια στην ιστοσελίδα του 

διαφημιζόμενου. Οι ενέργειες αυτές μπορεί να είναι πολλαπλές όπως μια συ-

μπλήρωση φόρμας κ.α. (Libai, Biyalogorsky & Gerstner, 2013) 

4. Cost per Sale (CPS): Έπειτα από παραπομπή ενός πελάτη στην ιστοσελίδα του 

διαφημιζόμενου, η θυγατρική λαμβάνει μία αμοιβή για κάθε διαδικτυακή πώλη-

ση που πραγματοποιείται σε αυτή την ιστοσελίδα 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=CPC&action=edit&redlink=1
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To Affiliate marketing σε κάποιο βαθμό αλληλεπικαλύπτεται με άλλα μέσα του internet 

marketing επειδή οι θυγατρικές χρησιμοποιούν συχνά τακτικές μεθόδους διαφήμισης. 

Τέτοιες μέθοδοι είναι το SEO (Search Engine Optimization), το PPC (Pay Per Click), το 

Email Marketing, το Display Marketing κ.α. 

4.2.6 e-Word of Mouth Marketing  

Ο αρχαιότερος τρόπος μεταφοράς της πληροφορίας από άτομο σε άτομο είναι μέσω του 

στόματος. Από το 1960 το Word-Of-Mouth ή «από στόμα σε στόμα» έχει αποτελέσει 

αντικείμενο σε περισσότερες από 70 μελέτες μάρκετινγκ Marketing (Trusov, Bucklin & 

Pauwels, 2007 as cited in Money et al., 1998). Το «από στόμα σε στόμα» μάρκετινγκ 

είναι μία μεγάλη ομπρέλα διαφορετικών προσεγγίσεων μάρκετινγκ (Soares, Pinho & 

Nobre, 2012). Τα μηνύματα που μεταδίδονται από στόμα σε στόμα είναι συνήθως πε-

ρισσότερο αξιόπιστα καθώς ο δέκτης του μηνύματος έχει τον λόγο να πιστεύει πως ο 

αποστολέας δεν έχει κανένα όφελος από την μεταφορά της πληροφορίας.  

Το Word-Of-Mouth είναι η πιο διαδεδομένη μέθοδος στην «offline» ζωή των ανθρώ-

πων για μεταφορά πληροφοριών, γεγονότων και επικοινωνία. Τα τελευταία χρόνια με 

την εμφάνιση του διαδικτύου το WOM έχει πάρει μία διαφορετική διάσταση και απο-

τελεί μία διαδεδομένη μέθοδο μάρκετινγκ στο διαδίκτυο. Ο ηλεκτρονικός τρόπος μετα-

φοράς «από στόμα σε στόμα» (e-WOM) έγινε αρκετά δημοφιλής ιδιαίτερα με την άν-

θηση των ηλεκτρονικών κοινωνικών δικτύων (Gil-Or, 2010) . 

Τα κοινωνικά δίκτυα επιτρέπουν στους καταναλωτές να επικοινωνούν με άλλους κατα-

ναλωτές και επιχειρήσεις, καθώς και οι επιχειρήσεις να επικοινωνούν με πελάτες, προ-

μηθευτές και επιχειρηματικούς εταίρους. Έτσι προσφέρουν ένα περιβάλλον για δρα-

στηριότητες μάρκετινγκ και ένα πλούτο word-of-mouth πληροφοριών σχετικά με εμπο-

ρικά σήματα και προϊόντα. Κατά τον σχεδιασμό-στήσιμο τέτοιων δραστηριοτήτων, οι 

επιχειρήσεις πρέπει να κατανοήσουν τη δυναμική της μετάδοσης «από στόμα σε στό-

μα», της αποκάλυψης πληροφοριών και την τάση που δημιουργείται γύρω από τη δια-

φήμιση. 

Επιχειρήσεις και εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο χρησιμοποιούν αρκε-

τές υποκατηγορίες WOM δραστηριοτήτων μάρκετινγκ. Κάποιες από αυτές είναι το Ιο-

γενές Μάρκετινγκ (Viral Marketing) και το Μάρκετινγκ Παραπομπής (Referral Market-

ing). Στην κατηγορία αυτή ανήκει και το Social Media Marketing στο οποίο θα ανα-

φερθούμε εκτενώς σε επόμενο κεφάλαιο (Trusov, Bucklin & Pauwels, 2007).  
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4.2.6.1 Viral Marketing  

Το Ιογενής Μάρκετινγκ αφορά την δημιουργία διασκεδαστικών ή ενημερωτικών μηνυ-

μάτων τα οποία έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να εξαπλωθούν από δέκτη σε δέκτη με τα-

χύτατους ρυθμούς. Σύμφωνα με τον Wilson, (2005) ιογενής μάρκετινγκ είναι «Κάθε 

στρατηγική που ενθαρρύνει τα άτομα να μεταφέρουν ένα διαφημιστικό μήνυμα μάρκε-

τινγκ σε άλλους, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την εκθετική αύξηση της έκθε-

σης και επιρροής του μηνύματος». Όπως οι ιοί εξαπλώνονται με ταχύτατους ρυθμούς, 

έτσι και η διάδοση «από στόμα σε στόμα» ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας γίνεται πο-

λύ γρήγορα μέσω του διαδικτύου.  

Μία ιογενής στρατηγική μάρκετινγκ για να είναι αποτελεσματική θα πρέπει να περιέχει 

κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία. Παρακάτω παρατίθενται κάποια από αυτά (Wilson, 

2005): 

o Παροχή Δωρεάν προϊόντων ή υπηρεσιών: Η λέξη «δωρεάν» είναι από τις πιο 

ισχυρές λέξεις στον χώρο του εμπορίου. Αρκετά ιογενή προγράμματα μάρκετινγκ 

προωθούν δωρεάν πολύτιμα προϊόντα ή υπηρεσίες με σκοπό να τραβήξουν την 

προσοχή των καταναλωτών. Μπορεί να πρόκειται για υπηρεσίες email, πληροφο-

ρίες, προγράμματα λογισμικού κ.α. 

o Παροχή εύκολης μεταφοράς: Το μέσο που μεταφέρει το μήνυμα μάρκετινγκ 

μέσω διαδικτύου πρέπει να μπορεί να το μεταφέρει γρήγορα και με τρόπο που να 

μπορεί να αναπαραχθεί 

o Γρήγορη διεύρυνση της μεθόδου μετάδοσης: Η ιογενή στρατηγική θα πρέπει 

να έχει γρήγορη επεκτασιμότητα διαφορετικά δεν θα επιτύχει 

o Εκμετάλλευση κοινών κινήτρων και συμπεριφορών: Η στρατηγική πρέπει να 

σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο που να οικοδομείται σε κοινά κίνητρα και συμπεριφο-

ρές 

o Αξιοποίηση υφιστάμενων δικτύων επικοινωνίας: Οι περισσότεροι άνθρωποι 

είναι κοινωνικοί και δημιουργούν γύρω τους ένα πυκνό δίκτυο από φίλους, συ-

νεργάτες, οικογένεια. Αυτά τα ανθρώπινα δίκτυα έχουν μία ισχυρή δύναμη που 

μπορούν να εκμεταλλευτούν οι έμποροι 

4.2.6.2 Referral Marketing  
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Το Μάρκετινγκ Παραπομπής είναι μία μέθοδος για προώθηση προϊόντων και υπηρε-

σιών σε νέους και υφιστάμενους πελάτες, συνήθως «από στόμα σε στόμα». Στα πλαίσια 

του διαδικτύου, χρησιμοποιώντας την έννοια του ψηφιακού μάρκετινγκ ως μία πλατ-

φόρμα, το Referral Marketing μετατρέπεται σε online Referral Marketing και η διάδοση 

των πληροφοριών και των γεγονότων για προϊόντα και υπηρεσίες πραγματοποιείται με 

ηλεκτρονικό τρόπο μεταφοράς WOM.  

Το Μάρκετινγκ Παραπομπής έχει ως στόχο την δημιουργία εργαλείων που θα επιτρέ-

πουν στους ικανοποιημένους πελάτες μιας εταιρίας να παραπέμπουν σε αυτήν φίλους, 

οικογένεια, συνεργάτες και γενικότερα ανθρώπους από το κοινωνικό τους περιβάλλον 

(Trusov, Bucklin & Pauwels, 2007). Μεγάλος αριθμός εταιριών και επιχειρήσεων προ-

σπαθεί να αξιοποιήσει την δύναμη του WOM δίνοντας κίνητρα στους πελάτες να πα-

ραπέμψουν άτομα σε αυτές. Αμοιβαίες παραπομπές προκύπτουν επίσης από την συνερ-

γασία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων εταιριών για παραπομπή πελατών ο ένας στον άλλο 

(Buttle, 1998). 

4.2.7 Video Marketing  

Το video marketing αναφέρεται στην διαφημιστική στρατηγική που ακολουθούν επι-

χειρήσεις για να προωθήσουν προϊόντα και υπηρεσίες με την χρήση σύντομων, ελκυ-

στικών και εκπαιδευτικών βίντεο (Wood, 2009). Η δημιουργία τέτοιων βίντεο αποτελεί 

έναν ελκυστικό τρόπο από μέρους των επιχειρήσεων για να πληροφορήσουν τους κα-

ταναλωτές σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες, εταιρικά νέα και εκδηλώσεις κ.α. 

Μια οπτική απεικόνιση έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ένα αντίκτυπο στο υποσυ-

νείδητο του θεατή. Ως εκ τούτου, ένα διαφημιστικό βίντεο θα πρέπει να είναι σύντομo, 

δελεαστικό και με πληροφοριακό χαρακτήρα. Αυτά τα χαρακτηριστικά σε ένα βίντεο 

μπορούν να βοηθήσουν έναν θεατή να διατηρήσει το μήνυμα για μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα. 

Η αυξανόμενη τάση των ανθρώπων να στρέφονται στο διαδίκτυο για αναζήτηση πλη-

ροφοριών είναι η αιτία της υιοθέτησης του διαδικτυακού βίντεο μάρκετινγκ (Wood, 

2009). Η απευθείας σύνδεση με βίντεο βοηθά στην επίτευξη ενός ευρύτερου φάσματος 

προοπτικών, δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να φτάσουν στους πελάτες-στόχο 

πιο γρήγορα και χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς. 
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Οι περισσότερες μελέτες πάνω στο video marketing ως εργαλείο-μέσο του internet 

marketing επικεντρώνονται στην δυναμική του YouTube όπου η επισκεψιμότητά του 

συνεχίζει να αυξάνεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια.  

4.2.7.1 YouTube Marketing 

Το YouTube ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2005 από τρείς πρώην υπαλλήλους της 

PayPal, τον Chad Hurlay, τον Steve Chen και τον Jawed Karim (Jarboe, 2012) ενώ το 

2006 αγοράστηκε από την Google. Σήμερα είναι η πιο δημοφιλής online βίντεο κοινό-

τητα που επιτρέπει σε εκατομμύρια ανθρώπους να ανακαλύπτουν, να παρακολουθούν 

και να κοινοποιούν αυθεντικά βίντεο.   

Το YouTube είναι μία ιστοσελίδα επικοινωνίας για όλο τον κόσμο. Οι χρήστες του δια-

δικτύου μπορούν να εγγραφούν σε αυτή την ιστοσελίδα και να ανεβάσουν βίντεο τα 

οποία αυτομάτως τίθενται στη διάθεση του κοινού. Τα βίντεο μπορούν να αναρτηθούν 

από οποιονδήποτε και χωρίς κανένα κόστος. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που το 

YouTube είναι ελκυστικό στις υιοθετήσεις στρατηγικών μάρκετινγκ. 

Πώς όμως μία επιχείρηση μπορεί στη πραγματικότητα να εκμεταλλευτεί αυτό το σπου-

δαίο εργαλείου του διαδικτύου; Μία επιχείρηση μπορεί να δημιουργήσει εύκολα και 

χωρίς κόστος έναν λογαριασμό στο site του YouTube και να εκμεταλλευτεί την σπου-

δαία δυνατότητα που της παρέχει για προβολή.  

Βασικά βήματα για να επιτύχει αυτή η στρατηγική μάρκετινγκ είναι τα εξής: 

o Περίγραμμα βασικής ιδέας: Πρώτα από όλα η επιχείρηση θα πρέπει να ξεκα-

θαρίσει τι είναι αυτό που πραγματικά θέλει να προωθήσει μέσα από ένα βίντεο. 

Έτσι θα προσπαθήσει να εστιάσει σε αυτό και να δημιουργήσει ένα βίντεο που 

θα ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα όμοιά του. Το βίντεο μπορεί να περιλαμβάνει 

κείμενο, εικόνα, ειδικά εφέ, ήχο, ακόμα και να παραπέμπει σε κάποια ιστοσελί-

δα της επιχείρησης 

o Συλλογή πληροφοριών: Στο YouTube οι χρήστες μπορούν να κάνουν αναζή-

τηση πληκτρολογώντας λέξεις κλειδιά που τους οδηγούν σε ανάλογα βίντεο. Η 

επιχείρηση θα πρέπει να πραγματοποιήσει μία έρευνα που θα αφορά τις λέξεις 

κλειδιά και φράσεις που οι χρήστες συνηθίζουν να πληκτρολογούν, και εκείνες 

τις λέξεις κλειδιά και φράσεις που χρησιμοποιούν οι ανταγωνιστές ως τίτλους 
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των βίντεό τους. Σήμερα στο διαδίκτυο διατίθενται και δωρεάν εργαλεία έρευ-

νας όπως το Google AdWords ή το Wordtracker 

o Επιλογή κατάλληλου τίτλου: Εφόσον ολοκληρωθεί η έρευνα για τις λέξεις 

κλειδιά το επόμενο σημαντικό βήμα είναι να καθοριστεί ο τίτλος του βίντεο. Ο 

τίτλος του βίντεο θα πρέπει να είναι σαν να απαντάει στον θεατή στην ερώτηση 

«Τι οφέλη μπορώ να αποκομίσω βλέποντας αυτό το βίντεο;» (Howard, 2009). 

Όσο πιο κοντά σε αυτή την απάντηση βρίσκεται το βίντεο τόσο καλύτερη θα 

είναι και η θέση του στις μηχανές αναζήτησης (SEO). 

Επιπρόσθετα, το YouTube επιτρέπει στους χρήστες να αναζητούν, να ανεβάζουν, να 

παρακολουθούν, να σχολιάζουν και να μοιράζονται τα βίντεο. Για τις επιχειρήσεις τα 

σχόλια πολλές φορές αποτελούν μία σημαντική πηγή πληροφοριών. Τα σχόλια μπορεί 

να είναι θετικά και ενθαρρυντικά μπορεί όμως να είναι και αρνητικά. Όλα μπορούν να 

δώσουν μια σημαντική εικόνα για το τι πιστεύουν τα άτομα σχετικά με το αντικείμενο 

που προωθείται μέσα από το βίντεο βοηθώντας έτσι την επιχείρηση να εφαρμόσει κα-

τάλληλες στρατηγικές. Ακόμα μία σημαντική λειτουργία που παρέχει το  YouTube εί-

ναι η δυνατότητα κοινής χρήσης των βίντεο με διάφορες ιστοσελίδες κοινωνικής δι-

κτύωσης όπως Facebook, Blogger, Google+, Twitter κ.α. Επιπρόσθετα το YouTube 

συνδέεται με το Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για απευθείας αποστολή βίντεο προς λογα-

ριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ένας συνδυασμός email και video marketing). 

4.2.8 Content Marketing  

Το Content Marketing είναι η διαδικασία δημιουργίας προωθητικού υλικού όπως κείμε-

να, άρθρα,  δημοσιεύσεις, video, e-books, white papers, που στοχεύει στην επικοινωνία 

μεταξύ επιχειρήσεων και πελατών και σκοπός του είναι να εμπνεύσει, να δημιουργήσει 

εμπιστοσύνη και να ενημερώσει δημιουργώντας μία αποτελεσματική εικόνα της επιχεί-

ρησης και ικανοποιώντας τις ανάγκες των καταναλωτών.  

4.2.8.1 Content Marketing και επιχειρήσεις  

Μία επιχείρηση που επιθυμεί να προωθηθεί στα πλαίσια μιας «έλξης» περιεχομένου 

(Miller & Washington, 2013) στο διαδίκτυο θα πρέπει να παρέχει στους υφιστάμενους 

και δυνητικούς της πελάτες ένα ισχυρό και επιβλητικό  περιεχόμενο. Το περιεχόμενο 

αυτό μπορεί να «φιλοξενείται» στην κύρια ιστοσελίδα της επιχείρησης, σε ιστοσελίδα 
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κοινωνικής δικτύωσης που έχει δημιουργήσει ή και σε άλλα μέσα του διαδικτύου που 

προβάλλεται (π.χ. σε forums, λίστες καταλόγων κ.α.). 

Η σημασία ενός επιβλητικού και σαγηνευτικού περιεχομένου υποστηρίχτηκε το 2011 

από τους συγγραφείς Vipin Mayar και Geoff Ramsey στο βιβλίο τους Digital Impact: 

The Two Secrets to Online Marketing Success. Το βιβλίο προτείνει τα περιεχόμενα για 

την προώθηση κάποιου εμπορικού σήματος ή προϊόντος ή υπηρεσίας να μην δημιουρ-

γούνται με τον ίδιο τρόπο (Honda, 2013). Οι εποχές έχουν αλλάξει και πρέπει να δίνε-

ται ιδιαίτερη προσοχή στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των σημερινών καταναλωτών, ι-

διαίτερα με την άνοδο των πλατφορμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των νέων 

τρόπων κατανάλωσης.  

Ένα περιεχόμενο που αναφέρεται σε ένα εμπορικό σήμα μιας επιχείρησης ή ενός προ-

ϊόντος (ή μιας σειράς προϊόντων ή υπηρεσίας) για να επιφέρει πραγματικά θετικά απο-

τελέσματα θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά (Honda, 2013): 

o Το περιεχόμενο θα πρέπει να έχει στοιχεία που θα δημιουργούν στον καταναλω-

τή μία διάθεση για συνομιλία για αυτά, θα παρακινούν το ενδιαφέρον του, θα 

του δημιουργούν έκπληξη, θα του κάνουν εντύπωση και θα είναι ενημερωτικά ή 

διασκεδαστικά 

o Το περιεχόμενο θα πρέπει να έχει στοιχεία που θα οδηγούν τον καταναλωτή να 

τα μοιραστεί με άλλους και να πραγματοποιεί κοινή χρήση 

o Τα στοιχεία του περιεχομένου θα πρέπει να έχουν μια δυνατή σύνδεση, ένα 

«γάντζο», με μέσα μαζικής ενημέρωσης 

o Ισχυρό περιεχόμενο είναι και ένας συνδυασμός όλων των παραπάνω 

Ανεξάρτητα από τα είδη μάρκετινγκ που μία επιχείρηση αποφασίζει να υιοθετήσει το 

μάρκετινγκ περιεχομένου θα πρέπει να είναι μέρος όλης της διαδικασίας μάρκετινγκ 

που υιοθετεί η επιχείρηση στο διαδίκτυο. Η ποιότητα του περιεχομένου είναι μέρος ό-

λων των μορφών μάρκετινγκ.  

Για παράδειγμα (What is content marketing, 2013): 

o Στο Social Media Marketing: Η στρατηγική του περιεχομένου παράγεται πριν 

από την στρατηγική Social Media Marketing 
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o Στο Search Engine Marketing: Οι μηχανές αναζήτησης ανταμείβουν τις επιχει-

ρήσεις που δημοσιεύουν ποιοτικά και με συνέπεια περιεχόμενα 

o Στο Pay Per Click: Για να λειτουργήσει το PPC θα πρέπει να ακολουθεί ένα 

σπουδαίο περιεχόμενο πίσω του 

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι το πιο δημοφιλές online κανάλι που χρησιμοποι-

ούν οι έμποροι για να οδηγήσουν την κυκλοφορία σε περιεχόμενα. Το 98% εκείνων που 

ακολουθούν το Content Marketing χρησιμοποιούν αυτό το κανάλι (Miller & 

Washington, 2013 as cited in Outbrain.Com, 2012). 

Επιπρόσθετα σε μία μελέτη της Skyword Inc για το ποια κανάλια και χώροι περιεχομέ-

νων είναι περισσότερο σημαντικά για το Content Marketing, οι κύριες ιστοσελίδες των 

επιχειρήσεων (με ποσοστό 88%) και οι εκστρατείες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

(με ποσοστό 73%) θεωρήθηκαν οι πιο σημαντικές για το Content Marketing. Τέταρτο 

και πέμπτο στην κατάταξη κατατάσσονται τα social media και η οργανική αναζήτηση 

με ποσοστά 68% και 64% αντίστοιχα. Στην εν λόγω έρευνα τα κανάλια δεν συγκρίνο-

νται μεταξύ τους. Οι ερωτηθέντες απαντούν για το κάθε ένα ξεχωριστά πόσο σημαντικό 

το θεωρούν και τα ποσοστά είναι εκείνα για όσους απάντησαν πως τα θεωρούν «εξαι-

ρετικά σημαντικό» και «σημαντικό». (Which channels and content areas are deemed 

most important for Content Marketing, 2013).  

 

Εικόνα 1: Most Important Content Marketing Channels (Πηγή: Marketing Charts, Σε-

πτέμβριος 2013)  
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4.2.9 Inbound Marketing  

Το Inbound Marketing αναφέρεται στην διαφήμιση και προώθηση μιας εταιρείας ή υ-

πηρεσίας /προϊόντος, μέσα από πολλά και διαφορικά μέσα επικοινωνίας όπως blogs, 

podcasts, video, eBooks, eNewsletters, whitepapers, SEO, Social Networks κ.α. (Pres-

cott, 2012). Πρόκειται για έναν συνδυασμό πολλών μέσων τα οποία εμφανίζονται στην 

εικόνα 2.  

 

Εικόνα 2: A diagram illustrating the techniques that fit the Inbound Marketing para-

digm (Πηγή: Fishkin, 2011)  

4.2.9.1 Inbound Marketing και επιχειρήσεις  

Όλες σχεδόν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο έχουν ένα κοινό 

στόχο. Να οδηγήσουν τους χρήστες μέσα από διάφορα μέσα επικοινωνίας που διαθέτει 

ο διαδικτυακός χώρος στις προσωπικές ιστοσελίδες της επιχείρησης. Η κύρια παρουσία 

μιας επιχείρησης στο διαδίκτυο εδράζεται στην προσωπική της ιστοσελίδας, εκεί ο εν-

διαφερόμενος μπορεί να πληροφορηθεί για τα πάντα και να έρθει σε επικοινωνία με την 

επιχείρηση. 

Υπάρχουν πάρα πολλά εργαλεία που μπορούν να προσελκύσουν τους χρήστες του δια-

δικτύου σε ένα site μιας επιχείρησης. Σε αυτά τα εργαλεία αναφέρεται και το inbound 

marketing. Μερικά από αυτά είναι (Inbound Methodology, 2013): 
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o Blogs: Τα blogs είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για την προσέλκυση νέων 

πελατών σε ιστοσελίδες. Ένα εκπαιδευτικό και ενημερωτικό περιεχόμενο σε 

συνδυασμό με τη δυνατότητα ερωταπαντήσεων είναι ένας διαδραστικός τρόπος 

προσέλκυσης και ενημέρωσης πελατών 

o Social Media: Σε έναν κοινωνικό ιστό η επιχείρηση μπορεί να κοινοποιεί και να 

μοιράζεται αξιοσημείωτα περιεχόμενα και πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με 

τις δράσεις της θέτοντας έτσι ένα πιο ανθρώπινο πρόσωπο στο εμπορικό της 

σήμα και υπόσταση  

o Search Engine Optimization: Οι online καταναλωτές όταν ξεκινούν μία διαδι-

κασία αγοράς ή έρευνα αγοράς στο διαδίκτυο συνήθως χρησιμοποιούν μηχανές 

αναζήτησης στις οποίες πληκτρολογούν λέξεις/κλειδιά. Κάθε επιχείρηση που 

δραστηριοποιείται στο Διαδίκτυο θα πρέπει προσεκτικά να αναλύει λέ-

ξεις/κλειδιά που χρησιμοποιούν οι χρήστες, να δημιουργεί κατάλληλα περιεχό-

μενα και να βελτιστοποιεί την ιστοσελίδα της (SEO). Με αυτό τον τρόπο μπορεί 

να οικοδομήσει δεσμούς με πιθανούς αγοραστές οι οποίοι θα την βρίσκουν 

σύμφωνα με αυτό που ψάχνουν και η επιχείρηση το υποστηρίζει 

Εφόσον οι επιχειρήσεις καταφέρουν να προσελκύσουν καταναλωτές στους ιστοχώρους 

τους το επόμενο βήμα είναι να συγκεντρώσουν πληροφορίες για αυτούς. Το πιο σύνη-

θες για τις επιχειρήσεις είναι να αποκτήσουν λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομεί-

ου από τους υποψήφιους πελάτες και να εφαρμόσουν την στρατηγική του email market-

ing. Όπως αναφέρεται και την ενότητα του email marketing οι επιχειρήσεις πρέπει να 

αποσπάσουν στοιχεία και πληροφορίες από τους καταναλωτές (και δυνητικούς πελάτες) 

με «νόμιμο» τρόπο και με την συγκατάθεσή τους. Για να το πετύχουν αυτό θα πρέπει 

να προσφέρουν στους καταναλωτές κάποια «ανταλλάγματα», όπως σπουδαία περιεχό-

μενα (Honda, 2013), whitepapers, δηλαδή επίσημα έγγραφα που βοηθούν τους αναγνώ-

στες να κατανοήσουν ένα θέμα ή να πάρουν μια απόφαση και τους παρέχει εταιρικά 

μηνύματα (Stelzner, 2008), ηλεκτρονικά βιβλία και οποιαδήποτε υπηρεσία θα μπορού-

σε να φανεί χρήσιμη.  

Η επιχείρηση χρησιμοποιώντας όσο περισσότερα αποτελεσματικά μέσα μπορεί θα κα-

ταφέρει να μετατρέψει μέρος του κοινού του διαδικτύου σε πελάτες που αυτό είναι και 

ένα από τα κυρίαρχα ζητούμενα. Επιπρόσθετα, με αυτό τον τρόπο μπορεί να διατηρεί 

και να ανανεώνει τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των ήδη υπαρχόντων πελατών. 
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4.3 Συμπεράσματα 

Η εν λόγω μελέτη έκρινε σκόπιμο να εστιάσει αρχικά στο Social Media Marketing ως 

ένα κυρίαρχο μέσο Internet Marketing στο οποίο διακρίνεται μια ιδιαίτερη σύνδεση με 

πολλά από τα αναλυθέντα μέσα. Αποτελεί ένα αρκετά δημοφιλές μέσο διαδικτυακού 

μάρκετινγκ λόγω της ραγδαίας εξέλιξης των κοινωνικών δικτύων ως ένα ξεχωριστό εί-

δος online κοινοτήτων και μπορεί να κυριαρχήσει ως βασικό μέσο μάρκετινγκ ενσωμα-

τώνοντας στο εσωτερικό του και άλλα μέσα.  

Συγκεκριμένα: 

Η χρήση των emails ως μέσο επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων και ενδιαφερόμενων 

συνδέεται άμεσα με τα κοινωνικά δίκτυα σήμερα. Οποιαδήποτε επιχείρηση που δρα-

στηριοποιείται στο Διαδίκτυο δημιουργεί ένα τουλάχιστον λογαριασμό ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου ως μέσο επικοινωνίας. Τα email μιας επιχείρησης χρησιμοποιούνται τόσο 

στην κύρια ιστοσελίδα της επιχείρησης όσο και σε Ιστοσελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης 

στις οποίες είναι ενεργό μέλος. Όσον αφορά τις ΙΚΔ, οι επιχειρήσεις τείνουν να ενσω-

ματώνουν στα email που αποστέλλουν, συνδέσεις προς τις ΙΚΔ τους υποδείχνοντας 

στους παραλήπτες την μετάβαση στις εν λόγω Σελίδες για περαιτέρω πληροφορίες. Α-

κόμα, πολλές ΙΚΔ όπως το Facebook παρέχουν τη δυνατότητα σύνδεσης της Σελίδας με 

επαφές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Το  Social Media Marketing συνδέεται άμεσα και με το e-WOM. Τα κοινωνικά δίκτυα 

επιτρέπουν την άμεση επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ατόμων. 

Επομένως κατά τον προγραμματισμό του μάρκετινγκ απαιτείται η κατανόηση της δυ-

ναμικής του e-WOM και η χρήση WOM δραστηριοτήτων μάρκετινγκ.  

Μια στρατηγική Video Marketing μπορεί να ενσωματωθεί επιτυχώς σε μία στρατηγική 

Social Media Marketing. Οι περισσότερες ΙΚΔ επιτρέπουν την ενσωμάτωση και κοινο-

ποίηση βίντεο. Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την δυναμική των βίντεο στις ΙΚΔ τους 

για προβολή.  

Το  Social Media Marketing περιλαμβάνει πρωτίστως την διαχείριση και διακίνηση πε-

ριεχομένων, είτε αυτό είναι βίντεο, εικόνα, κείμενο, άρθρα κ.α. Το περιεχόμενο είναι το 

Α και το Ω για τις ΙΚΔ γεγονός που οδηγεί αυτόματα στην υιοθέτηση μιας στρατηγικής 

Content Marketing. 
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Τέλος τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα μέσα επικοινωνίας 

που περιλαμβάνει το Inbound Marketing για τον λόγο ότι κάποια από αυτά μπορούν να 

υποστηρίξουν και άλλα μέσα του  Inbound όπως Infographics, βίντεο, emails, WOM 

στα οποία έγινε ήδη αναφορά. Επίσης εκπροσωπεύουν και τον κύριο στόχο του In-

bound Marketing, να οδηγήσουν δηλαδή τα κατάλληλα άτομα στην κύρια ιστοσελίδα 

της επιχείρησης μέσα από συνδέσμους.  

Επόμενο μέσο στο οποίο γίνεται εστίαση είναι το Search Engine Marketing. Ένας από 

τους κυρίαρχους στόχους μιας επιχείρησης που δραστηριοποιείται στο Διαδίκτυο είναι 

η καλύτερη δυνατή κατάταξη της κύριας ιστοσελίδας της στις μηχανές αναζήτησης. Οι 

δεύτερες αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία μέσω των οποίων οι χρήστες 

αναζητούν και βρίσκουν αυτό που ψάχνουν. Παρατηρήθηκε επίσης μια ιδιαίτερη σύν-

δεση με κάποια από τα αναλυθέντα μέσα και θεωρήθηκε χρήσιμο να αναλυθεί περαιτέ-

ρω ως σπουδαίο στρατηγικό μέσο για επιχειρήσεις.  

Συγκεκριμένα: 

Το SEM περιλαμβάνει μεθόδους βελτιστοποίησης και διαφήμισης τις οποίες χρησιμο-

ποιούν πολλές θυγατρικές στα πλαίσια του Affiliate Marketing.  

Μια στρατηγική Video Marketing στο Διαδίκτυο θα πρέπει να λάβει υπόψη της τις μη-

χανές αναζήτησης κυρίως κατά την επιλογή τίτλου των βίντεο.  

Στην στρατηγική του SEM, το περιεχόμενο είναι επίσης το Α και το Ω. Οι μηχανές α-

ναζήτησης ανταμείβουν το ποιοτικό περιεχόμενο. Η υιοθέτηση μιας στρατηγικής Con-

tent Marketing είναι απαραίτητη και εδώ. 

Τέλος, με το SEM επιτυγχάνεται ο κυρίαρχος στόχος του Inbound Marketing. Να οδη-

γηθούν δηλαδή οι χρήστες του Διαδικτύου στις προσωπικές ιστοσελίδες της επιχείρη-

σης μέσα από τις μηχανές αναζήτησης.  
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Kεφάλαιο 5: Social Media Marketing  

5.1 Τι είναι το Social Media Marketing 

Το Social Media Marketing αφορά όλες εκείνες τις διαδικασίες για προβολή μίας επι-

χείρησης και προσέλκυσης πελατών (προμηθευτών και επιχειρηματικών εταίρων) χρη-

σιμοποιώντας μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι προωθητικές ενέργειες επιτυγχάνονται 

χρησιμοποιώντας ΙΚΔ όπως το Facebook, Twitter, LinkedIn κ.α.  

5.2 Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και ΙΚΔ  

Σύμφωνα με τον Cohen (2009) «Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media) μπο-

ρούν να θεωρηθούν ως μία ως μία στρατηγική και μέσο μετάδοσης, ενώ η Κοινωνική 

Δικτύωση (Social Networking) είναι ένα εργαλείο σύνδεσης με άλλους». Ο όρος μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης αναφέρεται γενικά στα μέσα αλληλεπίδρασης ομάδων ανθρώ-

πων μέσω διαδικτυακών κοινοτήτων. 

Όταν πρόκειται για online (σε απευθείας σύνδεση) κοινωνική δικτύωση, χρησιμοποιού-

νται ΙΚΔ. Οι έννοιες των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και των ΙΚΔ μπορεί να είναι 

αλληλεπικαλυπτόμενες δεν ταυτίζονται όμως απόλυτα μεταξύ τους. Οι ΙΚΔ (όπως και 

τα blogs, τα forums, τα ιστολόγια) είναι μορφές των social media που έχουν βιώσει την 

πιο μεγάλη ανάπτυξη (Diffley et al. 2011) και για αυτό το λόγο κρίνεται σκόπιμο να 

μελετηθούν. 

Από την ματιά ενός περισσότερου περιεκτικού ορισμού, οι Ahlqvist, Bäck, Halonen & 

Heinonen, (2008) υποστηρίζουν πως «ο ορισμός των social media είναι χτισμένος πάνω 

σε τρία βασικά στοιχεία: το περιεχόμενο, τις κοινότητες και το Web 2.0». Το περιεχό-

μενο αφορά εκείνο το οποίο δημιουργείται από τον χρήστη (UGC-user-generated con-

tent) και μπορεί να είναι διαφόρων ειδών όπως φωτογραφία, κείμενο, βίντεο, παρουσί-

αση πληροφοριών, ετικέτες (Krishnamurthy & Dou, 2008). Οι κοινότητες στην εν λόγω 

μελέτη εμφανίζονται μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, δηλαδή τις ΙΚΔ ενώ το τρίτο στοι-

χείο αφορά την νέα γενιά του Παγκόσμιου Ιστού.  
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Εικόνα 3: Social media triangle (Πηγή: Ahlqvist, Bäck, Halonen & Heinonen, 2008) 

5.2.1 User Generated Content  

Οι πολλαπλές εφαρμογές στο διαδίκτυο έχουν αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι 

άνθρωποι επικοινωνούν, δουλεύουν, διασκεδάζουν και σχετίζονται μεταξύ τους. Η εμ-

φάνιση του Διαδικτύου και των ασύρματων τεχνολογιών επικοινωνίας  θα μπορούσε να 

δημιουργήσει ένα ψηφιακό χάσμα στην κοινωνία επειδή επιτρέπουν στους ανθρώπους 

να αλληλεπιδρούν σε ασύλληπτα επίπεδα (Acar & Polonsky 2007). Προηγμένοι δίαυλοι 

επικοινωνίας μέσω του Διαδικτύου όπως η απευθείας σύνδεση με πύλες, οι ομάδες αλ-

ληλογραφίας, τα blogs, αλλά κυρίως οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης έχουν γίνει 

εξαιρετικά δημοφιλείς.  

Η νέα γενιά του Παγκόσμιου Ιστού (ο όρος Web 2.0) επέτρεψε την αύξηση της συμμε-

τοχής των χρηστών με την εμφάνιση των περιεχομένων που δημιουργούνται από τον 

χρήστη (UGC-user-generated contents). Ένα κλασικό παράδειγμα UGC, περιλαμβάνει 

απόψεις και γνώμες, συμβουλές και σχόλια σχετικά με προϊόντα, εμπορικά σήματα, ε-

ταιρίες (συνήθως από προσωπικές εμπειρίες) που υπάρχουν καταχωρημένα σε αναρτή-

σεις καταναλωτών από συζητήσεις στο διαδίκτυο, σε forum, blogs, SNSs κ.α. Το UGC 

βρίσκεται πανταχού παρών στο ηλεκτρονικό εμπόριο σήμερα και αναπτύσσεται ταχύ-

τατα. 

Ένα αξιοσημείωτο παράδειγμα τέτοιων περιεχομένων είναι η εμφάνιση των online κοι-

νωνικών δικτύων. Τα κοινωνικά δίκτυα που είναι παράδειγμα UGCs (Soares, Pinho & 

Nobre, 2012) είναι μία από τις μεγαλύτερες εξελίξεις του Διαδικτύου τον 21
ο
 αιώνα. 

Προσελκύουν τόσο απλούς χρήστες όσο και επιχειρήσεις. Σήμερα υπάρχουν πάνω από 

300 ενεργά κοινωνικά δίκτυα που το κάθε ένα έχει τα δικά του χαρακτηριστικά και οι 
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εταιρίες ολοένα προσπαθούν να διεισδύσουν σε αυτά και να αδράξουν επιχειρηματικές 

ευκαιρίες.  

5.3 Εισαγωγή στα Κοινωνικά Δίκτυα  

Ένα Κοινωνικό Δίκτυο είναι ένα ξεχωριστό είδος μιας online κοινότητας στην οποία τα 

άτομα οδηγούνται από μία συναισθηματική ώθηση (Soares, Pinho & Nobre, 2012). Τα 

κοινωνικά δίκτυα διαδραματίζουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητα 

πολλών εκατομμυρίων ανθρώπων. Μέσα από αυτά τα άτομα αναπτύσσουν ισχυρές κοι-

νωνικές σχέσεις, έλεγχο στις κοινωνικές τους αλληλεπιδράσεις, καλύπτουν διάφορες 

καταναλωτικές ανάγκες, ενημερώνονται, ανταλλάσουν απόψεις και εμπειρίες, δίνουν 

και παίρνουν οδηγίες και πληροφορίες που βοηθούν στην λήψη αποφάσεων. 

5.3.1 Ορισμός ΙΚΔ  

Στις περισσότερες μελέτες και αναφορές των κοινωνικών δικτύων, ο ορισμός που κυρι-

αρχεί για να περιγράψει τις ΙΚΔ είναι αυτός των Boyd και Ellison (2007) σύμφωνα με 

τους οποίους: «Οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης είναι διαδικτυακές εφαρμογές 

που επιτρέπουν στα άτομα
 
να δημιουργούν ένα δημόσιο ή ημι-δημόσιο προφίλ σ’ ένα 

οριοθετημένο σύστημα, να δημιουργούν και να καταγράφουν μια λίστα άλλων χρηστών 

με τους οποίους μοιράζονται κάποιου είδους σύνδεση, και να βλέπουν τη δικιά τους 

λίστα με συνδέσεις και εκείνων που έχουν δημιουργηθεί από άλλους εντός των ορίων 

του συστήματος. Η φύση και η ονοματολογία αυτών των συνδέσεων πιθανόν να διαφέ-

ρουν από ιστοσελίδα σε ιστοσελίδα» 

Μορφές ΙΚΔ συναντάμε στην ιστορία από την δεκαετία του 70΄.Για παράδειγμα το 

1960 ιδρύθηκε το CompuServe (γνωστό με το ακρώνυμο CIS) υπό την αιγίδα του Jeff 

Wilkins ως μία θυγατρική ασφαλιστικής εταιρίας ζωής. Tο CompuServe ήταν η πρώτη 

μεγάλη online εμπορική υπηρεσία στις Ηνωμένες Πολιτείες η οποία κυριάρχησε έως τα 

μέσα της δεκαετίας του 1990. Έπειτα εμφάνισαν άνοδο υπηρεσίες όπως η AOL  όπου 

οι άνθρωποι μπορούσαν να συγκεντρώνουν και να μοιράζουν αρχεία και ιδέες (Grant & 

Meadows, 2012 as cited in Nickson, 2009). Στην συνέχεια συναντάμε πολλαπλές μορ-

φές κοινωνικής δικτύωσης που αναφέρονται αναλυτικά την ενότητα που ακολουθεί.  

5.3.2 Ιστορική αναδρομή  

Μία επισκόπηση στην βιβλιογραφία προδίδει πως η ιστορία της online κοινωνικής δι-

κτύωσης,  η οποία μοιάζει στα χαρακτηριστικά του σήμερα, ξεκινάει από το 1978 όταν 



 

31 
 

ο Freeman ίδρυσε το Ηλεκτρονικό Σύστημα Ανταλλαγής Πληροφοριών στο Ινστιτούτο 

Τεχνολογίας του New Jersey. Το σύστημα αυτό επέτρεπε στους χρήστες να στέλνουν 

ηλεκτρονικά μηνύματα μεταξύ τους, να βλέπουν έναν πίνακα ανακοινώσεων και να 

χρησιμοποιούν την λίστα διακομιστή (Wasserman & Faust, 1994). 

Η πρώτη αναγνωρίσιμη ΙΚΔ παρουσιάστηκε το 1997 και ήταν η SixDegrees.com. Η 

SixDegrees.com επέτρεπε στους χρήστες να δημιουργούν προφίλ, λίστες με φίλους και 

αργότερα στις αρχές του 1998 να κάνουν και σερφινγκ με την λίστα των «φίλων» τους. 

Πριν από αυτή την ιστοσελίδα προϋπήρχε η έννοια των προφίλ χρηστών. Τα προγράμ-

ματα AIM και ICQ υποστήριζαν λίστες «φίλων» παρόλο που εκείνοι οι φίλοι δεν ήταν 

ορατοί σε άλλους. Το Classmates.com  επέτρεπε στους χρήστες του να προσεταιρίζο-

νται με το κολέγιο ή το γυμνάσιο τους και να κάνουν σερφινγκ  μη μπορώντας όμως να 

δημιουργούν λίστες με φίλους ή προφίλ. Μέχρι χρόνια αργότερα η SixDegrees.com ή-

ταν η πρώτη ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης που συνδύαζε όλα τα χαρακτηριστικά 

που ταιριάζουν με ένα κοινωνικό δίκτυο όπως το γνωρίζουμε σήμερα. Παρόλο που είχε 

προσελκύσει εκατομμύρια χρήστες δεν κατάφερε να επιβιώσει και το 2000 έπαψε να 

προσφέρει υπηρεσίες (Boyd & Ellison, 2007). 

Από το 1997 έως το 2001 εμφανίστηκαν μία σειρά από εργαλεία που υποστηρίζουν την 

διαδραστικότητα ατόμων μέσα σε ηλεκτρονικές κοινότητες επιτρέποντάς τους να δημι-

ουργούν προσωπικά προφίλ και λίστες «φίλων». Σελίδες κοινωνικής δικτύωσης όπως η 

AsianAvenue, η BlackPlanet και η MiGente επέτρεπαν στους χρήστες να δημιουργούν 

προσωπικά, επαγγελματικά και ημερολογιακά προφίλ. Οι χρήστες μπορούσαν να ανα-

γνωρίσουν φίλους στα προφίλ τους χωρίς να απαιτείται έγκριση για τις συνδέσεις. Τον 

Απρίλιο του 1999 δημιουργήθηκε το κοινωνικό δίκτυο  LiveJournal από τον αμερικανό 

προγραμματιστή Brad Fitzpatrick. Στο δίκτυο αυτό οι χρήστες μπορούν να διατηρούν 

ένα blog, περιοδικό ή ημερολόγιο. Ένας μεγάλος αριθμός πολιτικών ειδημόνων ιδίως 

στη Ρωσία χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του δικτύου για πολιτικό σχολιασμό. Το Cy-

World είναι μία Νότιο-Κορεάτικη ιστοσελίδα εικονικού κόσμου η οποία δημιουργήθη-

κε το 1999 και το 2001 προστέθηκαν σε αυτή χαρακτηριστικά κοινωνικού δικτύου 

(Boyd & Ellison, 2007).  

Το επόμενο κύμα ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης ξεκίνησε όταν παρουσιάσθηκε το 

Ryze.com το 2001 με στόχο την επέκταση επιχειρηματικών δικτύων για μεγιστοποίηση 

της αποτελεσματικότητας μιας επιχείρησης (Boyd & Ellison, 2007). Το Ryze.com πα-

ρέχει στα μέλη του υπηρεσίες σχετικά με τη λήψη επιχειρηματικών συμβουλών, πλη-
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ροφορίες σχετικά με επιχειρηματικούς πόρους, επιχειρηματικές ευκαιρίες και μετράει 

πάνω από 600.000 μέλη-χρήστες (Ryze.com). Η δημοτικότητα της δεν κατάφερε να εί-

ναι υψηλή συγκριτικά με συνυφασμένα κοινωνικά δίκτυα όπως το Tribe.net και το 

LinkedIn με το δεύτερο να αποτελεί μια ισχυρή ιστοσελίδα υπηρεσιών (Boyd & 

Ellison, 2007). Στην ίδια κατηγορία όμως κοινωνικών δικτύων ανήκει και το Friendster. 

Παρόλο που το Friendster αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες απογοητεύσεις του Διαδι-

κτύου(Chafkin, 2007) αξίζει η αναφορά διότι εξακολουθεί να θεωρείται ένα από τα με-

γάλα ονόματα στον χώρο των κοινωνικών δικτύων.  

Το Friendster δημιουργήθηκε το 2002 από τον καναδό προγραμματιστή Jonathan 

Abrams ως μία ολοκλήρωση του Ryze και επικεντρώθηκε στην δημιουργία γνωριμιών. 

Η βασική ιδέα του δικτύου ήταν ότι οι γνωριμίες θα είναι πιο αποτελεσματικές εφόσον 

υπάρχει η δυνατότητα οι χρήστες να κάνουν αναζήτηση στους φίλους των φίλων τους 

ώστε να πραγματοποιούνται επαφές μεταξύ σχετικά γνωστών και όχι εντελώς αγνώ-

στων προσώπων. Και αυτή την δυνατότητα παρείχε εντέλει. Παρόλο όμως που στην 

αρχή γνώρισε τεράστια απήχηση δεν άργησε η κατάρρευση του. Οι λόγοι αφορούσαν 

κυρίως τεχνικά προβλήματα αλλά και αλλαγή στην κουλτούρα των ανθρώπων (Boyd & 

Ellison, 2007).  

Στην συνέχεια της λίστας των κορυφαίων ΙΚΔ ,την σκυτάλη πήρε το LinkedIn και έπει-

τα το MySpace με έναρξη λειτουργίας το 2003.Το δεύτερο απέσπασε αρκετούς χρήστες 

από το Friendster. Έπειτα διακρίνεται το Facebook (αρχικά το 2004 μόνο για τους φοι-

τητές του Harvard), το YouTube με έναρξη λειτουργίας το 2005 και το Twitter το 2006.  
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Εικόνα 4: Χρονοδιάγραμμα ημερομηνιών έναρξης των πιο μεγάλων ΙΚΔ από το 1997 

έως το 2006, (Boyd & Ellison, 2007) 

5.3.3 Χαρακτηριστικά και τύποι ΙΚΔ 

Οι ΙΚΔ παρουσιάζουν συνήθως ένα παρόμοιο υπόβαθρο αλλά μπορεί να διαφέρουν ως 

προς τα πληροφοριακά και τεχνικά τους χαρακτηριστικά. Ένα βασικό χαρακτηριστικό 

που έχουν σχεδόν όλες είναι τα προφίλ χρηστών.  

Σε κάθε ΙΚΔ αρχικά δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να συμμετάσχει σε αυτή δημι-

ουργώντας ένα προσωπικό λογαριασμό και έπειτα μια σελίδα που θα απεικονίζει το 

προφίλ του. Η σελίδα προφίλ είναι η κύρια θέση του χρήστη στην ιστοσελίδα στην ο-

ποία μπορεί να καταγράφει ποικίλες πληροφορίες που τον αντιπροσωπεύουν (Boyd & 
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Ellison 2008). Συνήθως οι πληροφορίες που μπορεί να συμπληρώσει ο χρήστης προτεί-

νονται από την ιστοσελίδα. Οι πληροφορίες μπορεί να αφορούν προσωπικά στοιχεία, 

επίπεδο μόρφωσης, ενδιαφέροντα κ.α.  

Από την στιγμή που ο χρήστης δημιουργήσει τον λογαριασμό και το προφίλ του μπορεί 

να αδράξει τις υπηρεσίες που του παρέχει η ιστοσελίδα. Οι υπηρεσίες αυτές διαφέρουν 

ανάλογα με τον τύπο της ιστοσελίδας. Για παράδειγμα υπάρχουν ΙΚΔ που επικεντρώ-

νονται στην επαφή και επικοινωνία μεταξύ των χρηστών (Facebook, Twitter και 

MySpace. Μία άλλη κατηγορία είναι εκείνα που δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες 

να μοιραστούν αποκλειστικά περιεχόμενα βίντεο και φωτογραφίας σε απευθείας σύν-

δεση (YouTube, Picasa και Flickr). Υπάρχουν επίσης τα επαγγελματικά κοινωνικά δί-

κτυα που έχουν σχεδιαστεί προκειμένου να προσφέρουν ευκαιρίες καριέρας και σχετί-

ζονται με ανάπτυξη (LinkedIn).  

5.3.4 Πλεονεκτήματα  

Η χρήση online κοινωνικών δικτύων προσφέρει στους χρήστες πολλαπλά οφέλη τα ο-

ποία είναι πραγματικά. Συνοψίζοντας τα πλεονεκτήματα ενός κοινωνικού δικτύου γενι-

κά, θα λέγαμε πως προσφέρει τα εξής (Kimberly 1, 2011): 

Παγκόσμια Συνδεσιμότητα  

Παρά το γεγονός ότι το Facebook, το Twitter, το LinkedIn και το MySpace είναι ίσως 

οι πιο γνωστές ΙΚΔ, υπάρχουν και άλλες ιστοσελίδες που μπορούν να υποστηρίξουν 

επικοινωνία και σύνδεση ανθρώπων και επιχειρήσεων, μέσω του Διαδικτύου.  Το Δια-

δίκτυο συγκεντρώνει πλήθος ατόμων από όλο τον κόσμο δίνοντας τη δυνατότητα δημι-

ουργίας δεσμών και κοινοτήτων ανεξάρτητα από την γεωγραφική απόσταση, τον πολι-

τισμό, τις συνήθειες και τα χαρακτηριστικά των ατόμων.  

Ποικίλες Ομάδες Ενδιαφέροντος 

Τα άτομα που επιλέγουν ένα κοινωνικό δίκτυο ως μέσο αλληλεπίδρασης έχουν την δυ-

νατότητα επίσης να επιλέξουν και τον περίγυρο με τον οποίο επιθυμούν να αλληλεπι-

δρούν. Συνομιλούν, παρατηρούν και συμμετέχουν σε ότι αυτά επιλέξουν. Ουσιαστικά 

τα κοινωνικά δίκτυα παρέχουν ένα μεγάλο πλήθος κοινωνικών ομάδων, ώστε οι χρή-

στες να μπορούν να αναζητήσουν εκείνη την ομάδα που τους εκφράζει καλύτερα και να 

αποκομίσουν τα μεγαλύτερα οφέλη από αυτήν. 

http://www.linkedin.com/
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Ανταλλαγή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο 

Πολλές ΙΚΔ ενσωματώνουν ένα άμεσο χαρακτηριστικό μηνυμάτων το οποίο ουσιαστι-

κά επιτρέπει την ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο μέσω chat. Το 

περιεχόμενο αυτών των μηνυμάτων μπορεί να είναι κείμενο, φωτογραφίες, ακόμα και 

βίντεο. 

Προφίλ χρηστών 

Οι ΙΚΔ επιτρέπουν στον χρήστη (άνθρωπος ή επιχείρηση ή οργανισμός) να δημιουργεί 

ένα προφίλ κοινωνικής δικτύωσης δωρεάν. Μέσα από αυτό το προφίλ μπορεί να προω-

θηθεί ένα προϊόν, μια υπηρεσία, μία ιδέα κα. Ένα κοινωνικό δίκτυο αποτελεί και μέσω 

στοχευόμενης διαφήμισης. 

Ταχύτητα διάχυσης ειδήσεων  

Σήμερα στα περισσότερα κοινωνικά δίκτυα σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η ταχύ-

τητα με την οποία διαδίδονται ειδήσεις από όλο και σε όλο το κόσμο. Οι ειδήσεις αυτές 

καταφθάνουν στις οθόνες των χρηστών είτε από απλούς χρήστες που τις αναρτούν, είτε 

από προφίλ επίσημων ειδησεογραφικών μέσων. Η εξάπλωση των ειδήσεων είναι άμεση 

και δραστική.  

5.3.5 Μειονεκτήματα  

Όταν η κοινωνική δικτύωση δεν έχει απώτερο σκοπό και στόχο μπορεί να οδηγήσει σε 

εθισμό και αρνητικές επιπτώσεις τόσο στην προσωπική, επαγγελματική και ψυχολογική 

ζωή του ανθρώπου.  

Συνοψίζοντας τα μειονεκτήματα ενός κοινωνικού δικτύου, θα λέγαμε πως είναι τα εξής 

(Kimberly 2, 2011): 

Απρόσωπη επικοινωνία 

Μέσω των κοινωνικών δικτύων τα άτομα μπορούν να επικοινωνούν άμεσα αλλά σε ει-

κονικό περιβάλλον. Δεν υπάρχει επαφή και πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία, δεν υ-

πάρχει αμεσότητα. Πολλές φορές οι χρήστες έρχονται σε επαφή και διασυνδέονται με 

παντελώς αγνώστους. Τέτοιου είδος επαφές ενέχουν κινδύνους που δεν μπορούν να α-

ντιμετωπισθούν από απόσταση.  
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Έκθεση στο Διαδίκτυο 

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που εμφανίζονται αυτή την εποχή στο χώρο των 

κοινωνικών δικτύων είναι η έκθεση ατόμων και κυρίως παιδιών στο Διαδίκτυο. Η ανε-

ξέλεγκτη χρήση των κοινωνικών δικτύων από άτομα όλων των ηλικιών και κυρίως από 

ανήλικα παιδιά αυξάνει τις περιπτώσεις διαδικτυακών εκφοβισμών και παρενοχλήσεων. 

Τα online κοινωνικά δίκτυα είναι χώροι όπου μπορεί να συγκεντρώνεται πλήθος διαφο-

ρετικών και άγνωστων μεταξύ τους ατόμων. 

Κίνδυνος παραβίασης προσωπικών δεδομένων  

Η διασφάλιση προσωπικών δεδομένων στο Διαδίκτυο είναι αμφίβολη. Οι κακόβουλες 

επιθέσεις αποτελεί πλέον ένα συχνό φαινόμενο. Είναι λάθος για κάποιον να νομίζει πως 

τα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες που παρέχει σε τέτοιους διαδικτυακούς τόπους 

όπως τα κοινωνικά δίκτυα είναι ασφαλή και πλήρως απόρρητα. Απαιτείται ιδιαίτερη 

προσοχή και έλεγχος στα δεδομένα που εκτίθενται στο Διαδίκτυο.  

Σπατάλη παραγωγικού χρόνου 

Πολλοί άνθρωποι περιηγούνται σε τέτοιες ιστοσελίδες όχι για κάποιο ουσιώδες σκοπό 

με αποτέλεσμα να σπαταλούν αρκετό παραγωγικό χρόνο από την καθημερινότητά τους.  

5.3.6 Πλεονεκτήματα για επιχειρήσεις  

Διαδικτυακή Προώθηση μιας επιχείρησης 

Εταιρίες με μεγάλο προϋπολογισμό μάρκετινγκ χρησιμοποιούν κοινωνικά δίκτυα σε 

συνδυασμό με τα παραδοσιακά εργαλεία μάρκετινγκ (όπως διαφήμιση, δημόσιες σχέ-

σεις και εργαλεία προώθησης πωλήσεων), ενώ εταιρίες με μικρότερους προϋπολογι-

σμούς μάρκετινγκ μπορούν να τα χρησιμοποιούν ως αποκλειστικό εργαλείο μάρκε-

τινγκ. Το μάρκετινγκ μπορεί να αξιοποιήσει τις δυνατότητες ενός τέτοιου δικτύου προ-

κειμένου να διατηρηθεί μια καθομιλούμενη, αμφίδρομη και πολλών κατευθύνσεων επι-

κοινωνία μεταξύ επιχειρήσεων και μελών του δικτύου. Οι κοινωνικές συνδέσεις αλλά-

ζουν την παραδοσιακή προσέγγιση του μάρκετινγκ. Εξετάζοντας το θέμα από μία πιο 

γενική άποψη μείγματος μάρκετινγκ , ένας από τους κύριους λόγους που το παραδοσι-

ακό μάρκετινγκ και οι προσεγγίσεις διαφήμισης γίνονται όλο και λιγότερο αποτελεσμα-

τικά τα τελευταία χρόνια είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης των καταναλωτών σε αυτά που 

λένε οι εταιρίες (Gil-Or, 2010). 
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Η δικτύωση μπορεί να υποστηρίξει  την προώθηση μιας επιχείρησης με πολλαπλούς 

τρόπους. Οι ΙΚΔ μπορούν να αποτελέσουν τεράστια πηγή υποψηφίων πελατών για τις 

επιχειρήσεις. Επιπλέον η online δικτύωση είναι λιγότερο ακριβή από οποιοδήποτε άλλο 

είδος διαφήμισης. Στα θετικά χαρακτηριστικά αυτής της δικτύωσης δεν συγκαταλέγεται 

όμως μονάχα η προσέγγιση πελατών αλλά και η ευκολότερη εύρεση πιθανών προμη-

θευτών και εταίρων για μια επιχείρηση. Ακόμα, παρακολουθώντας την συμπεριφορά 

την υποψήφιων πελατών και αναλύοντας τα δεδομένα που διατίθενται από τα κοινωνι-

κά δίκτυα, οι επιχειρήσεις μπορούν να αποφύγουν την πραγματοποίηση μη κερδοφό-

ρων επενδύσεων. Οι επενδύσεις σε προϊόντα ή υπηρεσίες μπορούν να γίνουν με βάση 

το ενδιαφέρον που επικρατεί στην αγορά και όχι απρομελέτητα. Οι επιχειρήσεις μπο-

ρούν να χρησιμοποιούν τις ΙΚΔ για την δημιουργία ενός κορμού συνεργασίας με τον 

υπόλοιπο κόσμο εξαλείφοντας γεωγραφικές αποστάσεις.  

Οι ΙΚΔ συνδέουν τους ανθρώπους με τις πληροφορίες, καθιερώνουν πιθανούς νέους 

δρόμους προς την αγορά και βελτιώνουν την επικοινωνία με τους πελάτες και τη διά-

δοση του εμπορικού σήματος. Παρόλα αυτά ο κόσμος των επιχειρήσεων βρίσκεται στα 

πρόωρα στάδια της υιοθέτησης αυτών των εργαλείων (Haythornthwaite, 2005). Οι ε-

ταιρίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τα κοινωνικά δίκτυα προκειμέ-

νου να αναδειχθούν, να αναπτύξουν δημόσιες σχέσεις και να δημιουργήσουν εντυπώ-

σεις γύρω από το «brand» τους. Οι εταιρίες που το κάνουν αυτό ορθά «εκτοξεύουν» την 

αξιοπιστία τους και γίνονται πολύ γρήγορα δημοφιλείς (Yamada, Kim & Perrig, 2012). 

Επιπρόσθετα προσφέρουν την δυνατότητα της καθημερινής και άμεσης επαφής με τους 

καταναλωτές από την στιγμή που σε μία ΙΚΔ η εταιρία θα βρίσκεται εκεί επί εικοσιτε-

τραώρου βάσεως (Gross & Acquisti 2005) και δυνητικά μπορεί να προσφέρει ενημε-

ρώσεις και δυνατότητα επικοινωνίας με τους ενδιαφερόμενους ανά πάσα στιγμή.  

5.3.7 Μειονεκτήματα για επιχειρήσεις  

Το ζήτημα της ασφάλειας 

Σύμφωνα με τους Διακονικολάου, Αγιακάτσικα και Μπούρας (2007), «Ασφάλεια είναι 

η ικανότητα ενός δικτύου ή μεμονωμένου συστήματος, να προστατεύει οποιασδήποτε 

μορφής πληροφορία μεταφέρεται εντός του, καθώς και τους πόρους αυτού με τρόπο 

που σέβεται την ακεραιότητα και την ατομικότητα των δεδομένων των χρηστών του».  
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Ένα πολύ σημαντικό μέλημα των εταιριών που δραστηριοποιούνται μέσω κοινωνικών 

δικτύων είναι η διασφάλιση της προσωπικής ζωής των χρηστών-πελατών τους. Για να 

μπορέσει μία επιχείρηση να διασφαλίσει καλές σχέσεις με τους πελάτες της θα πρέπει 

να διασφαλίσει πως πληροφορίες δεν διατίθενται και δεν αποκαλύπτονται σε μη εξου-

σιοδοτημένους χρήστες και παράλληλα προστατεύονται. Σε περίπτωση που μία εταιρία 

δεν φροντίσει για την διασφάλιση αυτών των δεδομένων, οι συνέπειες μπορεί να είναι 

καταστροφικές (παύση συνεργασίας με κάποιους πελάτες, μεγάλη απειλή για την φήμη 

και την ασφάλεια της εταιρίας, νομικές κυρώσεις κ.α.). 

Το ζήτημα των εργαζομένων 

Η χρήση των κοινωνικών δικτύων από εργαζομένους μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώ-

σεις για τον εργοδότη και την επιχείρηση. Υπάρχουν εργαζόμενοι που σπαταλούν ά-

σκοπο χρόνο εντός των επιχειρήσεων γεγονός που τους καθιστά μη παραγωγικούς.  

Μελέτες έχουν δείξει πως απαιτείται εδικός έλεγχος από τις εταιρίες προς τους εργαζο-

μένους για την χρήση του διαδικτύου και ειδικότερα των κοινωνικών δικτύων ώστε να 

μην γίνεται κατασπατάληση παραγωγικού χρόνου εργασίας (Αντιπαραγωγικά τα κοι-

νωνικά δίκτυα για τις επιχειρήσεις, 2010). Οι επιχειρήσεις μπορούν να δεχθούν σημα-

ντικό κόστος τόσο σε χρήματα όσο και σε παραγωγικές διεργασίες που δεν γίνονται 

στον σωστό χρόνο.  

5.4 Συγκριτική μελέτη κυρίαρχων ΙΚΔ  

Στο χώρο του Διαδικτύου σήμερα συναντάει κανείς δεκάδες ή και εκατοντάδες ΙΚΔ 

καθεμία από τις οποίες έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και παρέχει διαφορετικές υπη-

ρεσίες. Μια επιχείρηση μπορεί να δημιουργήσει λογαριασμούς σε πολλές από αυτές και 

να επιλέξει εκείνες που μπορούν να υποστηρίξουν τις δικές της ανάγκες και στόχους. 

Ωστόσο, η διαδικασία επιλογής μιας ή περισσότερων ΙΚΔ είναι δύσκολη. Για το λόγο 

αυτό η παρούσα ενότητα θα παρουσιάσει με συντομία μερικές από τις πιο δημοφιλείς 

και προσιτές για επιχειρήσεις, ΙΚΔ γενικά, και στη συνέχεια θα γίνει μια σύγκριση με-

ταξύ τους ως προς κάποια βασικά ομοιογενή χαρακτηριστικά. Σκοπός είναι τόσο να 

παρουσιασθούν διαφορετικές ΙΚΔ που πιθανόν να ταιριάζουν σε διαφορετικές επιχει-

ρήσεις, όσο και να επιλεγεί εκείνη η οποία υπερέχει ως προς τα χαρακτηριστικά. Εκείνη 

που υπερτερεί θα παρουσιασθεί στη συνέχεια ως «Στρατηγικό Εργαλείο Μάρκετινγκ» 

σε μια στρατηγική Social Media Marketing. 
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Facebook 

To Facebook σήμερα είναι η πιο δημοφιλής πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Δημι-

ουργήθηκε το 2004 ως μία ΙΚΔ για τους φοιτητές του Harvard (Holzner, 2009) και σή-

μερα προσφέρεται δωρεάν με ανοικτές συνδέσεις σε όλο τον κόσμο με πάνω από ένα 

δισεκατομμύριο ενεργούς χρήστες. Σύμφωνα με GlobalWebIndex, το 51 τοις εκατό των 

χρηστών του διαδικτύου στον κόσμο ήταν ενεργό στο Facebook κατά το πρώτο τρίμηνο 

του 2013 (Prafulla, 2013). 

Το Facebook μπορεί να αποτελέσει στρατηγικό εργαλείο μάρκετινγκ για επιχειρήσεις 

που επιθυμούν να προωθήσουν τα προϊόντα ή υπηρεσίες τους, να ανακαλύψουν νέες 

αγορές και δυνητικούς πελάτες και να αυξήσουν τα κέρδη τους. Το Facebook παρέχει 

σε μία επιχείρηση πολλαπλά εργαλεία και υπηρεσίες δίνοντάς της την δυνατότητα να 

επιτύχει σημαντικούς στόχους μάρκετινγκ. Μέσα από αυτή την ιστοσελίδα οι επιχειρή-

σεις μπορούν να αναρτούν κείμενα, εικόνες, βίντεο, να επικοινωνούν άμεσα με ενδια-

φερόμενους μέσα από μηχανισμό άμεσων μηνυμάτων και βιντεοκλήσεις, να δημιουρ-

γούν διαφημίσεις, προωθητικές ενημερώσεις, προσφορές κ.α. Ακόμα έχουν την δυνατό-

τητα στα πλαίσια των διαφημίσεων να στοχεύσουν σε συγκεκριμένο επιθυμητό κοινό-

στόχο μέσα από μία μεγάλη γκάμα φίλτρων. Γενικότερα συμβάλει στην παραγωγή και 

προώθηση σχέσεων και στην προβολή ολόκληρης της δραστηριότητας της επιχείρησης.  

Twitter 

Το Twitter είναι μία από τις πιο δημοφιλείς ΙΚΔ που εμφανίστηκε το 2006 και συνεχίζει 

ενεργά στον χώρο των κοινωνικών δικτύων. Πρόκειται για ένα δίκτυο πληροφοριών 

που φέρνει σε επαφή τους χρήστες του με τις πιο πρόσφατες ιστορίες, ιδέες, γνώμες και 

νέα. Δημιουργώντας ένα λογαριασμό-προφίλ μπορεί κανείς να βρει λογαριασμούς που 

τον ενδιαφέρουν και να παρακολουθήσει συνομιλίες. Ο τρόπος που γίνεται αυτό είναι 

«ακλουθώντας» («follow») τον λογαριασμό του ατόμου ή εταιρίας ή οργανισμού που 

ενδιαφέρει τον χρήστη. Έτσι ο χρήστης ενημερώνεται για οποιαδήποτε πληροφορία ή 

αλλιώς «tweet» προέρχεται από εκεί ανά πάσα στιγμή. Πρόκειται για μία ιστοσελίδα 

micro-blogging όπου τα tweets δεν μπορούν να ξεπερνούν τους 140 χαρακτήρες. Από 

την πλευρά των επιχειρήσεων, μέσω της δυνατότητας ανάρτησης φωτογραφιών, βίντεο 

και κειμένων, γίνεται άμεση η δημοσιοποίηση ενημερώσεων και νέων στους ακόλου-

θους. Η επιχείρηση μπορεί να στηρίξει την οικοδόμηση μιας πελατειακής βάσης, εν-
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θαρρύνοντας τους χρήστες να συμμετέχουν σε συζητήσεις της. Η προώθησή της μπορεί 

να γίνει και μέσα από διαφημίσεις.  

LinkedIn 

Το LinkedIn, που ιδρύθηκε το Μάιο του 2003, επικεντρώνεται σε επαγγελματίες χρή-

στες για τη δημιουργία δικτύων με συναδέλφους και άλλους συνεργάτες. Το LinkedIn 

επιτρέπει στα μέλη του κυρίως να αναζητήσουν εργασία, να αναζητήσουν εμπειρογνώ-

μονες για κάποιο συγκεκριμένο θέμα ή τομέα, ή να έρθουν σε επαφή με άλλους επαγ-

γελματίες μέσω μιας αλυσίδας από αξιόπιστες συνδέσεις (Murchu, Breslin & Decker, 

2004). Σήμερα πάνω από 259 εκατομμύρια επαγγελματίες το χρησιμοποιούν για ανταλ-

λαγή πληροφοριών, ιδεών και ευκαιριών. Συγκεκριμένα για τις επιχειρήσεις προσφέρει 

τη συμμετοχή σε ένα δίκτυο επαγγελματιών στο οποίο είναι συγκεντρωμένα ειδησεο-

γραφικά άρθρα και blogs προσανατολισμένα κυρίως σε καριέρα. Οι επιχειρήσεις μπο-

ρούν μέσα από τις επαγγελματικές τους ιστοσελίδες (LinkedIn Company Pages) να πα-

ρουσιάσουν τα χαρακτηριστικά στοιχεία τους, το εργασιακό περιβάλλον τους και τις 

υπηρεσίες-προϊόντα τους. Επίσης μπορούν να προσφέρουν ευκαιρίες καριέρας. Η επι-

χείρηση μπορεί να συμμετάσχει σε συζητήσεις και να παραθέτει την γνώμη και τις 

γνώσεις της σε διάφορα θέματα τα οποία γνωρίζει. Έχει την δυνατότητα να ανεβάζει 

άρθρα, ενημερώσεις, δημοσιεύσεις και πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο και τα 

νέα της και εν συνεχεία να τα μοιράζεται με τους ακόλουθούς της (followers) και τις 

ομάδες που συμμετέχει. Τέλος το LinkedIn προσφέρει μια φόρμα αναζήτησης για πε-

ρισσότερο στοχευμένες αναζητήσεις ανθρώπων, γκρουπ, εταιρών που ενδιαφέρει την 

επιχείρηση να συνδεθεί μαζί τους καθώς και εργαλείο δημιουργίας στοχευμένων δια-

φημίσεων για προσέγγιση πελατών.  

YouTube 

Το YouTube ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2005 και το 2006 αγοράστηκε από την 

Google. Σήμερα αποτελεί τη πιο δημοφιλή online βίντεο κοινότητα που επιτρέπει σε 

εκατομμύρια ανθρώπους να αναπαράγουν βίντεο που ανήκουν σε άλλους χρήστες ή και 

να «ανεβάζουν» βίντεο εφόσον είναι εγγεγραμμένοι. Παρέχει δυνατότητες όπως φόρ-

τωση, προβολή, μοίρασμα, σχολιασμό βίντεο. Επίσης τη δυνατότητα επιλογής «Μου 

αρέσει» ή «Δεν μου αρέσει» σε κάθε βίντεο και κοινής χρήσης των βίντεο με τις πιο 

δημοφιλείς ΙΚΔ. Οι επιχειρήσεις μπορούν να ακολουθήσουν μια επιτυχή στρατηγική 

Video Marketing (η οποία αναφέρεται στο 4
ο
 κεφάλαιο) προβάλλοντας την δράση και 
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τα αγαθά που προσφέρει. Ακόμα δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας διαφημίσεων μέσα 

από τα εργαλεία διαφήμισης της Google. 

Pinterest 

Κάθε μέρα, εκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν Pinterest για να εξερευνήσουν τα 

ενδιαφέροντά τους, να βρουν προϊόντα για να αγοράσουν και να συνδεθούν με τους αν-

θρώπους που μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα. Το Pinterest αποτελεί ένα ισχυρό εργα-

λείο για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να προσεγγίσουν περισσότερους ανθρώπους με 

οπτική επικοινωνία. Στην ουσία, το Pinterest αναφέρεται ως μία υπηρεσία «μοιράσμα-

τος - περιεχομένου» που επιτρέπει στα μέλη του να «καρφιτσώνουν» (pin) ή να αναρ-

τούν (post) φωτογραφίες, βίντεο και άλλες εικόνες στους πίνακες ανακοινώσεών τους 

(pinboards) καθώς και να σχολιάζουν σε αυτούς (Levy, 2013). Μια καρφίτσα είναι μια 

εικόνα ή ένα βίντεο που οι άνθρωποι προσθέτουν στο Pinterest. Η δημιουργία ενός ε-

παγγελματικού λογαριασμού στο Pinterest μπορεί να αναδείξει το εμπορικό σήμα την 

προσωπικότητα και το γούστο μιας επιχείρησης μέσα από τους θεματικούς pinboards. 

Κάθε pinboard της επιχείρησης συνδέεται με το προφίλ της προκειμένου να μπορούν οι 

άνθρωποι να δουν την παρουσία και τα στοιχεία της (Pinterest for Business, 2013) Το 

Σεπτέμβριο του 2013 το Pinterest ξεκίνησε να δοκιμάζει την «προώθηση καρφιτσών» 

ως τρόπο διαφήμισης. Έκτοτε οι ενημερώσεις βρίσκονται στο σημείο της δοκιμής. Στην 

Ελλάδα δεν είναι ακόμα τόσο διαδεδομένο όσο είναι τα τελευταία χρόνια στο εξωτερι-

κό.  

Google Plus 

Το Google Plus (Google+) είναι μια υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης η οποία ανήκει 

και λειτουργεί από την Google Inc από το 2011 και εξαπλώνεται σε ταχύτατους ρυθ-

μούς. Οι λογαριασμοί Google+ χρησιμοποιούνται ως υπόβαθρο λογαριασμών για πολ-

λές υπηρεσίες της Google Inc. όπως Gmail, Youtube, Google Maps, Android, Google 

Play, Google Music, Google Voice, Google Wallet, Google Local κ.α. Ουσιαστικά δίνει 

στο χρήστη τη δυνατότητα με ένα λογαριασμό να χρησιμοποιεί και να διαχειρίζεται 

διάφορα προφίλ και εφαρμογές. Στις επιχειρήσεις δίνεται η δυνατότητα να ενσωματώ-

νουν πληροφορίες από όλα τα εμπλεκόμενα sites και να διαμοιράζουν δεδομένα πίσω 

σε αυτά. Παράλληλα ο χρήστης μπορεί να επικοινωνεί και να αλληλεπιδρά μέσω α-

νταλλαγής αμέσων μηνυμάτων και βιντεοκλήσεων. Η δυνατότητα διαμοίρασης κειμέ-

νου, φωτογραφιών και βίντεο είναι επίσης δυνατή και σε αυτή την ιστοσελίδα κοινωνι-
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κής δικτύωσης όπως και η δημιουργία διαφημίσεων. Σημαντικό μέρος του Google+ εί-

ναι το κουμπί «+1» που επιτρέπει στους χρήστες να προτείνουν ιστοσελίδες ή μέρη ι-

στοσελίδων.  

Πίνακας 1: Σύγκριση δημοφιλών ΙΚΔ 

 Facebook Twitter LinkedIn YouTube Pinterest Google+ 

Αριθμός 

χρηστών 

παγκοσμίως 

>1,3 δισ. 

ενεργοί 

χρήστες 

230 εκ. 

ενεργοί 

χρήστες 

259 εκ. ενερ-

γοί χρήστες 

>από 1 δισ. 

χρήστες (το 

επισκέπτο-

νται) Και > 

από 1 εκα-

τομμύριο 

δημιουργοί 

70 εκ. ενερ-

γοί χρήστες 

540 εκ. χρή-

στες 

Αριθμός 

χρηστών 

στην Ελλά-

δα 

>4,6 εκ. >392 χιλ. >698 χιλ. - - >1 εκ. 

Διαθέσιμο 

σε γλώσσες 

70 28 21 61 6 70 

Σελίδα απο-

κλειστικά 

για επιχει-

ρήσεις 

Facebook 

Page for 

Business 

- LinkedIn 

Company 

Page 

- Pinterest 

Business 

Page 

Google+ 

Business 

Page 

Δημιουργία 

διαφημίσε-

ων 

Με το 

εργαλείο 

Facebook 

Ads 

Με το ερ-

γαλείο 

Twitter 

Ads 

Με το εργα-

λείο LinkedIn 

Ads 

μέσω Google 

AdWords 

Δοκιμαστι-

κά Promot-

ing Pins 

Με το εργα-

λείο Google 

Ads της 

Google 
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Επικοινωνία 

μεταξύ χρη-

στών 

Σε πραγ-

ματικό 

χρόνο με 

άμεσα 

μηνύματα 

(chat) και 

βίντεο 

κλήσεις 

Έμμεση 

επικοινω-

νία μέσω 

hashtags 

Άμεση επι-

κοινωνία με 

βίντεοκλήσεις 

μόνο για iPad 

με ενσωμα-

τωμένο 

LinkedIn 

(Hookflash) 

Σε πραγματι-

κό χρόνο με 

μηνύματα 

(chat) και 

βίντεο κλή-

σεις μέσω της 

υπηρεσίας 

Hangouts του 

Google+ 

Σε πραγμα-

τικό χρόνο 

με άμεσα 

μηνύματα 

(chat) με 

την εγκατά-

σταση πρό-

σθετης ε-

φαρμογής 

(PinNutz) 

Σε πραγμα-

τικό χρόνο 

με άμεσα 

μηνύματα 

(chat) και 

βιντεοκλή-

σεις μέσω 

του 

Hangouts 

Εφαρμογή 

για κινητές 

συσκευές 

Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι 

 

Από τον πίνακα προκύπτει, πως το Facebook υπερέχει κυρίως για την τεράστια διαφορά 

στον αριθμών των χρηστών τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως, αυτή την χρονική 

περίοδο. Οι επιχειρήσεις μέσα από αυτό μπορούν να ανακαλύψουν το μεγαλύτερο κοι-

νό και ομάδες ενδιαφέροντος, καθώς και να εκμεταλλευτούν τις πλούσιες υπηρεσίες 

του.  

5.5 Το Facebook ως στρατηγικό εργαλείο μάρκετινγκ  

Το Facebook προσφέρει σε επιχειρήσεις την δυνατότητα να προωθούν τα προϊόντα, τις 

υπηρεσίες και τα εμπορικά τους σήματα, χρησιμοποιώντας υπηρεσίες όπως Σελίδες Fa-

cebook (Facebook Pages) και διαφημίσεις Facebook (Facebook Ads) (Gregurec, 

Vraneevi & Dobrini, 2011). Διαθέτει πλέον ειδική Σελίδα ονόματι Facebook for Busi-

ness για όλες εκείνες τις επιχειρήσεις που θέλουν να προσελκύσουν το κατάλληλο κοι-

νό και να το μετατρέψουν σε πιστούς πελάτες. Βασική πηγή για την ανάλυση αποτέλε-

σε η ίδια η ιστοσελίδα, Facebook.com.  

5.5.1 Γιατί μια επιχείρηση να έχει Σελίδα στο Facebook  

Παρακάτω παρατίθενται μερικοί από τους πιο σημαντικούς λόγους που η δημιουργία 

ενός επαγγελματικού λογαριασμού στο Facebook μπορεί να αποτελέσει μία αποτελε-

σματική στρατηγική μάρκετινγκ.  
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 Πάνω από 1 δισ. άνθρωποι πατάνε "Μου αρέσει!" στο Facebook και σχολιάζουν 

κατά μέσο όρο 3,2 δισ. φορές καθημερινά. Όταν μία επιχείρηση έχει μία ισχυρή 

παρουσία στο Facebook, αποτελεί μέρος αυτών των συζητήσεων και έχει πρό-

σβαση στο πιο ισχυρό είδος προώθησης από στόμα σε στόμα, τις συστάσεις με-

ταξύ φίλων 

 Η επιχείρηση έχει την δυνατότητα να γίνει ευρέως γνωστή σε τεράστιο κατανα-

λωτικό κοινό 

 Το Facebook είναι μια δωρεάν πλατφόρμα επικοινωνίας 

 Η επιχείρηση έχει την δυνατότητα για συχνή επικοινωνία με το καταναλωτικό 

της κοινό και για άμεση ενημέρωση σχετικά με εταιρικά νέα, προσφορές κ.α. 

 Οι καταναλωτές περνούν αρκετό χρόνο στο Facebook. Ο μέσος χρήστης παρα-

μένει στο Facebook 55’ την ημέρα 

 Το Facebook μπορεί να αυξήσει την βελτιστοποίηση της κύριας ιστοσελίδας της 

επιχείρησης στις μηχανές αναζήτησης 

5.5.2 Facebook Page ή Facebook Group  

Το Facebook For Bussiness προτείνει στις επιχειρήσεις να ξεκινήσουν με την δημιουρ-

γία μιας σελίδας (Facebook page). Το Facebook παρέχει την δυνατότητα δημιουργίας 

τόσο σελίδων όσο και γκρουπ (Facebook Group). Για τις επιχειρήσεις η ιδανική επιλο-

γή θα ήταν η δημιουργία σελίδας και όχι γκρουπ. Στην παρακάτω εικόνα γίνεται μία 

περιγραφή για τις δύο αυτές επιλογές και γίνονται εμφανή οι λόγοι που προτιμώνται οι 

σελίδες έναντι των γκρουπ. 
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Εικόνα 5: Χαρακτηριστικά των Facebook Pages και Facebook Groups (Πηγή: Πέππα, 

2013) 

5.5.3 Διαφορά Σελίδων από Χρονολόγια  

Όποιος εγγράφεται στο Facebook έχει ένα λογαριασμό με στοιχεία σύνδεσης. Κάθε λο-

γαριασμός έχει ένα προσωπικό Χρονολόγιο και μπορεί να διαχειρίζεται πολλές Σελίδες. 

 Τα προσωπικά Χρονολόγια προορίζονται μόνο για προσωπική, μη εμπο-

ρική χρήση. Εκπροσωπούν μεμονωμένα άτομα και πρέπει να εμφανίζο-

νται με ένα μεμονωμένο όνομα 

 Οι Σελίδες Facebook μοιάζουν με τα προσωπικά Χρονολόγια. Η διαφορά 

είναι ότι προσφέρουν μοναδικά εργαλεία για τη σύνδεση άλλων χρηστών 

με κάποιο θέμα που τους ενδιαφέρει, π.χ. μια επιχείρηση, μια εμπορική 

επωνυμία, έναν οργανισμό ή μια διασημότητα. Υπεύθυνοι για τη διαχείρι-

ση των Σελίδων είναι διαχειριστές με προσωπικά Χρονολόγια. Οι Σελίδες 

δεν είναι ξεχωριστοί λογαριασμοί του Facebook και δεν έχουν διαφορετι-

κά στοιχεία σύνδεσης σε σχέση με το Χρονολόγιο 

5.5.4 Δημιουργία Σελίδας στο Facebook  
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Σε περίπτωση που κάποιο πρόσωπο είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος εταιρείας, επιχεί-

ρησης, διασημότητας ή εμπορικής επωνυμίας και θέλει να την εκπροσωπήσει στο 

Facebook, δημιουργεί Σελίδα. Για να δημιουργήσει μια Σελίδα ακολουθεί τα παρακάτω 

βήματα: 

1. Πηγαίνει στη διεύθυνση facebook.com/pages/create. 

2. Επιλέγει κατηγορία Σελίδας. 

3. Επιλέγει υποκατηγορία και συμπληρώνει τις απαραίτητες πληροφορίες. 

4. Επιλέγει το κουτάκι δίπλα στην πρόταση Συμφωνώ με τους Όρους χρή-

σης των Σελίδων του Facebook. 

5. Επιλέγει το κουμπί Ξεκινήστε. 

Για να ολοκληρωθεί η Σελίδα, πρέπει να συμπληρωθούν οι παρακάτω πληροφορίες: 

1. Κατηγορία: Ανάλογα με το είδος της Σελίδας, ίσως ζητηθεί η προσθήκη 

κι άλλων κατηγοριών για την Σελίδα ώστε να βελτιωθεί η κατάταξή της 

στην αναζήτηση. Η προσθήκη αυτή γίνεται από το αναπτυσσόμενο μενού 

που προσφέρεται. 

2. Περιγραφή: Προσθήκη μιας περιγραφής με βασικές πληροφορίες για τη 

Σελίδα. Η περιγραφή εμφανίζεται κάτω από την φωτογραφία προφίλ της 

Σελίδας και μπορεί να είναι μέχρι 155 χαρακτήρες. 

3. Ιστότοποι: Προσθήκη ιστοτόπων που έχει παρουσία η επιχείρηση (π.χ. το 

LinkedIn ή η κύρια ιστοσελίδα της επιχείρησης στο διαδίκτυο). Δεν χρειά-

ζεται να συμπεριληφθεί το "http://". Επίσης το Facebook επιτρέπει στον 

χρήστη να ορίσει μία εντυπωσιακή Web-Address για την σελίδα του που να 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί αργότερα στα πλαίσια μάρκετινγκ για την προώ-

θηση της επιχείρησης. Η διεύθυνση αυτή θα εμφανίζεται στο URL της σε-

λίδας.  

4. Απάντηση σε μία ή περισσότερες ερωτήσεις για τη Σελίδα : 

 Πιθανή απάντηση που ζητάει το Facebook είναι αν η Σελίδα εκπροσωπεί 

πραγματική εταιρεία, επιχείρηση, διασημότητα ή εμπορική επωνυμία. Η 

https://www.facebook.com/pages/create
https://www.facebook.com/page_guidelines.php
https://www.facebook.com/page_guidelines.php
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επιλογή Ναι ή Όχι βοηθάει τους χρήστες να βρίσκουν τη Σελίδα ευκολό-

τερα. 

 Πιθανή απάντηση που ζητάει το Facebook είναι αν η Σελίδα είναι ο εξου-

σιοδοτημένος επίσημος εκπρόσωπος μιας εταιρείας, επιχείρησης, διαση-

μότητας ή εμπορικής επωνυμίας στο Facebook. Αν δεν αποτελεί επίσημο 

εκπρόσωπο, επιλέγεται η απάντηση  Όχι. Στη συνέχεια, δύνεται η δυνατό-

τητα σύνδεσης της Σελίδας με την επίσημη Σελίδα.  

5. Πάτημα κουμπιού Αποθήκευση πληροφοριών. 

Εφόσον αποθηκευτούν οι πληροφορίες, μπορούν να προστεθούν μία εικόνα προ-

φίλ της Σελίδας (γίνεται και κατά τη διάρκεια συμπλήρωσης των βασικών στοι-

χείων) και μία φωτογραφία εξωφύλλου που ονομάζεται Cover Foto. 

 Η εικόνα προφίλ όπως και η Cover photo για την οποία θα αναφερθούμε παρα-

κάτω, είναι η πρώτη εικόνα που αποτυπώνεται στον χρήστη που επισκέπτεται 

την σελίδα της επιχείρησης και για αυτό το λόγο θα πρέπει να την αντιπροσω-

πεύει. Τα άλμπουμ φωτογραφιών, οι εικόνες και τα βίντεο λαμβάνουν 180%, 

120% και 100% περισσότερη αλληλεπίδραση αντίστοιχα. Η επιχείρηση πρέπει 

να επιλέξει μία αντιπροσωπευτική εικόνα προφίλ σχετικά με την δράση της. 

Πολλές φορές οι επιχειρήσεις επιλέγουν η εικόνα αυτή να είναι το λογότυπο της 

εταιρίας, κάποιο προϊόν κ.α.  

 H Cover photo πρέπει να είναι το λιγότερο 399 pixels πλάτος.  Η φωτογραφία αυτή εί-

ναι μεγαλύτερη από την φωτογραφία προφίλ και έχει προστεθεί από το Facebook τα 

τελευταία δύο χρόνια. Η επιλογή αυτής της φωτογραφία θα πρέπει να είναι πιο προσε-

κτική από την φωτογραφία προφίλ. Είναι αυτή στην οποία θα εστιάσουν πρώτα οι χρή-

στες και όταν κάποιος κάνει Like στην σελίδα της επιχείρησης, εμφανίζεται σε όλους 

τους φίλους του η Cover photo της σελίδας όπως φαίνεται στην εικόνα 9.  
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Εικόνα 6: Σελίδα Εγγραφής μιας Επιχείρησης στο Facebook ( Πηγή: Facebook For 

Bussiness, 2013)  

 

Εικόνα 7: Επιλογή Κατηγορίας Σελίδας στο Facebook (Πηγή: Facebook For Bussiness, 

2013)   
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Εικόνα 8: Επιλογή υποκατηγορίας Σελίδας και απαραίτητων πληροφοριών στο Face-

book (Πηγή: Facebook For Bussiness, 2013)  

 

Εικόνα 9: Εμφάνιση της Cover Foto (Πηγή: Facebook.com) 

Στην εικόνα 10 οι αριθμοί στους πράσινους κύκλους απεικονίζουν τέσσερα βήματα από 

αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω. Έτσι μπορεί κανείς να δει με ποιόν τρόπο και σε 

ποια θέση θα παρουσιάζονται οι επιλογές της επιχείρησης στη Σελίδα.  

Οι αριθμοί με την σειρά δείχνουν: 

1) Περιγραφή με βασικές πληροφορίες για τη Σελίδα 

2) Εικόνα προφίλ 

3) Προστιθέμενοι ιστοτόποι 
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4) URL της Σελίδας μετά από ορισμό Web Address  

5) Cover Foto 

 

Εικόνα 10: Απεικόνιση τεσσάρων βημάτων εκκίνησης πάνω σε μία σελίδα Facebook 

(Πηγή: Facebook For Bussiness, 2013)  

 

 

Εικόνα 11: Παράδειγμα επαγγελματικής Σελίδας στο Facebook (Πηγή: Fcebook.com) 

5.5.5 Σύνδεση επιχείρησης με άτομα  
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Εφόσον η επιχείρηση έχει δημιουργήσει την δική της Σελίδα, το αμέσως επόμενο βήμα 

είναι να ακολουθήσει τις κατάλληλες στρατηγικές προκειμένου να προσελκύσει τόσο 

τους υπάρχοντες πελάτες της όσο και νέους. Στόχος όμως δεν είναι μόνο οι πελάτες αλ-

λά και προμηθευτές ή επιχειρηματικοί εταίροι (υπάρχοντες και δυνητικοί).  

Η προσέλκυση αυτή μπορεί να επιτευχθεί με πολλαπλούς τρόπους. Κάποιοι απαριθ-

μούνται στη συνέχεια: 

1) Προσκαλώντας φίλους (Invite Friends) και επαφές ηλεκτρονικού ταχυδρομεί-

ου (Invite email contacts) 

Στις περισσότερες περιπτώσεις κάθε επιχείρηση που δημιουργεί μία Σελίδα στο Face-

book έχει ήδη μια κοινότητα από φίλους ή συγγενείς ή συνεργάτες εγγεγραμμένους στο 

Facebook. Έτσι μπορεί να τους προσκαλέσει (Invite Friends) να πατήσουν το κουμπί 

«Μου αρέσει! ή Like"» στη σελίδα της. Επίσης της δίνεται και η επιλογή να προσκαλέ-

σει τις επαφές email της (Invite email contacts). Με αυτό τον τρόπο η επιχείρηση απο-

κτά τους πρώτους της φίλους (friends) οι οποίοι στη συνέχεια μπορούν να προσκαλέ-

σουν με τη σειρά τους δικούς τους φίλους.  

 

Εικόνα 12: Invite Friends και Email Contacts (Πηγή: Πέππα, 2013) 

2) Κάνοντας Like και Σχόλια σε άλλες σελίδες από την σελίδα της επιχείρησης  

Εφαρμόζοντας αυτή την τακτική η παρουσία της επιχείρησης γίνεται αισθητή και σε 

άτομα που δεν είναι «φίλοι» της επιχείρησης στο Facebook.  
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Εικόνα 13: Like και Σχόλια σε άλλες σελίδες (Πηγή: Πέππα, 2013) 

3) Κοινοποίηση αναφορών της επαγγελματικής σελίδας 

Επόμενη στρατηγική είναι η κοινοποίηση αναφορών της επαγγελματικής Σελίδας, στο 

προσωπικό τους προφίλ του διαχειριστή και η παρακίνηση φίλων να το ίδιο στα δικά 

τους προφίλ.  

 

Εικόνα 14: Κοινοποίηση αναφορών της επαγγελματικής σελίδας (Πηγή: Πέππα, 2013) 

4) Σύνδεση του προσωπικού προφίλ με την επαγγελματική σελίδα 
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Όταν από την πλευρά κάποιου χρήστη υπάρχει λογαριασμός προσωπικού αλλά και ε-

παγγελματικού προφίλ, τότε στο προσωπικό προφίλ ο χρήστης μπορεί να δηλώσει και 

να συνδέσει την Σελίδα της επιχείρησης. Στην εικόνα 15 παρουσιάζεται ένα προσωπικό 

προφίλ στο οποίο ο χρήστης έχει προσθέσει ότι δουλεύει (Works at) σε μία εταιρία. 

Πατώντας κάποιος πάνω στο όνομα της εταιρίας θα μεταβεί στην επαγγελματική Σελί-

δα της επιχείρησης. Ο χρήστης αυτός μπορεί να είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ή 

και κάποιος υπάλληλος που συνδέει το προσωπικό του προφίλ με εκείνο της επιχείρη-

σης στην οποία εργάζεται.  

 

Εικόνα 15: Σύνδεση προφίλ με επαγγελματική σελίδα (Πηγή: Πέππα, 2013) 

5) Τρέχοντας έναν διαγωνισμό 

Διάφορες επιχειρήσεις τρέχουν έξυπνους και διασκεδαστικούς διαγωνισμούς με σκοπό 

να κρατήσουν σε εγρήγορση τους «φίλους» τους, παρέχοντάς τους και πλούσια δώρα. 

Όταν ο διαγωνισμός εξιτάρει τους χρήστες «φίλους» της επιχείρησης και έχει κάποιο 

προσοδοφόρο νόημα για αυτούς τότε και αυτοί με την σειρά τους ανταμείβουν την επι-

χείρηση διαδίδοντας την δραστηριότητά της και σε άλλα άτομα.  

 «Καμινετάκι και Χόβολη ΄΄Θεόφιλος΄΄» 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το «Καμινετάκι και Χόβολη ΄΄Θεόφιλος΄΄». 

Πρόκειται για ένα κατάστημα καφέ που εδράζεται στην Αθήνα και προσφέρει στους 

θαμώνες του παραδοσιακό ελληνικό καφέ. Το «Καμινετάκι και Χόβολη ΄΄Θεόφιλος΄΄», 

που έχει επαγγελματική σελίδα στο Facebook από το 2007, ανά τακτά χρονικά διαστή-

ματα τρέχει διαγωνισμούς για τους Facebook-φίλους του παρέχοντάς τους δώρα. Αυτή 

την περίοδο τρέχει τον «Διαγωνισμό Puzzle» στον οποίο κάθε εβδομάδα δέκα τυχεροί 

κερδίζουν δώρα. Οι πρώτοι δέκα που καταφέρνουν να λύσουν 4 πάζλ, με θέμα τον ελ-

ληνικό καφέ, σε λιγότερο από 6 λεπτά κερδίζουν πλούσια δώρα του καταστήματος. Η 
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σελίδα του καταστήματος στο Facebook έχει πάνω από 10.000 φίλους και καθημερινά 

οι φίλοι αυτοί αυξάνονται.   

 

Εικόνα 16: Σελίδα Facebook του «Καμινετάκι και Χόβολη ΄΄Θεόφιλος΄΄» (Πηγή: Fa-

cebook.com) 

6) Δημιουργία Διαφημίσεων (Ads) ή Χορηγούμενων Ανακοινώσεων (Sponsored 

Stories) 

Το Facebook δίνει την δυνατότητα σε επιχειρήσεις να συνδεθούν με το κατάλληλο κοι-

νό, δηλαδή αγορά-στόχο τους δημιουργώντας διαφημίσεις ή χορηγούμενες ανακοινώ-

σεις.  

Τι είναι όμως οι χορηγούμενες ανακοινώσεις (Sponsored Stories); 

Οι Sponsored Stories είναι ένα είδος διαφήμισης (δημιουργούνται μαζί με τις απλές δι-

αφημίσεις και την ίδια στιγμή που δημιουργείται μια απλή διαφήμιση που εμφανίζεται 

δεξιά στην αρχική σελίδα του Facebook, το Facebook ρωτάει τον χρήστη αν θέλει να 

δημιουργήσει και sponsored story) που δείχνει τις αλληλεπιδράσεις των ανθρώπων με 

μία Σελίδα, εφαρμογή ή εκδήλωση, στους Facebook φίλους τους. Οι άνθρωποι επηρεά-

ζονται από το τι κάνουν οι φίλοι τους στο Facebook, ποίες σελίδες δηλώνουν ότι τους 

αρέσουν και με ποιες συνδέονται. Όταν λοιπόν κάποιος αλληλεπιδρά με μία Σελίδα ή 

εφαρμογή ή εκδήλωση μιας επιχείρησης στο Facebook, δημιουργεί μια «ιστορία» που 
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οι φίλοι του μπορούν να την δουν στα News Feed τους, δηλαδή στην αρχική σελίδα του 

λογαριασμού τους όπου εμφανίζονται όλες οι ενημερώσεις και δράσεις των φίλων (ει-

κόνα 17) ή στην δεξιά στήλη του Facebook (εικόνα 18). Η κάθε αλληλεπίδραση ενός 

χρήστη στο Facebook δεν εμφανίζεται στο New Feed όλων των φίλων αλλά σε κάποιο 

ποσοστό. Για αυτό το λόγο μία επιχείρηση μπορεί να καταβάλει κάποιο χρηματικό πο-

σό ώστε να υποστηρίξει αυτές τις «ιστορίες». 

 

Εικόνα 17: Παράδειγμα Sponsored Story στο New Feed (Πηγή: Facebok.com) 

 

 

Εικόνα 18: Παράδειγμα διαφημίσεων στη δεξιά πλευρά της αρχικής σελίδας Facebook 

(Πηγή: Facebook.com) 

Για την δημιουργία διαφημίσεων ή χορηγούμενων ανακοινώσεων στο Facebook απαι-

τούνται τα παρακάτω βήματα:  
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Βήμα 1: Τι είδους αποτελέσματα θέλει η επιχείρηση να έχουν οι διαφημίσεις 

1. Εκκίνηση από το εργαλείο δημιουργίας διαφημίσεων 

2. Επιλογή  διαφημιστικού στόχου. Ανάλογα με το τι θέλει η επιχείρηση να 

επιτύχει με τη διαφήμιση, επιλέγει τον διαφημιστικό στόχο για τον οποίο 

θέλει να δημιουργήσει τη διαφήμιση. 

Οι διαφημιστικοί στόχοι είναι οι εξής:  

 Αλληλεπίδραση με δημοσίευση Σελίδας: Προώθηση δημοσιεύσεων της 

Σελίδας  

 Να αρέσει η Σελίδα: Αύξηση των ατόμων που τους αρέσει η Σελίδα, για 

να μεγαλώσει το κοινό της Σελίδας και να γίνει γνωστή η επωνυμία της 

επιχείρησης 

 Κλικ στον ιστότοπο: Αύξηση των επισκέψεων στον ιστότοπο. 

 Μετατροπές στον ιστότοπο: Προώθηση συγκεκριμένων μετατροπών για 

τον ιστότοπο.  

 Εγκαταστάσεις εφαρμογής: Αύξηση των εγκαταστάσεων μιας εφαρμο-

γής για κινητά ή υπολογιστή.  

 Αλληλεπίδραση με την εφαρμογή: Αύξηση των ατόμων που χρησιμο-

ποιούν εφαρμογή της Σελίδας.  

 Απαντήσεις σε προσκλήσεις για εκδηλώσεις: Αύξηση των συμμετοχών 

σε εκδηλώσεις της Σελίδας 

 Διεκδικήσεις προσφοράς: Δημιουργία προσφορών τις οποίες θα εξαργυ-

ρώνουν οι άλλοι στο κατάστημα της επιχείρησης. 

https://www.facebook.com/ads/create
https://www.facebook.com/help/www/161297210743576
https://www.facebook.com/help/www/517257078367892
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Εικόνα 19: Διαφημιστικοί στόχοι (Πηγή: Facebook for Business, 2013) 

3. Πληκτρολόγηση του τι θέλει η επιχείρηση να διαφημίσει (π.χ. έναν ιστό-

τοπο, μια δημοσίευση) και επιλογή κουμπιού Συνέχεια. 

 

Εικόνα 20: Διαφημιστικός στόχος- Αλληλεπίδραση με δημοσίευση Σελίδας (Πηγή: Fa-

cebook for Business, 2013) 

Βήμα 2: Επιλογή εικόνων 

Στο δεύτερο βήμα επιλέγονται οι εικόνες της εκστρατείας. Όταν δημιουργείται μια 

ομάδα διαφημίσεων, ο διαχειριστής μπορεί να επιλέξει μέχρι και 6 εικόνες από διάφο-

ρες φωτογραφίες της Σελίδας, από προηγούμενες διαφημίσεις ή και εικόνες από τον 

υπολογιστή του. Όταν επιλέγουν πολλές εικόνες για τις διαφημίσεις σε μία εκστρατεία, 
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κατανοείται πιο εύκολα ποια διαφήμιση αποδίδει καλύτερα, ώστε ο διαχειριστής να εκ-

μεταλλεύεται στο έπακρο τα διαφημιστικά έξοδα. Όταν ο διαχειριστής επιλέγει πολλές 

εικόνες, το Facebook δημιουργεί πολλές διαφημίσεις, και χρησιμοποιεί τον προϋπολο-

γισμό της εκστρατείας στη διαφήμιση που αποδίδει καλύτερα από τις άλλες. 

 

Εικόνα 21: Επιλογή εικόνων (Πηγή: Facebook for Business, 2013) 

Βήμα 3: Επεξεργασία κειμένου και συνδέσμων 

Η διαφήμισή θα πρέπει να περιλαμβάνει τίτλο και κείμενο. Το όριο χαρακτήρων είναι 

25 χαρακτήρες για τον τίτλο και 90 χαρακτήρες για το κείμενο. Αν διαφημίζεται Σελί-

δα, εφαρμογή ή εκδήλωση, ο τίτλος θα παίρνει αυτόματα το όνομα που διαφημίζεται, 

ώστε όσοι βλέπουν τη διαφήμιση να καταλαβαίνουν ακριβώς τι αφορά. Στο ίδιο βήμα 

πραγματοποιείται και προεπισκόπηση της διαφήμισης  για το πώς εμφανίζεται στις Ε-

νημερώσεις (New Feed) και στην δεξιά στήλη. Ο διαχειριστής έχει την δυνατότητα να 

επιλέξει αν θέλει η διαφήμισή του να προβάλλεται στις ενημερώσεις , στην δεξιά στήλη 

ή και στα δύο. Επιπρόσθετα, χωρίς να απαιτείται η αύξηση του προϋπολογισμού της 

διαφήμισης ο διαχειριστής έχει την δυνατότητα να επιλέξει τη επιλογή Χορηγούμενες 

Ανακοινώσεις για να βοηθήσει τους χρήστες να ανακαλύψουν την Σελίδα μέσα από 

τους φίλους τους.  
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Εικόνα 22: Επεξεργασία κειμένου και συνδέσμων (Πηγή: Facebook for Business, 

2013) 

Βήμα 4: Δημιουργία κοινού 

Στα πλαίσια των διαφημίσεων το Facebook δίνει την δυνατότητα στην επιχείρηση να 

επιλέξει βασικά δημογραφικά στοιχεία του κοινού, όπως τοποθεσία, ηλικία και φύλλο, 

που θέλει να προσελκύσει (εικόνα 23). Με αυτό τον τρόπο μπορεί να στοχεύσει σε ένα 

συγκεκριμένο κοινό που επιθυμεί να απευθυνθεί.  
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Εικόνα 23: Πλατφόρμα Facebook για στόχευση κατάλληλου κοινού (Πηγή: Facebook 

for Business, 2013) 

Βήμα 5: Λογαριασμός και εκστρατεία 

Οι διαφημίσεις και οι χορηγούμενες ανακοινώσεις στο Facebook είναι επί πληρωμή. Οι 

διαφημιστές ελέγχουν πόσα ξοδεύουν, καθώς μπορούν να ορίσουν ημερήσιο ή εφάπαξ 

προϋπολογισμό. 

Μια ενεργή διαφήμιση ή χορηγούμενη ανακοίνωση, χρεώνεστε αποκλειστικά για τον 

αριθμό των εμφανίσεών της (κόστος ανά 1000 εμφανίσεις- CPM) ή τον αριθμό των 

κλικ (CPC) που δέχεται. Το ποσό που καταβάλλεται δεν υπερβαίνει ποτέ τον ημερήσιο 

ή εφάπαξ προϋπολογισμό που η επιχείρηση έχει ορίσει.  
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Εικόνα 24: Λογαριασμός και εκστρατεία. (Πηγή: Facebook for Business, 2013) 

Κλείνοντας την μελέτη στα είδη των διαφημίσεων, αξίζει μία αναφορά σε μία ακόμα 

υπηρεσία που παρέχει το Facebook, τις προωθημένες δημοσιεύσεις. Οι προωθημένες 

δημοσιεύσεις (Promoted Posts) είναι ένας εύκολος τρόπος διαφήμισης ώστε να βλέπουν 

περισσότερα άτομα τις δημοσιεύσεις μιας επιχείρησης. Οι προωθημένες δημοσιεύσεις 

εμφανίζονται ψηλότερα στις Ενημερώσεις (στο New Feed), ώστε το κοινό να έχει πε-

ρισσότερες πιθανότητες να τις δει. Υπάρχουν δύο τρόποι για την προώθηση μιας δημο-

σίευσης: α) από κάποιον προσωπικό λογαριασμό ή β) από τη Σελίδα στο Facebook. Οι 

δημοσιεύσεις μπορεί να αφορούν ενημερώσεις κατάστασης, φωτογραφίες, προσφορές, 

βίντεο κ.α. Οι προωθημένες δημοσιεύσεις έχουν την ένδειξη Χορηγούμενη (Sponsored) 

και δεν εμφανίζονται στη δεξιά στήλη του Facebook όπως οι συμβατικές διαφημίσεις. 

Η εικόνα 25 περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο προωθείται μια δημοσίευση και παρα-

τίθεται παράδειγμα. 
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Εικόνα 25: Boost Post (Πηγή: Facebook for Business, 2013) 

Εν κατακλείδι, το Facebook δίνει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να παρακολουθούν 

την απόδοση των διαφημίσεων τους. Δεξιά στην σελίδα της επιχείρησης υπάρχει η επι-
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λογή «Διαχείριση Διαφημίσεων». Στην σελίδα αυτή με την επιλογή «Εκστρατείες και 

Διαφημίσεις» (Campaigns & Ads) στα αριστερά, εμφανίζονται τα αποτελέσματα των 

στατιστικών (εικόνα 26). Οι αριθμοί στους πράσινους κύκλους απεικονίζουν όλα εκείνα 

τα χαρακτηριστικά που μπορεί να παρακολουθήσει μία επιχείρηση σχετικά με τις δια-

φημίσεις της.   

Πιο αναλυτικά: 

o Στον αριθμό 1: Εμφανίζονται τα Likes της σελίδας της επιχείρησης και 

πόσες εγκαταστάσεις ή δηλώσεις συμμετοχής στις εκδηλώσεις της επι-

χείρησης προέρχονται διαφήμιση 

o Στον αριθμό 2: Εμφανίζονται αναλυτικά στοιχεία απόδοσης και δημο-

γραφικά στοιχεία για την κατανόηση της απόδοσης των εκστρατειών 

στην πάροδο του χρόνου 

o Στον αριθμό 3: Εμφανίζονται προσφορές και τιμές για κάθε διαφήμιση ή 

διαφημιστική ανακοίνωση, προεπισκοπήσεις διαφημίσεων και σύνοψη 

στόχευσης και απόδοσης 

o Στον αριθμό 4: Εμφανίζονται πληροφορίες για το μέγεθος και την αλλη-

λεπίδραση του κοινού της επιχείρησης 

o Στον αριθμό 5: Εμφανίζει το ποσοστό του κοινού που προσέλκυσε η εκ-

στρατεία σε σύγκριση με το ποσοστό που θα μπορούσε να προσελκύσει 

o Στον αριθμό 6:  Εμφανίζει την απόδοση της εκστρατείας ανά κλικ και τις 

ενέργειες που πραγματοποιούνται με την πάροδο του χρόνου 
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Εικόνα 26: Στατιστικά απόδοσης διαφημίσεων (Πηγή: Facebook for Business, 2013) 

7) Δημιουργία Προσφορών 

Κάποιες επιχειρήσεις, εμπορικές επωνυμίες και οργανισμοί έχουν τη δυνατότητα να 

κοινοποιούν προσφορές στους πελάτες τους δημοσιεύοντας τις στη Σελίδα τους μόλις 

αποκτήσουν τουλάχιστον 50 φίλους. Όταν ένας χρήστης ζητήσει μια προσφορά (Κου-

μπί: Get offer ή Αποκτήστε την προσφορά), λαμβάνει ένα email. Αν το υποδείξει στο 

κατάστημα της Σελίδας, έχει την αντίστοιχη έκπτωση. Οι προσφορές δημιουργούνται 

είτε απευθείας από την Σελίδα είτε από το εργαλείο δημιουργίας διαφημίσεων.  
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Εικόνα 27: Παράδειγμα προσφοράς (Πηγή: Facebook for Business, 2013) 

5.5.6 Αλληλεπίδραση με το κοινό  

Από την στιγμή που ένας επαγγελματικός λογαριασμός δημιουργείται, ξεκινάει και η 

αλληλεπίδραση με το κοινό. Η επιχείρηση θα πρέπει να δημιουργεί και να δημοσιεύει 

περιεχόμενο που θα κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού της. Όταν οι χρήστες δη-

λώνουν ότι τους αρέσει κάποια επαγγελματική σελίδα στο Facebook, ουσιαστικά δη-

λώνουν ότι τους ενδιαφέρει η επιχείρηση και θέλουν να γνωρίζουν πράγματα σχετικά 

με αυτή. Πώς μπορούν στην πραγματικότητα οι επιχειρήσεις να κρατούν αμείωτο το 

ενδιαφέρον του κοινού; 

 Το Facebook προτείνει:  

 Δημοσίευση, τουλάχιστον μία με δύο φορές την εβδομάδα, χρήσιμων περιεχο-

μένων 

 Δημοσιεύσεις βίντεο σχετικά με τις δράσεις της επιχείρησης 

 Δημοσιεύσεις φωτογραφιών. Οι φωτογραφίες προκαλούν 53% περισσότερα 

Likes από τα Posts κειμένου και 104% περισσότερα σχόλια. Το 40% των χρη-

στών σχολιάζουν τις φωτογραφίες (Πέππα, 2013) 
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 Προώθηση Links (για παράδειγμα ένα Link που παραπέμπει στην κύρια ιστοσε-

λίδα της επιχειρήσης). To Link μπορεί να προσκολλιέται σε κάποια σχετική φω-

τογραφία ή δημοσίευση της επιχείρησης και όχι μόνο του 

 Δημοσιεύσεις ερωτήσεων. Μία επιχείρηση μπορεί να πραγματοποιήσει μία εκ-

στρατεία με ερωτήσεις προς το κοινό της δωρεάν με σκοπό να λάβει πληροφο-

ρίες και γνώμες σχετικά με κάποιο προϊόν, δράση και οτιδήποτε έχει να κάνει με 

την επιχείρηση 

 Δημιουργία προσκλήσεων για εκδηλώσεις της επιχείρησης 

5.5.7 Συμβουλές για Σελίδες  

 Το περιεχόμενο πρέπει να σχετίζεται με καινοτομία, να εμπνέει το ενδιαφέρον 

των καταναλωτών και να είναι μοναδικό. 

 Η επιχείρηση θα πρέπει να απαντάει σε τυχόν ερωτήσεις που της κάνει το κοινό 

και πρέπει να είναι έτοιμη να απαντήσει σε οποιαδήποτε σχόλια και κριτικές γί-

νονται πάντα με σεβασμό προς τον καταναλωτή  

 Οποιαδήποτε δημοσίευση της επιχείρησης θεωρηθεί αρκετά σημαντική (πχ από 

τα αποτελέσματα απόδοσης των δημοσιεύσεων) και πρέπει να δοθεί έμφαση σε 

αυτή, το Facebok δίνει την δυνατότητα η δημοσίευση να διατηρηθεί ψηλά (Pin 

to Top) στην αρχική σελίδα της επιχείρησης ώστε να είναι εμφανής σε όποιον 

την επισκέπτεται (εικόνα 28) 
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Εικόνα 28: Pin to Top δημοσίευση (Πηγή: HabSpot, 2013) 

 Κάτι νέο που διαθέτει το Facebook από το 2013 είναι η χρήση Hashtag. Τα 

hashtag μετατρέπουν θέματα και φράσεις σε συνδέσμους (με δυνατότητα κλικ), 

μέσα σε δημοσιεύσεις που κάνει μία επιχείρηση στη Σελίδα της (η δυνατότητα 

αυτή δίνετε σε οποιονδήποτε χρήστη του Facebook) . Έτσι, οι χρήστες βρίσκουν 

δημοσιεύσεις για θέματα που τους ενδιαφέρουν. Για τη δημιουργία ενός 

hashtag, απαιτείται το # (το σύμβολο της δίεσης) μαζί με το θέμα ή τη φράση 

που ενδιαφέρει κάποιον. Ενώνοντάς τα σε μία λέξη μπορούν να προστεθούν σε 

μία δημοσίευση (εικόνα 29). Όταν κάποιος επιλέξει ένα hashtag, βλέπει μια ροή 

δημοσιεύσεων με το ίδιο hashtag και έχει επίσης την δυνατότητα αναζήτησης 

hashtag. Στην ερώτηση ποιος πραγματικά μπορεί να δει τη ροή ενός συγκεκρι-

μένου hashtag σε μία δημοσίευση της επιχείρησης, η απάντηση είναι τα άτομα 

στα οποία η επιχείρηση την κοινοποίησε. Η επιχείρηση όπως και όλοι οι χρή-

στες του Facebook όταν κοινοποιούν κάτι έχουν να επιλέξουν αν η κοινοποίηση 

επιθυμούν να είναι δημόσια (public), μόνο σε φίλους (friends) και πολλές άλλες 

εναλλακτικές με συνδυασμούς (Εικόνα 30). 
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Εικόνα 29: Αριστερή στήλη: δημοσίευση με hashtag SEO, δεξιά στήλη: ροή δημοσιεύ-

σεων με το ίδιο hashtag (Πηγή: Fecebook.com) 

 

Εικόνα 30: Εργαλείο επιλογής κοινοποιήσεων (Πηγή: Facebook.com) 

 Στα πλαίσια δημιουργίας περιεχομένου, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα 

Infographics (Information Graphics). Τα Infographics (εικόνα 31) είναι μία μέ-

θοδος για την παρουσίαση πληροφοριών με χρήση γραφικών οπτικών παραστά-

σεων. Οι γραφικές παραστάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ανταλλαγή 

πληροφοριών σε σχεσιακά σύνολα δεδομένων με συνοπτικό και αποτελεσματι-

κό τρόπο (Mittal et al, 1995). Αποτελεί μία αποτελεσματική μέθοδο για επικοι-
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νωνία με συνοπτικές πληροφορίες που αφορούν πολλαπλά και διαφορετικά χα-

ρακτηριστικά δεδομένων καθώς και τις αλληλεξαρτήσεις τους. Ένα μεγάλο μέ-

ρος των χρηστών του διαδικτύου ανταποκρίνεται πολύ καλύτερα σε εικόνες από 

ότι σε κείμενα και ένα Infographic έχει 30% μεγαλύτερη πιθανότητα να διαβα-

στεί από ότι ένα άρθρο (Πέππα, 2013). Θα αποτελούσε λοιπόν μία καλή στρα-

τηγική δημιουργίας περιεχομένου από μέρους τον επιχειρήσεων για κάποιες 

πληροφορίες που επιθυμούν να προβάλουν.  

 

Εικόνα 31: Παράδειγμα Infographic για το Facebook (Πηγή: Visually Inc as cited In-

ternetWorldStats, 2011) 

5.5.8 Στατιστικά Σελίδας  

Το Facebook δίνει την δυνατότητα στην επιχείρηση να κατανοήσει την απόδοση της 

σελίδας της, να μάθει πιο περιεχόμενο έχει περισσότερη απήχηση στο κοινό της και να 

μπορέσει να βελτιστοποιήσει την σελίδα της ώστε να μιλούν περισσότεροι άνθρωποι 

για αυτήν. Τα στατιστικά που προσφέρει είναι ποικίλα και μπορούν να βοηθήσουν την 
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επιχείρηση να εστιάσει σε συγκεκριμένο κοινό υιοθετώντας κερδοφόρες και σίγουρες 

στρατηγικές.  

Τα στατιστικά εμφανίζονται κάνοντας κλικ στην καρτέλα Insights (Στατιστικά) που 

βρίσκεται στην κάτω δεξιά πλευρά στο ταμπλό του διαχειριστή στην Σελίδα του Face-

book.  

Μερικά από τα πιο σημαντικά στατιστικά που προσφέρει είναι (Facebook Insights, 

2012): 

Πρώτη μέτρηση: Κατανόηση της συνολικής απόδοσης της σελίδας  

Στην κορυφή της καρτέλας των στατιστικών εμφανίζονται τέσσερις μετρήσεις για το 

μέγεθος και την δέσμευση του κοινού. Η πρώτη μέτρηση αφορά το συνολικό αριθμό 

των Likes που έχει πάρει μία σελίδα. Η δεύτερη αφορά τον συνολικό αριθμό των ατό-

μων που είναι φίλοι με τους τρέχον οπαδούς (fans) της σελίδας. Η Τρίτη αφορά τον α-

ριθμό των ατόμων που έχουν δημιουργήσει μία ιστορία σχετικά με την σελίδα την τε-

λευταία εβδομάδα και τέλος η τέταρτη μέτρηση αφορά τον αριθμό των ατόμων που έ-

χουν δει περιεχόμενα συναφή με την σελίδα την τελευταία εβδομάδα. 

 

Εικόνα 32: Πρώτη μέτρηση (Πηγή: Facebook Insights, 2012) 

Δεύτερη μέτρηση: Πόσοι άνθρωποι «μιλούν» για την σελίδα 

Η επόμενη μέτρηση καθορίζει τον αριθμό των ατόμων που έχουν μιλήσει για την σελί-

δα. Η μέτρηση αυτή περιλαμβάνει εκείνους που έχουν κάνει like στην σελίδα, έχουν 

σχολιάσει, έχουν αναφέρει κάτι από την σελίδα σε άλλους και γενικότερα εκείνους που 

έχουν δημιουργήσει μια ιστορία σχετικά με την σελίδα.  
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Εικόνα 33: Δεύτερη μέτρηση (Πηγή: Facebook Insights, 2012) 

Τρίτη μέτρηση: στατιστικά για βελτιστοποίηση των δημοσιεύσεων στο κοινό 

Η μέτρηση αυτή παρουσιάζει τις συνολικές δημοσιεύσεις που έχει πραγματοποιήσει μια 

επιχείρηση, τι ποσοστό του κοινού τις είδε, τι ποσοστό του κοινού συμπλέχθηκε με αυ-

τές και τι ποσοστό «μίλησε» για αυτές, δημιούργησε δηλαδή μία ιστορία γύρω από αυ-

τές. Λαμβάνοντας υπόψη τέτοιου είδους στατιστικά, η επιχείρηση έχει μία εικόνα για τι 

ενδιαφέρει πραγματικά το κοινό και που πρέπει να εστιάσει τελικά περισσότερο.  

 

Εικόνα 34: Τρίτη μέτρηση (Πηγή: Facebook Insights, 2012) 
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Τέταρτη μέτρηση: Το γράφημα Reach 

Το γράφημα Reach παρουσιάζει από ποια κανάλια (organic, paid ή viral) μία δημοσίευ-

ση φτάνει στο κοινό δεδομένου ότι οι άνθρωποι μπορούν να δουν δημοσιεύσεις μέσα 

από πολλά κανάλια. Για παράδειγμα τα αποτελέσματα του paid (επί πληρωμή) αφορούν 

τον αριθμό των ατόμων που είδαν μία δημοσίευση μετά από προώθηση ή κάποια δια-

φήμιση. Τα αποτελέσματα viral (ιογενή) προκύπτουν από τον αριθμό των ατόμων που 

είδαν μία δημοσίευση μέσα από τους φίλους τους (από την ιστορία που δημιούργησαν 

οι φίλοι σχετικά με τη δημοσίευση). Τα organic (οργανικά) αποτελέσματα αφορούν το 

σύνολο των ατόμων που είδαν τη δημοσίευση.  

 

Εικόνα 35: Τέταρτη μέτρηση (Πηγή: Facebook Insights, 2012) 

Πέμπτη μέτρηση: Το γράφημα Talking About This 

Το γράφημα Talking About This δείχνει όλα τα διαφορετικά είδη «ιστοριών που γεν-

νιούνται» γύρω από μία δημοσίευση. Αυτά αφορούν τον αριθμό των Likes, τον αριθμό 

των κοινοποιήσεων (share) και τον αριθμό των σχολίων (comments) σε δημοσιεύσεις, 

τον αριθμό των ανταποκρίσεων σε εκδηλώσεις (event RSVPs) καθώς και τον αριθμό 

των ανταποκρίσεων σε ερωτήσεις (questions answered). 

 

Εικόνα 36: Πέμπτη μέτρηση (Πηγή: Facebook Insights, 2012) 

Έκτη μέτρηση: στατιστικά στοιχεία για το κοινό 
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Η μέτρηση αυτή εξάγει αποτελέσματα που αφορούν το φύλο και την ηλικία των ατό-

μων που μιλούν για την επιχείρηση καθώς και τις πόλεις και χώρες από τις οποίες 

προέρχονται. Είναι σημαντικό για μια επιχείρηση να γνωρίζει στοιχεία για το κοινό που 

προσελκύει περισσότερο ώστε να μπορεί να εστιάζει σε αυτούς αποδοτικότερα.  

 

Εικόνα 37: Έκτη μέτρηση (Πηγή: Facebook Insights, 2012) 
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Κεφάλαιο 6: Search Engine Marketing (SEM) 

6.1 Εισαγωγή στο SEM  

Η αναζήτηση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δραστηριότητες των χρηστών του 

διαδικτύου. Οι άνθρωποι συνεχώς αναζητούν στο διαδίκτυο πληροφορίες για αγαθά και 

υπηρεσίες ή εγκυκλοπαιδικές γνώσεις. To Search Engine Marketing είναι ένα ισχυρό 

μέσο του Internet Marketing που περιλαμβάνει την προώθηση των ιστοσελίδων μέσω 

της αύξησης της προβολής τους στις Σελίδες Αποτελεσμάτων Μηχανών Αναζήτησης 

(Search Engine Results Pages (SERPs) ως αποτέλεσμα βελτιστοποίησης ή και διαφήμι-

σης (Sherman, 2006).  

Σε ένα περιβάλλον ηλεκτρονικού εμπορίου δύο είναι τα είδη ενεργειών μάρκετινγκ που 

μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω μηχανών αναζήτησης. Το πρώτο είναι το PPC 

(Pay Per Click) και το δεύτερο είναι το SEO (Search Engine Optimization). Το PPC εί-

ναι ένα είδος διαφήμισης όπου εταιρίες πληρώνουν στις μηχανές αναζήτησης για να 

προβάλουν τις ιστοσελίδες τους. Το SEO είναι μια πρακτική βελτιστοποίησης και 

προώθησης ενός δικτυακού τόπου. Βελτιώνοντας τόσο εσωτερικούς όσο και εξωτερι-

κούς παράγοντες, αυξάνεται η επισκεψιμότητα που λαμβάνει μια ιστοσελίδα από τις 

μηχανές αναζήτησης (Fishkin & Muessig, 2011).  

6.2 Μηχανές αναζήτησης 

Οι μηχανές αναζήτησης, όπως η Google, είναι εφαρμογές λογισμικού με εξαιρετικά πο-

λύπλοκες τεχνολογίες και σίγουρα η  Google αποτελεί ένα κολοσσό όταν πρόκειται για 

παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες στο διαδίκτυο.  

Μία μηχανή αναζήτησης εκτελεί 4 βασικούς μηχανισμούς (Harold, 2006): 

1) Ανακάλυψη των ιστοσελίδων χρησιμοποιώντας λογισμικό που ταξιδεύει πάνω 

από τις συνδέσεις ιστού (hyperlinks) -μέσω αυτών πηγαίνει από σελίδα σε σελί-

δα-. Το λογισμικό αυτό καλείται bot ή robot ή crawler ή spider και αντίστοιχα 

Google bot ή Google carawler αν πρόκετια για τη Google. 

2) Αποθήκευση των συνδέσμων, των περιλήψεων των σελίδων και σχετικών πλη-

ροφοριών. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται indexing (ευρετηρίαση) και ο αντί-

στοιχος κατάλογος που δημιουργείται ονομάζεται index. Η Google ονομάζει τα 

συστήματα που χρησιμοποιούνται για αυτό το σκοπό index servers.  
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3) Κατάταξη σελίδων ανάλογα με τη σημαντικότητά τους. Η Google χρησιμοποιεί 

για αυτό το σκοπό το Page Rank. 

4) Επιστροφή αποτελεσμάτων, οργανώνοντάς τα με βάση τη κατάταξη ως απάντη-

ση σε ένα συγκεκριμένο ερώτημα αναζήτησης του χρήστη. 

6.2.1 Είδη μηχανών αναζήτησης  

Οι περισσότερες μηχανές αναζήτησης χρησιμοποιούν παρόμοιους αλγόριθμους για την 

αναζήτηση. Διακρίνονται δύο είδη μηχανών αναζήτησης: α) crawler-based και β) hu-

man-powered κατάλογοι.  

Το crawler-based ,που ονομάζεται επίσης «αράχνη», ανακαλύπτει (με τη χρήση λογι-

σμικού) νέες ιστοσελίδες (αφού αναρτηθούν στον Παγκόσμιο Ιστό) και συγκεντρώνει 

πληροφορίες γι' αυτές. Η αράχνη επισκέπτεται τακτικά και υπάρχουσες ιστοσελίδες 

προκειμένου να ενημερώσει το index σε περίπτωση που το περιεχόμενο ενός συγκεκρι-

μένου ιστοτόπου αλλάξει. Οι πληροφορίες που τηρούνται στο index για κάθε ιστοσελί-

δα είναι ένας από τους παράγοντες που καθορίζουν την θέση του εκάστοτε site στα α-

ποτελέσματα αναζήτησης. Εκτός από τις λέξεις/κλειδιά και το πλήθος των εισερχόμε-

νων (inbound) και εξερχόμενων (outbound) συνδέσμων, οι αράχνες λαμβάνουν υπόψη 

τους και άλλους παράγοντες σπουδαιότητας. Για παράδειγμα η Google χρησιμοποιεί 

τον αλγόριθμό Page Rank ο οποίος αντικατοπτρίζει την άποψη για τη σημασία των ι-

στοσελίδων εξετάζοντας πάνω από 500 εκ. μεταβλητές και 2 δισ. όρους. Σελίδες που 

λαμβάνουν υψηλότερο Page Rank είναι πιθανό να εμφανίζονται υψηλότερα στην κορυ-

φή των αποτελεσμάτων αναζήτησης (Buha, 2010 as cited in Grehan & Pettijohn, 2009) 

Η μέθοδος των human-powered καταλόγων (όπως το Open Directory) εξαρτάται από 

διαφορετικές τεχνικές. Αρχικά ο προγραμματιστής ιστού υποβάλλει το site με μία σύ-

ντομη περιγραφή. Στη συνέχεια οι μηχανές αναζήτησης εξετάζουν αυτή τη συνοπτική 

περιγραφή, χωρίς να έχει σημασία αν το περιεχόμενο του site έχει ωστόσο αλλάξει, και 

προσπαθούν να ταιριάξουν τα αποτελέσματα με βάση τις περιγραφές που υποβλήθηκαν 

(Sullivan, 2002).  

6.2.2 Μηχανές αναζήτησης και επιχειρήσεις  

Μηχανές αναζήτησης όπως η Google, η Bing και η Yahoo διαδραματίζουν έναν σημα-

ντικό μεσολαβητή μεταξύ χρηστών και επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα ικανοποιούν την 

τάση των καταναλωτών για συναφή αποτελέσματα αναζήτησης και των επιχειρήσεων 



 

76 
 

για υψηλή και ποιοτική επισκεψιμότητα στους ιστοχώρους τους. Σε μία αναζήτηση οι 

λέξεις/κλειδιά ή «ερωτήσεις» που πληκτρολογούνται μπορεί να οδηγήσουν το χρήστη 

σε πληρωμένα ή οργανικά αποτελέσματα.  

Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τεχνικές βελτιστοποίησης ή διαφημίσεις προκειμένου 

να προσελκύσουν υποψήφιους πελάτες στις ιστοσελίδες τους, να τοποθετήσουν το ε-

μπορικό τους σήμα σε μία καλή θέση κατάταξης σελίδας ή σε μία καλή θέση κατάταξης 

στην Google ή την Yahoo (Chen et al., 2011).  

Στον χώρο της αναζήτησης στο Παγκόσμιο Δίκτυο συναντάμε καθημερινά συνεργασία 

μεταξύ κορυφαίων ιστοσελίδων μηχανών αναζήτησης όπως η Google και λίστες κατα-

λόγων περιεχομένων όπως είναι το Open Directory Project (ODP). Τα δύο αυτά εργα-

λεία αποτελούν τον τέλειο συνδυασμό τεχνολογίας που παρέχει περισσότερες επιλογές 

και καλύτερα αποτελέσματα στους χρήστες. Για παράδειγμα η Yahoo συμπληρώνει τα 

αποτελέσματα των καταλόγων της με αποτελέσματα από την μηχανή αναζήτησης της 

Google. Αντίστοιχα, η Google προσφέρει λίστες καταλόγων από το ODP. Μηχανές α-

ναζήτησης και λίστες καταλόγων συνεργάζονται επίσης και με μεγάλες εταιρίες για πε-

ριορισμένα και περισσότερο φιλτραρισμένα αποτελέσματα. Για παράδειγμα το BBC 

συνεργάζεται για εξουσιοδοτημένα αποτελέσματα αναζήτησης με την Google (Green, 

2003).  

6.2.3 Σύγκριση δημοτικότητας μηχανών αναζήτησης  

Η εικόνα 38 παρουσιάζει το μερίδιο αναζητήσεων στις μηχανές αναζήτησης για τον 

Αύγουστο του 2013. Η Google εξακολουθεί να είναι «ο βασιλιάς της αναζήτησης» με 

ποσοστό 68.05%. Στην συνέχεια της κατάταξης ακολουθεί η Bing (10.71%), η Yahoo! 

Search (8.06%), η Ask (4.06%) και η AOL Search (1.60%). Μία ακόμα δημοφιλής μη-

χανή αναζήτησης, η οποία απευθύνεται αποκλειστικά σε ανθρώπους οι οποίοι κατα-

νοούν την κινεζική γλώσσα, είναι η Baidu. Η Baidu, σύμφωνα με την υπηρεσία διαδι-

κτυακών στατιστικών αναλύσεων HitsLink, τον Αύγουστο του 2013 βρισκόταν στην 

δεύτερη θέση αμέσως μετά την Google. (Search engine statistics and coverage, 2013) 
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Εικόνα 38: Σύγκριση δημοτικότητας μηχανών αναζήτησης (Πη-

γή:TheSearchGuru.com, Αύγουστος 2013) 

6.3 Οργανικά και Πληρωμένα αποτελέσματα  

Όταν ο χρήστης πληκτρολογεί σε μία μηχανή αναζήτησης εκείνη του εμφανίζει συνή-

θως δύο ειδών αποτελέσματα: 

o Τα Οργανικά: Τα οργανικά αποτελέσματα (εικόνα 40, πράσινο πλαίσιο) είναι 

ιστοσελίδες τις οποίες προβάλουν από μόνες τους οι μηχανές αναζήτησης. Η 

θέση που θα πάρουν οι ιστοσελίδες στην κατάταξη έχει άμεση σχέση με την 

στρατηγική SEO, δηλαδή με τη βελτιστοποίηση που έχει πραγματοποιήσει ο δι-

αχειριστής της ιστοσελίδας. Για μία καλύτερη θέση στα οργανικά αποτελέσματα 

δεν καταβάλλεται χρηματικό ποσό αλλά υιοθέτηση κατάλληλων τεχνικών βελ-

τιστοποίησης.  

o Τα Πληρωμένα: Συνήθως εμφανίζονται στο πάνω μέρος των αποτελεσμάτων ή 

στο πλάι δεξιά (εικόνα 40, κόκκινα πλαίσια). Τα αποτελέσματα αυτά προέρχο-

νται από μία στρατηγική PPC όπου ο ιδιοκτήτης πλήρωσε ένα χρηματικό ποσό 

για να έχει μία καλύτερη κατάταξη o ιστοχώρο του. Η επιλογή αυτών των δια-

φημίσεων βασίζεται συχνά σε  user-generated περιεχόμενα όπου οι χρήστες κοι-

νοποιούν απόψεις τους σχετικά με προϊόντα, εταιρίες, εμπορικά σήματα κ.α. 

(Chose & Yang, 2009 as cited in Dhar & Ghose, 2009), έτσι οι διαφημίσεις 

προωθούνται στοχευμένα σε συγκεκριμένους καταναλωτές-χρήστες. 
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Εικόνα 40: Πληρωμένα και οργανικά αποτελέσματα στην μηχανή αναζήτησης Google 

(Πηγή: Google, 2013) 

6.3.1 Συγκριτική μελέτη SEO και PPC  

Όπως προαναφέρθηκε, στα πλαίσια μιας στρατηγικής SEM δύο είναι τα είδη ενεργειών 

μάρκετινγκ που μπορούν να πραγματοποιηθούν. Το SEO και το PPC. Στην παρούσα 

ενότητα θα παρουσιασθούν αυτά τα είδη. Στην συνέχεια θα παρουσιασθεί ένας πίνακας 

συγκριτικής μελέτης με βάση κυρίαρχα ομοιογενή χαρακτηριστικά. Με βάση τα αποτε-

λέσματα από την μελέτη θα επιλεγεί ένα από τα δύο είδη και θα παρουσιαστεί ο τρόπος 

χρήσης του ως «Στρατηγικό Εργαλείο Μάρκετινγκ» στα πλαίσια του SEM. 

SEO 

Το  SEO είναι ανεπτυγμένη μέθοδος που χρησιμοποιεί δεδομένα παρατήρησης και έ-

ρευνα μάρκετινγκ για την βελτιστοποίηση της κατάταξης ενός ιστοτόπου στις λίστες 

μιας μηχανής αναζήτησης. (Chen et al., 2011 as cited in Malaga, 2007). Πρόκειται για 

μία τέχνη ή επιστήμη που επιτυγχάνει κορυφαία τοποθέτηση στις μηχανές αναζήτησης 
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για σχετικές φράσεις ή λέξεις/κλειδιά, κάνοντας τις να πιστεύουν ότι ένα site είναι ση-

μαντικότερο από άλλα ανταγωνιστικά (Harold, 2006). Τα οργανικά αποτελέσματα ελ-

κύουν περισσότερο τους χρήστες επειδή θεωρούνται αντικειμενικότερα και αμερόλη-

πτα σε σχέση με τα χορηγούμενα. Σύμφωνα με διαδικτυακή έρευνα από το Georgia 

Tech University (Xing & Lin, 2006, as cited in Georgia_Tech, 1998) πάνω από το 70% 

των χρηστών προτιμούν τα οργανικά αποτελέσματα. Ο οργανισμός SEMPO συμφωνεί 

επίσης (Xing & Lin, 2006, as cited in SEMPO.org 2004).  

Οι εταιρίες ολοένα προσπαθούν να ωθήσουν την κατάταξη των ιστοσελίδων τους σε 

υψηλότερα οργανικά αποτελέσματα αναζήτησης εφαρμόζοντας ποικιλία από τεχνικές ή 

προσλαμβάνοντας ειδικούς εξωτερικούς συμβούλους για την ανάπτυξη τεχνικών (Dou 

et al., 2010). 

Επιπρόσθετα επειδή η Google αποτελεί μακράν την πιο σημαντική μηχανή αναζήτησης, 

οι ειδικοί του SEO τείνουν να επικεντρώνονται σε αυτή. Παρόλα αυτά επειδή οι περισ-

σότερες μηχανές αναζήτησης λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο, κατανοώντας την μηχανή 

αναζήτησης της Google, η θέση των ιστοσελίδων βελτιώνεται και στις υπόλοιπες μηχα-

νές. 

PPC 

To PPC είναι ένα πρότυπο διαφήμισης στο Διαδίκτυο που χρησιμοποιείται για να κα-

τευθύνει την ροή και κίνηση των χρηστών προς συγκεκριμένες ιστοσελίδες. Οι διαφη-

μιζόμενοι καταβάλλουν κάποιο χρηματικό ποσό στον εκδότη όταν στην διαφήμιση γί-

νει κάποιο «κλικ» (Chen et al., 2011). Επίσης, με το PPC οι επιχειρήσεις έχουν τον 

πλήρη έλεγχο για τις λέξεις/κλειδιά που θα χρησιμοποιούνται και τη θέση αυτών στα 

αποτελέσματα αναζήτησης. Υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής της διαφήμισης, καθώς και 

η δυνατότητα δημιουργίας διαφορετικής διαφήμισης για διαφορετικές λέξεις/κλειδιά. 

Πιο συγκεκριμένες λέξεις/κλειδιά οδηγούν σε υψηλότερη ποιότητα επισκεπτών από ότι 

οι γενικές λέξεις/κλειδιά (Mordkovich & Mordkovich, 2005). 

Τόσο το SEO όσο και το  PPC έχουν σχεδιαστεί για να προσελκύσουν την κυκλοφορία 

μέσω των μηχανών αναζήτησης στο Διαδίκτυο. Παρόλα αυτά, συγκρίνοντάς τα μπορεί 

κανείς να αναγνωρίσει σημαντικές διαφορές που υπάρχουν μεταξύ τους. Οι κύριες δια-

φορές τους παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας 2: Σύγκριση SEO και PPC (Πηγή: Chen et al., 2011) 

 SEO PPC 

Κόστος Περιορισμένο κόστος αλλά 

περισσότερος χρόνος για την 

επίτευξη καλύτερης κατάταξης 

Για δημοφιλείς όρους αναζήτη-

σης το κόστος ανά κλικ μπορεί 

να είναι πολύ υψηλό. Όμως η 

εταιρεία που διαφημίζεται προ-

αποφασίζει το συνολικό ποσό 

που διατίθεται να δαπανήσει και 

αυτό εξαντλείται σταδιακά 

Θέση κατάταξης Εμφανίζει όσο το δυνατόν πιο 

κοντά στην κορυφή των απο-

τελεσμάτων αναζήτησης με 

λέξεις-κλειδιά σχετικές με την 

ιστοσελίδα. Η προκύπτουσα 

κατάταξη είναι περισσότερο 

μόνιμη και δεν αλλάζει εύκολα 

Η έκθεση εδώ είναι σχετικά υ-

ψηλή, αλλά όταν παύσει η συν-

δρομή, η ιστοσελίδα θα επι-

στρέψει στην φυσική ταξινόμη-

ση 

Χρόνος Κατάταξης Απαιτείται περισσότερος χρό-

νος για μία καλή κατάταξη 

Απαιτείται λιγότερος χρόνος για 

μία καλή κατάταξη 

Αβεβαιότητα Κα-

τάταξης 

Για να εξασφαλισθεί ότι κάθε 

λέξη/κλειδί εμφανίζεται σε 

υψηλή κατάταξη υπάρχουν 

πολλοί αστάθμητοι παράγοντες 

εξαιτίας του ανταγωνισμού 

SEO για κάθε φράση, ο οποίος 

δε μπορεί να εκτιμηθεί με α-

κρίβεια από την αρχή 

Παρόλο που το κόστος κάθε λέ-

ξης/κλειδί είναι διαφορετικό, 

εδώ η κατάταξη έχει υψηλή βε-

βαιότητα 

Προτίμηση χρη-

στών 

Οι χρήστες προτιμούν τα ορ-

γανικά αποτελέσματα 

Οι χρήστες δε προτιμούν τις δι-

αφημίσεις όσο τα οργανικά απο-

τελέσματα 
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Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει πως το SEO υπερέχει έναντι του PPC ως προς τα 

χαρακτηριστικά κόστος και προτίμηση χρηστών. Αντίστοιχα το PPC υπερέχει έναντι 

του SEO στα χαρακτηριστικά θέση κατάταξης, χρόνος κατάταξης και αβεβαιότητα κα-

τάστασης. Η εν λόγω μελέτη θα εστιάσει κυρίως σε δύο χαρακτηριστικά, το κόστος και 

την προτίμηση χρηστών και θα επιλέξει να αναλύσει περαιτέρω την διαδικασία του 

SEO. Ο λόγος είναι ότι σε μία εποχή παγκόσμιας οικονομικής κρίσης οι περισσότερες 

επιχειρήσεις επιθυμούν την υιοθέτηση οικονομικότερων στρατηγικών μάρκετινγκ και 

επιπρόσθετα τα οργανικά αποτελέσματα είναι εκείνα που προτιμώνται από τους χρή-

στες. Οι χρήστες που θα αποτελέσουν πιθανούς επισκέπτες σε μία ιστοσελίδα αποτε-

λούν και τον μεγαλύτερο κριτή.  

6.4 To SEO ως στρατηγικό εργαλείο μάρκετινγκ  

Στο διαδίκτυο, το SEO για τις τοποθεσίες ιστού, αποτελεί μια κοινή διαδικασία. Το 

SEO περιλαμβάνει την δημιουργία ή τροποποίηση μιας ιστοσελίδας με τέτοιο τρόπο 

που το καθιστά ευκολότερο για τις μηχανές αναζήτησης στην ανίχνευση και ευρετηρί-

αση των περιεχομένων της. Όταν ο κόσμος ξεκίνησε να μιλάει για SEO πολλοί εξέφρα-

σαν τις ανησυχίες τους για την προώθηση των spam. Παρόλα αυτά οι ίδιες οι μηχανές 

αναζήτησης σήμερα δημοσιεύουν κατευθυντήριες γραμμές βελτιστοποίησης και κατα-

βάλλουν αμέτρητες προσπάθειες καταπολέμησης των spam περιεχομένων (Beel, Gipp 

& Wilde, 2010) 

Σήμερα, η μηχανή αναζήτησης είναι από τα πιο σημαντικά εργαλεία που οι άνθρωποι 

χρησιμοποιούν για να βρουν πληροφορίες και προϊόντα στο Διαδίκτυο. Η βελτιστοποί-

ηση των ιστοσελίδων, δηλαδή το SEO, αφορά τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται για 

την αύξηση του αριθμού των επισκεπτών ενός δικτυακού τόπου μέσα από τα οργανικά 

αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης (Potts, 2007). Μία επαγγελματική ιστοσελίδα 

αποτελεί και την κύρια παρουσία της επιχείρησης στο διαδίκτυο. Η υιοθέτηση σωστών 

πρακτικών βελτιστοποίησης (white-hat seo) επηρεάζει άμεσα την κερδοφορία μιας επι-

χείρησης.  

Οι σωστές πρακτικές SEO αφορούν: 

 Την φιλικότητα των ιστοσελίδων ως προς τις μηχανές αναζήτησης 

 Την αύξηση της δημοτικότητας και διάδοσης ενός site στο Διαδίκτυο 
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 Την σύνδεση με συγκεκριμένες φράσεις αναζήτησης 

 Την καλύτερη εμφάνιση του site στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης  

Ο απώτερος στόχος των πρακτικών αυτών είναι η αύξηση της επισκεψιμότητας. 

Οι μηχανές αναζήτησης προσπαθούν να διαβάσουν όλες τις σελίδες του παγκόσμιου 

ιστού και να τις αρχειοθετήσουν. Ξεκινούν από την αρχική ή κάποια άλλη σελίδα ενός 

site και χρησιμοποιούν τα μενού και όποιους άλλους εσωτερικούς υπερσυνδέσμους έχει 

το site ώστε να περιηγηθούν σε αυτά. Οι χρόνοι που θα αφιερώσουν κάθε φορά για την 

ανάγνωση σελίδων είναι περιορισμένοι, ενώ το πόσο συχνά θα επισκεφτούν μια σελίδα 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το κατά πόσο άλλα site έχουν υπερσυνδέσμους που 

οδηγούν σε αυτήν τη σελίδα. 

Οι τεχνικές που μπορούν εφαρμοστούν στο SEO είναι α) Εργασίες πάνω σε μία ιστοσε-

λίδα ( On Page Seo ) και β) Εργασίες εκτός της ιστοσελίδας ( Off Page Seo). Το πρώτο 

αφορά τις τεχνικές εκείνες που βοηθούν στην κατασκευή ενός σωστού και αποδοτικού 

site, ενώ το δεύτερο αφορά την διάδοση του site στο Διαδίκτυο με αποδοτικό τρόπο 

(Στρίγκος Νομικός, Προσωπική συνομιλία, 2013).  

6.4.1 Εργασίες πάνω σε μία ιστοσελίδα (On Page SEO) 

Η τεχνική On Page Seo αφορά την βελτιστοποίηση εντός των σελίδων με στόχο την 

κατασκευή ενός αποδοτικού site. Οι πρακτικές που μπορούν να υιοθετηθούν είναι πολ-

λαπλές. Στις επόμενες ενότητες θα αναφερθούν εκείνες στις οποίες έχει εστιάσει περισ-

σότερο η βιβλιογραφία και έμπειροι προγραμματιστές. 

6.4.1.1 Περιεχόμενο  

Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων είναι το Α και το Ω στην βελτιστοποίηση. Η δημιουρ-

γία ενός χρήσιμου και ολοκληρωμένου περιεχομένου είναι ο σημαντικότερος παράγο-

ντας βελτιστοποίησης. Τόσο οι χρήστες όσο και οι μηχανές αναζήτησης εκτιμούν το 

ποιοτικό περιεχόμενο το οποίο παρουσιάζεται στην κύρια ιστοσελίδα της επιχείρησης, 

στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης που έχει, στην συμμέτοχη της  σε forums ή 

blogs και σε άλλα μέσα που προωθείται η επιχείρηση.  

Αποδοτικές πρακτικές για το περιεχόμενο ενός site θεωρούνται: 

 Η δημιουργία εύκολο-διάβαστων περιεχομένων 
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 Η οργάνωση περιεχομένου με διαχωρισμό σε λογικά τμήματα ανάλογα με την 

θεματολογία ώστε ο αναγνώστης να ανακαλύψει το περιεχόμενο που τον ενδια-

φέρει γρηγορότερα 

 Δημιουργία φρέσκων και μοναδικών περιεχομένων με σκοπό την διασφάλιση 

της υπάρχουσας βάσης επισκεπτών και την παρακίνηση νέων  

 Η σχεδίαση του περιεχομένου ενός site κυρίως με γνώμονα τις ανάγκες των επι-

σκεπτών παράγει θετικά αποτελέσματα και στις μηχανές αναζήτησης (Google 

Guide, 2010) 

 Η παροχή δωρεάν web-υπηρεσιών που μπορούν να αντλήσουν εκπληκτικά επί-

πεδα κυκλοφορίας 

 Η ανανέωση του περιεχομένου σε τακτά χρονικά διαστήματα και ο εμπλουτι-

σμός του προκαλεί τις μηχανές αναζήτησης να το επισκέπτονται τακτικά και 

κρατά το ενδιαφέρον των χρηστών 

 Η προσθήκη χρήσιμων άρθρων, σχετικά με την επιχείρηση και τις δράσεις της, 

από τα οποία οι επισκέπτες μπορούν να αντλήσουν χρήσιμες πληροφορίες  

 Η παροχή εργαλείων επικοινωνίας (όπως πίνακες μηνυμάτων, δυνατότητα συ-

νομιλίας, σχόλια blog κ.α.) για την κοινότητα που εξυπηρετεί ένα site βοηθούν 

την συμμετοχή αυτής της κοινότητας στο site εξυπηρετώντας διάφορους σκο-

πούς SEO. Η κοινότητα βοηθάει ώστε το περιεχόμενο να ανανεώνεται και ενη-

μερώνει την επιχείρηση για θέματα που έχουν ενδιαφέρον 

 Οι σελίδες να αποτελούνται από 100 έως 250 λέξεις. Σελίδες με λιγότερες από 

100 λέξεις πιθανό να θεωρηθούν από τις μηχανές αναζήτησης μικρότερου βά-

ρους. Σελίδες με περισσότερες από 250 λέξεις δεν αποτελούν αρνητικό στοιχείο, 

καλό είναι όμως να αποφεύγονται (Harold, 2006) 

 Το πιο σημαντικό περιεχόμενο πρέπει να είναι σε μορφή κειμένου HTML ώστε 

να εξασφαλίζεται περισσότερο η ορατότητά του στις μηχανές. Εικόνες, αρχεία 

flash, java applets και άλλα περιεχόμενα που δεν έχουν κείμενο και συχνά α-

γνοούνται ή υποτιμούνται από τις αράχνες των μηχανών (Fishkin & Muessig, 

2013) 
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Μη αποδοτικές πρακτικές θεωρούνται (Google Guide, 2010): 

 Η συγγραφή πρόχειρων κειμένων με ορθογραφικά και γραμματικά λάθη 

 Η ενσωμάτωση σημαντικού κειμένου σε εικόνες με αποτέλεσμα οι μηχανές α-

ναζήτησης να μην μπορούν να το διαβάσουν και οι χρήστες να το επεξεργα-

στούν (αντιγραφή-επικόλληση)  

 Η μορφή του περιεχομένου χωρίς διαχωρισμούς θεματολογίας, παραγράφους, 

διάταξη κλπ.  

 Η επανάληψη ή αντιγραφή περιεχομένων που δεν προσδίδουν αξία 

 Η εισαγωγή περιττών λέξεων/κλειδιών που στοχεύουν στις μηχανές αναζήτησης 

αλλά ενοχλούν τους χρήστες και απατηλά αποκρύπτουν το πραγματικό περιεχό-

μενο 

6.4.1.2 Επιλογή και ενσωμάτωση λέξεων/κλειδιών  

Η βασική βελτιστοποίηση ξεκινάει με τον προσδιορισμό των κατάλληλων λέξε-

ων/κλειδιών για το περιεχόμενο κάθε site. Οι λέξεις/κλειδιά είναι λέξεις ή φράσεις που 

καθορίζουν το κύριο σκοπό του site και εκείνες που οι υποψήφιοι αγοραστές θα αναζη-

τήσουν προκειμένου να βρουν κάποιο προϊόν ή υπηρεσία. Σήμερα προσφέρονται πολ-

λαπλά εργαλεία μέσα από τα οποία η επιχείρηση μπορεί να εντοπίσει την δημοτικότητα 

λέξεων/κλειδιών στις μηχανές αναζήτησης (Buha, 2010).  

Δύο σημαντικά εργαλεία εντοπισμού λέξεων (και όχι μόνο) είναι το Google KeyWord 

Planner και το Google Trends της Google.  

6.4.1.3 Σωστή χρήση HTML  

Η κατασκευή ενός σωστού site προϋποθέτει κάποιες αποφάσεις για τη διαχείριση του 

περιεχομένου. Αφότου προσδιοριστεί το είδος του περιεχομένου και ποιες λέξεις ή 

φράσεις θα το πλαισιώνουν στην συνέχεια ένας προγραμματιστής πρέπει να κατα-

σκευάσει τις ιστοσελίδες με τρόπο που να περιγράφονται τα περιεχόμενά τους και να 

επισημαίνονται οι λέξεις/φράσεις που είναι σημαντικές. Η γλώσσα μορφοποίησης ιστο-

σελίδων (HTML) χρησιμοποιεί «ετικέτες» μέσα από τις οποίες αναδεικνύεται περιεχό-

μενο που πρέπει να στοχευθεί.  
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Ένα δωρεάν εργαλείο ελέγχου των εγγράφων HTML είναι το World Wide Web 

Consortium της Validator.w3.org. 

 Ετικέτα Τίτλος 

Ο τίτλος μιας σελίδας είναι πολύ σημαντικός για την βελτιστοποίηση και σε αυτόν πρέ-

πει να περιλαμβάνονται λέξεις/κλειδιά που στοχεύονται. Ο τίτλος εμφανίζεται στην 

μπάρα του φυλλομετρητή και στα αποτελέσματα της αναζήτησης. Ο τίτλος είναι εκεί-

νος που θα δει πρώτα ο χρήστης και έπειτα θα αποφασίσει εάν θα ακολουθήσει την σε-

λίδα, καθώς και ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για το πώς μια μηχανή α-

ναζήτησης κατατάσσει τις ιστοσελίδες σύμφωνα με τα ερωτήματα που θέτει ο χρήστης 

(Sullivan, 2002) 

Ο τίτλος, όπου σε ένα έγγραφο HTML αναγράφεται ως <title>, θα πρέπει (Google 

Guide, 2010): 

o Να έχει εννοιολογική σημασία και σαφήνεια  

o Να είναι περιεκτικός και σύντομος 

o Να είναι διαφορετικός σε κάθε σελίδα του site διότι κάθε σελίδα περιγράφει και 

περιλαμβάνει διαφορετικά πράγματα 

 

Εικόνα 40: Ετικέτα Τίτλου σε έγγραφο HTML 

 Ετικέτα Επικεφαλίδα 

Οι ετικέτες <h1> έως <h6> χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν HTML επικεφαλίδες. 

Οι επικεφαλίδες είναι κείμενα που χρησιμοποιούνται για να επισημανθούν τα βασικό-

τερα σημεία του περιεχομένου μιας σελίδας και αποτελούν βασικό παράγοντα βελτι-

στοποίησης, βοηθώντας παράλληλα και τον αναγνώστη. Η ετικέτα <h1> ορίζει την πιο 



 

86 
 

σημαντική επικεφαλίδα και το <h6> την λιγότερη σημαντική. Σε ένα χειρόγραφο έγ-

γραφο χρησιμοποιούνται επικεφαλίδες για να διαχωριστούν τα σημαντικά σημεία του 

κειμένου. Έτσι και στα έγγραφα HTML απαιτείται η χρήση των επικεφαλίδων μονάχα 

εκεί που πραγματικά χρειάζεται.  

 

Εικόνα 41: Εμφάνιση Επικεφαλίδων 

 Meta πληροφορίες 

Οι πληροφορίες meta που καλούνται και ως ετικέτες meta αποτελούν έναν μηχανισμό 

που χρησιμοποιείται προκειμένου να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με μία ιστοσελί-

δα. Ο όρος meta προέρχεται από Ελληνική λέξη που σημαίνει «πίσω» ή «κρυφό», δεν 

είναι δηλαδή ορατό έχει όμως έναν αντίκτυπο. Οι πιο κοινές meta ετικέτες παρέχουν 

περιγραφή (description) και λέξεις/κλειδιά (keywords) που αφορούν τις σελίδες ενός 

site. Κάθε meta ετικέτα ξεκινάει με ένα χαρακτηριστικό όνομα που παρουσιάζει αυτό 

που αντιπροσωπεύει η ετικέτα. Για παράδειγμα σε σελίδες που αποτελούνται αποκλει-

στικά από εικόνες (το οποίο πρέπει να αποφεύγεται), χρησιμοποιούνται ετικέτες meta, 

για να γνωρίζουν οι μηχανές αναζήτησης περί τίνος πρόκειται (Harold, 2006).  

Η ετικέτα <meta name="description" ...></meta> παρέχει περιγραφικές πληροφορί-

ες. 

Η ετικέτα <meta name="keywords" ...></meta> παρέχει λέξεις/κλειδιά. 

Επιπρόσθετα, η ετικέτα meta περιγραφής είναι σημαντική επειδή μπορεί να χρησιμο-

ποιηθεί ως απόσπασμα στα αποτελέσματα αναζήτησης. Απόσπασμα ή Snippet είναι το 

κείμενο που εμφανίζεται κάτω από τον τίτλο τις αντίστοιχης ιστοσελίδας στα αποτελέ-

σματα αναζήτησης. Για παράδειγμα η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει meta-
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δεδομένα για απόσπασμα ή να χρησιμοποιήσει σχετικό τμήμα που είναι ορατό στην σε-

λίδα αν αυτό ταιριάζει σε αυτό που ψάχνει ο χρήστης.  

 

Εικόνα 42: Υποβολή ερωτήματος «baseball cards» από τον χρήστη. Η αρχική σελίδα 

εμφανίζεται ως αποτέλεσμα με την περιγραφή τις ετικέτας <meta> να χρησιμοποιείται 

ως απόσπασμα (Πηγή: Google Guide, 2010) 

Στα πλαίσια τις βελτιστοποίησης με την ετικέτα meta περιγραφής, η Google προτείνει 

(Google Guide, 2010): 

o Η περιγραφή να είναι ακριβής και ενημερωτική 

o Η περιγραφή να είναι διαφορετική για κάθε σελίδα βοηθώντας τόσο την χρήστη 

όσο και την μηχανή αναζήτησης  

o Να μην χρησιμοποιούνται περιγραφές που δεν έχουν σχέση με το περιεχόμενο 

o Να μην συμπληρώνεται η περιγραφή μονάχα με λέξεις κλειδιά 

o Να μην γίνεται αντιγραφή και επικόλληση ολόκληρου περιεχομένου του έγγρα-

φου στην περιγραφή 

Αντίστοιχα, η ετικέτα  meta λέξεων-κλειδιών περιλαμβάνει στοιχεία που προορίζονται 

αποκλειστικά στις μηχανές αναζήτησης. Ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας καθορίζει λέ-

ξεις/κλειδιά που θέλει να στοχεύσει και να πραγματοποιήσει βελτιστοποίηση μέσα από 

αυτά.  

 Άλλες σημαντικές ετικέτες 

Υπάρχουν διάφορες ετικέτες που χρησιμοποιούνται για να δώσουν έμφαση σε λέ-

ξεις/κλειδιά ή φράσεις μέσα στα περιεχόμενα των ιστοτόπων.  
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Για παράδειγμα: 

o Η <em> δίνει έμφαση σε κείμενο 

o Η <strong> τονίζει σημαντικό κείμενο 

o Η <dfn> ορίζει έναν ορισμό 

 

Εικόνα 43: Αριστερή στήλη: ετικέτες <em>, <strong> και <dfn>. Δεξιά στήλη: Εμφά-

νιση στο φυλλομετρητή 

o Η <img> χρησιμοποιείται για την εισαγωγή εικόνων στην σελίδα και χρησιμο-

ποιείται μαζί με άλλα χαρακτηριστικά όπως η πηγή (scr) από την οποία προέρ-

χεται η εικόνα, ένα εναλλακτικό κείμενο για την εικόνα (alt) και τις διαστάσεις 

της εικόνας (width και height). Για την βελτιστοποίηση σημασία έχει η συγγρα-

φή σωστής και σχετικής περιγραφής «πίσω» από κάθε εικόνα. Για παράδειγμα 

στην εικόνα 44, το Smiley face μπορεί να θεωρηθεί το λεκτικό περιεχόμενο που 

αντιστοιχεί στη εικόνα και ακόμα περισσότερο φράση που θα σχετιστεί με τη 

σελίδα παρόλο που δεν είναι εμφανίζεται στον φυλλομετρητή. Στον φυλλομε-

τρητή θα εμφανιστεί μονάχα η εικόνα για αυτό το λόγο οι πληροφορίες στο χα-

ρακτηριστικό «alt» είναι κρίσιμης σημασίας για τις ανάγκες του SEO.  

 

Εικόνα 44: Ετικέτα <img> 

o Η  <a href=" "> Λεκτικό Μέρος </a>. Η ετικέτα <a> ορίζει μια υπερ-σύνδεση (ή 

σύνδεση). Μία υπερ-σύνδεση είναι μια λέξη ή ομάδα λέξεων ή εικόνα (το λε-

κτικό μέρος) που όταν ο χρήστης κάνει «κλικ» πάνω της μεταβαίνει σε κάποιο 

άλλο έγγραφο. Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό του στοιχείου <a> είναι το 
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χαρακτηριστικό href που καθορίζει τον προορισμό ενός συνδέσμου. Το λεκτικό 

μέρος δίνει πληροφορίες τόσο στους χρήστες όσο και στις μηχανές αναζήτησης 

για το περιεχόμενου του προορισμού και για αυτό το λόγο θα πρέπει να είναι 

σύντομο, περιεκτικό και στοχευμένο. 

 

Εικόνα 45: Ετικέτα <a> 

6.4.1.4 Εξερχόμενοι σύνδεσμοι  

Οι εξερχόμενοι σύνδεσμοι (outbound links) κατευθύνουν από μία σελίδα ενός site σε 

ένα εξωτερικό site κάπου αλλού στο διαδίκτυο (πχ σε μία ΙΚΔ). Το θέμα των εξερχόμε-

νων συνδέσμων είναι περίπλοκο. Οι εξωτερικοί σύνδεσμοι πρέπει να χρησιμοποιούνται 

αυστηρά με μέτρο και αυτό γιατί κάθε φορά που το site παρέχει εξωτερική σύνδεση ε-

γκυμονεί ο κίνδυνος οι επισκέπτες του site να καταλήγουν να περιηγούνται εκτός αυ-

τού. Το γεγονός αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να μειώνεται η δημοτικότητά του και οι 

μηχανές αναζήτησης να το μειώνουν επίσης. Συγκεκριμένα, σελίδες που κατ’ ουσία εί-

ναι λίστες εξερχόμενων συνδέσμων τιμωρούνται αυστηρά από τις μηχανές (Harold, 

2006). 

6.4.1.5 Σπασμένοι σύνδεσμοι  

Οι σπασμένοι σύνδεσμοι (broken links) είναι σύνδεσμοι που δεν λειτουργούν, συνήθως 

επειδή οι σελίδες που υποδηλώνουν δεν υπάρχουν πια ή μετακινήθηκαν. Συχνά τιμω-

ρούνται από τις μηχανές αναζήτησης και θα πρέπει να αποφεύγονται.  
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Ένα δωρεάν εργαλείο ελέγχου των broken links είναι το Online Broken Link Checker 

της Brokenlinkcheck.com. 

6.4.1.6 Φιλικές διευθύνσεις URL  

Η δημιουργία περιγραφικών κατηγοριών και θεματικής ονομασίας στα αρχεία (docu-

ments) που αποτελούν την ιστοσελίδα, βοηθούν τόσο στην συνολική οργάνωση του site 

αλλά και στην καλύτερη ανίχνευση των σελίδων από τις μηχανές αναζήτησης. Επιπρό-

σθετα, με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται περισσότερο «φιλικές» URLs για τους χρή-

στες που θέλουν να καταλαβαίνουν σε τί αναφέρεται η κάθε σελίδα προτού περιηγη-

θούν εντός της. Τεχνολογίες όπως mod_rewrite για Apache και ISAPI_rewrite για Mi-

crosoft μετατρέπουν εύκολα δυναμικές URLs σε περισσότερο ευανάγνωστες.   

Αποδοτικές πρακτικές για URLs θεωρούνται (Fishkin & Muessig, 2013): 

 Δημιουργία περιγραφικών URLs ώστε να μπορούν οι χρήστες να προβλέπουν το 

περιεχόμενο κάθε σελίδας 

 Ελαχιστοποίηση του μήκους και των τελικών καθέτων ενός  URL ώστε να το 

καθιστά ευκολότερο στο να αντιγραφεί ή να επικολληθεί (σε email, blogs, μη-

νύματα κειμένου κ.α.) και να είναι πλήρως ορατό στα αποτελέσματα αναζήτη-

σης 

 Να συμπεριλαμβάνονται στο URL όροι ή φράσεις στα οποία η σελίδα στοχεύει  

 Ο διαχωρισμός των λέξεων σε ένα URL είναι προτιμότερο να γίνεται με παύλες 

«-». Διαχωριστικά όπως η υπογράμμιση «_», plus «+», spare «%20» δεν ερμη-

νεύονται από όλες τις εφαρμογές web με ακρίβεια 

Μη αποδοτικές πρακτικές θεωρούνται (Fishkin & Muessig, 2013) 

 Η υπέρμετρη χρήση λέξεων/κλειδιών σε ένα URL που οδηγεί σε λιγότερο ση-

μαντικές διευθύνσεις με μεγάλες πιθανότητες να «σκοντάψουν» σε φίλτρα spam 

 Η χρήση μονάχα δυναμικών παραμέτρων στο URL που οδηγεί σε μείωση στην 

γενική κατάταξη και ευρετηρίαση 

Σύμφωνα με την Google ένα URL θα πρέπει (Google Guide, 2010):  

 Να περιέχει λέξεις/κλειδιά σχετικά με το περιεχόμενο του ιστοτότου 
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 Να μην είναι μακροσκελή με περιττές παραμέτρους και συνόδους ID (session 

IDs)  

 Να μην γίνεται υπερβολική χρήση λέξεων/κλειδιών 

Για παράδειγμα το URL στην εικόνα 46 μπορεί να θεωρηθεί από τους χρήστες εξαιρε-

τικά μεγάλο και αινιγματικό. Πρόκειται για ένα δυναμικό (Potts, 2007) URL με δυσνό-

ητους παραμέτρους κώδικα. 

 

Εικόνα 46: Δυναμικό URL (Πηγή: Google Guide, 2010) 

Αντίθετα στην εικόνα 47 το URL είναι περισσότερο φιλικό. Περιέχει λέξεις σχετικά με 

την σελίδα βοηθώντας τόσο τον χρήστη όσο και τις μηχανές αναζήτησης στην ανάγνω-

ση. 

 

Εικόνα 47: Τονισμένες λέξεις που ενημερώνουν καλύτερα για το ποιά είναι η σελίδα 

προορισμού (Πηγή: Google Guide, 2010) 

6.4.1.7 Πλοήγηση στις ιστοσελίδες  

Η πλοήγηση σε μία ιστοσελίδα είναι σημαντική διότι βοηθάει τους επισκέπτες να ανα-

καλύψουν γρήγορα το περιεχόμενο που επιθυμούν και τις μηχανές αναζήτησης να κα-

τανοήσουν το περιεχόμενο που είναι σημαντικό. Όλες οι ιστοσελίδες περιέχουν μία κε-

ντρική σελίδα (Home Page) η οποία αποτελεί συνήθως την αρχή της πλοήγησης των 

χρηστών στην ιστοσελίδα. Οι χρήστες θα πρέπει από εκείνη την σελίδα να επισκεφτούν 

και επιμέρους σελίδες με πιο συγκεκριμένα περιεχόμενα.  

Πολλοί χρήστες περιηγούνται σε μια ιστοσελίδα με έναν παράξενο τρόπο. Ένα σύνηθες 

φαινόμενο είναι να αφαιρούν μέρος της διεύθυνσης URL που επισκέφθηκαν αρχικά με 

σκοπό να βρουν μια σελίδα γενικότερου περιεχομένου. Σε αυτή την περίπτωση το site 
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θα πρέπει να είναι έτοιμο να δείξει περιεχόμενο στο χρήστη σύμφωνα με αυτά που α-

φαιρεί ή να τον οδηγήσει σε μία σελίδα σφάλματος (‘404 page not found’ error).  

Είναι χρήσιμο σε κάθε site να υπάρχει μια προσαρμοσμένη σελίδα 404 σε περιπτώσεις 

που κάποια σελίδα δεν υπάρχει πια και ο χρήστης την επισκέφτηκε. Η σελίδα αυτή θα 

οδηγεί τους χρήστες με ευγενικό τρόπο πίσω σε κάποια κεντρική σελίδα του site ή σε 

κάποια με παρόμοιο ή σχετικό περιεχόμενο με αυτή που ψάχνει ο χρήστης. Η ύπαρξη 

αυτής σελίδας βοηθά τόσο τον χρήστη όσο και τις μηχανές αναζήτησης, οι δεύτερες 

στο να μην σπαταλήσουν κομμάτι από το χρόνο που θα αφιερώσουν για το «διάβασμα» 

των σελίδων του site (Στρίγκος Νομικός, Προσωπική συνομιλία, 2013). 

Η σωστή δομή για πλοήγηση και τα κοινά πρωτόκολλα των μηχανών αναζήτησης που 

βοηθούν στην βελτιστοποίηση απαριθμούνται στην συνέχεια:  

1) Λίστα Breadcrumb  

Ένας τρόπος που εξασφαλίζει μεγαλύτερη ευκολία στους χρήστες κατά την πλοήγηση 

είναι η χρήση των breadcrumb λιστών. Ένα breadcrumb είναι μια σειρά από εσωτερι-

κούς συνδέσμους στο επάνω ή κάτω μέρος της σελίδας που επιτρέπει στους επισκέπτες 

να περιηγηθούν γρήγορα πίσω σε μία ενότητα ή κεντρική σελίδα (εικόνα 48) (Google 

Guide, 2010) 

 

Εικόνα 48: Breadcrumb Λίστα (Πηγή: Google Guide, 2010) 

2) Site maps 

Ένας επιπλέον τρόπος είναι η χρήση ενός χάρτη ιστοτόπου (sitemap). Ένα sitemap είναι 

μια απλή σελίδα του site που εμφανίζει την δομή του και συνήθως αποτελείται από μία 

ιεραρχημένη λίστα με όλες τις σελίδες του. Έτσι οι επισκέπτες έχουν λιγότερα προβλή-

ματα κατά την πλοήγηση και οι μηχανές αναζήτησης ανακαλύπτουν ευκολότερα τις 

σελίδες (Google Guide, 2010). 

 Χάρτης ιστοτόπου HTML 
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Η δημιουργία ενός χάρτη ιστοτόπου HTML παρέχει στους χρήστες λίστες καταλό-

γων με συνδέσμους από το γενικότερο στο πιο εξειδικευμένο διευκολύνοντας (εικό-

να 49) 

 

Εικόνα 49: Sitemap (Πηγή: Google Guide, 2010) 

 Αρχείο XML 

Ένα sitemap πρέπει να δημιουργηθεί και σε αρχείο XML δηλώνοντας στις μηχανές α-

ναζήτησης το σύνολο των σελίδων, ώστε αυτές με τη σειρά τους να τις βρουν και να τις 

διαβάσουν (ακόμα και αν δεν οδηγηθούν εκεί μέσω υπερσυνδέσμων) (εικόνα 50) 

 

Εικόνα 50: Αρχείο sitemap.xml (Πηγή: Google Guide, 2010) 

3) Robots.Txt 
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Ακόμα ένα σημαντικό αρχείο για την βελτιστοποίηση που αφορά τις μηχανές αναζήτη-

σης είναι το αρχείο Robots.txt (ένα απλό .txt αρχείο). Το αρχείο robots.txt «υπαγορεύ-

ει» στις μηχανές αναζήτησης να μην ασχοληθούν με την ανάγνωση αρχείων στα οποία 

δε θα βρουν σημαντικό περιεχόμενο (Fishkin & Muessig, 2013). Τέτοια μπορεί να είναι 

αρχεία που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση του site. 

 

Εικόνα 51: Παράδειγμα ενός Robots.txt (Πηγή: Fishkin & Muessig, 2013) 

4) Meta Robots 

Η ετικέτα meta robots δημιουργεί οδηγίες, σε επίπεδο σελίδας, για ρομπότ μηχανών 

αναζήτησης. Η ετικέτα αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην ετικέτα <head> του 

HTML εγγράφου. Στο παράδειγμα της εικόνας 52 οι ενδείξεις « NOINDEX» και 

«NOFOLLOW» ενημερώνουν τα ρομπότ να μην συμπεριλάβουν την συγκεκριμένη σε-

λίδα στα ευρετήριά τους και να μην ακολουθήσουν οποιουσδήποτε συνδέσμους στην 

σελίδα (Fishkin & Muessig, 2013). 

 

Εικόνα 52: Παράδειγμα ενός Meta Robots (Πηγή: Fishkin & Muessig, 2013) 
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5) Rel="Nofollow" 

Η χρήση της παραμέτρου rel="nofollow" καθοδηγεί τις μηχανές αναζήτησης να μην 

ακολουθήσουν έναν σύνδεσμο. Η ετικέτα nofollow χρησιμοποιήθηκε πρωταρχικά ως 

μία μέθοδος που βοηθούσε στην παύση αυτοματοποιημένων σχολίων σε blogs, βιβλία 

επισκεπτών και spam συνδέσμων. Μετέπειτα μεταμορφώθηκε σε ένα τρόπο για να ενη-

μερώνει τις μηχανές αναζήτησης να απορρίπτουν κάθε αξία συνδέσμου που κανονικά 

θα περνούσε. Οι σύνδεσμοι με ετικέτα nofollow ερμηνεύονται λίγο διαφορετικά από 

κάθε μηχανή αναζήτησης παρόλα αυτά όλες οι μηχανές δεν τους λαμβάνουν με το ίδιο 

βάρος όπως τους κανονικούς (followed) συνδέσμους (Fishkin & Muessig, 2013).  

Το rel="nofollow" μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την ακόλουθη σύνταξη: 

 

Στο παράδειγμα της εικόνας 53 η αξία του συνδέσμου δεν θα περάσει στο 

example.com. 

 

Εικόνα 53: Παράδειγμα Nofollow (Πηγή: Fishkin & Muessig, 2013) 

6) Rel ="canonical" 

Συχνά δύο ή περισσότερα αντίγραφα με ακριβώς ίδιο περιεχόμενο εμφανίζονται στην 

ιστοσελίδα κάτω από διαφορετικές διευθύνσεις URLs. Για παράδειγμα στην εικονα 54 

παρουσιάζονται πέντε διαφορετικές διευθύνσεις που όλες παραπέμπουν σε μία αρχική 

σελίδα.  
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Εικόνα 54: Διαφορετικές διευθύνσεις που παραπέμπουν σε μία αρχική σελίδα (Πηγή: 

Fishkin & Muessig, 2013) 

Οι μηχανές αναζήτησης από την μεριά τους αναγνωρίζουν πέντε διαφορετικές σελίδες. 

Παρόλα αυτά το περιεχόμενο όλων των σελίδων είναι το ίδιο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 

οι μηχανές πιθανών να το υποτιμήσουν και να το υποβαθμίσουν επειδή επαναλαμβάνε-

ται.  

Σε αυτό το πρόβλημα δίνει λύση η ετικέτα canonical η οποία δηλώνει στις μηχανές α-

ναζήτησης ποιά σελίδα είναι η μοναδική έγκυρη εκδοχή η οποία θα συμπεριλαμβάνεται 

στα αποτελέσματα αναζήτησης (Fishkin & Muessig, 2013).  

Στο παράδειγμα της εικόνας 55 η ετικέτα rel=canonical ανακοινώνει στα ρομπότ των 

μηχανών ότι αυτή η σελίδα είναι ένα αντίγραφο της http://www.example.com και θα 

πρέπει να λάβουν υπόψη το τελευταίο URL ως το κανονικό.  

 

Εικόνα 55: Παράδειγμα Rel ="canonical" (Πηγή: Fishkin & Muessig, 2013) 

 

 

http://www.example.com/
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6.4.2 Εργαλεία μηχανών αναζήτησης  

Οι μηχανές αναζήτησης μόλις πρόσφατα ξεκίνησαν να παρέχουν καλύτερα εργαλεία 

προκειμένου να βοηθήσουν τους webmasters (διαχειριστές ιστοσελίδων) να βελτιώσουν 

τα αποτελέσματα αναζήτησής τους.  

Για παράδειγμα το Google Webmaster Tool είναι μια δωρεάν διαδικτυακή υπηρεσία 

από την Google για webmasters. Επιτρέπει στους webmasters να ελέγξουν την κατά-

σταση της ευρετηρίασης και να βελτιστοποιήσουν την επισκεψιμότητα των ιστοσελί-

δων τους. Το Google Webmaster Tool δείχνει την κυκλοφορία για κάθε λέξη/κλειδί που 

στοχεύεται ξεχωριστά. Επίσης εξάγει πληροφορίες σχετικά με την παρουσίαση ενός 

διαδικτυακoύ τόπου σύμφωνα με κάποιο ερώτημα αναζήτησης στην Google. Αυτό το 

εργαλείο δεν καλύπτει τα αποτελέσματα αναζήτησης από άλλες μηχανές αναζήτησης, 

όπως Bing, Yahoo, ή Baidu. Αντίστοιχα, κάποιες από τις υπόλοιπες μηχανές αναζήτη-

σης παρέχουν τα δικά τους εργαλεία.  

Τα εργαλεία του Google Webmaster Tool παρέχουν στους webmasters: 

 Υποβολή και έλεγχο ενός site map 

 Έλεγχο και ρύθμιση της ταχύτητας ανίχνευσης καθώς και στατιστικά στοιχεία 

σχετικά με το πώς ένα Googlebot έχει πρόσβαση σε μία συγκεκριμένη ιστοσελί-

δα 

 Δημιουργία και έλεγχος ενός αρχείου robots.txt  

 Λίστα εσωτερικών και εξωτερικών σελίδων που συνδέονται με το site 

 Λίστα με broken links για το site 

 Ανακάλυψη λέξεων/κλειδιών οι οποίες οδηγούν χρήστες σε συγκεκριμένη ιστο-

σελίδα (μέσω της αναζήτησης) 

 Στατιστικά στοιχεία που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιεί ευρε-

τηρίαση η Google σε ένα site και λάθη που ανακαλύπτει 

 Ορισμός ενός προτιμώμενου domain 
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6.4.3 Εργασίες εκτός της ιστοσελίδας (Off Page SEO) 

Η τεχνική αυτή αφορά την βελτιστοποίηση εκτός της σελίδας, δηλαδή την αύξηση της 

προβολής ενός site στο διαδίκτυο και τη σύνδεση με επιθυμητές λέξεις/φράσεις. Ο βα-

σικότερος τρόπος με τον οποίο ανακαλύπτονται νέες ιστοσελίδες είναι όταν υπάρχουν 

αναφορές προς αυτές από σελίδες οι οποίες είναι ήδη καταχωρημένες στα ευρετήρια 

των μηχανών αναζήτησης (Buha, 2010). Επομένως, η βελτιστοποίηση επιτυγχάνεται 

δημιουργώντας μέσα σε άλλες ιστοσελίδες του διαδικτύου (εκτός του site προς βελτι-

στοποιήση) υπερσυνδέσμους που οδηγούν στις σελίδες του site προς βελτιστοποιήση. 

Αυτοί οι υπερσύνδεσμοι αναφέρονται ως εισερχόμενοι σύνδεσμοι (inbound links) για 

το site στο οποίο οδηγούν και το οποίο μέσω αυτών των συνδέσμων δέχεται επισκέψεις 

χρηστών ή μηχανών αναζήτησης. 

Η διαδικασία αυτή ονομάζεται Link Building (χτίσιμο υπερσυνδέσμων). Στόχος της 

διαδικασίας είναι η δημιουργία πλήθους συνδέσμων σε ιστοσελίδες προς το site προς 

βελτίωση αλλά και η σχετικότητα αυτών συνδέσμων με επιθυμητές λέξεις/φράσεις. 

(Στρίγκος Νομικός, Προσωπική συνομιλία, 2013). Επίσης, οι ιστοσελίδες που θα επιλέ-

γονται θα πρέπει να είναι όσο το δυνατό ποιοτικότερες και σχετικές με το αντικείμενο 

της εκάστοτε επιχείρησης.  

Στις επόμενες ενότητες παρατίθενται τρόποι επίτευξης Link Building για την αύξηση 

του πλήθους των εισερχόμενων συνδέσμων σε άλλες ιστοσελίδες και το συσχετισμό 

τους με λέξεις/κλειδιά όποτε δίνεται δυνατότητα. 

6.4.3.1 Διαδικτυακοί κατάλογοι  

Ένας τρόπος επίτευξης Link Building στο διαδίκτυο είναι μέσα από διαδικτυακούς κα-

ταλόγους επιχειρήσεων ή υπηρεσιών. Η βελτιστοποίηση μέσα από τέτοιους καταλόγους 

δεν αποτελεί εξειδικευμένη τεχνική αλλά είναι απαραίτητη για το ξεκίνημα του off 

page seo. Οι κατάλογοι διαδραματίζουν τον ρόλο του μεσολαβητή τόσο μεταξύ χρη-

στών και επιχειρήσεων όσο μεταξύ μηχανών αναζήτησης και επιχειρήσεων. Οι μηχανές 

αναζήτησης οδηγούνται μέσα από τους καταλόγους στις επαγγελματικές ιστοσελίδες 

(Στρίγκος Νομικός, Προσωπική συνομιλία, 2013). 

Μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε διαδικτυακό περιβάλλον έχει τη δυνατότητα 

να καταχωρεί σε τέτοιους καταλόγους στοιχεία της επιχείρησης ή μιας μεμονωμένης 

δραστηριότητας που επιθυμεί να προωθήσει καθώς και να καταχωρεί την διεύθυνση 
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ιστού της (URL). Εφόσον καταχωρηθούν τα απαραίτητα στοιχεία δημιουργείται συνή-

θως μια σελίδα που παρουσιάζει αυτά τα στοιχεία και ένας υπερσύνδεσμος που οδηγεί 

τον χρήστη στην κύρια διεύθυνση που καταχώρησε η επιχείρηση. Πολλοί ηλεκτρονικοί 

κατάλογοι δίνουν την επιλογή στην επιχείρηση να καταχωρεί και λέξεις/κλειδιά που 

αντιπροσωπεύουν το περιεχόμενο της καθώς και να δημιουργεί συνδέσμους πάνω σε 

λέξεις/κλειδιά. 

Στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 80 ηλεκτρονικοί κατάλογοι που μπορούν να φιλοξενή-

σουν επαγγελματικές ιστοσελίδες όπως για παράδειγμα ο Χρυσός Οδηγός, το in.gr και 

το evresi.gr.  

 

Εικόνα 56: Ηλεκτρονικός κατάλογος υπηρεσιών Χρυσός Οδηγός (Πηγή: xo.gr) 
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Εικόνα 57: Ελληνικός κατάλογος επιχειρήσεων Evresi (Πηγή: evresi.gr) 

6.4.3.2 Forums  

Ένας άλλος τρόπος βελτιστοποίησης είναι η συμμετοχή της επιχείρησης σε τόπους συ-

νάθροισης ιδεών και ανθρώπων, τα γνωστά forum. Ένα forum αποτελεί ένα online ερ-

γαλείο στο οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργούν συζητήσεις, να ανταλλάσουν 

απόψεις, να ενημερώνουν και να ενημερώνονται για συγκεκριμένα θέματα. Επιπρόσθε-

τα, με κάποια συχνότητα που ορίζεται από τους κανόνες της συζήτησης, μπορεί να 

προσθέτει και υπερσυνδέσμους προς τις ιστοσελίδες της. 

Επομένως τα βήματα που μπορεί να ακολουθήσει μια επιχείρηση στα πλαίσια της βελ-

τιστοποίησης μέσα από forum είναι: 

1) Εύρεση sites με υψηλή δημοτικότητα  

2) Εγγραφή και σύνδεση με αυτά 

3) Επιλογή συζήτησης και θεματολογίας από τα προτεινόμενα του site, σχετικά 

πάντα με το αντικείμενο της επιχείρησης  

4) Συμμετοχή σε συζητήσεις, υποβολή σχολίων και πρόσθεση σύνδεσμου προς την 

σελίδα της επιχείρησης εφόσον επιτρέπεται και συνάδει με την συζήτηση 



 

101 
 

 

Εικόνα 58: Παράδειγμα Forum (Πηγή: Forus.gr) 

6.4.3.3 Ιστολόγια  

Τα ιστολόγια, γνωστά ως blogs, είναι λίστες καταχωρήσεων που αφορούν νέα, ενημε-

ρώσεις και γενικότερα σχολιασμό για διάφορα θέματα. Μια επιχείρηση μπορεί να συμ-

μετέχει σε blogs , με θεματολογία σχετικά με το αντικείμενο της, ως κοινός χρήστης 

του Διαδικτύου ή να έχει και δικό της προσωπικό ιστολόγιο με τον πλήρη έλεγχο δια-

χείρισης.  

Σύμφωνα με τους Nardi et al., 2004 ένα blog είναι «μια σειρά από αρχειοθετημένες δι-

αδικτυακές εγγραφές που συνήθως χαρακτηρίζονται από συνοπτικά κείμενα που αναρ-

τώνται με αντίστροφη χρονολογική σειρά και εν γένει εμπεριέχουν υπερκειμενικούς 

συνδέσμους (hypertext links) προς άλλα websites που ο συγγραφέας προτείνει».  

Συνήθως τα ιστολόγια επιτρέπουν την καταχώρηση συνδέσμων (links) ώστε ο αναγνώ-

στης να περιηγείται και περαιτέρω. Η δημιουργία συνδέσμων σε ένα ιστολόγιο μπορούν 

να βοηθήσουν στη διαδικασία του Link Building. Σημαντικό για μία επιχείρηση επίσης, 

είναι να γνωρίζει πως σε πολλά δημοφιλή blogs χρησιμοποιείται η ετικέτα nofollow σε 

συνδέσμους που εισάγονται σε σχόλια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι επισκέπτες να ανα-

καλύπτουν το site της επιχείρησης και να δημιουργούν κίνηση προς αυτό, οι μηχανές 

αναζήτησης όμως αγνοούν αυτές τους συνδέσμους.  
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Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον Harold (2006) «από την πλευρά του SEO η προσθήκη 

ενός blog σε ένα site είναι ένα χαρακτηριστικό που βεβαιώνει ότι το site έχει ανανεω-

μένο περιεχόμενο». Η ανανέωση του περιεχομένου, κατά προτίμηση σε καθημερινή 

βάση, είναι ένας από τους παράγοντες που οι μηχανές αναζήτησης λαμβάνουν υπόψη 

όταν αξιολογούν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να κατατάσσονται οι ιστοσελίδες. 

 

Εικόνα 59: Παράδειγμα Blog (Πηγή: Myblog.gr) 

6.4.3.4 Wikis  

Τα wikis και κυρίως η Wikipedia είναι τύποι ιστοτόπου που επιτρέπουν τη δημιουργία 

και επεξεργασία σελίδων. Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει από ένα άτομο ή και σε 

συνεργασία πολλών ατόμων. Η Wikipedia και άλλα επιλεγμένα wikis είναι μια ενθάρ-

ρυνση για την τοποθέτηση συνδέσμων στα πλαίσια του SEO. Ένας σύνδεσμος προς το 

site μιας εταιρίας, τοποθετημένος στρατηγικά σε ένα άρθρο της Wikipedia, μπορεί να 

δημιουργήσει σημαντική κίνηση στο site από την μία και να ενισχύσει την κατάταξή 

του στις μηχανές αναζήτησης από την άλλη. Βασική προϋπόθεση είναι οι τοποθετήσεις 

να είναι συναφείς με τη θεματολογία του wiki, διαφορετικά είναι πιθανό να διαγραφούν 

από την κοινότητα και να θεωρηθούν spam (Harold, 2006). 

6.4.3.5 Εργαλεία δημιουργίας συνδέσμων  
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Σε περιπτώσεις όπου η ίδια η επιχείρηση δεν μπορεί να αναλάβει την συνεχή δημιουρ-

γία σχετικών συνδέσμων σε διάφορα μέσα του διαδικτυακού τόπου, υπάρχουν διαδι-

κτυακά εργαλεία για αυτό το σκοπό. Σύμφωνα με τον Στρίγκο (Προσωπική συνομιλία, 

2013) «τα εργαλεία αυτά ενέχουν το ρίσκο για υπερβολική χρήση δημιουργίας συνδέ-

σμων και συχνά δέχονται κυρώσεις από τις μηχανές αναζήτησης. Ενέχουν το ρίσκο για 

το λεγόμενο Black hat Seo». To Black hat Seo αφορά τεχνικές που μπορεί να οδηγή-

σουν τις μηχανές αναζήτησης στην απαγόρευση ενός site (Malaga, 2008). 

6.5 Σημαντικές μετρήσεις για μια ιστοσελίδα 

Ένα σημαντικό στοιχείο του SEO είναι να ληφθούν μετρήσεις της ιστοσελίδας και της 

κυκλοφορίας της. Η διαδικασία αυτή δεν είναι εύκολη λόγω του μεγάλου ανταγωνι-

σμού στους όρους που χρησιμοποιούνται και τα δεδομένα που δεν είναι πάντα αξιόπι-

στα. Απαιτείται η κατάρτιση ενός σχεδίου ώστε να διαπιστωθεί εάν τα μέτρα που λήφ-

θηκαν είχαν αποτέλεσμα. Σήμερα υπάρχει μια μυριάδα δωρεάν εργαλείων SEO διαθέ-

σιμα και πολλά sites που παρουσιάζουν λίστες με τέτοια εργαλεία. Παρακάτω παρατί-

θενται μερικά από τα πιο σημαντικά και εύκολα στην διαχείριση εργαλεία που βοηθούν 

στους σκοπούς του SEO. Γίνεται εμφανής εστίαση σε εργαλεία της Google μιας και 

αποτελεί τον «βασιλιά» της αναζήτησης. 

6.5.1 Alexa  

Το Alexa ανήκει στην Amazon.com και είναι μία πηγή πληροφοριών και μετρήσεων 

σχετικά με την γενική κυκλοφορία ενός site. Το Alexa παρουσιάζει μια ταξινομημένη 

λίστα με τα 500 κορυφαία sites που ενημερώνονται καθημερινά (Alexa.com).  

Το Alexa παρέχει επίσης(Harold, 2006): 

 Δυνατότητα προβολής δημοτικότητας στο διαδίκτυο και σύγκριση μεταξύ των 

sites 

 Στατιστικά στοιχεία κυκλοφορίας για sites που δεν είναι στην λίστα των κορυ-

φαίων 

 Σχεδόν για κάθε ιστοσελίδα μία εικόνα με στατιστικά κυκλοφορίας 
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 Δυνατότητα εισαγωγής περιγραφικών πληροφοριών σχετικά με ένα site. Οι 

πληροφορίες είναι εμφανείς σε οποιονδήποτε επιλέξει να ελέγξει την επισκεψι-

μότητα του site χρησιμοποιώντας το Alexa 

 Δυνατότητα χρήσης του δωρεάν 

6.5.2 Page Rank  

Το Page Rank είναι ένας αλγόριθμος που χρησιμοποιείται από την μηχανή αναζήτησης 

Google για την ταξινόμηση των ιστοσελίδων στα αποτελέσματα αναζήτησής της. Σύμ-

φωνα με την Google, το Page Rank μετράει τον αριθμό και την ποιότητα των συνδέσε-

ων σε μία σελίδα ώστε να καθορίσει μία, κατά προσέγγιση, εκτίμηση της σημαντικότη-

τάς της. Η βασική παραδοχή είναι ότι οι πιο σημαντικές ιστοσελίδες πιθανά να λάβουν 

περισσότερες συνδέσεις (links) από άλλες ιστοσελίδες.  

Το Page Rank δεν είναι ο μόνος αλγόριθμος που χρησιμοποιεί η Google, αλλά είναι ο 

πρώτος που χρησιμοποιήθηκε και ο πιο γνωστός. Η Google χρησιμοποιεί ένα αυτομα-

τοποιημένο ιστό αράχνης που ονομάζεται Googlebot ο οποίος μετρά πραγματικούς 

συνδέσμους και συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τις ιστοσελίδες. Κάθε ιστοσελί-

δα που ανιχνεύεται από την Google δέχεται ένα  βαθμό Page Rank από το 0 έως το 10. 

Όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός τόσο σημαντικότερη είναι η ιστοσελίδα.  

Το PageRank μιας ιστοσελίδας εξαρτάται από πλήθος παραγόντων οι οποίοι αλλάζουν 

όπως αλλάζει και η βαρύτητα τους. Οι πιο σημαντικοί παράγοντες είναι: 

 Το πλήθος των συνδέσμων προς την ιστοσελίδα 

 Το Page Rank των σελίδων που έχουν συνδέσμους προς την ιστοσελίδα 

 Η χρήση περιγραφικών URLs 

 Tο top-level domain (TLD). Τις μηχανές αναζήτησης κερδίζουν σύνδεσμοι από 

εξαιρετικά αξιόπιστα domain όπως αυτά των πανεπιστημίων, κυβερνητικών ι-

στοσελίδων και μη κερδοσκοπικών οργανισμών 

Η Google πραγματοποιεί αρκετά συχνά αλγοριθμικές βελτιώσεις προκειμένου να παρέ-

χει στους χρήστες ποιοτικά και συναφή με αυτό που ψάχνουν αποτελέσματα. Για παρά-

δειγμα το Φεβρουάριο του 2011 μια αλλαγή που έγινε γνωστή ως «PANDA» σχεδιά-

στηκε για να βελτιώσει την εμπειρία του χρήστη με την σύλληψη και υποβίβαση των 
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χαμηλής ποιότητας ιστοσελίδων που δεν παρέχουν χρήσιμο περιεχόμενο και δεν προ-

σθέτουν αξία. Παράλληλα, παρείχε καλύτερη κατάταξη για υψηλής ποιότητας ιστοσε-

λίδες με αυθεντικό περιεχόμενο και πληροφορίες όπως έρευνες, εκθέσεις σε βάθος, 

στοχαστικές αναλύσεις και ούτω καθεξής (Google, 2011). Ουσιαστικά η Google ενσω-

μάτωσε μηχανή μάθησης που μιμούταν ανθρώπους αξιολογητές των sites (Fishkin & 

Muessig, 2013). 

Δωρεάν εργαλεία μέτρησης του PageRank είναι το PRCHECKER.info και το SEO Sta-

tus PageRank/Alexa Toolbar από το Addons.mozilla.org.  

6.5.3 Google Analytics  

Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία που προσφέρεται από τη Google και δημιουρ-

γεί λεπτομερή στατιστικά στοιχεία σχετικά με την κυκλοφορία και την κίνηση των πη-

γών ενός δικτυακού τόπου, καθώς επίσης μετράει μετατροπές και πωλήσεις. Η βασική 

υπηρεσία είναι δωρεάν και μία ανώτερη έκδοσή της είναι διαθέσιμη με επιπλέον χρέω-

ση. Το Google Analytics μπορεί να παρακολουθεί επισκέπτες από όπου κι αν προέρχο-

νται, συμπεριλαμβανομένων των μηχανών αναζήτησης και των κοινωνικών δικτύων, 

απευθείας επισκέψεις και αναφερόμενα sites. Ουσιαστικά, ο ιδιοκτήτης ενός site που 

συνδέεται με την υπηρεσία, έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει την επισκεψιμότη-

τα και ολόκληρη την πορεία του κάθε επισκέπτη καθώς και να παρακολουθήσει τα δη-

μογραφικά στοιχεία των επισκεπτών.  

6.5.4 SERP Checker 

Μία Σελίδα Αποτελεσμάτων Μηχανών Αναζήτησης (Search Engine Results Page ή 

SERP) είναι η καταγραφή των αποτελεσμάτων που επιστρέφονται από μία μηχανή ανα-

ζήτησης ως απάντηση σε ένα ερώτημα λέξη/κλειδί (Search Engine Results Page, 2013). 

Ένα εργαλείο ελέγχου της Σελίδας Αποτελεσμάτων εντοπίζει εύκολα και γρήγορα σε 

ποια θέση στη συνολική λίστα των αποτελεσμάτων (άρα και σε ποια σελίδα) βρίσκεται 

η ιστοσελίδα. Ένα τέτοιο εργαλείο ελέγχου είναι το Whatsmyserp.Com. 

6.6 Κοινωνικά δίκτυα και SEO  

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μια έκρηξη στην ποσότητα του περιεχομένου 

που διαμοιράζεται μέσω των ΙΚΔ (όπως Facebook, Twitter και Google+). Παρόλο που 

δεν υπάρχει επίσημη βιβλιογραφία η οποία να αναφέρεται ευθέως στη σημασία αυτών 
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των ΙΚΔ, οι ειδικοί του SEO ερευνούν συνεχώς και ισχυρίζονται πως δεν υπάρχει αμ-

φιβολία για την αύξηση της σημασίας των κοινωνικών σημάτων (social signals) στην 

βελτιστοποίηση.  

Το SEO τείνει να γίνεται μια περίπλοκη διαδικασία με το περιεχόμενο, την τεχνολογία 

και τα κοινωνικά δίκτυα να πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μαζί. Ενημερώνοντας καθη-

μερινά τα κοινωνικά δίκτυα με ποιοτικό περιεχόμενο, μία επιχείρηση έχει μεγαλύτερες 

πιθανότητες για βελτιστοποίηση γρηγορότερα. Η ποιότητα του περιεχομένου των κοι-

νωνικών δικτύων καθορίζεται από τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ κοινωνικών σημάτων 

και κοινού.  

Κάποια διαθέσιμα κοινωνικά σήματα είναι: 

 Ο αριθμός των ατόμων που τους αρέσει το εμπορικό σήμα μιας επιχείρησης στο 

Facebook (FB likes) 

 Ο αριθμός των κοινοποιήσεων στο Facebook (FB shares) 

 Ο αριθμό των Tweets στο Twitter 

 Ο αριθμός  των +1s (Google+) 

 

Εικόνα 60: Social signals (Πηγή: Kohn, 2011) 

Σύμφωνα με τη SearshMetrics.Com (2013) «τα κοινωνικά σήματα συσχετίζονται πολύ 

έντονα με μια καλή κατάταξη στα αποτελέσματα αναζήτησης της Google». Μία μελέτη 

του 2013 αποκάλυψε πως τα καλά τοποθετημένα URLs στα αποτελέσματα αναζήτησης 

έχουν σχεδόν πάντα ένα μεγάλο αριθμό από Likes, Shares, Tweets και +1. Στην πραγ-
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ματικότητα επτά στους δέκα πιο σημαντικούς παράγοντες για κατάταξη έρχονται τα 

κοινωνικά σήματα με το Google+ να ηγείται.  

Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει το γεγονός πως ο κόσμος γίνεται όλο και πιο 

κοινωνικός. Οι άνθρωποι ξοδεύουν πολύ χρόνο σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης 

και περιηγούνται μέσα από αυτές. Οι μηχανές αναζήτησης μπορούν να αναλύσουν τα 

κοινωνικά σήματα ως συστάσεις, ενισχύοντας έτσι την κατάταξη κάποιου διαδικτυακού 

τόπου.  

Τέλος, η απλή σύνδεση ιστοσελίδων με κουμπιά ΙΚΔ αποτελεί μία καλή πρακτική 

διάδοσης της επιχείρησης. Όταν οι επισκέπτες επιλέξουν να συνδεθούν από την 

ιστοσελίδα της επιχειρήσης σε κάποια από τις αντίστοιχες ΙΚΔ της, αυτομάτως 

δημιουργούν μία «ιστορία» την οποία μπορούν να δουν οι «φίλοι» τους και να 

ακολουθήσουν. Να συνδεθούν δηλαδή και εκείνοι με την επιχείρηση.  

 

Εικόνα 61: Παράδειγμα site με κουμπιά Κοινωνικών Δικτύων (Πηγή: epixeiro.gr) 

6.7 Αποτελεσματικότητα SEO  

Οι μηχανές αναζήτησης θέλουν το χρόνο τους προκειμένου να εντοπίσουν όλες εκείνες 

τις αναφορές που απευθύνονται σε μία επιχείρηση στο διαδίκτυο και να κρίνουν μέσα 

από τους αλγόριθμους την ποιότητα των συνδέσμων και των περιεχομένων με σκοπό να 

καθορίσουν τις κατατάξεις των ιστοσελίδων. Από την μεριά των επιχειρήσεων οι προ-

σπάθειες βελτιστοποίησης δεν πρέπει να σταματούν ποτέ. Οι τεχνικές που εφαρμόζο-

νται πρέπει να έχουν συνεχή διάρκεια. Η δημιουργία συνδέσμων μέσα σε forums, ιστο-

σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, καταλόγους και άλλα μέσα και η συγγραφή περιεχομέ-

νου δεν πρέπει να σταματήσει ποτέ. 
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Κεφάλαιο 7: Συμπεράσματα και προτάσεις 

Η χρήση του Διαδικτύου σήμερα έχει πάρει ασύλληπτες διαστάσεις. Οι επιχειρήσεις 

προκειμένου να επιβιώσουν σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον εκμεταλλεύονται 

το Διαδίκτυο και τα μέσα που διαθέτει ώστε να επιτύχουν στόχους μάρκετινγκ. Μέσα 

από την εν λόγω μελέτη διακρίνεται πλήθος συμπερασμάτων. 

Αρχικά οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να υιοθετήσουν πολλαπλά και συνδυα-

σμένα μέσα Διαδικτυακού μάρκετινγκ προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους. 

Τα Κοινωνικά Δίκτυα, και κατ επέκταση οι Ιστοσελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης και ει-

δικότερα το Facebook, παρέχουν μια τεράστια γκάμα εργαλείων που βοηθούν τις επι-

χειρήσεις στην υιοθέτηση αποδοτικών και στοχευμένων στρατηγικών. Οι χρήστες του 

Διαδικτύου τείνουν ολοένα να συμμετέχουν σε κοινωνικές ομάδες και να συμβουλεύ-

ονται αυτές για ότι ψάχνουν. Κάθε επιχείρηση μπορεί να προσεγγίσει το επιθυμητό κοι-

νό της μέσα από αυτές τις κοινότητες.  

Οι χρήστες του Διαδικτύου, εκτός από τις ΙΚΔ, χρησιμοποιούν και τις μηχανές αναζή-

τησης προκειμένου να βρουν αυτό που ψάχνουν. Το SEO ως ενέργεια μάρκετινγκ μέσω 

μηχανών αναζήτησης αποτελεί μια αποτελεσματική στρατηγική για τις επιχειρήσεις 

που επιθυμούν την καλύτερη δυνατή κατάταξη για τις ιστοσελίδες τους στα αποτελέ-

σματα των μηχανών αναζήτησης.  

Η μελέτη περιορίστηκε σε αρκετά σημεία λόγο της έλλειψης ή επιτηδευμένης παράλη-

ψης πιο συγκεκριμένων στοιχείων κυρίως για την στρατηγική του SEO. Οι ΙΚΔ αν και 

αλλάζουν συνεχώς κάποιες από τις υπηρεσίες τους ή προσθέτουν νέες, σχεδιάζονται 

εξαρχής για να είναι φιλικές προς τον χρήστη. Έτσι ο χρήστης μπορεί να ανακαλύψει 

με σχετική ευκολία αυτές τις αλλαγές και να προσαρμοστεί. 

Από την άλλη, το SEO είναι περισσότερο αποτέλεσμα παρατήρησης και προσπάθεια 

κατανόησης σχετικών ενημερώσεων που αναρτούν οι ίδιες οι μηχανές αναζήτησης. 

Πρόκειται για μία χρονοβόρα και περίπλοκη διαδικασία, με τις μηχανές να αλλάζουν τα 

κριτήριά τους ανά τακτά χρονικά διαστήματα και τους έμπειρους προγραμματιστές να 

εστιάζουν ολοένα στη σημασία των «social signals» αψηφώντας σιγά σιγά σημαντικές 

τακτικές του Off Page Seo.   

Σύμφωνα με τα παραπάνω το βασικότερο συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι τα δε-

δομένα του Διαδικτύου αλλάζουν συνεχώς ανά χρονικές περιόδους. Μια επιτυχής 
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στρατηγική μάρκετινγκ απαιτεί τη συνεχή παρακολούθηση και ερμηνεία των δεδομέ-

νων.  

Επόμενες μελέτες θα ήταν κρίσιμης σημασίας να εστιάσουν στα ιδιαίτερα χαρακτηρι-

στικά διαφόρων ΙΚΔ ειδικά για επιχειρήσεις και όχι μονάχα για απλούς χρήστες. 

Απαιτείται επίσης συστηματική έρευνα και μελέτη για τα κριτήρια που θέτουν οι μηχα-

νές αναζήτησης προκειμένου να κατατάξουν τις ιστοσελίδες. Το SEO είναι μια διαδι-

κασία που απαιτεί συνεχή παρατήρηση και έρευνα. Ιδιαίτερα, η σημασία των «social 

signals» στο SEO αποτελεί αντικείμενο περεταίρω διερεύνησης και μελέτης. Πρόκειται 

για μια τακτική που συζητιέται έντονα το τελευταίο καιρό και απασχολεί έμπειρους 

προγραμματιστές.  
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