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Πεξίιεςε 

Απνηειεί αδηαπξαγκάηεπηε αιήζεηα φηη ε δηαθήκηζε ζην δηαδίθηπν - φζν 

απμάλνληαη νη ρξήζηεο, ε βαξχηεηα ησλ απνηειεζκάησλ θαη ν ρξφλνο πνπ δηαζέηνπλ ζην 

κέζν απηφ - έρεη απνηειέζεη ηε βαξηά βηνκεραλία ηεο δηαθεκηζηηθήο νηθνλνκίαο, κε 

ηδηαίηεξε έθθξαζε κέζσ ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο. Πξφθεηηαη γηα έλα ηχπν δηαθήκηζεο 

άκεζα αμηνινγήζηκν, δηαθαλή θαη ζπλεπή φζνλ αθνξά ηε θαηάηαμε ησλ απνηειεζκάησλ 

θαη ηεο κέηξεζεο ηεο απφδνζήο ηνπ. 

Η παξνχζα εξγαζία πξνβαίλεη ζε κηα βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ηεο 

δηαδηθηπαθήο δηαθήκηζεο βάζεη ζπκπεξηθνξηθψλ κνληέισλ αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ κε 

επηθέληξσζε ζηελ αλάιπζε ηνπ εξγαιείνπ Adwords ηεο Google. Αλαιπηηθφηεξα, 

κειεηάηαη ν νξηζκφο, ε ιεηηνπξγία, ν ξφινο ησλ ιέμεσλ – θιεηδηά, ε αλάιπζε ησλ 

βαζηθψλ φξσλ, ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη ησλ δεηθηψλ αμηνιφγεζεο απφδνζεο. Δπηπιένλ, 

παξαηίζεηαη κεζνδνινγία γηα ηελ επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηεο, κε βάζεη πεηπρεκέλεο 

πξαθηηθέο εθαξκνγέο θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ, αλαδχνληαο ην βαζηθφ ζηφρν ηεο 

δηεξεχλεζεο ησλ δπλαηνηήησλ ηεο εθαξκνγήο Adwords. Πεξαηηέξσ αλάιπζε 

δηελεξγείηαη ζηα πιαίζηα ηεο δηαθήκηζεο ζηα θνηλσληθά δίθηπα, κε επίθεληξν ηε 

πιαηθφξκα δηαθεκίζεσλ ζην Facebook, πνπ απνηειεί θαη ην πην δηαδεδνκέλν κέζν 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο. 

 

 

Λέμεηο Κιεηδηά: Google Adwords, cost-per-click, ad campaign, sponsored 

search, ςεθηαθή δηαθήκηζε, θνηλσληθά δίθηπα, keyword tool, δηαδηθηπαθή δηαθήκηζε, 

κεραλέο αλαδήηεζεο 
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Abstract 

It is unnegotiable truth that online advertising – while the internet users, the 

importance of the search results and the time spent are increasing - has been the heavy 

industry of the advertising market and specifically through search engines and sponsored 

search. It regards a type of advertising directly evaluable, transparent and consistent in 

terms of ranking results and the evaluation of its performance. 

The current project proceeds to a literature review through behavioral model of 

information seeking, by focusing on an analysis of Google Adwords application. 

Specifically, presents the definition, the function, the role of keywords, an analysis of 

key terms, benefits and performance evaluation indicators. Moreover, quotes a 

methodology for its successful implementation, through successful practical case studies, 

bringing to light the main aim of exploring the potentiality of Adwords. Additional 

analysis carried out in the frame of advertising in social networks, focusing on the 

advertising platform on Facebook, which is the most widely used social networking. 

 

 

Keywords: Google Adwords, cost-per-click, ad campaign, sponsored search, 

digital advertisement, social media, keyword tool, online advertising, search engines 
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Πξφινγνο – Δπραξηζηίεο 

H παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο 

κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Έλαπζκα γηα ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο ζηάζεθε ε 

επαγγεικαηηθή κνπ ελαζρφιεζε κε ηε δηαθήκηζε ζην δηαδίθηπν, κέζσ ηεο εθαξκνγήο 

Adwords ηεο Google θαη ηεο πιαηθφξκαο δηαθεκίζεσλ ηνπ Facebook, θαζψο θαη 

γεληθφηεξα ηνπ θιάδνπ ηεο θαηαζθεπήο θαη πξνψζεζεο ηζηνζειίδσλ. 

Πξηλ απφ ηελ παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο αηζζάλνκαη ηελ ππνρξέσζε λα 

επραξηζηήζσ νξηζκέλνπο αλζξψπνπο θαζέλαο εθ ησλ νπνίσλ, κε ην δηθφ ηνπ ηξφπν 

ζπλέβαιε ζηελ νινθιήξσζή ηεο.  

Αξρηθά, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο κνπ Φψηε θαη ηέιια πνπ κνπ 

ζπκπαξαζηάζεθαλ εζηθά θαη νηθνλνκηθά θαη κε βνήζεζαλ λα γίλσ έλαο επηζηήκνλαο 

κεηαπηπρηαθνχ επηπέδνπ. Δπίζεο, ηελ ζεία κνπ Διέλε θαη ηελ αγαπεκέλε κνπ γηαγηά 

Λνχια, πνπ ζρεδφλ ζε εβδνκαδηαία βάζε πνπ ππελζχκηδαλ ηηο κεηαπηπρηαθέο κνπ 

ππνρξεψζεηο, ηνλίδνληάο κνπ ην κέγεζνο ησλ ηθαλνηήησλ πνπ δηαζέησ. 

Σέινο, δελ ζα κπνξνχζα λα ακειήζσ λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηελ 

επηβιέπνπζα θαζεγήηξηά κνπ θ. Μ. Βιαρνπνχινπ γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηεο 

απέλαληη ζην θνηλφ καο ζηφρν. 

 

 

Αθηεξσκέλε ζηε γηαγηά κνπ, 

Λνχια 
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 1 Δηζαγσγή 

 1.1  Γηαδηθηπαθή δηαθήκηζε – Σεκαληηθφηεηα ηνπ ζέκαηνο 

Δθηηκάηαη φηη 363 εθαηνκκχξηα δηαθνξεηηθέο αλαδεηήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

δηαδηθηπαθά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2006 ζηηο Ηλσκέλεο πνιηηείεο Ακεξηθήο, κε πεξίπνπ 

ην 44% απφ απηέο λα δηεμάγνληαη κέζσ ηεο Google. Καζψο νη θαηαλαισηέο θαη νη 

δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο ζπλερίδνπλ λα δξνπλ δηαδηθηπαθά, νη αλαδεηήζεηο κέζσ 

δηαθεκηζηηθήο πξνβνιήο επί πιεξσκή ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο, έρνπλ απνηειέζεη έλα 

δεκνθηιέο κεραληζκφ κεηάδνζεο δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ ζηνπο θαηαλαισηέο πνπ 

αλαδεηνχλ έλα ζπγθεθξηκέλν ηχπν πεξηερνκέλνπ, φπσο ππνδεηθλχεηαη απφ ηνπο φξνπο - 

ιέμεηο θιεηδηά - πνπ ηνπνζεηνχλ. 

Σν 2006, πεξίπνπ ην 50% ηνπ Ακεξηθαληθνχ θνηλνχ, ή δηαθνξεηηθά 144,5 

εθαηνκκχξηα ρξήζηεο, ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο ζηελ έξεπλα ηνπο γηα 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάπνην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ, ππεξεζία ή άιιεο πιεξνθνξίεο. 

Όζνλ αθνξά ηηο δηαθεκηζηηθέο δαπάλεο ζηελ ίδηα ρξνληά, 321 εθαηνκκχξηα δνιάξηα 

δαπαλήζεθαλ γηα δηαθεκηζηηθέο θαηαρσξίζεηο επί πιεξσκή ζηνλ ηζηφ, κε κέζν 

δηαθεκηζηηθφ θφζηνο ηα 1,61 δνιάξηα γηα θάζε πάηεκα ζην ρψξν ηεο δηαθήκηζεο (per 

click). Απηφο ν αξηζκφο πξνζδνθάηαη φηη ζα απμεζεί θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ 

ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο πξνβιέπεηαη φηη ζα θηάζεη ηα 166,2 εθαηνκκχξηα κέρξη ην 

2010, θαλεξψλνληαο ηελ ζεηηθά ζπλερηδφκελε αλάπηπμε ηεο δηαδηθηπαθήο δηαθήκηζεο. 

Γηα πνιινχο απφ ηνπο ζεκεξηλνχο θαηαλαισηέο, ν ηζηφο έρεη γίλεη ην 

θπζηνινγηθφ ζεκείν έλαξμεο γηα αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζε νηηδήπνηε απφ εκπνξηθά 

πξντφληα, κέρξη ηαηξηθέο ζπκβνπιέο θαη αθαδεκατθφ πιηθφ. Η πιεηνλφηεηα απηψλ ησλ 

αλαδεηήζεσλ μεθηλνχλ απφ ηηο εκπνξηθέο κεραλέο αλαδήηεζεο φπσο ε Google θαη ε 

Yahoo, φπνπ ζεσξεηηθά έλαο άπεηξνο αξηζκφο αλαδεηήζεσλ κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ δσξεάλ. Γηα λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξέρνπλ δσξεάλ ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο ζηνπο ρξήζηεο, νη δηαρεηξηζηέο ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο πξνζθέξνπλ 

δηαθεκηζηηθέο επθαηξίεο, γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

εμφδσλ ηνπο θαη ηελ κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ ηνπο. Οη επί πιεξσκή αλαδεηήζεηο ζηηο 

κεραλέο αλαδήηεζεο δεκηνπξγνχλ κηα ξνή εζφδσλ, ελψ ηαπηφρξνλα παξέρνπλ 

πιενλεθηήκαηα ηφζν ζηνπο ρξήζηεο φζν θαη ζηνπο εκπφξνπο. Οη ρξήζηεο έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα δηεμάγνπλ δσξεάλ αλαδεηήζεηο πιεξνθνξηψλ, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή δίλεηαη 

ε επθαηξία ζηνπο δηαθεκηδφκελνπο λα παξέρνπλ έγθαηξε, πεηζηηθή θαη κε άκεζε 
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ζπζρέηηζε αιιειεπίδξαζε πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο έξεπλεο ησλ ρξεζηψλ. Απηφο ν 

ηχπνο δηαθήκηζεο δεκηνπξγεί κηα δπλακηθή ζχλδεζε κε ηνπο δπλεηηθνχο θαηαλαισηέο, 

θαζψο νη δηαθεκίζεηο ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο πξνβάιινπλ ζρεηηθέο θαη ζηνρεπκέλεο 

πιεξνθνξίεο, ζχκθσλα κε ηα απνηππψκαηα ησλ ρξεζηψλ. 

Καζψο ην δηαδίθηπν θεξδίδεη ζεκαληηθφ έδαθνο αλάκεζα ζηνπο δηαθεκηζηέο σο 

έλα βηψζηκν κέζν δηαθήκηζεο θαη ηα ρξήκαηα πνπ δαπαλψληαη ζε απηφ απμάλνληαη 

ζηαζεξά, νη ζεκεξηλνί θαηαλαισηέο εθθξάδνπλ κε απμαλφκελν ξπζκφ αξλεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο θαη ζθεπηηθηζκφ απέλαληη ζε αξθεηέο κνξθέο ηεο δηαδηθηπαθήο 

δηαθήκηζεο. Όπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηε ρακειή απφδνζε ησλ θιηθ ζε δηαθεκηζηηθά 

πιαίζηα, ηεο πην ζπρλήο κνξθήο δηαδηθηπαθήο δηαθήκηζεο, νινέλα θαη πεξηζζφηεξνη 

θαηαλαισηέο ζθνπίκσο απνθεχγνπλ λα θνηηάμνπλ ζηα πιαίζηα απηά ή ζε νηηδήπνηε 

παξφκνηαο κνξθήο.  

Δπηπιένλ, ηδηαίηεξα ελνριεηηθέο κνξθέο είλαη νη δηαδξαζηηθέο δηαθεκίζεηο, φπσο 

ηα αλαδπφκελα παξάζπξα δηαθεκηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ, πνπ εθιακβάλνληαη απφ ηνπο 

δηαδηθηπαθνχο θαηαλαισηέο σο ελνριεηηθά κελχκαηα, πνπ απνζπνχλ ηελ πξνζνρή θαη 

δηαθφπηνπλ ηελ ξνή ηεο πεξηήγεζήο ηνπο. Οη αλαδεηήζεηο κέζσ δηαθεκηζηηθήο πξνβνιήο 

επί πιεξσκή είλαη έλαο πνιιά ππνζρφκελνο κεραληζκφο γηα ηελ ζπγθνκηδή εχζηνρσλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ηελ απνθπγή ηεο αξλεηηθφηεηαο πνπ ζπλδέεηαη κε ηε δηαδξαζηηθή 

δηαθήκηζε. Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο εζηηάδνπλ ζηηο λνκηθέο επηπηψζεηο ηνπ θιηθ-

απάηεο, ηνπο αιγφξηζκνπο αλαδήηεζεο, ηελ νηθνλνκηθή επίδξαζε ηεο δηαθήκηζεο θαη ηηο 

εκπνξηθέο επηηπρίεο θαη απνηπρίεο πνπ έρεη πξνθαιέζεη. (17) 

 1.2  Σθνπφο – Σηφρνη 

θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ηεο δηαδηθηπαθήο 

δηαθήκηζεο βάζεη ζπκπεξηθνξηθψλ κνληέισλ αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ, κε 

επηθέληξσζε ζηελ αλάιπζε ηεο εθαξκνγήο Adwords ηεο Google. Αλαιπηηθφηεξα, 

κειεηάηαη ν νξηζκφο, ε ιεηηνπξγία, ν ξφινο ησλ ιέμεσλ – θιεηδηά, ε αλάιπζε ησλ 

βαζηθψλ φξσλ, ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη ησλ δεηθηψλ αμηνιφγεζεο απφδνζεο. Δπηπιένλ, 

παξαηίζεηαη κεζνδνινγία γηα ηελ επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηεο, κε βάζεη πεηπρεκέλεο 

πξαθηηθέο εθαξκνγέο θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ, αλαδχνληαο ην βαζηθφ ζηφρν ηεο 

δηεξεχλεζεο ησλ δπλαηνηήησλ ηεο εθαξκνγήο Adwords. Πεξαηηέξσ αλάιπζε 

δηελεξγείηαη ζηα πιαίζηα ηεο δηαθήκηζεο ζηα θνηλσληθά δίθηπα, κε επίθεληξν ηε 
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πιαηθφξκα δηαθεκίζεσλ ζην Facebook, πνπ απνηειεί θαη ην πην δηαδεδνκέλν κέζν 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο. 

 1.3  Γηάξζξσζε ηεο κειέηεο 

ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη κηα αλαθνξά ζηε ζεκαζία ηεο δηαδηθηπαθήο 

δηαθήκηζεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο εξγαζίαο. ην δεχηεξν πξαγκαηνπνηείηαη κηα 

βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ηεο δηαδηθηπαθήο δηαθήκηζεο βάζεη ζπκπεξηθνξηθψλ 

κνληέισλ αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ. ηε ζπλέρεηα επηθεληξσλφκαζηε ζηελ εθαξκνγή 

Adwords ηεο Google, αλαιχνληαο ηνλ νξηζκφ, ηε ιεηηνπξγία, ηηο ιέμεηο – θιεηδηά, ηνπο 

βαζηθνχο φξνπο, ηνπο δείθηεο αμηνιφγεζεο, ελψ παξαηίζεηαη κεζνδνινγία γηα ηελ 

επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηεο, κε βάζεη πεηπρεκέλεο πξαθηηθέο εθαξκνγέο Adwords. ην 

ηέηαξην θεθάιαην αλαπηχζζνπκε ηηο δηαθεκίζεηο ζηα θνηλσληθά δίθηπα, κε επίθεληξν ην 

Facebook, πνπ έρεη θαη ηνπο πεξηζζφηεξνπο ρξήζηεο παγθνζκίσο. ην πέκπην αλαιχεηαη 

ε κειέηε πεξίπησζεο εθαξκνγήο ελφο αθαδεκατθνχ ηδξχκαηνο, ζην έθην εθθξάδνληαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο θαη ηέινο ζην ηειεπηαίν παξαηίζεηαη ε βηβιηνγξαθία πάλσ 

ζηελ νπνία βαζίζηεθε ε δηπισκαηηθή εξγαζία. 
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 2 Η βηνκεραλία ηεο δηαθήκηζεο 

 2.1  Δηζαγσγή 

Γηαθήκηζε, νξίδνπκε ηε ρξήζε εηθφλσλ, ήρσλ θαη slogans κε ζθνπφ ηελ 

κεηαθνξά κελχκαηνο πνπ ζα πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ θαηαλαισηψλ ζε αγαζά ή 

ππεξεζίεο θαη έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ Ακεξηθαληθή νηθνλνκία. Η δηαθήκηζε επηηξέπεη 

ζηηο επηρεηξήζεηο λα πξνσζήζνπλ ηα πξντφληα ηνπο ή λα εμαπιψζνπλ ηε θήκε ηνπο, 

ζηνπο πνιηηηθνχο λα πξνζειθχζνπλ ςεθνθφξνπο, ζην ζηξαηφ λα ζπγθεληξψζεη 

αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ζε θνηλσληθέο νκάδεο λα απμήζνπλ ην βαζκφ 

επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ. 

χκθσλα κε κεηξήζεηο, ν κέζνο Ακεξηθαλφο πνιίηεο εθζέηεηαη ζε 500 κε 1000 

δηαθεκίζεηο θαζεκεξηλά. Γηαθεκίζεηο, κε ηε κνξθή απινχ θεηκέλνπ έσο 

θαινζρεδηαζκέλνπ βίληεν, ππάξρνπλ παληνχ, απφ ηα θηλεηά ηειέθσλα, ηα πξαηήξηα 

βελδίλεο, ηελ ηειεφξαζε, ηηο εθεκεξίδεο, ηα πεξηνδηθά θαη ηηο νζφλεο θηλεκαηνγξάθνπ. 

Η δηαθήκηζε κπνξεί λα απμήζεη ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο αγνξάο παξέρνληαο ζηνπο 

θαηαλαισηέο θαη ηηο επηρεηξήζεηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ 

απμάλνπλ ηνλ αληαγσληζκφ θαη κεηψλνπλ ηηο ηηκέο. Ωζηφζν, ππάξρεη επίζεο ε 

πηζαλφηεηα λα πεξηνξίζεη ηνλ αληαγσληζκφ, θάλνληαο πην δαπαλεξή ηελ είζνδν ζηελ 

αγνξά θαη αδχλαηε ηνλ αληαγσληζκφ κε ηηο εγθαζηδξπκέλεο εηαηξείεο. (2) 

 2.2  Γηαδηθηπαθή δηαθήκηζε 

Οη δαπάλεο δηαδηθηπαθήο δηαθήκηζεο μεπέξαζαλ ην 400% αχμεζεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο, θζάλνληαο ηα 20 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. ην 

ηνκέα απηφ έρνπλ θπξηαξρήζεη έλαο κηθξφο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ, κε ηηο δέθα θνξπθαίεο 

εηαηξείεο ςεθηαθήο δηαθήκηζεο λα ζπγθεληξψλνπλ ην 70% ηνπ ζπλφινπ ησλ εηζξνψλ, 

πνζνζηφ πνπ έρεη παξακείλεη ζηαζεξφ ηα ηειεπηαία ρξφληα. Η δηαθήκηζε ζηηο κεραλέο 

αλαδήηεζεο, φπνπ νη επηρεηξήζεηο πξνσζνχλ δηαθεκίζεηο σο κέξνο ησλ εξσηεκάησλ 

αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο, απνηέιεζαλ γηα ην 2009 ζρεδφλ ην 

κηζφ ησλ δηαδηθηπαθψλ δηαθεκηζηηθψλ εηζξνψλ, κε ηε Google, Microsoft θαη Yahoo λα 

απνιακβάλνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δηαδηθηπαθήο θίλεζεο. 

Η εμέιημε ηεο ςεθηαθήο δηαθεκηζηηθήο αγνξάο έρεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα. 

Οη κηθξέο επηρεηξήζεηο ηψξα κπνξνχλ λα πξνζεγγίδνπλ εθαηνκκχξηα δπλεηηθψλ 

θαηαλαισηψλ δηαηεξψληαο ην θφζηνο ρακειφ. Σα έμππλα θηλεηά θαη νη άιιεο θνξεηέο 
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ζπζθεπέο δίλνπλ ζηνπο δηαθεκηδφκελνπο πξφζβαζε ζε πεξηζζφηεξνπο θαηαλαισηέο θαη 

γηα πεξηζζφηεξεο ψξεο ηελ εκέξα. Οη εηαηξείεο αχμεζαλ ηελ ηθαλφηεηα λα ηειεηνπνηνχλ 

ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο, κέζα απφ πξνζαξκφζηκα κέζα ζε εβδνκαδηαία ή εκεξήζηα βάζε, 

πξνζπεξλψληαο ηηο παιηέο ησλ θαζνξηζκέλσλ αλαπξνζαξκνγψλ κέζα ζηε δηάξθεηα ηνπ 

έηνπο. Οη εηαηξείεο κπνξνχλ λα πξνσζνχλ ηα πξντφληα ηνπο ζην δηαδίθηπν, κέζσ ηεο 

εηαηξηθήο ηνπο ηζηνζειίδαο, ησλ blogs θαη email marketing. Οη δηαθεκηζηέο 

ρξεζηκνπνηνχλ δεκνγξαθηθά θαη άιια δεδνκέλα γηα λα ζηνρεχζνπλ ζην θνηλφ, αιιά ην 

δηαδίθηπν κε ηνλ πινχην ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρεη ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

θαηαλαισηψλ, θηλεί απηή ηε πξαθηηθή ζε λέν επίπεδν. (15) 

Καζψο ε βηνκεραλία ηεο δηαθήκηζεο επεξεάδεηαη απφ ηηο άκεζεο επηπηψζεηο ηεο 

χθεζεο, ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί ζηηο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο, φπσο ηε κεηαλάζηεπζε 

ησλ θαηαλαισηψλ απφ ηα παξαδνζηαθά κέζα ζηηο δηαδηθηπαθέο πιαηθφξκεο. Η 

δηαδηθηπαθή δηαθήκηζε απνηειεί ηνλ ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελν ηνκέα ηεο αγνξάο, 

θζάλνληαο ηα 22,6 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ην 2009, απφ 4,6 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα  

ην 1999. Σν ςεθηαθφ πεδίν νξηζκνχ πεξηιακβάλεη βίληεν, θείκελν, δηαθεκηζηηθά πιαίζηα 

πνπ εκθαλίδνληαη ζε εκπνξηθέο θαη ελεκεξσηηθέο ηζηνζειίδεο, ζε θηλεηά θαη ςεθηαθνχο 

αλαγλψζηεο, θαζψο θαη Like κέζσ ηνπ κέζνπ θνηλσληθήο δηθηχσζεο Facebook. Μηα 

εηαηξεία πξνβιέςεσλ θαη αλαιχζεσλ κε ηελ επσλπκία eMarketer, αλακέλεη φηη ζηηο 

Η.Π.Α. ε ςεθηαθή δηαθήκηζε ζα απμεζεί απφ 22 δηζεθαηνκκχξηα ην 2009 ζε 40,5 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα έσο ην 2014. Η δηαδηθηπαθή δηαθήκηζε έρεη απμεζεί ζρεδφλ ζε 

δηπιάζην βαζκφ απφ φηη ε θαισδηαθή ηειεφξαζε φηαλ κεζνπξαλνχζε, ελψ κε ηελ 

έιεπζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ αλαπαξαγσγή κεγάινπ κήθνπο βίληεν 

ηείλεη λα αληηθαηαζηήζεη ηελ ηειεφξαζε. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Δηθφλα 1: Γηαδηθηπαθέο δηαθεκηζηηθέο εηζξνέο εηψλ 1999 – 2009. (Πεγή: 2) 
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 2.3  Αλάιπζε κεγεζψλ δηαδηθηπαθνχ κάξθεηηλγθ ζηηο Η.Π.Α. 

χκθσλα κε κεηξήζεηο πνπ καο πξνζθέξεη ην eMarketer, ην Φεβξνπάξην ηνπ 

2007, κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ηα έζνδα ζε εθαηνκκχξηα δνιάξηα, απφ ην εθάζηνηε 

ηχπν δηαδηθηπαθήο δηαθήκηζεο ζηηο Η.Π.Α. γηα ηα έηε 2005-2006, ιακβάλνληαο θαη κηα 

πξφβιεςε ζρεηηθά κε ηελ κειινληηθή εμέιημε ηνπο έσο ην 2011. Απφ ηνλ πίλαθα 

πξνθχπηεη φηη ε αλαδήηεζε επί πιεξσκή (ζπκπεξηιακβάλνληαο ηηο δηαθεκίζεηο ζε 

ζπζρεηηδφκελεο ηζηνζειίδεο) απνιακβάλνπλ ην κεγαιχηεξν κεξίδην εζφδσλ ηεο αγνξάο, 

κε ηε ζθπηάιε λα παίξλεη ε δηαθήκηζε κέζσ πιαηζίσλ banner κε ηα κηζά πεξίπνπ έζνδα. 

Αθνινπζνχλ κε ηε ζεηξά πνπ αλαθέξνληαη νη κηθξέο αγγειίεο, νη δηαθεκίζεηο ζε κνξθή 

βίληεν, νη παξαπνκπέο, νη ρνξεγίεο, νη ελζσκαησκέλεο δηαθεκίζεηο ηξίησλ θαηά ηελ 

αλάγλσζε ησλ email θαη νη δηαθεκίζεηο κίζζσζεο εηδηθνχ πξνλνκηαθνχ ρψξνπ. Δίλαη 

θαλεξφ φηη νη δηαθεκίζεηο κέζσ βίληεν, ιφγσ ηεο ηάζεο ηεο επνρήο θαη ηεο 

ηδηαηηεξφηεηαο ηεο κνξθήο ηνπο, ζεκείσζαλ ηελ κεγαιχηεξε πνζνζηηαία αχμεζε ζηα 

έζνδά ηνπο απφ ην 2006 έσο ην 2011. (1) 

 

Δηθφλα 2: Έζνδα αλά ηχπν δηαδηθηπαθήο δηαθήκηζεο ζε εθαηνκκχξηα δνιάξηα ζηηο 

Η.Π.Α. (Πεγή: 1) 

  

εκαληηθφ ζεκείν αλαθνξάο απνηειεί ε αλάιπζε ησλ θνξπθαίσλ κεραλψλ 

αλαδήηεζεο θαη ην κεξίδην ησλ εζφδσλ πνπ ιακβάλνπλ ζην ζχλνιν ηεο αγνξάο, κε ηε 

Google λα θπξηαξρεί κε 36,1% φζνλ αθνξά ηα κηθηά έζνδα θαη 24,7% γηα ηα έζνδα κεηά 

ηνπο θφξνπο. Σν γεγνλφο φηη νη 4 πξψηεο εηαηξείεο θαηέρνπλ ην 85% ησλ κηθηψλ θεξδψλ 

θαη 57% ησλ θαζαξψλ εζφδσλ, θαλεξψλεη ηελ έιιεηςε νπζηαζηηθνχ αληαγσληζκνχ ζηηο 
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κεραλέο αλαδήηεζεο. Μάιηζηα φηαλ ε ιίζηα ησλ εηαηξεηψλ απμεζεί ζηηο 10 θνξπθαίεο 

ηνπ θιάδνπ ην πνζνζηφ πνπ ιακβάλνπλ αλεβαίλεη ζην 99% ησλ κηθηψλ εζφδσλ θαη ζην 

70% ησλ θαζαξψλ εζφδσλ ηεο δηαδηθηπαθήο αγνξάο. 

 

Δηθφλα 3: Έζνδα θαη κεξίδην αγνξάο αλά κεραλή αλαδήηεζεο ζε εθαηνκκχξηα 

δνιάξηα ζηηο Η.Π.Α. (Πεγή: 1) 

 

 Καζψο ε απήρεζε ησλ δηαθεκίζεσλ κέζσ βίληεν απμάλεηαη ζην θαηαλαισηηθφ 

θνηλφ, κε ηνλ αξηζκφ ηνπ λα ππεξδηπιαζηάδεηαη απφ ην 2004 έσο ην 2010, είλαη 

απνιχησο ινγηθφ λα δαπαλψληαη ρξφλν κε ην ρξφλν νινέλα θαη πεξηζζφηεξα ρξήκαηα 

ζην βσκφ απηήο ηεο κνξθήο δηαδηθηπαθήο δηαθήκηζεο. Με κηα κέζε εηήζηα αχμεζε 

61%, νη δαπάλεο ζε δηαθεκίζεηο βίληεν απφ ηα 135 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ην 2004, 

έθζαζαλ ηα 2.900 εθαηνκκχξηα δνιάξηα. 

 

Δηθφλα 4: Γαπάλεο θαη ρξήζηεο δηαθεκίζεσλ κέζσ βίληεν ζε εθαηνκκχξηα δνιάξηα 

ζηηο Η.Π.Α. (Πεγή: 1) 
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 Έπεηηα απφ κέηξεζε ησλ δηαδηθηπαθψλ αλαδεηήζεσλ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2006 

θαη ην Μάξηην ηνπ 2007, δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη κηα ζπλερήο αχμεζε ησλ 

αλαδεηήζεσλ πνπ δηελεξγνχληαη εηεζίσο, κε ηε ζπγθεθξηκέλε λα θαηαγξάθεη αχμεζε 

26% θαη θπζηθά κε ηε Google λα παξακέλεη ν εγέηεο ηεο αγνξάο. Μηαο αγνξάο πνπ γηα 

ην 2006 ζεκείσζε 6,9 δηζεθαηνκκχξηα δηαδηθηπαθέο αλαδεηήζεηο. 

 Αμηνινγψληαο ηα λνχκεξα ηνπ πίλαθα, αληηιακβαλφκαζηε φηη ζρεδφλ ην κηζφ 

κεξίδην ηεο αγνξάο αλήθεη ζηε Google, ην 1/4 αλήθεη ζηε Yahoo!, ην 1/8 ζηε Microsoft, 

ελψ νη ππφινηπεο εηαηξείεο (Ask.com, Time Warner Network θαη άιιεο) θαηέρνπλ 

ζπλνιηθά ην ελαπνκείλαλ 1/8 ηεο αγνξάο. 

 

Δηθφλα 5: Μεξίδην αγνξάο ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο γηα ηα έηε 2006-2007 ζηηο 

Η.Π.Α. (Πεγή: 1) 

 

 Η δχλακε θαη ε απήρεζε πνπ έρνπλ νη κεραλέο αλαδήηεζεο ζηελ εμεχξεζε 

επηινγψλ θαίλεηαη απφ ην κέγεζνο ησλ αλαδεηήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηεί ν θάζε ρξήζηεο 

κεληαία. Απφ ηα ζηνηρεία πνπ παξαζέηνληαη, πξνθχπηεη φηη ν θάζε ρξήζηεο ρξεζηκνπνηεί 

ζρεδφλ θαζεκεξηλά ηε κεραλή αλαδήηεζεο ηεο Google γηα λα ιάβεη πιεξνθνξίεο. 

 

Δηθφλα 6: Μεληαίεο αλαδεηήζεηο αλά ρξήζηε, αλά κεραλή αλαδήηεζεο ζηηο Η.Π.Α. 

(Πεγή: 1) 
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 Όζνλ αθνξά ηηο δηαδηθηπαθέο δηαθεκίζεηο επί πιεξσκή (adwords) είλαη εκθαλήο 

ε επηθξάηεζε θαηά θξάηνο ησλ δχν θνξπθαίσλ εηαηξεηψλ, Google θαη Yahoo!, κε ην 

πνζνζηφ θάιπςεο ηεο αγνξάο αζξνηζηηθά λα απμάλεηαη ζπλερψο, θζάλνληαο ην 2007 ζην 

91,4% ηνπ ζπλφινπ ηεο αγνξάο. ηελ θαηεχζπλζε απηή, ν ξφινο πνπ δηαδξακάηηζε ε 

Yahoo! ήηαλ πεξηζζφηεξν ζπκπιεξσκαηηθφο, θαζψο ην πνζνζηφ ηεο ζα κπνξνχζακε λα 

πνχκε φηη ζηε δηάξθεηα ησλ κεηξήζεσλ παξέκεηλε ζηαζεξφ, κε ην θνππί ηεο εμέιημεο λα 

ηξαβάεη θπξίσο ε Google πνπ κέζα ζε 2 έηε ζεκείσζε αχμεζε 28,7%. 

 

 Δηθφλα 7: Πνζνζηά ηεο Google θαη Yahoo! Σηηο αλαδεηήζεηο επί πιεξσκή ζηηο 

Η.Π.Α. (Πεγή: 1) 

 

πλνιηθά ην 2010 νη δαπάλεο ζηα δηάθνξα θαλάιηα ηνπ δηαδηθηπαθνχ κάξθεηηλγθ 

έθζαζαλ ηα 11.571 εθαηνκκχξηα δνιάξηα, κε ηηο δηαθεκίζεηο ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο 

λα αγγίδνπλ ηα 7.740 εθαηνκκχξηα δνιάξηα, θαηαιακβάλνληαο ην 66,9% ηεο ζπλνιηθήο 

δαπάλεο. Δπίζεο κεγάιν κέξνο ηεο δαπάλεο, 2.089 εθαηνκκχξηα δνιάξηα, θαιχπηεηαη 

απφ ηηο δηαθεκίζεηο ζε ζρεηηδφκελεο ηζηνζειίδεο βάζεη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο, ελψ 

έπεηηα αθνινπζνχλ νη δαπάλεο ζε δηαδξαζηηθέο ππεξεζίεο δηαρείξηζεο ηεο ςεθηαθήο 

δηαθήκηζεο θαη ηέινο έλα 4,2% ηεο αγνξάο θαιχπηεηαη απφ θαηαρσξίζεηο επί πιεξσκή 

(Paid inclusion) πνπ απνηεινχλ ην πνζφ πνπ δαπαλάηαη ζηελ πξνβνιή ηζηνζειίδσλ ζε 

θαηαιφγνπο κε θάπνηα ζπλδξνκή (Froogle, Yahoo shopping). (1) 
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 Δηθφλα 8: Γαπάλεο ςεθηαθήο δηαθήκηζεο ζε εθαηνκκχξηα δνιάξηα απφ ην 2006 έσο 

ην 2010. (Πεγή: 1) 

 

Google 

Μέρξη ην 2007 ε Google παξήγαγε ζρεδφλ φιν ην πνζφ ησλ εζφδσλ ηεο κέζσ ηεο 

πψιεζεο ιέμεσλ – θιεηδηά κέζσ ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο θαη ησλ ζρεηηδφκελσλ 

ηζηνζειίδσλ βάζεη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο. Αιιά ε εμαγνξά ηεο YouTube ην Ννέκβξην 

ηνπ 2006 άλνημε κηα λέα πεγή εζφδσλ. Πιένλ, ε Google σζεί ηελ αλαδήηεζε θαη ζηα 

βίληεν, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνπο δηαθεκηδφκελνπο λα πξνβάιινπλ ηηο δηαθεκίζεηο 

πνπ ππνζηεξίδνπλ βίληεν πεξηερφκελν. 

Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2006 θαηέθηεζε ην 56,5% ησλ δηαδηθηπαθψλ αλαδεηήζεσλ, 

ζεκεηψλνληαο κηα αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 9,9%. Σα ζπλνιηθά δηαθεκηζηηθά έζνδα ηεο 

Google ην 2006 ζηηο Η.Π.Α., έρνληαο αθαηξέζεη ηα έμνδα ζε πιεξσκέο ζπλεξγαδφκελσλ 

ηζηνζειίδσλ έθζαζαλ ηα 4,1 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, ζεκεηψλνληαο αχμεζε 

κεγαιχηεξε ηνπ 70%, θαηαηάζζνληαο ηελ 19
ε
 ζηε ιίζηα ησλ 100 κεγαιχηεξσλ εηαηξεηψλ 

ησλ Η.Π.Α. Παγθνζκίσο, ηα έζνδα ηεο έθζαζαλ ηα 7,2 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, κε ηελ 

αγνξά ησλ Η.Π.Α. λα ιακβάλεη ην 57% ηεο παγθφζκηαο εηζξνήο εζφδσλ ηεο εηαηξείαο. 

(2) 

 

Yahoo! 

 Έξρεηαη πίζσ απφ ηε Google ζηηο αλαδεηήζεηο ζηελ αγνξά ησλ Η.Π.Α., κε 

πνζνζηφ 23,3%, ζεκεηψλνληαο πηψζε θαηά 6,5%. Σν 2006 ηα έζνδά ηεο έθζαζαλ ηα 3,4 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, έρνληαο εμαηξέζεη ηα έμνδα ζε ζπλεξγαδφκελεο ηζηνζειίδεο, 

θαζηζηψληαο ηελ 21
ε
 ζηε ιίζηα εηαηξεηψλ ζηηο Η.Π.Α. Σα έζνδα ηεο απμήζεθαλ θαηά 

22,6%, κε ηελ αγνξά ησλ Η.Π.Α. λα θαιχπηεη ην 68% ησλ ζπλνιηθψλ ηεο εζφδσλ 

παγθνζκίσο. (2) 
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MSN 

 Σν πνζνζηφ ηεο έθζαζε ην 11,3% ην Αχγνπζην ηνπ 2006, ζεκεηψλνληαο πηψζε 

1% θαη κε ηα έζνδα ηεο λα ππνινγίδνληαη ζηα 1,13 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ζηηο Η.Π.Α. 

γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο πνπ ζπκπιεξσλφηαλ ηνλ Ινχλην ηνπ 2007, ζεκεηψλνληαο αχμεζε 

17,1%. Η ζέζε ηεο ζηελ δηαθεκηζηηθή αγνξά ησλ Η.Π.Α. ήηαλ 41
ε
 απφ ηηο 100 πνπ 

πεξηιάκβαλε. Σελ ίδηα πεξίνδν ηα δηαθεκηζηηθά ηεο έζνδα παγθνζκίσο ήηαλ 1,84 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, κε ηελ δηαθεκηζηηθή αγνξά ησλ Η.Π.Α. λα ιακβάλνπλ ην 

61,3% ησλ εζφδσλ ηνπ έηνπο. (2) 

 

 2.4  Η αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαηάηαμεο 

Γεληθά, ππάξρεη κηα ηζρπξή πξνθαηάιεςε φζνλ αθνξά ηηο ζέζεηο πνπ 

απνιακβάλνπλ ηα θιηθ ησλ ρξεζηψλ. Ιζρχεη φηη νη ρξήζηεο είλαη πνιχ πην πηζαλφ λα 

θάλνπλ θιηθ ζηα απνηειέζκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ θνξπθή ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο 

απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο απφ ηα αληίζηνηρα πνπ εκθαλίδνληαη ρακειφηεξα ζηελ 

θαηάηαμε. Γεληθφηεξα, απηφ πνπ πξνηάζεθε πξνο ηζρχ ήηαλ ηα απνηειέζκαηα πνπ 

ιακβάλνπλ ηα θιηθ ησλ ρξεζηψλ λα ζεσξεζνχλ πην ζρεηηθά απφ απηά πνπ δελ έιαβαλ 

θιηθ θαη παξφια απηά βαζκνινγήζεθαλ πςειφηεξα απφ ηε Google. Με ιίγα ιφγηα, λα 

επαλαπξνζδηνξηζηεί ην κνληέιν αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ 

δίλνπλ νη ρξήζηεο. 

Με ζθνπφ λα απνθεπρζεί – φζν είλαη δπλαηφλ - ν ζφξπβνο (noise) ζρεηηθά κε ηα 

δεδνκέλα απφ ηα θιηθ ζε ρνξεγνχκελεο δηαθεκίζεηο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ θάπνηεο 

έξεπλεο. Έηζη, εκπεηξηθά απνδεηθλχεηαη φηη δηαθνξεηηθέο κέζνδνη απμεκέλεο 

πνιππινθφηεηαο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ, παξάγνληαο ζπλεπή απνηειέζκαηα θαη 

θαζηζηψληαο ηελ αμηνιφγεζε κηα ζηηβαξή δηαδηθαζία. Με ηνλ ίδην ηξφπν απνδεηθλχεηαη 

φηη κηα θαηεγνξία απιψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κε θξηηήξην ηηο κεηξήζεηο ιεθηηθψλ 

νκνηνηήησλ, έρνπλ πηζαλφ αληίθηππν ζηελ θαηάηαμε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ζηελ 

αλαδήηεζε γεληθφηεξα. 

Καζψο νη άλζξσπνη θαη θαθφβνπινη κεραληζκνί παξαγσγήο θιηθ – απάηεο 

κπνξνχλ λα θάλνπλ θιηθ ζε δηαθεκίζεηο ρσξίο νπζηαζηηθφ ελδηαθέξνλ, νκνηφηεηα ή 

ζπζρέηηζε, ελψ παξάιιεια ε ίδηα ε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο παξακέλεη αξθεηά ζνιή 

ζρεηηθά κε ην βαζκφ ζρεηηθφηεηαο κεηαμχ ρξήζηε θαη δηαθήκηζεο, δηαπηζηψλνπκε φηη 

ππάξρεη αξθεηή νπζία ζηα θιηθ πνπ απειεπζεξψλεη ηε δηαδηθαζία απφ ηελ 
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πνιππινθφηεηα. Απινπνηψληαο ην κεραληζκφ, ζχκθσλα κε έλα κνληέιν δηαδηθηπαθήο 

δηαθήκηζεο θάζε αγγειία αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηηο ιέμεηο – θιεηδηά θαη ηελ πξνζθνξά 

δεκνπξαζίαο πνπ νξίζηεθαλ ζηελ θακπάληα. ηα επξήκαηα ηνπνζεηνχληαη φηη ε ρξήζε 

δεχγνπο απφ κνληέια θαηάηαμεο είλαη επσθειήο, ελψ ε πνιπδηάζηαηε αλάιπζε παξέρεη 

κηα αληαγσληζηηθή πιαηθφξκα ζηελ θαηάηαμε απνηειεζκάησλ κε κεγάιν ζφξπβν. (5) 

 

 2.5  Βειηηζηνπνίεζε ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο 

 ήκεξα ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ δελ 

πεξηνξίδνληαη ζηε θπζηθή ηνπο παξνπζία θαη δξαζηεξηνπνίεζε, αιιά επεθηείλνληαη θαη 

ζην Γηαδίθηπν, πξνσζψληαο ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο. Δλψ ππάξρνπλ θαη 

απηέο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά ειεθηξνληθά. 

Πέξα απφ ηελ θαηαζθεπή κηαο ιεηηνπξγηθήο ηζηνζειίδαο πςειήο αηζζεηηθήο, 

παξάιιεια δνκείηαη ε ζηξαηεγηθή πξνψζεζεο ηεο ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο. Απηφ 

ζπκβαίλεη δηφηη ε επξχηεξε αλαδήηεζε ηεο πιεξνθνξίαο γίλεηαη απνθιεηζηηθά κέζα απφ 

ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο, ζηηο ζειίδεο ησλ απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο ησλ νπνίσλ ν 

κέζνο ρξήζηεο ζα δνθηκάζεη λα εκπηζηεπζεί έλαλ νξηζκέλν αξηζκφ πξψησλ ηζηνζειίδσλ, 

κε ζθνπφ λα αληιήζεη ηηο επηζπκεηέο πιεξνθνξίεο. Καηά ζπλέπεηα ζεκεηψλεηαη κηα 

αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε γηα πξνψζεζε απηήο ζηηο φζν ην 

δπλαηφλ πςειφηεξεο ζέζεηο ησλ απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο. 

Σε ιχζε ζην πξφβιεκα απηφ έξρεηαη λα δψζεη κία λέα, ζρεηηθά, θαη δηαξθψο 

αλαπηπζζφκελε ζην ρψξν θαη ηε βηνκεραλία ηνπ Γηαδηθηχνπ δξαζηεξηφηεηα, απηή ηεο 

βειηηζηνπνίεζεο ηεο θαηάηαμεο ησλ ηζηνζειίδσλ ζηα νξγαληθά απνηειέζκαηα ησλ 

κεραλψλ αλαδήηεζεο (Search Engine Optimization – SEO), ή αιιηψο βειηηζηνπνίεζεο 

γηα ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο. Με ηνλ φξν νξγαληθά απνηειέζκαηα αλαθεξφκαζηε ζηα 

απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο πνπ πξνθχπηνπλ απνθιεηζηηθά απφ ηε ζρέζε πνπ έρνπλ 

κε ηνλ φξν αλαδήηεζεο, ζε αληίζεζε κε εθείλα πνπ εκθαλίδνληαη σο απνηέιεζκα 

θάπνηαο επί πιεξσκή δηαθεκηζηηθήο θαηαρψξεζεο, ηα νπνία νλνκάδνληαη κε νξγαληθά. 

Σα ηειεπηαία ζπλήζσο εκθαλίδνληαη πάλσ (ή θάησ) θαη δεμηά απφ ηα νξγαληθά 

απνηειέζκαηα ηνπ δηθηχνπ αλαδήηεζεο (Search Network) ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο, κε 

ειαθξψο δηαθνξεηηθφ ρξψκα, αιιά θαη ζην δίθηπν πεξηερνκέλνπ (Content Network) ησλ 

κεραλψλ πνπ πεξηιακβάλεη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ζπλζέηεηαη απφ 

φιεο ηηο ηζηνζειίδεο πνπ παξαζέηνπλ δηαθεκηζηηθφ ρψξν ζηελ εθάζηνηε κεραλή, 
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ιακβάλνληαο έλα κηθξφ αληίηηκν γηα ην θάζε θιηθ πνπ ιακβάλεη ν δηαθεκηδφκελνο απφ 

ηε ζειίδα ηνπο. 

Η βειηηζηνπνίεζε ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο απνηειεί κία κφλν απφ ηηο ηξεηο 

πηπρέο ελφο επξχηεξνπ πιαηζίνπ, απηνχ ηνπ Search Engine Marketing ή SEM 

(κάξθεηηλγθ γηα ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο). Πξφθεηηαη γηα κία κνξθή Γηαδηθηπαθνχ 

Μάξθεηηλγθ πνπ ζθνπφ έρεη ηελ πξνψζεζε ησλ ηζηνηφπσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο 

νξαηφηεηάο ηνπο (visibility) θαη ηελ αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο 

απνδνηηθφηεηαο απηψλ. Σν Search Engine Marketing, πέξαλ ηεο βειηηζηνπνίεζεο ζηηο 

κεραλέο αλαδήηεζεο (SEO), πεξηιακβάλεη ηηο επί πιεξσκή δηαθεκηζηηθέο θαηαρσξήζεηο 

(PPC – Pay Per Click, γηα ηελ θνζηνιφγεζε θάζε θιηθ ησλ ρξεζηψλ ζε απηέο, θαη CPM 

– Cost per Mile, γηα ηελ θνζηνιφγεζε αλά ρίιηεο πξνβνιέο ηεο δηαθήκηζεο), θαζψο θαη 

ηε βειηηζηνπνίεζε ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο (Social Media Optimization - SMO), 

πνπ ζθνπφ έρεη ηελ πξνψζεζε ησλ ηζηνηφπσλ ζηα θνηλσληθά δίθηπα, φπσο Facebook, 

Twitter θαη YouTube. (7) 

 2.6  Καηάηαμε απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο 

Όηαλ ε κεραλή αλαδήηεζεο θαζνξίζεη πνηα απνηειέζκαηα αληηζηνηρνχλ ζε έλα 

εξψηεκα, ν αιγφξηζκνο ηεο κεραλήο (κηα καζεκαηηθή εμίζσζε πνπ ζπλήζσο 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ηαμηλφκεζε) εθηειεί ππνινγηζκνχο ζε θάζε έλα απνηέιεζκα γηα 

λα θαζνξίζεη ηνλ βαζκφ ζρεηηθφηεηαο κε ην δεδνκέλν εξψηεκα. Οη κεραλέο, κε ηνλ 

ηξφπν απηφ θαη κε θξηηήξην ην βαζκφ ζρεηηθφηεηαο, θαηαηάζζνπλ ηα έγγξαθα ζηηο 

ζειίδεο απνηειεζκάησλ, κε θζίλνπζα ζεηξά ηαμηλφκεζεο. 

Παξφηη νη ιεηηνπξγίεο κίαο κεραλήο αλαδήηεζεο πνπ βαζίδεηαη ζηελ απηφκαηε 

αλίρλεπζε ζειίδσλ δελ είλαη ηδηαίηεξα εθηελείο ή ρξνλνβφξεο, ζπζηήκαηα φπσο απηφ ηεο 

Google, ηεο Yahoo!, ηεο AskJeeves (Ask.com) ή ηεο MSN (bing) βξίζθνληαη κεηαμχ ησλ 

πην ζχλζεησλ, εληαηηθψλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ ζηνλ θφζκν, θαζψο δηαρεηξίδνληαη 

εθαηνκκχξηα ππνινγηζκψλ ην δεπηεξφιεπην θαη ζπγθεληξψλνπλ θη εμππεξεηνχλ 

αηηήκαηα γηα πιεξνθνξίεο ηαπηφρξνλα ζε έλα ηεξάζηην αξηζκφ ρξεζηψλ. (7, 19) 

 2.7  Γηαθάλεηα κεηξήζεσλ 

 Έλαο βνεζφο θαζεγεηή ζην παλεπηζηήκην ηνπ Harvard, Benjamin Edelman, είρε 

ζρνιηάζεη φηη νη κεγάιεο δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο ζα πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ ζε 

πςειφηεξν βαζκφ δηαθάλεηαο ζρεηηθά κε ηηο ηνπνζεηήζεηο δηαθεκίζεσλ θαη ηηο 

εκθαλίζεηο ηνπο, ηηο πιεξνθνξίεο πιεξσκψλ, ζηνηρεία ζηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα 



 

14 

έρνπλ πξφζβαζε νη δηαθεκηδφκελνη. Κάηη ην νπνίν ζπκβαίλεη κε ηελ ςεθηαθή 

δηαθήκηζε, φπνπ νη δηαθεκηδφκελνη κπνξνχλ λα ππνινγίδνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ αλζξψπσλ 

πνπ έθαλαλ θιηθ ζηε δηαθήκηζε, πξνψζεζαλ έλα email ή είδαλ θάπνην βίληεν, ελψ νη 

επηρεηξήζεηο κπνξνχλ εχθνια λα εληνπίδνπλ ηηο εκθαλίζεηο ησλ δηαθεκίζεσλ, ην ρξφλν 

πνπ δαπαλάηαη ζε θάζε ζειίδα θαη ην πιήζνο ησλ κνλαδηθψλ ρξεζηψλ. 

 Οη πεξηζζφηεξεο δηαδηθηπαθέο δηαθεκίζεηο πσινχληαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα 

πξνθαιέζνπλ ηελ αληίδξαζε ηνπ θαηαλαισηή. χκθσλα κε ην IAB, ην 37% ησλ 

ςεθηαθψλ δηαθεκίζεσλ πνπ πσιήζεθαλ ην 2009 ηηκνινγήζεθαλ κε βάζε ην θφζηνο αλά 

εκθάληζε θαη ην 59% κε βάζε ην θφζηνο αλά θιηθ. Σν ππφινηπν κέξνο πσιήζεθε ζε 

πβξηδηθή θάζε. Η κέηξεζε ησλ θιηθ κπνξεί λα ρεηξαγσγεζεί απφ ηα θιηθ απάηεο, κηα 

πξαθηηθή δεκηνπξγίαο παξαζηηηθψλ θιηθ κε ζηφρν λα θάλνπλ ηηο δηαθεκίζεηο λα 

θαίλνληαη πην δεκνθηιείο θαη παξάιιεια λα απμάλνληαη ηα έζνδα ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ 

ηζηνηφπσλ πνπ θηινμελνχληαη νη δηαθεκίζεηο. (2) 

 2.8  Γηαθεκίζεηο ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο 

 Πξηλ απφ κηα δεθαεηία, ν ηξφπνο απηφο δηαθεκίζεσλ δελ ππήξρε θαλ θαη ζήκεξα 

θαηέρεη ην 4% ηεο ζπλνιηθήο δηαθεκηζηηθήο αγνξάο, ελψ αληηπξνζσπεχεη ην 47% ηεο 

ςεθηαθήο αγνξάο θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2010. ε κέηξεζε πνπ έγηλε ην 2006, 16,9 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα δαπαλήζεθαλ γηα ηε δηαδηθηπαθή δηαθήκηζε, κε ην 40% απηνχ 

ηνπ πνζνχ λα έρεη πξνέιζεη απφ ηε αλαδήηεζε ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο. Η Google 

θαηέρεη ην 70% ηεο αγνξάο απηήο, ε Yahoo ην 15% θαη ε Bing ην 11,2% ζχκθσλα κε 

ηελ εηαηξεία Hitwise Intelligence. Σνλ Ινχιην ηνπ 2009 ε Microsoft θαη ε Yahoo, κε 

ζθνπφ λα απμήζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο ζηελ αγνξά, ζπγρσλεχηεθαλ ζέηνληαο 

σο θνηλή κεραλή αλαδήηεζεο απηή ηεο Bing. (2, 20) 

 Καζψο ε κέζνδνο απηή απνθηά νινέλα θαη κεγαιχηεξε αλαγλψξηζε, γελλήζεθε 

κηα λέα βηνκεραλία αλαιπηψλ θαη εηδηθψλ δηαδηθηπαθήο δηαθήκηζεο πνπ βνεζνχλ ηηο 

επηρεηξήζεηο λα πεξηεγεζνχλ ζηα δηαδηθηπαθά δηαθεκηζηηθά ζπζηήκαηα δεκνπξαζηψλ. 

Μηα ζηξαηεγηθή αθνξά ηε βειηηζηνπνίεζε ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο, πεξηγξάθνληαο ηηο 

πξαθηηθέο εθείλεο πνπ ζα ξπζκίζνπλ ηηο ηζηνζειίδεο ησλ εηαηξεηψλ έηζη ψζηε λα 

ελζσκαηψζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ζχκθσλα κε ηα νπνία νη κεραλέο αλαδήηεζεο έρνπλ 

πξνγξακκαηηζηεί λα αλαδεηνχλ, δίλνληαο ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα εκθαληζηνχλ ζηηο 

πξψηεο ζειίδεο απνηειεζκάησλ. Γηα λα ην πεηχρνπλ απηφ, πξνζπαζνχλ λα θαηαλνήζνπλ 
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ηνλ αιγφξηζκν ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαη νη δεκνπξαζίεο, θαζψο θαη ηε 

ρξήζε ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ ησλ δηαθεκηδφκελσλ εηαηξεηψλ. 

Δηθφλα 9: Γηαδηθηπαθέο δηαθεκηζηηθέο δαπάλεο αλά ηχπν δηαθήκηζεο. (Πεγή: 15) 

 

Καηά ηελ πεξηήγεζε ζην δηαδίθηπν, ζηα blog, θαηά ηελ εγγξαθή ζηα θνηλσληθά 

δίθηπα θαη δηαδηθηπαθά παηρλίδηα, νη θαηαλαισηέο δηνρεηεχνπλ κε νπξέο πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ ηνπο δηαθεκηζηέο, ελψ κπνξνχλ λα παξάγνπλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο 

θαηαρσξψληαο ην ινγαξηαζκφ email γηα κειινληηθή πξνψζεζε newsletter. 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο παξαθνινχζεζεο απηήο γίλεηαη κέζσ ησλ cookies, 

κηθξά αξρεία πνπ απνζεθεχνπλ δεδνκέλα, ηα νπνία απνζεθεχνληαη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ 

ρξήζηε φηαλ επηζθέπηεηαη κηα ηζηνζειίδα, κε ηηο επηρεηξήζεηο λα έρνπλ εμειίμεη πνιχ 

πεξηζζφηεξν απηή ηε δηαδηθαζία. Έξεπλα πνπ έγηλε ζε εηαηξείεο έδεημε φηη ην 70% ησλ 

επηιεγκέλσλ γλσζηφηεξσλ επηρεηξήζεσλ δηαηεξνχζε κεραληζκφ εληνπηζκνχ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ην 2008, ελψ πάλσ απφ 40% ην 2005. ε ζρεηηθφ άξζξν ηεο 

Wall Street Journal πεξί πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθφηεηαο ησλ ρξεζηψλ, ζεκεηψζεθε φηη νη 

50 θνξπθαίεο ηζηνζειίδεο, θαηά κέζν φξν εγθαηέζηεζαλ 64 κεραληζκνχο 

παξαθνινχζεζεο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζηνπο ππνινγηζηέο ησλ επηζθεπηψλ ηνπο, κε 

πνιχ πην εμεηδηθεπκέλε ηερλνινγία θαη πιεξνθνξίεο πνιχ πην εχθνια εκπνξεχζηκεο ζε 

ηξίηεο εηαηξείεο. (15) 
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Οη δηαθεκίζεηο εκθαλίδνληαη θαζψο νη θαηαλαισηέο δνπλ δηαδηθηπαθά, κέζα απφ 

ηηο παξαθάησ πιαηθφξκεο: 

 Έμππλα θηλεηά θαη ηειέθσλα αθήο, άιιεο θηλεηέο ζπζθεπέο κε ηαρχηαην 

ξπζκφ αλάπηπμεο. Οη δηαθεκίζεηο θεηκέλνπ απνηεινχλ ηε βαζηθή κνξθή 

εκθάληζεο, ελψ ππάξρνπλ θαη νη θσδηθνί γξήγνξεο απάληεζεο, έλα είδνο 

barcode πνπ κπνξεί λα ζθαλαξηζηεί θαη λα αλαγλσξηζηεί απεπζείαο απφ ηε 

ζπζθεπή. Οη θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνπο θσδηθνχο 

απηνχο γηα λα κεηαθνξηψζνπλ κηα πξνζθνξά, έλα εθπησηηθφ θνππφλη, 

δηαθεκίζεηο ή πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάπνην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ. 

 Κνηλσληθά δίθηπα. Δδψ αλήθνπλ ηζηνζειίδεο φπσο ην Facebook θαη ην 

MySpace. Σα 2/3 ησλ δηαδηθηπαθψλ θαηαλαισηψλ παγθνζκίσο επηζθέπηνληαη 

έλα θνηλσληθφ δίθηπν ή blog, κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο κέζσ ησλ ινγαξηαζκψλ 

ηνπο ζηε δξαζηεξηφηεηα απηή λα αγγίδεη ην 10% ηνπ ζπλφινπ ηνπ ρξφλνπ πνπ 

δαπαλάηαη ζην δηαδίθηπν. Μεγάιεο εηαηξείεο έρνπλ αλαπηχμεη ζειίδεο (fan 

page) ζην Facebook κε πεξηζζφηεξνπο απφ έλα εθαηνκκχξην ρξήζηεο. Σν πνζφ 

πνπ δαπαλήζεθε ζηα θνηλσληθά δίθηπα γηα δηαθήκηζε ην 2009 ήηαλ 1,1 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, ελψ ην 2011 ην πνζφ έθζαζε ηα 1,4 δηζεθαηνκκχξηα 

δνιάξηα. 

 Παηρλίδηα. χκθσλα κε ην χιινγν Λνγηζκηθνχ Παηρληδηψλ, πεξίπνπ ηα 2/3 

ησλ Ακεξηθαληθψλ λνηθνθπξηψλ, έρνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα ρξήζηε δηαδηθηπαθψλ 

παηρληδηψλ, κε ην 40% απηψλ λα είλαη γπλαίθεο. Οη δηαθεκηζηέο πξνζπαζνχλ 

λα πξνζεγγίζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο απηνχο, κε ηελ πξνζπέιαζε δηαθεκίζεσλ 

πξηλ ην παηρλίδη, ή ηνπνζεηψληαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ. 

 Ιζηνζειίδεο. Οη επηρεηξήζεηο δνκνχλ πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο, κε έκθαζε ζηελ 

αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνλ θαηαλαισηή, φπσο ε απνζηνιή ρξήζηκσλ θαη 

ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ κέζσ email, θιήξσζε δσξεάλ βξαβείσλ θαη 

θνππνληψλ, θαζψο θαη ε αληαιιαγή απφςεσλ κέζα απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

θαηαλαισηέο. 

 Βίληεν. Πεξίπνπ ην 70% ησλ ελήιηθσλ ρξεζηψλ έρνπλ κεηαθνξηψζεη θάπνην 

βίληεν απφ ην δηαδίθηπν. Σν πνζνζηφ ηνπο πνπ παξαθνινπζεί δηαδηθηπαθά 

ζεηξέο θαη ηαηλίεο απμήζεθε απφ ην 16% ην 2007 ζε 32% ην 2010. Οη 

δηαθεκηζηέο βξίζθνληαη ζε ζπλερή αλαδήηεζε λέσλ πξαθηηθψλ δηαθεκίζεσλ 

κέζα απφ ην δηαδίθηπν, κε ηελ ηειεπηαία εθαξκνγή λα αθνξά ηηο δηαθεκίζεηο 
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πνπ εκθαλίδνληαη ζην YouTube, κεηά απφ άδεηα ηνπ θαηφρνπ ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ βίληεν. (15) 

 2.9  Αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ – Οξηζκνί - Καηεγνξίεο 

Δλψ νη δπλακηθέο θαη δηαδξαζηηθέο δηαθεκίζεηο ήηαλ πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθέο απφ ηηο αληίζηνηρεο ζηαηηθέο ζηελ παξαγσγή ζεηηθψλ αληηδξάζεσλ απφ 

ηνπο θαηαλαισηέο, πξφζθαηεο έξεπλεο έδεημαλ φηη ε γεληθφηεξε αληαπφθξηζε ησλ 

θαηαλαισηψλ ζηηο δηαδηθηπαθέο δηαθεκίζεηο είλαη απμαλφκελα αξλεηηθή θαζψο γίλνληαη 

πεξηζζφηεξν δχζπηζηνη σο πξνο ηελ αμία ηέηνηνπ είδνπο δηαθεκίζεσλ. Σν δηαδίθηπν έρεη 

θνξεζηεί απφ ηηο δηεηζδπηηθέο κνξθέο ηεο δηαθήκηζεο θαη νη θαηαλαισηέο ηείλνπλ λα 

απνθεχγνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο δηαθεκίζεηο θαζψο απηέο παξεκβαίλνπλ ζην 

έξγν πνπ εθηεινχλ δηαδηθηπαθά. ην ζχλνιφ ηεο, ε βηβιηνγξαθία καο δείρλεη φηη ε 

δηαδξαζηηθή δηαθήκηζε εληζρχεη ηελ αληίιεςε ηεο θαηαλαισηηθήο ζπζρέηηζεο ρσξίο λα 

παξεκβαίλεη πξαγκαηηθά κε ζθνπφ ηελ επηηπρή εμαγσγή επλντθήο ζηάζεο. Η 

πξνσζνχκελε αλαδήηεζε είλαη έλα γεληθφ δηαθεκηζηηθφ κέζν, πνπ ιφγσ ηνπ 

ελεκεξσηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ θαη θπξίσο ηνπ κε παξεκβαηηθνχ χθνπο ηνπ είλαη απίζαλν 

λα ζεσξεζεί ελνριεηηθφ ή αδηάθνξν γηα ηνπο ρξήζηεο ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο. 

Αλάκεζα ζε κηα πνηθηιία απφ παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε θαηαλαισηηθή 

αληίδξαζε απέλαληη ζηε δηαθήκηζε, ε αξκνλία κεηαμχ ηεο δηαθήκηζεο θαη ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο ηζηνζειίδαο φπνπ παξνπζηάδεηαη, απνηειεί έλα ζεκαληηθφ πεδίν ηεο 

δηαθεκηζηηθήο αληίιεςεο. Έηζη, φηαλ ην δηαθεκηζηηθφ πιαίζην βξίζθεηαη ζε άκεζε 

ζπλάθεηα κε ηα πεξηερφκελα ηεο ηζηνζειίδαο έρεη κεγαιχηεξε απνδνηηθφηεηα θαη είλαη 

ιηγφηεξν πηζαλφ λα δηαθφςεη ηε ζπγθέληξσζε ηνπ θαηαλαισηή. 

Καζψο νη δηαδηθηπαθνί θαηαλαισηέο θηλνχληαη ζηνρεπκέλα κε απμαλφκελν 

ξπζκφ, νη ηερληθέο πνπ θέξνπλ δηαδξαζηηθφηεηα θαη αζηνρία ζπλάθεηαο ζηαδηαθά ζα 

γίλνληαη πεξηζζφηεξν παξεκβαηηθέο, απνηειψληαο εκπφδην αλάκεζα ζηνπο θαηαλαισηέο 

θαη ηνπο ζηφρνπο απηψλ. Σξεηο παξάκεηξνη παίδνπλ ξφιν γηα ηελ επηηπρία ηεο 

δηαθήκηζεο, ην πεξηερφκελν, ε εθηέιεζε θαη ε ηνπνζέηεζε. Η ηειεπηαία ζεσξείηαη σο ε 

ζεκαληηθφηεξε ζρεηηθά κε ην πφηε απνηειεί ή φρη παξέκβαζε, θαζψο φηαλ ζπλδέεηαη κε 

ηα επξήκαηα ηνπ παξειζφληνο δίλεη απμεκέλε ζπλάθεηα θαη νδεγεί ζε πςειφηεξν 

πνζνζηφ θιηθ θαη επλντθφηεξε ζηάζε απφ ηνπο θαηαλαισηέο. Όηαλ θαη ην πεξηερφκελν 

ζπκθσλεί κε ηε δηαθήκηζε, νη θαηαλαισηέο δέρνληαη αθφκε ιηγφηεξεο ελνριήζεηο απφ 

ηελ δηαδηθηπαθή έθζεζή ηνπο. (17) 



 

18 

Έλα κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζηε δηαδηθηπαθή δηαθήκηζε είλαη ην 

Persuasion Knowledge Model (PKM), ην νπνίν αλαδεηά ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

νη θαηαλαισηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ δηθή ηνπο εκπεηξία πεηζνχο γηα λα αληηκεησπίζνπλ 

ηηο ηερληθέο πεηζνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε αθζνλία ζηε δηαθήκηζε θαη ηα κέζα 

ελεκέξσζεο. Σν κνληέιν απηφ πξνυπνζέηεη φηη έλα κεγάιν κέξνο ηεο αηηηνινγίαο γηα ηελ 

επηιεθηηθή έθζεζε θαη θαηαλφεζε ηεο δηαθήκηζεο νθείιεηαη ζην επίπεδν ηεο 

ηερλνγλσζίαο πεηζνχο πνπ θάζε άηνκν δηαζέηεη. Η εκπεηξηθή γλψζε πεηζνχο βνεζά ζηελ 

θαζνδήγεζε ησλ θαηαλαισηψλ κέζσ ζελαξίσλ πεηζνχο θαη ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε 

ησλ δηθψλ ηνπο ηδεψλ αλαθνξηθά κε ηα γεγνλφηα. 

Οη κεραληζκνί πεηζνχο ηνπ θαηαλαισηή αιιάδνπλ κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, 

θαη πην πξαθηηθά κέζα απφ ηελ κειέηε πεξηπηψζεσλ πεηζνχο. Όζν πεξηζζφηεξνη 

δηαδηθηπαθνί θαηαλαισηέο έρνπλ αιιειεπηδξάζεη θαη πηζαλφηαηα έρνπλ πεηζηεί λα 

θάλνπλ θιηθ ζε δηαθεκηζηηθά πιαίζηα (banners), αλαδπφκελα παξάζπξα (pop-ups), 

παξελζεηηθά παξάζπξα (interstitials) θαη θνπκπηά αξεζθείαο (Like), ηφζν νη 

πξνσζνχκελεο δηαθεκίζεηο κέζσ αλαδεηήζεσλ έρνπλ απνδείμεη φηη είλαη έλαο 

θαηλνθαλήο κεραληζκφο πνπ νη θαηαλαισηέο ζα κπνξνχζαλ κε κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα 

λα αιιειεπηδξάζνπλ ζε ζρέζε κε ηηο παξαδνζηαθέο δηαθεκίζεηο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 

πξνζπάζεηαο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ. Ωζηφζν, γηα λα θαηαλνήζνπκε ηηο επηκέξνπο 

αληηδξάζεηο ηνπ θαηαλαισηή φζνλ αθνξά ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηε 

δηεμαγσγή κηαο αλαδήηεζεο θαη ηε πηζαλφηεηα λα απμεζνχλ κέζσ ηεο δηαθήκηζεο, 

πξέπεη λα θαζνξηζηεί ε ζπγθεθξηκέλε νπηηθή ηεο δηαδηθαζίαο αλαδήηεζεο. (17, 22) 

Η δηαθήκηζε ηζηνχ βαζίδεηαη ζηελ θαηαλφεζε ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο 

φζνλ αθνξά ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, πεξηιακβάλνληαο ηφζν 

ηελ αλαδήηεζε ζηνλ παγθφζκην ηζηφ, φζν θαη ηελ πινήγεζε δξαζηεξηνηήησλ. Ο 

Marchionini (1995) νξίδεη ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ σο κηα δηαδηθαζία ζηελ νπνία νη 

άλζξσπνη ζπκκεηέρνπλ ζθφπηκα γηα λα αιιάμνπλ ηελ θαηάζηαζε ηεο γλψζεο ηνπο, ελψ 

ηνλ πξνηηκά απφ ηελ αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ δηφηη σο φξνο είλαη πεξηζζφηεξν 

αλζξσπνθεληξηθφο θαη επξχο. Απφ ηηο πξψηεο κέξεο χπαξμεο ηνπ Παγθφζκηνπ Ιζηνχ, ν 

Marchionini (1995) άξρηζε λα δηαθξίλεη ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ σο έλα 

ππεξζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο αλάθηεζεο πιεξνθνξηψλ θαη ηεο πεξηήγεζεο. 

Δπηζεκαίλεη φηη ε αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ πξνυπνζέηεη νη δεηνχκελεο πιεξνθνξίεο λα 

είλαη γλσζηέο ζε θάπνην ζεκείν, ελψ ε αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη 

αλάθηεζε, θαζψο θαη αλαδήηεζε λέσλ πιεξνθνξηψλ. ην πιαίζην ηεο δηαδηθηπαθήο 
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δηαθήκηζεο, είλαη πξνθαλέο φηη νη ρξήζηεο ζα εθηεζνχλ ζε δηαθεκίζεηο πνπ ζρεηίδνληαη 

θαη κε ηνπο δχν ηχπνπο αλαδεηήζεσλ. (17, 13) 

Καηά ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ν ζηφρνο κπνξεί λα αιιάμεη θαζψο 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γίλνληαη γλσζηέο. Η ηαρχηεηα θαη ε αθξίβεηα ησλ κεραλψλ 

αλαδήηεζεο, θάλνπλ ηνπο ρξήζηεο λα θηλεζνχλ ηαρχηαηα αλάκεζα ζε κεγάιεο πνζφηεηεο 

πιεξνθνξηψλ θαη επαλαιεπηηθά λα πεξηνξίζνπλ ηελ δηαδηθηπαθή αιιειεπίδξαζε ηνπο, 

κέρξη λα πξνζαξκνζηεί ζηηο αλάγθεο ηνπο. Η αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ απαηηεί 

πεξηζζφηεξν θαιά ζρεδηαζκέλε αλαιπηηθή ζηξαηεγηθή κε εξσηήκαηα θαη εξκελεία ησλ 

απνηειεζκάησλ κέζα απφ κηα δηαδηθαζία ηξηψλ θάζεσλ (απφθαζε, ζηξαηεγηθή 

πεξηήγεζεο, αιιειεπίδξαζε κε άιια κέζα). Η πεξηήγεζε βαζίδεηαη πεξηζζφηεξν ζε 

δηαηζζεηηθέο ζηξαηεγηθέο βάζεη πξνεγνχκελσλ εκπεηξηψλ, πνπ δίρσο πξνγξακκαηηζκφ 

θαη ζαθή ζθνπφ αθνινπζνχληαη. (17, 13) 

Ο Marchionini αμηνινγψληαο ηελ έξεπλα ζηελ πεξηήγεζε, παξαηήξεζε φηη 

ππάξρεη ζπκθσλία ζηηο ηξεηο γεληθέο θαηεγνξίεο πεξηήγεζεο πνπ κπνξεί λα 

δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην αληηθείκελν ηεο αλαδήηεζεο θαη ηε ζπζηεκαηηθφηεηα 

ηεο ηαθηηθήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Η θαηεπζπλφκελε πεξηήγεζε εκθαλίδεηαη φηαλ ε 

αλαδήηεζε είλαη ζπζηεκαηηθή, ζπγθεληξσκέλε θαη δηεπζχλεηαη απφ έλα ζπγθεθξηκέλν 

αληηθείκελν ή ζηφρν, φπσο ε ζάξσζε κηαο ιίζηαο γηα έλα γλσζηφ αληηθείκελν θαη ε 

επαιήζεπζε πιεξνθνξηψλ, φπσο εκεξνκελίεο ή άιια ραξαθηεξηζηηθά. Η εκη-

θαηεπζπλφκελε πεξηήγεζε εκθαλίδεηαη φηαλ ε αλαδήηεζε είλαη πξνβιέςηκε θαη γεληθνχ 

ζθνπνχ, κε ζηφρν ιηγφηεξν ζαθή θαη ζπζηεκαηηθφ, φπσο ε εηζαγσγή ελφο γεληθνχ φξνπ 

ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ θαη ε ηππηθή εμέηαζε ησλ αλαθηεκέλσλ αξρείσλ. Σέινο, ε 

ηπραία πεξηήγεζε εκθαλίδεηαη φηαλ ππάξρεη έιιεηςε πξαγκαηηθνχ ζηφρνπ θαη 

ζπγθέληξσζεο, φπσο ε πεξηήγεζε κέζσ ζπλδέζκσλ, ε ζάξσζε λέσλ ηζηνζειίδσλ θαη ε 

ρξήζε δηαδηθηπαθψλ ππιψλ (web portal). Οη παξαδνζηαθέο αλαινγίεο ζε απηέο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο εθηφο δηαδηθηχνπ ππνζηεξίδνληαη ζε ηαθηηθή βάζε κέζσ ηεο δηαθήκηζεο 

(ε πεξηήγεζε ζε λέεο ηνπνζεζίεο γηα παξάδεηγκα είλαη παξφκνηα κε ηε παξαθνινχζεζε 

ελφο ηειενπηηθνχ πξνγξάκκαηνο εηδήζεσλ ή ηελ αλάγλσζε ελφο πεξηνδηθνχ εηδήζεσλ), 

ελψ ε εμαηνκηθεπκέλε θαηαλφεζε απηψλ ησλ ζεκάησλ κπνξεί λα βνεζήζεη ζην 

ζρεδηαζκφ κελπκάησλ πνπ ηαηξηάδνπλ θαιχηεξα ζηηο εξεπλεηηθέο αλάγθεο ηνπ εθάζηνηε 

ρξήζηε. 

Έλα άιιν κνληέιν αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ ησλ Ellis θαη Cox, βαζίδεηαη ζηηο 

κειέηεο θνηλσληθψλ επηζηεκφλσλ, ρεκηθψλ θαη κεραληθψλ θαη πεξηγξάθεη πέληε βήκαηα 
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δξαζηεξηνηήησλ αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ: έλαξμε, πεξηήγεζε, δηαθνξνπνίεζε, 

παξαθνινχζεζε θαη εμφξπμε. (17) 

Η έλαξμε πεξηιακβάλεη εθείλεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πιαηζηψλνπλ ηελ αξρηθή 

αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ, ηνλ εληνπηζκφ ησλ πεγψλ ελδηαθέξνληνο πνπ ζα κπνξνχζαλ 

λα ρξεζηνχλ ζεκεία εθθίλεζεο ηεο αλαδήηεζεο. Η πηζαλφηεηα επηινγήο κηαο πεγήο 

εμαξηάηαη απφ ηελ ιακβάλνπζα πξνζβαζηκφηεηα ηεο πεγήο, θαζψο θαη ηε ιακβάλνπζα 

πνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ηεο ίδηαο πεγήο. Η ιακβάλνπζα πξνζβαζηκφηεηα, πνπ 

απνηειεί ην κέγεζνο ηεο πξνζπάζεηαο θαη ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα λα έξζεη ζε 

επαθή θαη ρξήζε κε ηε πεγή, έρεη βξεζεί φηη είλαη έλαο ηζρπξφο πξνγλσζηηθφο 

παξάγνληαο ηεο ρξεζηηθφηεηαο ησλ πεγψλ γηα πνιιέο νκάδεο ρξεζηψλ πιεξνθφξεζεο. 

Ωζηφζν, ζε πεξηπηψζεηο πςειήο ακθηβνιίαο, φπνπ ε αμηνπηζηία ησλ πιεξνθνξηψλ παίδεη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν, ιηγφηεξν πξνζβάζηκεο αιιά πςειήο πνηφηεηαο πεγέο, κπνξεί 

λα ιεθζνχλ ππφςε. Καζψο αλαδεηνχκε ηηο αξρηθέο πεγέο, είλαη πηζαλφ απηέο λα 

επηζεκάλνπλ, πξνηείλνπλ, ή λα ζπζηήζνπλ επηπξφζζεηεο πεγέο ή αλαθνξέο. Γηα ηνπο 

θαηαλαισηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν γηα αγνξέο, ε πξνζβαζηκφηεηα ηεο 

ζειίδαο εθθίλεζεο ηνπ πεξηεγεηή (browser) έρεη ηεξάζηηα επίδξαζε ζην μεθίλεκα ηεο 

δηαδηθηπαθήο ζπλεδξίαο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ. 

Η δξαζηεξηφηεηα απηή έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά αιπζίδαο, ε νπνία κπνξεί λα έρεη 

δχν θαηεπζχλζεηο. Η πξνο ηα πίζσ αιπζίδα ιακβάλεη ρψξα φηαλ αθνινπζνχληαη 

δηαζπλδέζεηο ή παξαπνκπέο απφ ηελ αξρηθή ζειίδα, ελψ απνηειεί κηα θαζηεξσκέλε 

ξνπηίλα αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ απφ επηζηήκνλεο θαη εξεπλεηέο. ηελ αληίζεηε 

θαηεχζπλζε, ε πξνο ηα εκπξφο αιπζίδα πξνζδηνξίδεη θαη δίλεη ζπλέρεηα ζε άιιεο πεγέο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αξρηθή πεγή. Καζψο ε πξνο ηα εκπξφο αιπζίδα κπνξεί λα είλαη 

πνιχ απνηειεζκαηηθή ζηελ επέθηαζε ηεο αλαδήηεζεο, εκθαλίδεηαη λα είλαη κηα 

αλαμηνπνίεηε ηερληθή θαη φρη ηφζν εκθαλήο ζηνλ εληνπηζκφ. 

Έρνληαο εληνπίζεη ηηο πεγέο, ε πεξηήγεζε είλαη ε εκη-θαηεπζπλφκελε έξεπλα ζε 

ηνκείο δπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο. Ο ρξήζηεο ζπρλά απινπνηεί ηελ πεξηήγεζε 

θνηηάδνληαο κέζα απφ πίλαθεο πεξηερνκέλσλ, θαηαιφγνπο ηίηισλ, ζεκαηηθέο 

επηθεθαιίδεο, απνζπάζκαηα θαη πεξηιήςεηο. Έηζη, ε πεξηήγεζε (browsing) νξίδεηαη σο: 

ε δηαδηθαζία ηεο έθζεζεο ζε έλα ζχλνιν πφξσλ κέζσ ηεο ζάξσζεο ηεο δνκήο θαη 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο, κε πηζαλφ απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε κε αλακελφκελεο 

ή/θαη λέαο πιεξνθνξίαο. (17) 
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Θεσξείηαη σο κηα πινχζηα θαη ζεκειηψδε ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξψπνπ πνπ ζα 

κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε απξφζκελα απνηειέζκαηα, ηξνπνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

αλαγθψλ, ηεο κάζεζεο θαη ηεο δηαζθέδαζεο. Άιισζηε, ε κεγαιχηεξε επηηπρία ηνπ 

δηαδηθηχνπ είλαη φηη κπνξεί λα παξέρεη απεξηφξηζηεο επθαηξίεο πεξηήγεζεο. 

Καηά ην ζηάδην ηεο δηαθνξνπνίεζεο επηηειείηαη ην θηιηξάξηζκα, ε αμηνιφγεζε 

θαη ε επηινγή ησλ πεγψλ κε βάζε ηελ πνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη θαη 

επεξεάδεηαη θαηά κεγάιε πηζαλφηεηα απφ ηελ πξνεγνχκελε ή αξρηθή εκπεηξία ηνπ 

αηφκνπ κε ηηο πεγέο, ηηο ζπζηάζεηο πξνζσπηθψλ επαθψλ ή ηα ζρφιηα ζε δεκνζηεπκέλεο 

πεγέο. Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλάθεηαο ησλ παξερφκελσλ πιεξνθνξηψλ ζα πξέπεη φρη 

κφλν λα νδεγνχλ ζην αληηθείκελν ηνπ πξνβιήκαηνο, αιιά θαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηζηάζεηο θάησ απφ ηηο νπνίεο εμειίζζεηαη ε επίιπζή ηνπ. Η επθνιία ρξήζεο, ε 

κείσζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο απφζπαζεο πξνζνρήο, ε πνηφηεηα, ε πξνζαξκνζηηθφηεηα, ε 

εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαη θφζηνπο απνηεινχλ ηηο έμη θαηεγνξίεο ηεο δηαθνξνπνίεζεο 

πεγψλ. 

Η παξαθνινχζεζε απνηειεί ηνλ ελεκεξσηηθφ ζπγρξνληζκφ ζπγθεθξηκέλσλ 

πεγψλ, επηθεληξψλνληαο ζε έλα κηθξφ αξηζκφ πεγψλ, πνπ θαινχκε ππξήλα πεγψλ θαη 

έρνπκε μερσξίζεη θαηά ην ζηάδην ηεο δηαθνξνπνίεζεο. 

Η εμφξπμε απνηειεί ηε δηαδηθαζία ηεο ζπζηεκαηηθήο επεμεξγαζίαο κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο πεγήο ή νκάδαο πεγψλ κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ ελδηαθέξνληνο 

πεξηερνκέλνπ. Έρνληαο ηε κνξθή αλαδξνκηθήο έξεπλαο, ε εμφξπμε κπνξεί λα επηηεπρζεί 

κέζσ ηεο άκεζεο επεμεξγαζίαο ησλ πεγψλ, ή έκκεζα αλαδεηψληαο κέζα απφ 

βηβιηνγξαθίεο, πεξηερφκελα θαη δηαδηθηπαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ. Η αλαδξνκηθή έξεπλα 

απνηειεί ηελ εληαηηθή εξγαζία, πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη γηα νινθιεξσκέλε ή 

ηζηνξηθή πιεξνθφξεζε ζε θάπνην ζέκα. (17) 

 2.10  Σπκπεξηθνξηθφ κνληέιν αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ 

Ο Choo (1998) πξνζδηφξηζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ βάζεη 

ησλ επηξξνψλ πξνεγνχκελσλ πιεξνθνξηαθψλ κνληέισλ αλαδήηεζεο, πξνζαξκφδνληαο 

απηέο ζηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζην δηαδίθηπν κέζσ ησλ πεξηεγεηψλ ηζηνχ. ην 

ζρήκα 1 πξνζδηνξίδνληαη νη ηέζζεξηο θχξηνη ηξφπνη αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ ζην 

δηαδίθηπν: ηπραία πξνβνιή, εμαξηεκέλε πξνβνιή, άηππε θαη ηππηθή έξεπλα. Σν ζρήκα 

απηφ δείρλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη πηζαλφ λα 

θπξηαξρήζνπλ, φπσο πξνηείλεηαη απφ ηε ζεσξία, γηα θάζε ηχπν αλαδήηεζεο. (17) 
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Δηθφλα 10: Τα ζηάδηα ηεο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ ζην δηαδίθηπν. (Πεγή: 17) 

 

ηε ηπραία πξνβνιή ππάξρεη έλα επξχ θάζκα ελδηαθέξνληνο, δίρσο θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλε αλάγθε πιεξνθνξηψλ λα εθθξάδεηαη ξεηά ή επίζεκα. θνπφο ηεο είλαη ε 

παξαηήξεζε ζεκαληηθψλ εμειίμεσλ ή ζεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχλ λέεο αλάγθεο 

πιεξνθφξεζεο θαη ηππηθή ηαθηηθή ηεο απνηειεί ε πξνβνιή πνηθηιίαο πεγψλ, 

αμηνπνηψληαο φηη είλαη εχθνια πξνζβάζηκν θαη ζπκπεξηιακβάλνληαο πεγέο πνπ δελ 

θαίλεηαη κε ηελ πξψηε καηηά λα έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηε ζπγθεθξηκέλε αλαδήηεζε. 

Όζνλ αθνξά ηηο θηλήζεηο ηεο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ ζην δηαδίθηπν, 

αλακέλνπκε ην ζηάδην ηεο έλαξμεο θαη ηεο ζχλδεζεο λα θπξηαξρήζνπλ. Η έλαξμε 

ζπκβαίλεη φηαλ νη ρξήζηεο μεθηλνχλ ηελ αλαδήηεζε κε ηηο πξν-επηιεγκέλεο ηζηνζειίδεο, 

ή φηαλ επηζθέπηνληαη αγαπεκέλεο ηζηνζειίδεο (φπσο εηδήζεηο, εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά). Η 

ζχλδεζε ζπκβαίλεη φηαλ νη ρξήζηεο παξαηεξήζνπλ θάπνηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο (ζπρλά 

θαηά ηχρε) θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζήζνπλ ηνπο ππεξ-ζπλδέζκνπο γηα πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε απηά ηα ζηνηρεία. Η πξνο ηα εκπξφο αιπζηδσηή ζχλδεζε ηνπ 

είδνπο, πνπ κφιηο πεξηγξάθεθε, είλαη ε πην ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ηπραίαο πξνβνιήο. Η πξνο ηα πίζσ αιπζηδσηή ζχλδεζε είλαη επίζεο δπλαηή, 

δεδνκέλνπ φηη νη κεραλέο αλαδήηεζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ εληνπηζκφ 

άιισλ ηζηνζειίδσλ πνπ έρνπλ ππεξ-ζχλδεζκν ζηελ ηζηνζειίδα πνπ βξίζθεηαη ν 

ρξήζηεο. 

ηε δηαδηθαζία ηεο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ ζην δηαδίθηπν, αλακέλνπκε ηελ 

πεξηήγεζε, δηαθνξνπνίεζε, θαη παξαθνινχζεζε λα αλήθνπλ ζε έλα θνηλφ ζηάδην. Η 

δηαθνξνπνίεζε εκθαλίδεηαη θαζψο νη ρξήζηεο επηιέγνπλ ηζηνζειίδεο ή ζειίδεο πνπ 
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αλακέλεηαη λα παξέρνπλ ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. Η δηαθνξνπνίεζε ησλ ηνπνζεζηψλ 

γίλεηαη κε βάζε πξνεγνχκελεο πξνζσπηθέο επηζθέςεηο, ή ζπζηάζεηο απφ άιινπο (φπσο 

ην Word-of-mouth ή δεκνζηεπκέλα ζρφιηα), ελψ ζπρλά κπνξεί λα επηζεκαλζεί σο 

ζειηδνδείθηεο. Καηά ηελ επίζθεςε ζε δηαθνξνπνηεκέλεο ζέζεηο, νη ζεαηέο πεξηεγνχληαη 

ζην πεξηερφκελν θνηηάδνληαο κέζα απφ πίλαθεο πεξηερνκέλσλ, ράξηεο ηνπ ηφπνπ, ή ηε 

ιίζηα ησλ εηδψλ θαη θαηεγνξηψλ. Οη ζεαηέο κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ επίζεο 

εμαηξεηηθά δηαθνξνπνηεκέλεο ζέζεηο επηζηξέθνληαο ηαθηηθά γηα λα πεξηεγεζνχλ ή 

ζπκβαδίδνληαο κε λέν πεξηερφκελν (κέζσ, γηα παξάδεηγκα, εγγξαθήο ζε ελεκεξσηηθά 

δειηία ή έθζεζεο ηνπ λένπ πιηθνχ ζηελ ηζηνζειίδα). (17) 

Καηά ηελ άηππε έξεπλα, ην άηνκν έρεη ελεκεξσζεί θαη έρεη ζπγθεληξψζεη αξθεηή 

γλψζε (είηε απφ δηαθεκηζηηθέο ή κε εκπνξηθέο πεγέο) ζρεηηθά κε ην ζέκα πνπ πξνηίζεηαη 

λα δηαηππψζεη εξψηεκα κε ζθνπφ λα κάζεη πεξηζζφηεξα. Έλα άηππν εξψηεκα 

αλαδήηεζεο είλαη εθηθηφ λα ζπκβεί επεηδή ην άηνκν είλαη ζε ζέζε λα θαζνξίζεη θάπνηεο 

παξακέηξνπο θαη φξηα, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ε ίδηα ε αλαδήηεζε πεξηνξίδεηαη απφ ην 

ρξφλν θαη ηε πξνζπάζεηα πνπ επηζπκεί λα δαπαλήζεη ν ρξήζηεο. θνπφο είλαη νη ρξήζηεο 

λα κάζνπλ πεξηζζφηεξα πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ε αλάγθε γηα δξάζε ή αληίδξαζε. 

Η άηππε έξεπλα ζπλήζσο εθαξκφδεηαη ζε έλα κηθξφ αξηζκφ ηζηνζειίδσλ πνπ έρνπλ 

δηαθνξνπνηεζεί απφ ην άηνκν, κε βάζε ηε γλψζε ηνπ αηφκνπ ζρεηηθά κε ηε ζπλάθεηα, 

ηελ πνηφηεηα, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ πιεξνθνξηψλ. Η εμφξπμε είλαη 

ζρεηηθά αλεπίζεκε δηαδηθαζία ππφ ηελ έλλνηα φηη είλαη εληνπηζκέλε ζε επηιεγκέλεο 

πεγέο. Καηά ηελ εμαγσγή είλαη πηζαλφ λα γίλεηαη ρξήζε ησλ βαζηθψλ, απιψλ 

ιεηηνπξγηψλ ή εληνιψλ ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο, έηζη ψζηε λα ιεθζνχλ νη πην 

ζεκαληηθέο ή πην πξφζθαηεο πιεξνθνξίεο ρσξίο ηαπηφρξνλα λα πξαγκαηνπνηείηαη 

νινθιεξσκέλε έξεπλα. Η παξαθνινχζεζε γίλεηαη φιν θαη πην ελεξγεηηθή, εάλ ην άηνκν 

ζπγθξνηεί θαλάιηα δηαλνκήο ή πξάθηνξεο ινγηζκηθνχ πνπ απηφκαηα βξίζθνπλ θαη 

παξαδίδνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ επηινγή ησλ ιέμεσλ-θιεηδηψλ. 

Καηά ηελ ηππηθή έξεπλα, ην άηνκν είλαη έηνηκν λα επελδχζεη ζεκαληηθφ ρξφλν 

θαη πξνζπάζεηα γηα λα ζπγθεληξψζεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα ελεξγνπνηήζνπλ ηε δξάζε. Η 

αλαδήηεζε ιέγεηαη ηππηθή, δηφηη αθνινπζεί θάπνηα πξνθαζνξηζκέλε δηαδηθαζία ή 

κέζνδν. Με ηε γλψζε απφ ηελ άηππε αλαδήηεζε θαη ηελ εμαξηεκέλε πξνβνιή, πιένλ 

είλαη δπλαηή ε επεμεξγαζία ηεο αλαδήηεζεο κε ιεπηνκέξεηεο - θαζνξίδνληαο ην ζηφρν ή 

ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηεο έξεπλαο ζχκθσλα κε ηηο επηζπκεηέο ηδηφηεηεο (ζπγγξαθείο, 

ζεζκνχο, εκεξνκελίεο, ηχπνπο εγγξάθσλ). (17) 
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Γεληθά, ππάξρεη πξνζπκία απφ ηνπο ρξήζηεο λα πεξλνχλ πεξηζζφηεξν ρξφλν 

αιιειεπίδξαζεο κε ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο, λα καζαίλνπλ, λα ρξεζηκνπνηνχλ 

πνιχπινθεο ιεηηνπξγίεο θαη λα αμηνινγνχλ ηηο πεγέο πνπ ζπγθεληξψλνληαη φζνλ αθνξά 

ηελ πνηφηεηα ή ηελ νξζφηεηά ηνπο. Η ηππηθή έξεπλα κπνξεί λα έρεη δχν ζηάδηα, έλα 

ζηάδην αλαδήηεζεο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα θαη έλα δεχηεξν, ζηε ζπλέρεηα, 

αλαδήηεζεο κέζα ζηελ ίδηα ηζηνζειίδα. Απηή ε εζσηεξηθή αλαδήηεζε κπνξεί λα 

πξνυπνζέηεη αξθεηά εληαηηθή αλαδήηεζε πεγψλ. Η εμφξπμε κπνξεί λα ππνζηεξίδεηαη 

απφ ηε δξαζηεξηφηεηα παξαθνινχζεζεο, ζε κηα πξνζπάζεηα νη ρξήζηεο λα κείλνπλ 

ελήκεξνη γηα ηα ηειεπηαία λέα θαη ηηο ηάζεηο ηεο πιεξνθφξεζεο, θαη πάιη κέζσ 

ππεξεζηψλ φπσο νη εηδνπνηήζεηο ηζηνζειίδσλ, ηα θαλάιηα δηαλνκήο πιεξνθνξίαο θαη νη 

πξάθηνξεο ινγηζκηθνχ. 

Σν κνληέιν απηφ ειέγρζεθε, αλαιχνληαο ζεκαληηθέο θάζεηο ησλ δηαδηθηπαθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ, πνπ εληνπίζηεθαλ απφ εγγξαθέο 

ζπλεληεχμεσλ θαη αιιειεπηδξάζεσλ ζε πιεζπζκφ κειέηεο 34 αηφκσλ απφ 7 εηαηξείεο. 

ηελ εηθφλα 10 θαίλεηαη ε θαηαλνκή ησλ θάζεσλ φζνλ αθνξά ηνπο 4 ηξφπνπο 

αλαδεηήζεσλ θαη ηα 6 πηζαλά ζηάδηα πινπνίεζεο. 

Απηέο νη θάζεηο θαη ηα ζηάδηα αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ κπνξνχλ φια λα 

ζεσξεζνχλ σο απαηηνχκελα εηδηθά ζρεδηαζκέλα, πεηζηηθά αληίγξαθα δηαθήκηζεο γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο πιεξνθφξεζεο ελφο ρξήζηε ζην δηαδίθηπν, είηε 

πξφθεηηαη γηα κηα δηαθήκηζε ζε κηα δεκνθηιή ηζηνζειίδα (ππνζηήξημε ηπραίαο πξνβνιήο 

θαη ζχλδεζεο) ή κηα εηδηθά ζρεδηαζκέλε αλαδήηεζε κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν εκπνξηθφ 

ζηφρν ζην κπαιφ ηνπ ρξήζηε (επίζεκε έξεπλα κε εμφξπμε πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη 

ζπλψλπκε κε ηελ αγνξά). 

Δπηπιένλ, πξνθαιεί αίζζεζε ε ρξήζε ηνπ πιαηζίνπ αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ, 

γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ πηζαλψλ κεζφδσλ κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ κέζσ ρνξεγνχκελσλ 

δηαθεκίζεσλ θαη ηνλ ηξφπν αληαπφθξηζεο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο θαηαλαισηηθέο αλάγθεο 

πιεξνθφξεζεο. Γηα παξάδεηγκα, ζε κηα αξρηθή ζηξαηεγηθή γλσξηκίαο κε ην πξντφλ, κε 

παξεκβαηηθέο ζρεηηθέο δηαθεκίζεηο ζα ζεσξεζνχλ θαηάιιειεο. ε πεξηπηψζεηο φπνπ νη 

ρξήζηεο πξαγκαηνπνηνχλ κηα αλαδήηεζε γεληθψλ πιεξνθνξηψλ, αιιά κε έλα ζνιφ 

ζχλνιν φξσλ, ζα κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ δηαθεκίζεηο ζηηο ζειίδεο απνηειεζκάησλ 

ηεο αλαδήηεζεο. 

Η εηθφλα 11 ιακβάλεη ηα πξνεγνχκελα ζπκπεξηθνξηθά πξφηππα αλαδήηεζεο 

πιεξνθνξηψλ θαη εθαξκφδεη κηα επηθάιπςε πνπ θαλεξψλεη ηνπο ηξφπνπο θαη ηηο θάζεηο 
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ηεο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ κε ρνξεγνχκελεο 

πιεξνθνξίεο θαη δηαθεκίζεηο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, κπνξεί λα είλαη πην 

απνηειεζκαηηθέο ζηελ παξνρή ρνξεγνχκελνπ πεξηερνκέλνπ, φηαλ νη θαηαλαισηέο 

απνθηνχλ γλψζε ή ζπιιέγνπλ γεληθέο πιεξνθνξίεο ζε θάπνην ζέκα – ηαηξηάδνληαο κε ηηο 

ηπραίεο θαη εμαξηεκέλεο πξνβνιέο ζην αξρηθφ βήκα ηεο δηαδηθαζίαο ή ζην ζηάδην ηεο 

αθνινπζίαο ππεξ-ζπλδέζεσλ (δηαζχλδεζε θαη πεξηήγεζε). (17) 

 

Δηθφλα 11: Τνπνζέηεζε ησλ εθαξκνγψλ Adwords θαη Adsense ζηα δηάθνξα ζηάδηα 

ηεο δηαδηθηπαθήο δηαθήκηζεο. (Πεγή: 17) 

 

Δλαιιαθηηθά γηα πην εμεηδηθεπκέλεο αλαδεηήζεηο, ε εθαξκνγή ρνξεγνχκελνπ 

πεξηερνκέλνπ είλαη πην ζπκβαηή ζε αλαδεηήζεηο ζηνρεπκέλεο πιεξνθνξίαο, ελψ ην 

ζηάδην ηεο παξαθνινχζεζεο ζπκίδεη ηελ πξνζζήθε ελφο πξντφληνο ζην θαιάζη αγνξψλ, 

ή ηελ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε πξνζθνξέο θαη εθπηψζεηο. Δπίζεο, ην ζηάδην ηεο εμφξπμεο 

καο ζπκίδεη ηελ αγνξά ελφο πξντφληνο ή ηε δξάζε κέζσ ρνξεγνχκελνπ πεξηερνκέλνπ. 

Ο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ δηαθήκηζεο ζην δηαδίθηπν, ζην 

πιαίζην ηνπ πξνηεηλφκελνπ κνληέινπ αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ, παξέρεη ηε βάζε γηα 

ηελ εζηίαζε ζε ζηνηρεία ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο δηαθήκηζεο θαη ηνπ πιαηζίνπ πεξηήγεζεο 

θαη αλαδήηεζεο απνηειεζκάησλ. Γηα απηή ηελ αξρηθή κειέηε, επηθεληξσλφκαζηε 

απνθιεηζηηθά ζηηο ρνξεγνχκελεο δηαθεκίζεηο ησλ απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο πνπ 

πινπνηνχληαη κέζσ ηεο Google AdWords, ε νπνία παξέρεη ηελ πην εζηηαζκέλε εκπεηξηθή 

βάζε γηα πεηξακαηηζκφ κε απηφ ην κνληέιν. (17) 
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 2.11  Βαζηθά ζηνηρεία ηεο ρνξεγνχκελεο αλαδήηεζεο 

Σελ ηειεπηαία δεθαεηία νη επηρεηξήζεηο αληηιήθζεθαλ ηελ ζεκαζία ηεο 

ηνπνζέηεζεο θαη βειηηζηνπνίεζεο ηεο ζέζεο ηνπο ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο, θάλνληάο 

ηελ κέξνο ηεο πξνσζεηηθήο ηνπο θακπάληαο. Οη ρνξεγνχκελεο δηαθεκίζεηο είλαη κηα 

δεκνθηιήο θαη απνδνηηθή απφ άπνςε θφζηνπο ζηξαηεγηθή, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

πξνζέγγηζε εμεηδηθεπκέλεο αγνξάο θαηαλαισηψλ. Έηζη, νη δηαθεκηζηέο έρνπλ ηε δχλακε 

λα κεηαδίδνπλ κελχκαηα ζηνπο ρξήζηεο πνπ είλαη έγθαηξα, κε ζπλαθέο θαη πξνζσπηθφ 

πεξηερφκελν. 

Οη δηαθεκίζεηο απηέο εληνπίδνληαη ζε ζέζεηο πνπ δελ εκπνδίδνπλ ηελ αλαδήηεζε 

(δεμηά ζηήιε θαη πιαίζην κε ηα δχν πξψηα απνηειέζκαηα) θαη δελ απνζπνχλ ηελ 

πξνζνρή ηνπ ρξήζηε κε θηλνχκελα εθέ. ηελ νπζία απνηεινχλ δηαθεκίζεηο θεηκέλνπ, 

δηαηεξψληαο κηα δηαθχκαλζε ζην κέγεζνο ηεο γξακκαηνζεηξάο κε ζηφρν ηε δηάθξηζή 

ηνπο απφ ην ππφινηπν θείκελν. Λφγσ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, είλαη ηδηαίηεξα 

δεκνθηιείο ζηηο δηαδηθηπαθέο αλαδεηήζεηο, θαζψο δελ δηαθφπηνπλ ηε ξνή ησλ 

πιεξνθνξηψλ, απελαληίαο έρνπλ έλα ζπκπιεξσκαηηθφ ξφιν εκθάληζεο απνηειεζκάησλ. 

Πνιιά βαζηθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνληαη ζηηο ρνξεγνχκελεο δηαθεκίζεηο ηεο 

αλαδήηεζεο απνηειεζκάησλ. Σα ζηνηρεία απηά είλαη: 

 Ο δηαθεκηδφκελνο παξέρεη πεξηερφκελν θαη πξνζθνξέο. 

 Ο απνινγηζκφο ησλ δηαθεκίζεσλ θαη ε αληηζηνίρεζε ηνπ δηαθεκηζηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ κε ηα εξσηήκαηα ηνπ ρξήζηε. 

 Η εκθάληζε ηεο ζεηξάο θαηάηαμεο ησλ δηαθεκηζηηθψλ δεδνκέλσλ βάζεη ηνπ 

πεξηνξηζκνχ πνπ ζρεηίδεηαη κε ην θφζηνο αλά θιηθ (θαζνξίδεηαη απφ ην 

δηαθεκηζηή) θαη άιισλ παξαγφλησλ. 

 Μηα νκαδνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ αληαπφθξηζεο ησλ ρξεζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ εθάζηνηε δηαθήκηζε, γηα ηε ηηκνιφγεζε θαη ηε θαηαλνκή πειαηψλ. 

Η εκθάληζε ησλ δηαθεκίζεσλ ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο είλαη έλαο ζπζρεηηζκφο 

κεηαμχ ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ πιεξσκήο αλά θιηθ θαη ηεο ζπλάθεηαο ησλ φξσλ πνπ ζέηεη ν 

ρξήζηεο. Παξαθάησ παξαηίζεηαη κηα ηππηθή εθαξκνγή δηαθεκίζεσλ ζηε κεραλή 

αλαδήηεζεο ηεο Google. (17) 
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Δηθφλα 12: Γηαθεκηζηηθνί ρψξνη Google Adwords (Πεγή: 17) 

 

Καζψο ε ηάζε ησλ δηαδξαζηηθψλ δηαθεκίζεσλ θαηεπζχλεηαη πξνο ιηγφηεξν 

ελνριεηηθέο κεζφδνπο παξάδνζεο θαη κεγαιχηεξε ζπλάθεηα θαη εμαηνκίθεπζε κε ην 

πεξηερφκελν, νη ρνξεγνχκελεο δηαθεκίζεηο ρσξίο ακθηβνιία ζα απμεζνχλ ηφζν ζε 

δεκνηηθφηεηα φζν θαη ζε ρξήζε απφ ηνπο δηαθεκηδφκελνπο. Με απηφ ην ζθνπφ, δηάθνξα 

ζεκαληηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία ηεο δεκνπξαζίαο δηαθεκίζεσλ 

ζπλερίδνπλ λα εκπινπηίδνληαη, θηλψληαο ηηο ρνξεγνχκελεο δηαθεκίζεηο ζεηηθά. ε απηά 

πεξηιακβάλνληαη: 

 Η ηηκνιφγεζε θαη ην ζχζηεκα θαηαλνκήο 

 Σν θιηθ απάηε 

 Οη πεξηνξηζκνί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

 Η θχζε ησλ δηαδηθηπαθψλ δεκνπξαζηψλ 
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Η εξψηεζε πνπ αλακέλεηαη λα απαληεζεί είλαη εάλ νη ρνξεγνχκελεο δηαθεκίζεηο 

βνεζνχλ ή εκπνδίδνπλ ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ, θαζψο παξαηεξνχκε ζεκαληηθή 

αχμεζε ζηε δεκνηηθφηεηά ηνπο, φπσο άιισζηε θαλεξψλνπλ ηα πνζά πνπ δαπαλνχληαη 

ζην ζθνπφ απηφ. ηελ επφκελε ελφηεηα ζα πεξηγξάςνπκε ηελ πινπνίεζε κηαο θακπάληαο 

Google Adwords πνπ δηελεξγείηαη δηεξεπλψληαο κηα κειέηε πεξίπησζεο. (17) 
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 3 Google Adwords 

 3.1  Οξηζκφο Google Adwords 

Σν δηαθεκηζηηθφ πξφγξακκα ηεο Google ζην δηαδίθηπν. Με ην AdWords, 

κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε δηαθεκίζεηο ζην δηαδίθηπν νη νπνίεο ζα πξνζεγγίζνπλ ην 

θνηλφ ζαο αθξηβψο ηε ζηηγκή πνπ δείρλνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο 

πνπ πξνζθέξεηε.  

Σν Google AdWords είλαη έλα πξντφλ πνπ κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε γηα λα 

πξνσζήζεηε ηελ επηρείξεζή ζαο, λα πνπιήζεηε πξντφληα ή ππεξεζίεο, λα ελεκεξψζεηε 

γηα έλαλ ζθνπφ ή λα απμήζεηε ηελ επηζθεςηκφηεηα ηνπ ηζηνηφπνπ ζαο.  

Η δηαρείξηζε ησλ ινγαξηαζκψλ ζην AdWords γίλεηαη ζην δηαδίθηπν, επνκέλσο 

κπνξείηε λα δεκηνπξγείηε θαη λα αιιάδεηε ηε δηαθεκηζηηθή ζαο θακπάληα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηαθεκηζηηθνχ θεηκέλνπ, ησλ ξπζκίζεσλ θαη ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, φπνηε ζέιεηε. Γελ ππάξρεη ειάρηζηε ρξέσζε θαη κπνξείηε λα νξίζεηε 

θαη λα ειέγρεηε ηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ ζαο εμππεξεηεί. Με ην AdWords, κπνξείηε λα 

επηιέμεηε πνχ ζα εκθαλίδεηαη ε δηαθήκηζή ζαο, λα νξίζεηε έλαλ πξνυπνινγηζκφ κε ηνλ 

νπνίν ζα ληψζεηε άλεηα θαη λα κεηξήζεηε εχθνια ηνλ αληίθηππν ηεο δηαθήκηζήο ζαο. 

(26, 12) 

 3.2  Γεληθά γηα ηελ εθαξκνγή 

Σν AdWords είλαη κηα απηνκαηνπνηεκέλε δεκνπξαζία. ηε δηαδηθηπαθή 

πιαηθφξκα ηνπ κπνξείηε λα γξάςεηε ηηο δηαθεκίζεηο ζαο θαη λα επηιέμεηε ηηο ζρεηηθέο 

ιέμεηο-θιεηδηά (κηα ιέμε-θιεηδί κπνξεί λα είλαη θάπνηνο φξνο αλαδήηεζεο - ιέμε ή 

θξάζε – πνπ ν ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ πιεθηξνινγεί πξαγκαηνπνηψληαο κηα αλαδήηεζε 

ζην Google, ελεξγνπνηψληαο ηε δηαθήκηζή ζαο). ηε ζπλέρεηα, ζηελ αλαδήηεζε θάπνηνπ 

κειινληηθνχ πειάηε φιεο νη δηαθεκίζεηο κε ιέμεηο-θιεηδηά πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

εξψηεκα αλαδήηεζεο ζέηνληαη ζε πιεηζηεξηαζκφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηθήο 

ζαο. 

Οη θνξπθαίεο δηαθεκίζεηο ζα εκθαλίδνληαη ζε πηζαλνχο πειάηεο ζαο θάησ απφ 

ηνλ ηίηιν «ζχλδεζκνη δηαθεκηδνκέλσλ», ζηε δεμηά πιεπξά ή πάλσ απφ ηα απνηειέζκαηα 

αλαδήηεζεο ηεο Google. Ο ελδηαθεξφκελνο πειάηεο θάλνληαο θιηθ ζηε δηαθήκηζή ζαο 

ζα θαηεπζχλεηαη πξνο ηελ ηζηνζειίδα ζαο. (8) 
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Δηθφλα 13: Θέζεηο εκθάληζεο δηαθεκίζεσλ Google Adwords (Πεγή: 8) 

 

Πέξα απφ ηνπο εηδηθνχο ρψξνπο δηαθήκηζεο ζηηο ζρεηηθέο αλαδεηήζεηο ζην 

Google, νη δηαθεκίζεηο ζαο κπνξνχλ επίζεο λα εκθαληζηνχλ ζε ζρεηηθέο ηζηνζειίδεο 

βάζεη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο. Όηαλ δηαθεκίδεζηε ζην πεξηερφκελν ηζηνζειίδσλ, έλα 

επξχ δίθηπν απφ εθαηνκκχξηα ηζηνζειίδεο, νη δηαθεκίζεηο ζαο ζα εκθαλίδνληαη δίπια 

απφ ην πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ηνπο πειάηεο ζαο. Μπνξείηε 

λα επηιέμεηε ηνπνζεζίεο πνπ ζέιεηε λα εκθαλίδνληαη ή κπνξείηε λα επηηξέςεηε ζηε 

Google λα αληηζηνηρίζεη ηηο δηαθεκίζεηο ζαο κε ζρεηηθέο ηζηνζειίδεο. (8) 

Η δηαδηθαζία ηεο ζπζρέηηζεο ησλ δηαθεκίζεσλ κε ηηο ηζηνζειίδεο πνπ ζα 

ηνπνζεηεζνχλ γίλεηαη απφ ηε Google έπεηηα απφ ζάξσζε εθαηνκκπξίσλ ζειίδσλ ζην 

δηαδίθηπν, κέζσ εξγαιείνπ ζηνρεπκέλεο αλάιπζεο ησλ ζπκθξαδφκελσλ κε ζηφρν λα 

θαζνξηζηεί ην αθξηβέο πεξηερφκελν ηεο ζειίδαο. Έπεηηα, εμεηάδνληαο ηηο ιέμεηο – θιεηδηά 

θαη ην θείκελν ηεο δηαθήκηζεο, εληνπίδεη ηελ θεληξηθή ηδέα πίζσ απφ ην δηαθεκηζηηθφ 

κήλπκα θαη πξαγκαηνπνηεί ηελ αμηνιφγεζε απηψλ, ηνπνζεηψληαο ηηο πην ζρεηηθέο 

δηαθεκίζεηο κε ηηο πην ζρεηηθέο ζειίδεο, έηζη ψζηε νη δηαθεκίζεηο ηνπο λα εκθαλίδνληαη 

ζε ελδηαθεξφκελνπο ρξήζηεο.(8) 



 

31 

Η Google επηβξαβεχεη ηηο πην ζρεηηθέο θαη πνηνηηθέο δηαθεκίζεηο κε πςειφηεξε 

ζέζε ζηελ αλαδήηεζε θαη ρακειφηεξν θφζηνο ζηελ ηηκνιφγεζε, θαζηζηψληαο ζαθέο φηη 

ε πνηφηεηα απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα. Ο εθάζηνηε ρξήζηεο αληηιακβάλεηαη ηελ 

πνηφηεηα φηαλ θαηά ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ εκθαλίδνληαη δηαθεκίζεηο κε βάζε ηνλ 

φξν ηεο αλαδήηεζήο ηνπ. Δλψ κε ηελ επηινγή – θιηθ θαηεπζχλνληαη απεπζείαο ζην 

πξντφλ ή ηελ ππεξεζία πνπ ζηφρεπαλ γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο κε γξήγνξν θαη 

απιφ ηξφπν. 

Κάζε ινγαξηαζκφο Adwords απνηειείηαη απφ ηξία επίπεδα: ην ινγαξηαζκφ 

(account), ηελ θακπάληα (campaign) θαη ηελ δηαθεκηζηηθή νκάδα (ad group). Ο 

ινγαξηαζκφο ηνπ AdWords είλαη έηζη δνκεκέλνο ψζηε λα βνεζάεη ζηε δεκηνπξγία 

εμαηξεηηθά ζηνρεπκέλσλ δηαθεκίζεσλ θαη ρσξίδεηαη ζε εθζηξαηείεο θαη θάζε θακπάληα 

ζε νκάδεο δηαθεκίζεσλ. Κάζε θακπάληα ζα πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

ζεηξά πξντφλησλ ή πεξηνρή δξαζηεξηνπνίεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα θάζε νκάδα 

δηαθεκίζεσλ ζα πξέπεη λα γίλεη αθφκα πην ζπγθεθξηκέλε θαη λα επηθεληξσζεί ζε κηα 

ππνθαηεγνξία ηνπ θπξίνπ ζέκαηνο ηεο εθζηξαηείαο. Γηα παξάδεηγκα, έλα αλζνπσιείν ζα 

κπνξνχζε λα έρεη κηα εθζηξαηεία επηθεληξσκέλε ζηα ηξηαληάθπιια θαη ζηε ζπλέρεηα νη 

νκάδεο δηαθεκίζεσλ (ή ππνθαηεγνξίεο) ζε απηήλ ηελ θακπάληα ζα κπνξνχζαλ λα είλαη 

δηαθνξεηηθά είδε ηξηαληάθπιισλ, φπσο αξσκαηηθά ηξηαληάθπιια, αλαξξηρεηηθά 

ηξηαληάθπιια θιπ. 

Πεγή έκπλεπζεο απνηειεί θαη ε δνκή ηεο ηζηνζειίδαο πνπ πξνβάιιεηαη, φηαλ 

ιακβάλεηαη ε απφθαζε γηα ην ηη θακπάληεο θαη νκάδεο δηαθεκίζεσλ ζα δεκηνπξγεζνχλ. 

Έλαο θαιά δνκεκέλνο ινγαξηαζκφο ζα πξέπεη φρη κφλν λα παξέρεη ηα θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα αιιά θαη λα θαηαζηεί ηε δηαθήκηζε εχθνιε ζηε δηαρείξηζε. 
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Δηθφλα 14: Παξάδεηγκα ινγαξηαζκνχ δηαθήκηζεο ηξηαληάθπιισλ (Πεγή: 8) 

 3.3  Λεηηνπξγία Google Adwords 

Η εθαξκνγή Adwords είλαη ζπκπιεξσκαηηθή ππεξεζία ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο 

ηεο Google, απνηειψληαο ηελ θχξηα πεγή εζφδσλ ηεο. Λεηηνπξγεί φηαλ θάπνηνο 

δηαθεκηδφκελνο δεκηνπξγεί κηα ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ εκθαλίδεηαη ζηε 

κεραλή αλαδήηεζεο θαη ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία ηνπ δηαθεκηδφκελνπ. Οη απνδέθηεο 

ηεο ππεξεζίαο αιιειεπηδξνχλ κέζα απφ κηα απηνκαηνπνηεκέλε δηαδηθαζία, 

ελεξγνπνηψληαο ιέμεηο – θιεηδηά  πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην πεξηερφκελν. Οη ιέμεηο – 

θιεηδηά είλαη απηέο πνπ πηζαλφλ ν δηαθεκηδφκελνο λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ ππνβνιή 

ηεο αλαδήηεζήο ηνπ. Οη αγγειίεο ζηε ζπλέρεηα εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε ηνπ ρξήζηε, 

ζχκθσλα κε ηνλ αιγφξηζκν ηεο εθάζηνηε κεραλήο αλαδήηεζεο. Η παξνπζίαζε ησλ 

αγγειηψλ απηψλ γίλεηαη κε ηξφπν ψζηε λα μερσξίδνπλ απφ ηα ππφινηπα απνηειέζκαηα 

ηεο αλαδήηεζεο, ηνπνζεηψληαο ηηο δηαθεκίζεηο απηέο κπξνζηά απφ έλα θίηξηλν πιαίζην. 

Σν adwords ινηπφλ, ζα ιέγακε φηη απνηειείηαη απφ ηελ απηφκαηε αλαπαξαγσγή 

επηιεγκέλσλ ιέμεσλ – θιεηδηψλ, ηελ εκπνξηθή επηθνηλσλία θαη ηελ δηαζχλδεζε ηεο 

ηζηνζειίδαο κε ηε Google, ηελ εκθάληζε ηεο αγγειίαο ζηελ ππνβνιή ηεο αλαδήηεζεο, 

φπνπ γίλεηαη θαη ε κεηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ. Σν έλα δήηεκα γχξσ απφ ηελ εθαξκνγή 

ηνπ Adwords έρεη λα θάλεη κε ηελ απνζήθεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ην αλ απνηειεί ή 
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φρη κηα θαζαξά ηερληθή ιεηηνπξγία, πνπ δελ ζα πξέπεη λα ζρεηίδεηαη κε ηηο δηαθεκηζηηθέο 

ππεξεζίεο ηεο εηαηξείαο. Σν άιιν αθνξά ηε δεκηνπξγία δηαζπλδέζεσλ κεηαμχ 

δηαθνξεηηθνχ πεξηερνκέλνπ, γεγνλφο πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα 

κεηαθέξεηαη εχθνια απφ ηε κηα πεγή πεξηερνκέλνπ ζηελ άιιε. Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ 

νη κεραλέο αλαδήηεζεο είλαη ην θξίζηκν εξγαιείν πνπ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο 

ρξήζηεο λα εληνπίζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαδεηνχλ, βάζεη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

έρνπλ ήδε απνζεθεπηεί ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε κέζσ ησλ cookies, θαη ησλ ιέμεσλ 

– θιεηδηά πνπ ηνπνζέηεζε. Οπφηε ζίγνπξα δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο κηα νπδέηεξε 

δηαδηθαζία. (3) 

 3.3.1 Ο αιγόξηζκνο ηεο Google 

 Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ αιγνξίζκνπ θαηάηαμεο απνηειεζκάησλ, νη κεραληθνί ηεο 

Google κεηέηξεςαλ θάζε δηεχζπλζε URL ζε έλα κνλαδηθφ αθέξαην αξηζκφ θαη 

απνζήθεπζαλ θάζε ζχλδεζκν ζε κία βάζε δεδνκέλσλ, ρξεζηκνπνηψληαο ην ζχζηεκα ησλ 

αθεξαίσλ γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ ζειίδσλ. Σν ζεκαληηθφ βήκα γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ησλ βαζκψλ PageRank ήηαλ ε αξρηθνπνίεζε απηψλ, δειαδή ε θαηάιιειε επηινγή ηεο 

αξρηθήο θαηάζηαζεο. Δθφζνλ ε δηαδηθαζία, φκσο, επαλαιακβάλεηαη κέρξηο φηνπ 

επηηεπρζεί ε ζχγθιηζε ηεο κεζφδνπ, είλαη πξνθαλέο φηη ε επηινγή ησλ αξρηθψλ ηηκψλ δελ 

επεξεάδεη ηηο ηειηθέο ηηκέο θαζαπηέο, παξά κφλν ηνλ αξηζκφ ησλ επαλαιήςεσλ, δειαδή 

ηελ ηαρχηεηα ηεο ζχγθιηζεο.  

Δπνκέλσο, ε βειηηζηνπνίεζε ηνπ αιγνξίζκνπ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ 

ηελ επηινγή ηεο αξρηθήο ηηκήο PageRank ησλ ηζηνζειίδσλ, φρη, φκσο, σο πξνο ην ηειηθφ 

απνηέιεζκα. Σν θφζηνο ππνινγηζκνχ ηνπ βαζκνχ PageRank φισλ ησλ ηζηνζειίδσλ είλαη 

ακειεηέν, ζε ζχγθξηζε κε ην θφζηνο πνπ ζπλνδεχεη ηελ θαηαζθεπή ελφο επξεηεξίνπ 

πιήξνπο θεηκέλνπ γηα ηηο ηζηνζειίδεο.  

Οη ππφινηπεο κεραλέο πξνζπάζεζαλ λα αληηγξάςνπλ ην κεραληζκφ απηφ πνπ 

έδεηρλε λα δίλεη ζεκαληηθφ πξνβάδηζκα ζηελ Google, ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ηελ πνηφηεηα 

ησλ παξερφκελσλ απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο. Έθηνηε, νη ζπνπδαηφηεξεο έσο θαη 

ζήκεξα κεραλέο αλαδήηεζεο πξνζάξκνζαλ ηνπο αιγνξίζκνπο ηνπο, ελζσκαηψλνληαο 

κία παξάκεηξν αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ ζειίδσλ. Γελ ππάξρνπλ επίζεκα 

ζηνηρεία, ζην Γηαδίθηπν ή ηε βηβιηνγξαθία, γηα ηέηνηνπο παξφκνηνπο αιγνξίζκνπο, φπσο 

δελ ππάξρνπλ γεληθφηεξα πιεξνθνξίεο γηα ηνπο αιγνξίζκνπο θαηάηαμεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη εηαηξείεο, φκσο κπνξνχκε κε βεβαηφηεηα λα ππνζέζνπκε ηελ χπαξμή 
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ηνπο ζηε ιεηηνπξγία ησλ πιένλ αληαγσληζηηθψλ κεραλψλ αλαδήηεζεο. πγθεθξηκέλα, 

ηφζν ε Yahoo φζν θαη ε Bing παξέρεη εξγαιείν εληνπηζκνχ ησλ εηζεξρφκελσλ 

ζπλδέζκσλ (εληφο ηνπ Yahoo Site Explorer θαη ηνπ Bing Webmaster, αληίζηνηρα). (7) 

 

 3.3.2 Δηαζύλδεζε ιέμεωλ – θιεηδηά ζηελ αλαδήηεζε 

 Έρνπλ γίλεη πνιιέο κειέηεο γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ ζρεηηδφκελσλ ιέμεσλ – 

θιεηδηά, αλαδεηψληαο κηα δηαδηθηπαθή ιεηηνπξγία ππξήλα (kernel) γηα ηε δεκηνπξγία 

κηαο ζεκαζηνινγηθήο νκνηφηεηαο κεηαμχ ησλ φξσλ. Ωζηφζν, ζχκθσλα κε ηηο κέρξη ηψξα 

γλψζεηο καο, θαλείο δελ έρεη θαηαζθεπάζεη ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ιέμεσλ -

θιεηδηά κέζα απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζρεηηθφηεηαο ιέμεσλ - θιεηδηά βάζεη ησλ 

εκθαλίζεσλ ηνπο. Έρνπκε παξαηεξήζεη φηη ζεκαζηνινγηθά ζρεηηδφκελεο ιέμεηο - θιεηδηά 

πνπ δελ κνηξάδνληαη θακία θνηλή ιέμε κπνξνχλ λα ζπζρεηηζηνχλ φζνλ αθνξά ηηο 

εκθαλίζεηο ηνπο. 

Απφ ηφηε πνπ νη κεγάιεο κεραλέο αλαδήηεζεο, φπσο ε Google θαη ε Yahoo 

βνεζνχλ ηνπο ρξήζηεο λα βξίζθνπλ ηηο νξζέο ιέμεηο γηα επηηπρεκέλε αλαδήηεζε, 

εκθαλίδνληαο άκεζα ηηο πηζαλέο επηινγέο, νη ρξήζηεο ηείλνπλ λα θαζνδεγνχληαη πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε πνπ βιέπνπλ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα, νη ζρεηηδφκελεο ιέμεηο πνπ 

κνηξάδνληαη ηε ιέμε – ζπφξν λα θαίλεηαη λα έρνπλ πςειφ βαζκφ ζπζρέηηζεο. (6) 

 

 3.4  Λέμεηο – θιεηδηά 

 Απνηεινχλ ηε ξίδα ηεο δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο, ελεξγνπνηψληαο ηνλ 

δηαθεκηζηηθφ κεραληζκφ ησλ Adwords. Γεληθά, ηζρχεη φηη είλαη πξνηηκφηεξε ε επηινγή 

κηαο κηθξήο θαη ζηνρεπκέλεο νκάδαο ιέμεσλ – θιεηδηά, παξά κηαο κεγάιεο θαη 

αθεξεκέλεο. Δπηπιένλ, ζπληζηάηαη ε επηινγή δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ αληηζηνίρεζεο 

ιέμεσλ – θιεηδηά, θάλνληαο ρξήζε ηφζν ηεο ζεηηθήο φζν θαη ηελ αξλεηηθήο ζπζρέηηζεο. 

 Η ζεηηθή ή επξεία αληηζηνίρεζε πξνζεγγίδεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο ρξήζηεο, 

εκθαλίδνληαο ηε δηαθήκηζε, φπνηε θάπνηα ιέμε – θιεηδί ή θάπνηα παξαιιαγή ηεο 

αλαδεηείηαη απφ ηνπο ρξήζηεο. Απηή απνηειεί ηελ πξνεπηιεγκέλε ξχζκηζε γηα ηηο ιέμεηο 

– θιεηδηά. 

Η αξλεηηθή αληηζηνίρηζε απνηξέπεη ηελ εκθάληζε ηεο δηαθήκηζήο ζαο, φηαλ κηα 

ιέμε ή θξάζε πνπ έρεη θαζνξηζηεί ηνπνζεηείηαη ζηελ αλαδήηεζε. Αλ έρεηε ηε θξάζε 

θφθθηλα ηξηαληάθπιια σο ιέμε-θιεηδί θαη θαζνξίζεηε ηε ιέμε ζπλζεηηθά σο αξλεηηθή 
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αληηζηνίρεζε γηα ηε δηαθήκηζή ζαο δελ ζα εκθαλίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηνπ φξνπ 

αλαδήηεζεο, φπσο ζπλζεηηθά θφθθηλα ηξηαληάθπιια. Γηα λα πξνζζέζεηε αξλεηηθέο 

ιέμεηο-θιεηδηά πεγαίλεηε ζηε θαξηέια "Λέμεηο-θιεηδηά", κεηαθηλεζείηε πξνο ηα θάησ ζην 

ηκήκα ησλ αξλεηηθψλ ιέμεσλ-θιεηδηψλ, θάληε θιηθ ζην ζχκβνιν ζπλ (+) θαη πξνζζέζηε 

αξλεηηθέο ιέμεηο-θιεηδηά ζαο ζην πιαίζην εγγξαθήο. (6) 

 3.5  Πιενλεθηήκαηα ηνπ Google Adwords 

Η δηαθήκηζε εκθαλίδεηαη ζηα άηνκα πνπ ήδε αλαδεηνχλ ηα είδε ησλ πξντφλησλ 

θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη ηε ζηηγκή αθξηβψο πνπ ηα αλαδεηεί ν ρξήζηεο. 

Έηζη, απηά ηα άηνκα είλαη πην πηζαλφ λα δξάζνπλ. 

ηνρεπκέλε επηινγή εκθάληζεο ηεο δηαθήκηζεο -- ζε πνηνπο ζπγθεθξηκέλνπο 

ηζηφηνπνπο θαη ζε πνηεο ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο (πνιηηείεο, πφιεηο ή αθφκα 

θαη γεηηνληέο). Σν AdWords πξνζεγγίδεη ην 80% ησλ ρξεζηψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηηο 

Η.Π.Α. (27) 

Με ηελ πξνζθνξά θφζηνπο αλά θιηθ (CPC), ν δηαθεκηδφκελνο ρξεψλεηαη κφλν 

φηαλ θάπνηνο ρξήζηεο θάλεη θιηθ ζηε δηαθήκηζή ηνπ θαη φρη φηαλ εκθαλίδεηαη ε 

δηαθήκηζε. Τπάξρνπλ δηάθνξεο επηινγέο ππνβνιήο πξνζθνξψλ πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ. Απνθαζίδεηε ην πνζφ (κηθξφ ή κεγάιν) πνπ ζέιεηε λα δαπαλάηε θάζε 

κήλα θαη δελ ζα ρξεσζείηε πνηέ παξαπάλσ απφ ην ζπγθεθξηκέλν πνζφ. Γελ ππάξρεη 

δέζκεπζε γηα ειάρηζηε δαπάλε. 

Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα αλαθνξψλ ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν ηεο δηαθήκηζεο, 

παξαθνινχζεζε ησλ λέσλ πειαηψλ πνπ ζπλδένληαη ζηελ επηρείξεζε κέζα απφ ηε 

δηαθήκηζε, απφ πνχ πξνέξρνληαη θαη άιιεο ιεπηνκέξεηεο. Υξεζηκνπνηήζηε ηα εξγαιεία 

ηνπ AdWords, γηα λα επεμεξγαζηείηε θαη λα βειηηψζεηε ηε δηαθήκηζή ζαο, θαη λα 

απμήζεηε ηνλ αξηζκφ ησλ δπλεηηθψλ πειαηψλ πνπ ζα επηθνηλσλήζνπλ κε ηελ επηρείξεζή 

ζαο. Δίλαη απιφ λα μεθηλήζεηε θαη είλαη εχθνιν λα ην δηαθφςεηε πξνζσξηλά ή κφληκα. 

Γελ ππάξρνπλ πξναπαηηνχκελα ή πεξηνξηζκνί. 

(27) 

 

 3.6  Καηαλφεζε ηεο κέζεο ζέζεο θαη ηεο θαηάηαμεο δηαθήκηζεο 

Αο ππνζέζνπκε φηη πνιινί δηαθεκηδφκελνη ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ίδηα ιέμε-θιεηδί 

γηα λα ελεξγνπνηήζνπλ ηηο δηαθεκίζεηο ηνπο ή ζέινπλ νη δηαθεκίζεηο ηνπο λα 

εκθαλίδνληαη ζηνπο ίδηνπο ηζηφηνπνπο. Πψο θαζνξίδεη ην Google πνηεο δηαθεκίζεηο ζα 
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εκθαλίδνληαη θαη κε πνηα ζεηξά; Απηφ γίλεηαη απηφκαηα, βάζεη απηνχ πνπ απνθαινχκε 

θαηάηαμε δηαθήκηζεο. 

Η θαηάηαμε δηαθήκηζεο βαζίδεηαη ζε έλαλ ζπλδπαζκφ ηεο πξνζθνξάο ηνπ 

δηαθεκηδφκελνπ (ην πνζφ πνπ είλαη δηαζέζηκν πξνο δαπάλε) θαη ηνπ Γείθηε πνηφηεηαο 

(έλαο ππνινγηζκφο ηεο πνηφηεηαο ησλ δηαθεκίζεσλ, ησλ ιέμεσλ-θιεηδηψλ θαη ηνπ 

ηζηφηνπνπ). Αλάινγα κε ην πνχ πξνβάιιεηαη ε δηαθήκηζε θαη ηνλ ηχπν ζηφρεπζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη, ε θφξκνπια γηα ηελ Καηάηαμε δηαθήκηζεο κπνξεί λα δηαθέξεη 

ειαθξψο, σζηφζν πάληα ελζσκαηψλεη ηελ πξνζθνξά θαη ην Γείθηε πνηφηεηαο. 

Η κέζε ζέζε είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία εκθαλίδεηαη ε δηαθήκηζή ζαο ζε κηα 

ζειίδα. Γηα παξάδεηγκα, ε κέζε ζέζε δηαθήκηζεο "1" ζεκαίλεη φηη ε δηαθήκηζή ζαο είλαη 

ε πξψηε δηαθήκηζε ζε κηα ζειίδα. ε γεληθέο γξακκέο, είλαη θαιφ λα έρεηε κηα πςειή 

κέζε ζέζε δηαθήκηζεο, γηαηί απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο λα δνπλ ηε δηαθήκηζή ζαο 

πεξηζζφηεξνη πειάηεο. Οη δηαθεκίζεηο κπνξνχλ λα εκθαλίδνληαη ζηελ θνξπθή ηεο 

ζειίδαο απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο, ζην πιάη ηεο ζειίδαο ή ζην θάησ κέξνο ηεο 

ζειίδαο. 

Η κέζε ζέζε δηαθήκηζεο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ θαηάηαμε ηεο δηαθήκηζήο ζαο 

ζηε δεκνπξαζία. Η θαηάηαμε δηαθήκηζεο είλαη κηα αμηνιφγεζε πνπ βαζίδεηαη ζηελ 

πξνζθνξά θαη ην Γείθηε πνηφηεηαο. Αλ ρξεζηκνπνηείηε ηελ επηινγή ππνβνιήο 

πξνζθνξάο θφζηνπο αλά θιηθ, ε πξνζθνξά ζαο είλαη ην πνζφ πνπ πξνηίζεζηε λα 

πιεξψζεηε γηα έλα θιηθ ζηε δηαθήκηζή ζαο. Ο Γείθηεο πνηφηεηαο απνηειεί κηα κέηξεζε 

γηα ην πφζν ζπλαθείο θαη ρξήζηκεο είλαη ε ιέμε-θιεηδί, ην δηαθεκηζηηθφ θείκελν θαη ε 

ζειίδα πξννξηζκνχ ζαο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν αλαδήηεζεο ηνπ ρξήζηε. Λάβεηε 

ππφςε φηη αλ ρξεζηκνπνηείηε επεθηάζεηο φπσο ζπλδέζκνπο ηζηφηνπνπ, ε αλακελφκελε 

επίδξαζε απφ απηέο ηηο επεθηάζεηο ζπλππνινγίδεηαη ζηελ θαηάηαμε δηαθήκηζεο.  Απηφ 

ζεκαίλεη φηη αλ δχν αληαγσληζηηθέο δηαθεκίζεηο έρνπλ ηελ ίδηα πξνζθνξά θαη πνηφηεηα, 

ε δηαθήκηζε κε ηελ θαιχηεξε αλακελφκελε επίδξαζε απφ ηηο επεθηάζεηο ζα εκθαληζηεί 

ζε πςειφηεξε ζέζε απφ ηελ άιιε. 

Γηα λα βειηηψζεηε ηε κέζε ζέζε ζαο, κπνξείηε λα απμήζεηε ηελ πξνζθνξά ζαο ή 

λα πξνζπαζήζεηε λα βειηηψζεηε ην Γείθηε πνηφηεηαο. 

(28) 

 

http://support.google.com/adwords/bin/answer.py?answer=1752122
http://support.google.com/adwords/bin/answer.py?answer=140351
http://support.google.com/adwords/bin/answer.py?answer=1752122


 

37 

 

Δηθφλα 15: Μέζε ζέζε εκθάληζεο ηεο δηαθήκηζεο ζηε δεκνπξαζία εκθάληζεο 

(Πεγή: 28) 

 

 3.6.1 Δείθηεο πνηόηεηαο 

Η πξνζθνξά θαη ν Γείθηεο πνηφηεηαο κπνξεί λα ιεηηνπξγνχλ ειαθξψο 

δηαθνξεηηθά αλάινγα κε ηνλ ηχπν θακπάληαο. Με κηα δηαθήκηζε ζηφρεπζεο ιέμεσλ-

θιεηδηψλ ζηνλ ηζηφηνπν Google θαη ηνπο ζπλεξγαδφκελνπο ηζηφηνπνχο ηνπ, ε πξνζθνξά 

ζαο ζα είλαη ε κέγηζηε πξνζθνξά θφζηνπο αλά θιηθ - ην κέγηζην πνζφ πνπ είζηε 

δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζεηε γηα θάζε θιηθ ζηε δηαθήκηζή ζαο. Ο Γείθηεο πνηφηεηάο ζαο 

βαζίδεηαη ζηε ζπλάθεηα κεηαμχ ησλ ιέμεσλ-θιεηδηψλ, ηεο πνηφηεηαο ηεο ζειίδαο 

πξννξηζκνχ θαη ηεο αλαινγίαο θιηθ πξνο αξηζκφ εκθαλίζεσλ (CTR), πξνζαξκνζκέλεο 

ζχκθσλα κε ηε ζέζε ηεο δηαθήκηζεο ζηε ζειίδα θαη κε κεξηθνχο άιινπο παξάγνληεο. 

ηελ πεξίπησζε κηαο δηαθήκηζεο ζηνρεπκέλεο κε βάζε ηελ ηνπνζέηεζε ζην 

Γίθηπν εκθάληζεο Google, ε νπνία ρξεζηκνπνηεί πξνζθνξά Κφζηνπο αλά ρίιηεο 

εκθαλίζεηο (CPM) bidding, ν Γείθηεο πνηφηεηάο ζαο βαζίδεηαη απιψο ζηελ πνηφηεηα ηεο 

http://support.google.com/adwords/bin/answer.py?answer=2615875
http://support.google.com/adwords/bin/answer.py?answer=6310
http://support.google.com/adwords/bin/answer.py?answer=6310
http://support.google.com/adwords/bin/answer.py?answer=6310
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ζειίδαο πξννξηζκνχ ζαο. Τπάξρνπλ αξθεηέο παξαιιαγέο, σζηφζν ηα γεληθά ζέκαηα 

είλαη ηα ίδηα. (29) 

 

 3.6.2 Υπνινγηζκόο θόζηνπο Adwords 

Κάζε θνξά πνπ θάπνηνο θάλεη κηα αλαδήηεζε ζην Google, ην AdWords δηεμάγεη 

κηα δεκνπξαζία, γηα λα πξνζδηνξίζεη ηηο δηαθεκίζεηο πνπ ζα εκθαληζηνχλ ζηε ζειίδα 

απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο, θαζψο θαη ηελ θαηάηαμε πνπ ζα έρνπλ ζηε ζειίδα. Γηα λα 

ηνπνζεηήζεηε ηηο δηαθεκίζεηο ζαο ζε απηήλ ηε δεκνπξαζία, ζα πξέπεη πξψηα λα 

απνθαζίζεηε γηα πνηνλ ηχπν ελέξγεηαο πειάηε ζέιεηε λα πιεξψζεηε. Γηα παξάδεηγκα, 

ίζσο επηιέμεηε λα πιεξψζεηε γηα ηηο αθφινπζεο ελέξγεηεο: 

 Πφζεο θνξέο εκθαλίδεηαη ε δηαθήκηζή ζαο. Η επηινγή απηή είλαη 

γλσζηή σο πξνζθνξά θφζηνπο αλά ρίιηεο εκθαλίζεηο ή πξνζθνξά CPM. 

Πξνηείλνπκε ηε κέζνδν πξνζθνξάο CPM, αλ ζέιεηε λα απμήζεηε ηελ 

αλαγλσξηζηκφηεηα ηεο επσλπκίαο ζαο. Έρεηε ππφςε φηη ε πξνζθνξά 

CPM είλαη δηαζέζηκε κφλν γηα ηηο θακπάληεο ηνπ Γηθηχνπ εκθάληζεο. 

 Κάζε θνξά πνπ θάπνηα απφ ηηο δηαθεκίζεηο ζαο ιακβάλεη έλα θιηθ. 

Απηή ε επηινγή είλαη γλσζηή σο πξνζθνξά θφζηνπο αλά θιηθ ή 

πξνζθνξά CPC. Πξνηείλνπκε ηε κέζνδν πξνζθνξάο CPC, αλ ζέιεηε λα 

απμήζεηε ηελ επηζθεςηκφηεηα ζηνλ ηζηφηνπφ ζαο. 

 Κάζε θνξά πνπ νη ρξήζηεο πξαγκαηνπνηνχλ κηα ζπγθεθξηκέλε 

ελέξγεηα ζηνλ ηζηφηνπφ ζαο, αθνχ θάλνπλ θιηθ ζε κία απφ ηηο 

δηαθεκίζεηο ζαο. Η επηινγή απηή είλαη γλσζηή σο πξνζθνξά θφζηνπο 

αλά απφθηεζε πειάηε ή πξνζθνξά CPA. Πξνηείλνπκε ηε κέζνδν 

πξνζθνξάο CPA γηα ηνπο έκπεηξνπο δηαθεκηδφκελνπο ηνπ AdWords, νη 

νπνίνη ελδηαθέξνληαη γηα κεηαηξνπέο, φπσο αγνξέο ή εγγξαθέο. 

Δλαιιαθηηθά, κπνξνχκε λα ζπλαληήζνπκε ηε κέζνδν Pay-per-lead, φπνπ 

ν ζηφρνο επηηπγράλεηαη φηαλ ν ρξήζηεο πξαγκαηνπνηήζεη κηα ζεκαληηθή 

δξάζε ζηελ πεξηνρή – ζηφρν, φπσο ε δεκηνπξγία ινγαξηαζκνχ ή ε 

εθηέιεζε δηαδνρηθψλ θιηθ (hits) γηα πεξηζζφηεξν απφ 5 ιεπηά, θαζψο θαη 

ηε Pay-per-sale, φπνπ επηηπρία ζεσξείηαη ε αγνξά πξντφλησλ, κε ηε 

πιεξσκή ηνπ δηαθεκηζηή λα νξίδεηαη σο θάπνηα πξνκήζεηα επί ησλ 

πσιήζεσλ. (6) 

https://support.google.com/adwords/answer/answer.py?answer=6365
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Απηέο νη επηινγέο νλνκάδνληαη επηινγέο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Σα πεξηζζφηεξα 

άηνκα πνπ μεθηλνχλ κε ην AdWords ρξεζηκνπνηνχλ ηε βαζηθή επηινγή πξνζθνξάο CPC, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην θφζηνο ζπγθεληξψλεηαη κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ θιηθ πνπ 

δέρνληαη νη δηαθεκίζεηο ηνπο. 

Αλ ρξεζηκνπνηείηε απηήλ ηελ επηινγή, ην πνζφ πνπ ρξεψλεζηε αλά θιηθ 

εμαξηάηαη ελ κέξεη απφ ηε κέγηζηε πξνζθνξά θφζηνπο αλά θιηθ πνπ νξίδεηε ζην 

ινγαξηαζκφ ζαο, ε νπνία νλνκάδεηαη θαη κέγηζηε πξνζθνξά CPC. Απηή αληηπξνζσπεχεη 

ην πςειφηεξν πνζφ πνπ ζα πιεξψζεηε πνηέ γηα έλα θιηθ ζε δηαθήκηζε (εθηφο εάλ 

νξίδεηε πξνζαξκνγέο πξνζθνξάο ή ρξεζηκνπνηείηε Δληζρπκέλν CPC). ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πνζνχ πνπ πιεξψλεηε είλαη φ,ηη απαηηείηαη 

θαη' ειάρηζηνλ, γηα λα δηαηεξήζεηε ηε κέζε ζέζε ζαο θαη νπνηεζδήπνηε κνξθέο 

δηαθεκίζεσλ εκθαλίδνληαη κε ηε δηαθήκηζή ζαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ ζρεηηθψλ 

ρξεψζεσλ ππεξεζίαο πνπ ελδέρεηαη λα ηζρχνπλ ζηηο θακπάληεο ηνπ Γηθηχνπ εκθάληζεο). 

(30) 

  

 3.6.3 Λέμεηο θιεηδηά - βαζηθέο ζπκβνπιέο, επηινγή θαη νξγάλωζε 

θεθηείηε ζαλ πειάηεο θαη θαηαγξάςηε ηηο θχξηεο θαηεγνξίεο ηεο επηρείξεζήο 

ζαο θαη ηνπο φξνπο ή ηηο θξάζεηο πνπ ελδερνκέλσο αλήθνπλ ζε θαζεκηά απφ απηέο ηηο 

θαηεγνξίεο. Να πεξηιακβάλεηε φξνπο ή θξάζεηο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ νη πειάηεο ζαο 

γηα λα πεξηγξάςνπλ ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο ζαο. 

Δπηιέμηε γεληθέο ή ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο αλάινγα κε ην ζηφρν ζαο. Αλ ζέιεηε ην 

κέγηζην απνηέιεζκα γηα ηα ρξήκαηα πνπ επελδχεηε, επηιέμηε ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο-

θιεηδηά, άκεζα ζρεηηδφκελεο κε ην ζέκα ηεο δηαθήκηζήο ζαο. Υξεζηκνπνηψληαο πην 

ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο-θιεηδηά, ε δηαθήκηζή ζαο ζα εκθαλίδεηαη κφλν γηα ηνπο φξνπο πνπ 

ηζρχνπλ γηα ηελ επηρείξεζή ζαο. Ωζηφζν, έρεηε ππφςε φηη αλ νη ιέμεηο-θιεηδηά είλαη 

πνιχ ζπγθεθξηκέλεο, ίζσο λα κελ κπνξέζεηε λα πξνζεγγίζεηε φζα άηνκα ζα ζέιαηε. 

Αλ πξνηηκάηε λα πξνζεγγίζεηε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα άηνκα, επηιέμηε πην 

γεληθέο ιέμεηο-θιεηδηά. Ωζηφζν, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ε πξνζζήθε πνιχ 

γεληθψλ ιέμεσλ-θιεηδηψλ ελδέρεηαη λα δπζρεξαίλεη ηελ πξνζέγγηζε δπλεηηθψλ πειαηψλ, 

επεηδή ε δηαθήκηζή ζαο ελδέρεηαη λα εκθαληζηεί γηα αλαδεηήζεηο πνπ δελ είλαη πάληα 

ζπλαθείο κε ηελ επηρείξεζή ζαο. Δπίζεο, νη πην γεληθέο ιέμεηο-θιεηδηά κπνξνχλ λα 

http://support.google.com/adwords/bin/answer.py?answer=6326
http://support.google.com/adwords/answer/2732132
http://support.google.com/adwords/bin/answer.py?answer=2390590
http://support.google.com/adwords/bin/answer.py?answer=3226400


 

40 

απνδεηρζνχλ πην αληαγσληζηηθέο θαη ελδέρεηαη λα απαηηνχλ πςειφηεξα πνζά 

πξνζθνξψλ. 

Μπνξείηε λα δνθηκάζεηε πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο-θιεηδηά 

θαη, ζηε ζπλέρεηα, λα απνθαζίζεηε πνηεο ζαο παξέρνπλ ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Όζν 

γεληθέο ή ζπγθεθξηκέλεο θη αλ είλαη νη ιέμεηο-θιεηδηά ζαο, ζα πξέπεη πάληα λα είλαη φζν 

ην δπλαηφλ πην ζπλαθείο κε ηηο δηαθεκίζεηο θαη ηνλ ηζηφηνπφ ζαο. εκεηψζηε, φηη είλαη 

θαιφ λα απνθεχγεηε λα έρεηε δηπιφηππεο ιέμεηο-θιεηδηά ζην ινγαξηαζκφ ζαο, θαζψο ε 

Google εκθαλίδεη κφλν κηα δηαθήκηζε αλά δηαθεκηδφκελν γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ιέμε-

θιεηδί. 

Οκαδνπνηήζηε παξφκνηεο ιέμεηο θιεηδηά αλά ζέκαηα. Αλ πξνζζέζεηε φιεο ηηο 

ιέμεηο-θιεηδηά θαη ηηο δηαθεκίζεηο ζαο ζε κία νκάδα δηαθεκίζεσλ, έλαο πειάηεο πνπ 

αλαδεηά βξαδηλά γπλαηθεία παπνχηζηα ελδέρεηαη λα δεη ηε δηαθήκηζή ζαο ζρεηηθά κε 

αλδξηθά παπνχηζηα ηνπ ηέληο. 

Γηα λα εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξν ζπλαθείο δηαθεκίζεηο ζε δπλεηηθνχο πειάηεο, 

πξνζπαζήζηε λα νκαδνπνηήζεηε ηηο ιέμεηο-θιεηδηά θαη ηηο δηαθεκίζεηο ζαο ζε νκάδεο 

δηαθεκίζεσλ, βάζεη ησλ πξντφλησλ ζαο, ησλ ππεξεζηψλ ζαο ή άιισλ θαηεγνξηψλ. 

Δπηπιένλ, κπνξείηε λα δηαηεξήζεηε θαιχηεξα νξγαλσκέλν ην ινγαξηαζκφ ζαο, εάλ νη 

ιέμεηο-θιεηδηά ζαο είλαη νκαδνπνηεκέλεο αλά ζέκαηα. 

Γηαιέμηε ην ζσζηφ αξηζκφ ιέμεσλ θιεηδηά. Αλ θαη νη πεξηζζφηεξνη 

δηαθεκηδφκελνη ζεσξνχλ ρξήζηκν ην λα έρνπλ πεξίπνπ 5 έσο 20 ιέμεηο-θιεηδηά αλά 

νκάδα δηαθεκίζεσλ, κπνξείηε λα έρεηε πεξηζζφηεξεο απφ 20 ιέμεηο-θιεηδηά ζε κηα 

νκάδα δηαθεκίζεσλ. Θπκεζείηε, φηη θάζε νκάδα δηαθεκίζεσλ πνπ δεκηνπξγείηε ζα 

έπξεπε λα πεξηέρεη ιέμεηο-θιεηδηά πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην ζέκα απηήο ηεο νκάδαο. 

Γελ ρξεηάδεηαη λα ζπκπεξηιάβεηε άιιεο παξαιιαγέο ησλ ιέμεσλ-θιεηδηψλ ζαο, φπσο 

πηζαλά νξζνγξαθηθά ιάζε ή ηχπνπο πιεζπληηθνχ. Οη ιέμεηο-θιεηδηά ησλ δχν ή ηξηψλ 

ιέμεσλ (θξάζε) ιεηηνπξγνχλ ζπλήζσο πην απνηειεζκαηηθά. 

Μπνξείηε λα έρεηε έσο 20.000 κεκνλσκέλα ζηνηρεία ζηφρεπζεο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ιέμεσλ-θιεηδηψλ) αλά νκάδα δηαθεκίζεσλ θαη έσο 5 

εθαηνκκχξηα κεκνλσκέλα ζηνηρεία ζηφρεπζεο ζην ινγαξηαζκφ ζαο. Ωζηφζν, νη 

πεξηζζφηεξνη δηαθεκηδφκελνη ζεσξνχλ φηη κεξηθέο θαιά ζηνρεπκέλεο ιέμεηο-θιεηδηά ζα 

απνδψζνπλ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ ζρεηηθψλ θιηθ ηνπο. (31) 

 Δκπεηξηθή έξεπλα απέδεημε φηη αλεμάξηεηα απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ θαηαλαισηψλ, 

ν δείθηεο κεηαηξνπήο θαη ν αξηζκφο ησλ θξηηηθψλ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ απφδνζε 
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ησλ κεκνλσκέλσλ ιέμεσλ - θιεηδηά, ρσξίο λα ζπκβαίλεη ην ίδην κε ην δείθηε πνζνζηνχ 

θιηθ (click-through rate). Δπηπιένλ, ηα απνηειέζκαηα ησλ εκθαλίζεσλ θαη ν αξηζκφο ησλ 

αληαγσληζηψλ ελ κέξεη ππάξρνπλ εμαξηψκελα απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ θαηαλαισηψλ. 

(16) 

 

 3.7  Τν εξγαιείν ζρεδηαζκνχ ιέμεσλ θιεηδηά 

Με ην Δξγαιείν ζρεδηαζκνχ ιέμεσλ-θιεηδηψλ, ζπλδπάζακε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

Δξγαιείνπ ιέμεσλ-θιεηδηψλ θαη ηνπ Δθηηκεηή επηζθεςηκφηεηαο, γηα λα δηεπθνιχλνπκε 

ην ζρεδηαζκφ θακπαληψλ αλαδήηεζεο. Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην Δξγαιείν 

ζρεδηαζκνχ ιέμεσλ-θιεηδηψλ, γηα λα αλαθαιχςεηε λέεο ηδέεο γηα ιέμεηο - θιεηδηά θαη 

νκάδεο δηαθεκίζεσλ, λα ιάβεηε εθηηκήζεηο απφδνζεο γηα απηέο, ψζηε λα βξείηε ηελ 

πξνζθνξά θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ ηαηξηάδνπλ ζηελ πεξίπησζή ζαο θαη, ζηε 

ζπλέρεηα, λα ηηο πξνζζέζεηε ζηηο θακπάληεο ζαο. (16) 

 3.7.1 Πιενλεθηήκαηα από ηε ρξήζε ηνπ Εξγαιείνπ ζρεδηαζκνύ ιέμεωλ-

θιεηδηώλ 

Σν Δξγαιείν ζρεδηαζκνχ ιέμεσλ-θιεηδηψλ δηεπθνιχλεη ηε δηαδηθαζία 

δεκηνπξγίαο κηαο λέαο θακπάληαο ηνπ Γηθηχνπ αλαδήηεζεο ή ηε δηαδηθαζία βειηίσζεο 

κηαο ππάξρνπζαο θακπάληαο, ψζηε λα είλαη πην απνηειεζκαηηθή. Σν εξγαιείν ζάο 

πξνζθέξεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πνηεο ιέμεηο-θιεηδηά, νκάδεο 

δηαθεκίζεσλ, πξνζθνξέο θαη πξνυπνινγηζκνί ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε. 

Έξεπλα γηα ιέμεηο-θιεηδηά. Υξεηάδεζηε βνήζεηα θαηά ηελ εχξεζε ιέμεσλ-

θιεηδηψλ, γηα ηελ πξνζζήθε ζε κηα λέα θακπάληα; Δλαιιαθηηθά, κπνξεί λα ζέιεηε λα 

βξείηε επηπιένλ ιέμεηο-θιεηδηά, γηα λα ηηο πξνζζέζεηε ζε κηα ππάξρνπζα θακπάληα. 

Μπνξείηε λα αλαδεηήζεηε ηδέεο γηα ιέμεηο-θιεηδηά θαη νκάδεο δηαθεκίζεσλ κε βάζε 

ηνπο φξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξντφλ, ηελ ππεξεζία, ηε ζειίδα πξννξηζκνχ ή ηηο 

δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο πξντφλησλ. 

Λήςε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηζηνξηθνχ θαη εθηηκήζεσλ επηζθεςηκφηεηαο. 

Υξεζηκνπνηήζηε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, φπσο είλαη ν φγθνο αλαδεηήζεσλ, γηα λα 

απνθαζίζεηε πνηεο ιέμεηο-θιεηδηά ζα ρξεζηκνπνηήζεηε ζε κηα λέα ή ππάξρνπζα 

θακπάληα. Λάβεηε εθηηκήζεηο, φπσο είλαη ηα εθηηκψκελα θιηθ, γηα λα πάξεηε κηα ηδέα 

ζρεηηθά κε ηελ απφδνζε κηαο ιίζηαο ιέμεσλ-θιεηδηψλ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά ή 
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πξνυπνινγηζκφ. Απηέο νη εθηηκήζεηο κπνξνχλ, επίζεο, λα ζαο βνεζήζνπλ λα επηιέμεηε 

ηηο πξνζθνξέο θαη ηνπο πξνυπνινγηζκνχο πνπ ζα νξίζεηε. (32) 

Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη νη εθηηκήζεηο εκθαλίδνληαη ζε έλαλ πίλαθα κε ζηήιεο, 

έηζη ψζηε λα κπνξείηε εχθνια λα πξνβάιιεηε θαη λα ηαμηλνκείηε ηηο πιεξνθνξίεο. ηε 

ζπλέρεηα, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε απηά ηα δεδνκέλα, γηα λα επηιέμεηε ιέμεηο-

θιεηδηά ή νκάδεο δηαθεκίζεσλ πνπ κπνξνχλ λα ζαο βνεζήζνπλ λα επηηχρεηε θαιχηεξα 

ηνπο δηαθεκηζηηθνχο ζηφρνπο ζαο. 

 

 3.7.2 Σεκαζία ηωλ ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείωλ ηζηνξηθνύ 

Όηαλ αλαδεηάηε ηδέεο γηα ιέμεηο-θιεηδηά θαη νκάδεο δηαθεκίζεσλ ή φηαλ 

επηιέγεηε ηε ιήςε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηζηνξηθνχ γηα κηα ιίζηα ιέμεσλ-θιεηδηψλ, ζα 

εκθαλίδεηαη έλαο πίλαθαο κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηζηνξηθνχ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

ζπκάζηε φηη φια απηά ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία αθνξνχλ κφλν ηηο ξπζκίζεηο ζηφρεπζεο 

ηνπνζεζίαο θαη Γηθηχνπ αλαδήηεζεο πνπ έρεηε επηιέμεη απφ ην πιαίζην "ηφρεπζε". 

Αθνινπζεί ε ζεκαζία ησλ δεδνκέλσλ θάζε ζηήιεο: 

Μέζνο φξνο κεληαίσλ αλαδεηήζεσλ: Ο κέζνο αξηζκφο αλαδεηήζεσλ απφ ηνπο 

ρξήζηεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ιέμε-θιεηδί, βάζεη ηεο ζηφρεπζεο ηνπνζεζίαο θαη Γηθηχνπ 

αλαδήηεζεο πνπ έρεηε επηιέμεη. Τπνινγίδνπκε ην κέζν αξηζκφ αλαδεηήζεσλ γηα ηνλ φξν 

ζε δηάζηεκα δψδεθα κελψλ. 

Αληαγσληζκφο: Ο αξηζκφο ησλ δηαθεκηδνκέλσλ πνπ εκθαλίζηεθαλ ζε θάζε 

ιέμε-θιεηδί σο πξνο ην ζχλνιν ησλ ιέμεσλ-θιεηδηψλ πνπ ππάξρνπλ θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζην Google. Έρεηε ππφςε φηη απηά ηα δεδνκέλα αθνξνχλ κφλν ηε 

ζηφρεπζε ηνπνζεζίαο θαη Γηθηχνπ αλαδήηεζεο πνπ έρεηε επηιέμεη. ηε ζηήιε 

"Αληαγσληζκφο", κπνξείηε λα δείηε αλ ν αληαγσληζκφο γηα κηα ιέμε-θιεηδί είλαη 

ρακειφο, κέηξηνο ή πςειφο. 

Πξνηεηλφκελε πξνζθνξά: Η πξνηεηλφκελε πξνζθνξά ππνινγίδεηαη 

ιακβάλνληαο ππφςε ηα θφζηε αλά θιηθ (CPC) πνπ νη δηαθεκηδφκελνη πιεξψλνπλ γηα 

απηήλ ηε ιέμε-θιεηδί, γηα ηελ ηνπνζεζία θαη ηηο ξπζκίζεηο ηνπ Γηθηχνπ αλαδήηεζεο πνπ 

έρεηε επηιέμεη. Σν πνζφ απνηειεί κφλν κηα εθηίκεζε θαη ην πξαγκαηηθφ θφζηνο αλά θιηθ 

ελδέρεηαη λα δηαθέξεη. 

Μεξίδην εκθάληζεο δηαθήκηζεο: Ο αξηζκφο ησλ εκθαλίζεσλ πνπ έρεηε ιάβεη 

πξνο ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ αλαδεηήζεσλ γηα ηελ ηνπνζεζία θαη ην δίθηπν πνπ 
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ζηνρεχεηε, νη νπνίεο αληηζηνηρίζηεθαλ πιήξσο κε ηε ιέμε-θιεηδί ηνλ πξνεγνχκελν 

εκεξνινγηαθφ κήλα. 

Αθνινπζεί έλα παξάδεηγκα πνπ ζα βνεζήζεη ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηζηνξηθνχ πνπ παξνπζηάζηεθαλ. Αο ππνζέζνπκε φηη αλαδεηάηε 

ηδέεο γηα ιέμεηο-θιεηδηά ζρεηηθά κε κηα θακπάληα ε νπνία πξνσζεί ην πνιπηειέο ζέξεηξφ 

ζαο ζην Κάκπν αλ Λνχθαο ζε άηνκα πνπ θαηνηθνχλ ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην θαη 

πξαγκαηνπνηνχλ αλαδεηήζεηο ζηε δηεχζπλζε Google.co.uk. 

Δλδέρεηαη λα δηαπηζηψζεηε φηη θάζε κήλα εθηεινχληαη θαηά κέζν φξν 1000 

αλαδεηήζεηο γηα ηνλ φξν πποζθοπέρ για πολςηελή ξενοδοσεία. Βιέπεηε επίζεο φηη ν 

αληαγσληζκφο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ιέμε-θιεηδί είλαη πςειφο θαη φηη ην κέζν θφζηνο αλά 

θιηθ γηα απηήλ ηε ιέμε-θιεηδί είλαη 1,20€. Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε απηά ηα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, γηα λα απνθαζίζεηε αλ ε ιέμε-θιεηδί πποζθοπέρ για πολςηελή 

ξενοδοσεία ζα ζαο βνεζήζεη λα επηηχρεηε ηνπο δηαθεκηζηηθνχο ζηφρνπο ζαο, φπσο είλαη 

ε θαζνδήγεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο ζηνλ ηζηφηνπφ ζαο. (33) 

 3.8  Αλάιπζε βαζηθήο νξνινγίαο 

 3.8.1 Βειηηζηνπνίεζε 

Η δηαδηθαζία εθαξκνγήο αιιαγψλ ζην ινγαξηαζκφ ζαο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε 

ηεο δηαθεκηζηηθήο ζαο επηηπρίαο. Μπνξείηε λα βειηηζηνπνηήζεηε ζηνηρεία φπσο νη 

δηαθεκίζεηο, νη ιέμεηο-θιεηδηά θαη νη πξνζθνξέο. Αλάινγα κε ηνπο δηαθεκηζηηθνχο 

ζηφρνπο ζαο, ε βειηηζηνπνίεζε κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη βειηηψζεηο ζην δηαθεκηζηηθφ 

θείκελν, λέεο ιέμεηο-θιεηδηά ή αιιαγέο ζηηο ξπζκίζεηο ησλ ιέμεσλ-θιεηδηψλ, ζηξαηεγηθέο 

αιιαγέο ζηηο πξνζθνξέο ζαο, θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο θακπάληαο ζαο θαη αιιαγέο ζηηο 

επηινγέο ζηφρεπζεο ηεο δηαθήκηζεο. 

Καηά ηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ζαο, εζηηάζηε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

ζηφρν, φπσο ηε βειηίσζε ησλ Γεηθηψλ πνηφηεηαο, ηελ αχμεζε ησλ κεηαηξνπψλ φπσο νη 

πσιήζεηο θαη ηεο απφδνζεο επέλδπζεο (ROI) ή ησλ θεξδψλ ζαο ή ηε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο. 

Οη επηηπρεκέλνη δηαθεκηδφκελνη βειηηζηνπνηνχλ ηαθηηθά ηηο δηαθεκηζηηθέο 

θακπάληεο ηνπο, ψζηε ε ιεηηνπξγία ηνπο λα είλαη νκαιή θαη επηηπρεκέλε. ην 

ινγαξηαζκφ ζαο ππάξρνπλ δηάθνξα εξγαιεία πνπ ζα ζαο βνεζήζνπλ λα πξνζδηνξίζεηε 

θαη λα εθαξκφζεηε βειηηψζεηο, φπσο είλαη ε θαξηέια "Δπθαηξίεο". (34) 
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 3.8.2 Σπλάθεηα 

Πφζν ζηελά αληηζηνηρνχλ ηα ζηνηρεία ηεο δηαθεκηζηηθήο ζαο θακπάληαο κε απηφ 

πνπ θαίλεηαη λα ςάρλεη ν ρξήζηεο. Οη δηαθεκίζεηο ζαο θαη νη ιέμεηο-θιεηδηά ζαο πξέπεη 

λα ζρεηίδνληαη ζαθψο κε ην πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο θαη εηδηθά κε ηε ζειίδα 

πξννξηζκνχ ηεο δηαθήκηζήο ζαο. Όηαλ νη ρξήζηεο βιέπνπλ ηε δηαθήκηζή ζαο, ζα πξέπεη 

λα κπνξνχλ λα θαηαλννχλ ηη είδνπο πξντφλ, ππεξεζία ή άιιν πεξηερφκελν ζα βξνπλ ζηνλ 

ηζηφηνπφ ζαο. 

Γηα λα ζαο ελζαξξχλνπκε λα δεκηνπξγήζεηε ζπλαθείο δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο 

πνπ ζα αληηπξνζσπεχνπλ κε αθξίβεηα ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο ζαο, ην ζχζηεκα 

ηηκνιφγεζεο ηνπ AdWords ζηεξίδεηαη ελ κέξεη ζηε ζπλάθεηα. Μηα ηδηαίηεξα ζπλαθήο 

δηαθήκηζε, ιίζηα ιέμεσλ-θιεηδηψλ θαη ζειίδα πξννξηζκνχ, αληακείβεηαη γεληθά κε κηα 

πςειφηεξε ζέζε ζηε ζειίδα, γηα πηζαλψο ιηγφηεξα ρξήκαηα. 

Η ζπλάθεηα είλαη κέξνο ηνπ Γείθηε πνηφηεηαο, ελφο ηχπνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε 

Google γηα λα κεηξήζεη ηε ρξεζηκφηεηα πνπ έρεη ε δηαθήκηζε, ε ιέμε-θιεηδί θαη ν 

ηζηφηνπφο ζαο κε έλαλ πειάηε. Οη ζπλαθείο δηαθεκίζεηο ηείλνπλ λα ιακβάλνπλ 

πςειφηεξνπο Γείθηεο πνηφηεηαο. (38) 

Οη ζπλαθείο δηαθεκίζεηο ηείλνπλ λα θεξδίδνπλ πεξηζζφηεξα θιηθ, εκθαλίδνληαη 

ζε πςειφηεξε ζέζε θαη έρνπλ κεγαιχηεξν πνζνζηφ επηηπρίαο. Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο 

είλαη ζεκαληηθφ λα εζηηάδεηε ζηε ζπλάθεηα θαηά ηε δεκηνπξγία ησλ θακπαληψλ ζαο. Οη 

ζπλαθείο δηαθεκίζεηο κπνξνχλ επίζεο λα κεηψζνπλ ην θφζηνο αλά θιηθ, εμνηθνλνκψληαο 

ζαο ρξήκαηα κε θάζε θιηθ. Οη κε ζπλαθείο δηαθεκίζεηο ηείλνπλ λα θεξδίδνπλ ιηγφηεξα 

θιηθ ή λα κελ εκθαλίδνληαη θαζφινπ. (35) 

 3.8.3 Σειίδα πξννξηζκνύ 

Απνηειεί ηελ ηζηνζειίδα φπνπ θαηαιήγνπλ νη πειάηεο αθνχ θάλνπλ θιηθ ζηε 

δηαθήκηζή ζαο. Απηή ε ζειίδα ζπλήζσο είλαη ε ίδηα κε ηε δηεχζπλζε URL πξννξηζκνχ 

ηεο δηαθήκηζήο ζαο. 

Γηα θάζε δηαθήκηζε, νξίδεηε κηα δηεχζπλζε URL πξννξηζκνχ γηα λα θαζνξίζεηε 

πνπ ζα κεηαβαίλνπλ ηα άηνκα φηαλ θάλνπλ θιηθ ζηε δηαθήκηζή ζαο. Δθηφο εάλ ε 

ηζηνζειίδα ζαο ρξεζηκνπνηεί αλαθαηεχζπλζε γηα ιφγνπο παξαθνινχζεζεο, ε ζειίδα 

πξννξηζκνχ θαη ε δηεχζπλζε URL πξννξηζκνχ ζαο ζα είλαη ε ίδηα ηζηνζειίδα. 
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Πνιηηηθή ηεο Google είλαη ε ζειίδα πξννξηζκνχ θαη ε δηεχζπλζε URL 

εκθάληζεο (ε ηζηνζειίδα πνπ εκθαλίδεηαη ζηε δηαθήκηζή ζαο) πξέπεη λα είλαη ν ίδηνο 

ηζηφηνπνο, δειαδή λα κνηξάδνληαη ηνλ ίδην ηνκέα δηαδηθηχνπ. 

Η εκπεηξία ηεο ζειίδαο πξννξηζκνχ ζαο είλαη έλαο απφ ηνπο δηάθνξνπο 

παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ην Γείθηε πνηφηεηαο κηαο ιέμεο-θιεηδηνχ. Η εκπεηξία κηαο 

ζειίδαο πξννξηζκνχ νξίδεηαη απφ δηάθνξα ζηνηρεία, φπσο ε ρξεζηκφηεηα θαη ε ζπλάθεηα 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη ζε απηήλ, ε επθνιία πινήγεζεο γηα ην ρξήζηε, νη 

ρξφλνη θφξησζεο ηεο ζειίδαο, ν αξηζκφο ησλ ζπλδέζκσλ πνπ πεξηέρεη θαη πνιιά άιια. 

(36) 

 3.8.4 Ηκεξήζηνο πξνϋπνινγηζκόο 

Έλα πνζφ πνπ έρεηε νξίζεη γηα θάζε δηαθεκηζηηθή θακπάληα πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζδηνξίζεηε πφζα ρξήκαηα, θαηά κέζν φξν, ζέιεηε λα δαπαλάηε θαζεκεξηλά. Έρεηε 

νξίζεη έλαλ κέζν εκεξήζην πξνυπνινγηζκφ γηα θάζε θακπάληα ζην AdWords θαη, ζηε 

ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα ζα ζηνρεχζεη ζην λα πξνβάιιεη ηηο δηαθεκίζεηο ζαο φζν ην 

δπλαηφλ ζπρλφηεξα, έσο φηνπ εμαληιεζεί ην πνζφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζαο.  

Όηαλ πξνζεγγίζεηε ην φξην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζαο, ζπλήζσο δηαθφπηεηαη ε 

εκθάληζε ησλ δηαθεκίζεψλ ζαο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εκέξα. Η ζπρλφηεηα πξνβνιήο ησλ 

δηαθεκίζεψλ ζαο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαζνξίδεηαη απφ ηε ξχζκηζή ζαο γηα ηελ 

επηινγή πξνβνιήο δηαθήκηζεο.  

Δίλαη πηζαλφλ λα ρξεσζείηε ιηγφηεξν ή κεξηθέο θνξέο ιίγν πεξηζζφηεξν απφ ην 

κέζν πνζφ ηνπ εκεξήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζαο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε κέξα. Γηα λα 

δηαζθαιίζεηε φηη ε δηαθήκηζή ζαο κπνξεί λα πξνβάιιεηαη ιίγν ζπρλφηεξα ζε εκέξεο πνπ 

εκθαλίδεηαη λα είλαη πνιχ δεκνθηιήο, ν εκεξήζηνο πξνυπνινγηζκφο ζαο ρξεζηκνπνηείηαη 

σο κέζνο φξνο: ζε κία δεδνκέλε εκέξα, κπνξεί λα ρξεσζείηε έσο θαη 20% πεξηζζφηεξν 

απφ ηνλ εκεξήζην πξνυπνινγηζκφ ζαο, σζηφζν, νη άιιεο εκέξεο ζα ρξεψλνληαη κε 

ρακειφηεξα πνζνζηά γηα λα εμηζνξξνπεζεί ε θαηάζηαζε. Απηφ νλνκάδεηαη ππέξβαζε 

πξνυπνινγηζκνχ.  

Ωζηφζν, θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ ρξέσζεο, δελ ζα 

ρξεσζείηε ζε θακία πεξίπησζε πεξηζζφηεξν απφ ην κέζν αξηζκφ ησλ εκεξψλ ελφο κήλα 

(πεξίπνπ 30,4) επί ηνλ εκεξήζην πξνυπνινγηζκφ ζαο. Γηα θακπάληεο πνπ έρνπλ ηεζεί ζε 

παχζε ζηε κέζε ελφο κήλα ή, νη νπνίεο δελ εθηεινχληαη γηα νιφθιεξν ην κήλα, 
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ελδέρεηαη λα δείηε αζπλέπεηεο αλάκεζα ζηνπο κέζνπο εκεξήζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ζαο 

θαη ηηο ζπλνιηθέο δαπάλεο ζαο. (37) 

 3.9  Γηθηχσζε κέζσ ζπλεξγαδφκελσλ ηζηνζειίδσλ 

Η Google ζπλεξγάδεηαη κε έλα ηεξάζηην δίθηπν ηζηνζειίδσλ, φπνπ κπνξνχλ λα 

εκθαληζηνχλ νη δηαθεκίζεηο ησλ πειαηψλ ηεο, ζε κνξθή θεηκέλνπ ή εηθφλαο, απμάλνληαο 

ην πιήζνο ησλ δπλεηηθψλ πειαηψλ ησλ δηαθεκηδφκελσλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην κήλπκα 

ηεο δηαθήκηζήο ζαο θζάλεη ζην ζσζηφ θνηλφ, ηελ ζσζηή ψξα. 

 3.10  Αμηνιφγεζε απφδνζεο δηαθεκίζεσλ 

Έρνληαο επηιέμεη ηηο θακπάληεο δηαθεκίζεσλ, θαηεπζπλφκαζηε ζηελ θαξηέια 

Γίθηπα (Networks) ηνπ ινγαξηαζκνχ Adwords θαη έπεηηα επηιέγνπκε λα δνχκε φιεο ηηο 

ιεπηνκέξεηεο απφ ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ κελπκάησλ καο. ην ζεκείν απηφ κπνξνχκε λα 

δνχκε φιεο ηηο ηζηνζειίδεο ζηηο νπνίεο εκθαλίζηεθαλ νη δηαθεκίζεηο καο, φπσο επίζεο 

θαη ζηαηηζηηθά πνπ επηηξέπνπλ λα αμηνινγήζνπκε ηελ απφδνζή ηνπο. Να αλαθέξνπκε φηη 

ν δείθηεο ηνπ πνζνζηνχ θιηθ (CTR) ζηηο ηζηνζειίδεο εκθάληζεο δηαθεκίζεσλ ζα είλαη 

ινγηθά ρακειφηεξνο απφ απηφλ πνπ δηεμάγεηαη απφ ηηο αλαδεηήζεηο ζην Google. Έπεηηα 

απφ θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηξήζεσλ, ν δηαρεηξηζηήο ζα είλαη ηθαλφο λα θξίλεη πνηεο 

ηζηνζειίδεο θέξνπλ ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη εμαηνκηθεπκέλε 

δηαρείξηζε βάζεη ηνπ θφζηνπο αλά θιηθ (CPC), ζέηνληαο πςειφηεξν πξνυπνινγηζκφ ζε 

απηέο ηηο ζειίδεο πνπ ρξεηάδεηαη. 

 

 3.10.1 Δείθηεο αμηνιόγεζεο 

 Η επηηπρία κε ηελ εθαξκνγή Adwords δηαθέξεη γηα θάζε επηρείξεζε θαη 

εμαξηάηαη απφ ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ζηφρνπο. Παξφια απηά, ππάξρνπλ κεξηθά ζέκαηα 

πνπ αλ πξνζερζνχλ ζα ππνδείμνπλ ηελ επηηπρία ζηηο δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο. 

 Γείθηεο πνζνζηνχ θιηθ (Clickthrough Rate – CRT): Απνηειεί έλαλ άκεζν 

ηξφπν αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ηεο θακπάληαο ζαο, δείρλνληαο ην ξπζκφ ησλ ρξεζηψλ 

πνπ θάλνπλ θιηθ ζηε δηαθήκηζε έπεηηα απφ εκθάληζε απηήο ζηε πεξηήγεζή ηνπο. Γεληθά, 

φηαλ ηνλ ζπλαληάκε θάησ ηνπ 1% θαλεξψλεη φηη ε δηαθήκηζε δελ είλαη αξθεηά 

ζηνρεπκέλε πξνο ην θνηλφ. 
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Γείθηεο θιηθ & δηαηήξεζεο ζηε ζειίδα (View-through Conversions – VTC): 

Αλήθεη ζηνπο άκεζνπο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο, φπνπ ε κεηαηξνπή πξνζκεηξάηαη κεηά απφ 

θάπνην ρξφλν έθζεζεο ζηε δηαθήκηζε θαη ηνπιάρηζηνλ κία ή πεξηζζφηεξεο θνξέο. (18) 

 Καηάζηαζε ιέμεο – θιεηδηνχ (Keyword status): Όηαλ κηα ιέμε – θιεηδί έρεη ην 

ραξαθηεξηζκφ eligible ζεκαίλεη φηη είλαη επηιέμηκε γηα ηε ρξήζε ζε δηαθεκίζεηο. 

Κάλνληαο θιηθ ζην εηθνλίδην ηεο ζηήιεο θαηάζηαζεο κπνξείηε λα δείηε πεξηζζφηεξεο 

ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ εμαηνκηθεπκέλε απφδνζε ηεο εθάζηνηε ιέμεο. 

 Μέζε ζέζε (Average position): Κάλνληαο θιηθ ζηελ αληίζηνηρε ζηήιε ηεο 

θαξηέιαο Κακπάληεο ηνπ ινγαξηαζκνχ Adwords κπνξείηε λα εμαθξηβψζεηε ζε πνην 

επίπεδν εκθαλίδεηαη ε δηαθήκηζή ζαο ζηα απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο. ε θάζε ζειίδα 

αλαδήηεζεο εκθαλίδνληαη έσο έληεθα δηαθεκίζεηο, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη εάλ ε κέζε 

ζέζε ηεο δηαθήκηζήο ζαο είλαη κεγαιχηεξε απφ έληεθα, δελ εκθαλίδεηαη ζηελ πξψηε 

ζειίδα ησλ απνηειεζκάησλ. ηφρνο κηαο επηηπρεκέλεο δηαθήκηζεο είλαη ε εκθάληζή ηεο 

ζηελ πξψηε ζειίδα απνηειεζκάησλ, έηζη ψζηε λα είλαη πην εχθνια πξνζβάζηκε πξνο ην 

θνηλφ. 

 Πξνζθνξέο δεκνπξαζίαο πξψηεο ζειίδαο (First Page Bids): Απνηεινχλ ην 

θφζηνο αλά θιηθ πνπ ρξεηάδεηαη λα νξηζηεί έηζη ψζηε ε δηαθήκηζή ζαο λα εκθαληζηεί 

ζηελ πξψηε ζειίδα αλαδεηήζεσλ. Δληνπίδεηαη ζηελ εθαξκνγή Adwords ζηελ θαξηέια 

Keyword θαη ζηε ζηήιε ηεο θαηάζηαζεο ηεο δηαθήκηζεο (Status) θαη ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ε ηηκή πνπ πξνζθέξεηαη είλαη πςειή, ρσξίο ηαπηφρξνλα ε δηαθήκηζή ζαο λα 

βξίζθεηαη ζηελ πξψηε ζειίδα απνηειεζκάησλ ζεκαίλεη φηη δελ είλαη ζπζρεηηζκέλε ζην 

βαζκφ πνπ ζα έπξεπε. 

 Βαζκφο πνηφηεηαο (Quality score): Απνηειεί έλα πνιχ ζεκαληηθφ δείθηε ζηελ 

θαηάηαμε ηεο εθάζηνηε δηαθήκηζεο. Κάζε ιέμε – θιεηδί ιακβάλεη έλα βαζκφ πνηφηεηαο, 

δείθηεο πνπ φζν κεγαιχηεξν κέγεζνο έρεη, ηφζν πςειφηεξε ζέζε παίξλεη ε δηαθήκηζε 

ζηα απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο, ελψ ηαπηφρξνλα θνζηνινγείηαη ρακειφηεξα απφ ηε 

Google. (8) 

 

 3.11  Σπκπιεξσκαηηθέο εθαξκνγέο Google 

 Γηα κεγαιχηεξε εκβάζπλζε ζηα πξντφληα πνπ αθνξνχλ ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

απφδνζεο, ε Google πξνζθέξεη δσξεάλ ηηο παξαθάησ δχν, κε ζθνπφ λα αληηιεθζεί ν 
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δηαρεηξηζηήο πνηεο ιέμεηο – θιεηδηά νδεγνχλ ζε πσιήζεηο ή εγγξαθέο θαη πνηεο απμάλνπλ 

απιά ηελ θηλεηηθφηεηα ηεο ηζηνζειίδαο. 

 Δληνπηζκφο κεηαηξνπψλ (Conversion tracking): ηηο δηαδηθηπαθέο δηαθεκίζεηο 

κεηαηξνπή ζπκβαίλεη φηαλ έλα θιηθ ζηε δηαθήκηζε νδεγεί άκεζα ην ρξήζηε ζε 

ζπκπεξηθνξά πνπ θξίλεηαη σο επηζπκεηή θαη πνιχηηκε, φπσο κηα αγνξά, κηα 

εγγξαθή ή κηα πξνβνιή ζπγθεθξηκέλεο ζειίδαο. Ο εληνπηζκφο ησλ κεηαηξνπψλ 

απηψλ απνηειεί έλα ηξφπν παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ επηζθέςεσλ 

ηεο δηαθήκηζεο ζε νπζηαζηηθέο δξάζεηο. 

 Google Analytics: Απνηειεί έλα εξγαιείν αλάιπζεο ηεο επηζθεςηκφηεηαο ηεο 

ηζηνζειίδαο, πξνβάιινληαο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πεγέο εχξεζεο, ηα ίρλε 

πεξηήγεζεο ηεο ηζηνζειίδαο, θαζψο θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ ειήθζεζαλ θαηά ηελ 

επίζθεςε ζηνλ ηζηφηνπν. Οπζηαζηηθά, απνηειεί κηα πεγή αλαηξνθνδφηεζεο ηνπ 

δηαρεηξηζηή ηεο ζειίδαο πνπ ζα απμήζεη ηελ απφδνζε, ηηο κεηαηξνπέο θαη θαη’ 

επέθηαζε ηα θέξδε απφ ηελ ηζηνζειίδα. (8) 

 

 3.12  Χξήζηκεο ζπκβνπιέο 

Η εθαξκνγή θάπνησλ ζπκβνπιψλ απφ ηηο παξαθάησ, ζα εμαζθαιίζνπλ ηελ 

επδνθίκεζε  ηεο δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο: 

 Γψζηε ζε θάζε εθζηξαηεία έλα θαηάιιειν φλνκα. Βεβαησζείηε φηη κπνξείηε 

λα εληνπίζεηε ηηο θακπάληεο ζαο εχθνια. Απηφ ζα θάλεη ηελ παξαθνινχζεζε 

θαη επεμεξγαζία αθφκε πην απιή. 

 Υσξίζηε θάζε θακπάληα ζε νκάδεο δηαθεκίζεσλ. Οη νκάδεο δηαθεκίζεσλ 

επηηξέπνπλ ζηε ηκεκαηνπνίεζε ηεο θακπάληαο ζε πνιιά κέξε γηα λα 

επηηεπρζεί αθφκε κεγαιχηεξε εζηίαζε θαη απιφηεηα. 

 Δπηθεληξσζείηε ζε έλα ζέκα ζε θάζε θακπάληα θαη δνκήζηε ην ινγαξηαζκφ 

Adwords ζχκθσλα κε ηελ ηζηνζειίδα πνπ ζηνρεχεη ε δηαθήκηζή ζαο. Απηφ 

ζα βνεζήζεη ζηελ απνδνηηθφηεξε επηινγή ιέμεσλ – θιεηδηά. 

 Πξνζπαζήζηε λα δεκηνπξγήζεηε ηνπιάρηζηνλ ηξεηο νκάδεο δηαθεκίζεσλ αλά 

θακπάληα. Ο αξηζκφο ησλ νκάδσλ δηαθεκίζεσλ πνπ ρξεηάδεζηε πνηθίιιεη 

αλάινγα κε ην κέγεζνο ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ θαη ην είδνο ηεο 

επηρείξεζήο ζαο, αιιά έρνληαο σο ζηφρν ηνπιάρηζηνλ ηξεηο νκάδεο 
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δηαθεκίζεσλ δηαζθαιίδεηαη φηη θαζεκία ζα είλαη ζηελά νξηζκέλε θαη κε 

επίθεληξν ηνλ πειάηε. (8) 

 Πξνζπαζήζηε λα κπείηε ζηε ζέζε ησλ πειαηψλ ζαο θαη λα ζθεθηείηε φπσο 

ζα έθαλαλ ηελ αλαδήηεζε απηνί, ρξεζηκνπνηψληαο ην πνιχ δχν – ηξεηο ιέμεηο 

ζαλ φξν αλαδήηεζεο. 

 Υξεζηκνπνηήζηε ην εξγαιείν ιέμεσλ – θιεηδηά ηεο Google, ην νπνίν εξεπλά 

ην ινγαξηαζκφ ζαο θαη πξνηείλεη ιχζεηο, λέεο ιέμεηο – θιεηδηά κε ζεηηθή ή 

αξλεηηθή ζπζρέηηζε. 

 Δπαλαπξνζδηνξίζηε ζπρλά ηηο ιέμεηο – θιεηδηά πνπ έρεηε νξίζεη, εάλ δελ 

πξνζδίδνπλ αμία ζηελ επηηπρία ηεο δηαθήκηζήο ζαο. 

 Πξνζηαηέςηε ηελ δηαθήκηζή ζαο απφ άζθνπεο εκθαλίζεηο πνπ δελ αθνξνχλ 

ην αληηθείκελν ηεο επηρείξεζήο ζαο, ρξεζηκνπνηψληαο αξλεηηθέο ιέμεηο – 

θιεηδηά. 

 Αμηνινγήζηε ηελ επηηπρία ηεο δηαθήκηζήο ζαο κέζα απφ ηηο δηαθνξεηηθέο 

νκάδεο δηαθεκίζεσλ πνπ έρεηε δεκηνπξγήζεη, ειέγρνληαο πνζνηηθά θαη 

πνηνηηθά ηηο ιέμεηο – θιεηδηά πνπ έρεηε ηνπνζεηήζεη. Παξαηεξείζηε ην 

κέγεζνο ησλ θιηθ πνπ έρνπλ ζπιιέμεη, ε νκάδα κε ην πςειφηεξν πνζνζηφ 

θιηθ (clickthrough) απνηειεί απηήλ πνπ νη ρξήζηεο βξίζθνπλ πην άκεζα 

ζρεηηδφκελε κε ηηο αλαδεηήζεηο ηνπο. 

 Σνπνζεηήζηε ηελ θαιχηεξε ιέμε – θιεηδί ηεο δηαθήκηζήο ζαο ζηελ 

επηθεθαιίδα ηεο δηαθήκηζεο. 

 Φξνληίζηε λα ηνλίζεηε ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο επηρείξεζήο ζαο 

κέζα ζην πιαίζην ηνπ θεηκέλνπ ηεο δηαθήκηζεο. 

 Μεηαδψζηε ην αίζζεκα ηεο ελέξγεηαο κέζα απφ ην θείκελν ηεο δηαθήκηζήο 

ζαο, δξάζε ηελ νπνία επηζπκείηε λα ιάβεη ν ρξήζηεο φηαλ κεηαθεξζεί ηε 

ζειίδα ζηφρν ηεο δηαθήκηζεο (π.ρ. Call today). 

 Καηεπζχλεηε ηνπο ρξήζηεο ζε ζπγθεθξηκέλν πξννξηζκφ ηεο ηζηνζειίδαο ζαο, 

πνπ είλαη άκεζα ζπζρεηηζκέλνο κε ην πεξηερφκελν ηεο δηαθήκηζεο θαη ηηο 

ιέμεηο – θιεηδηά πνπ ζέζαηε. (8, 24) 
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Δηθφλα 16: Παξάδεηγκα αλάδεημεο ησλ νξζψλ θαη ιαλζαζκέλσλ ηερληθψλ 

δεκηνπξγίαο δηαθήκηζεο Adwords (Πεγή: 8) 

 

 3.13  Ιζηνξίεο επηηπρίαο 

 3.13.1 Airtickets.gr 

Καζψο ε εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη 100% ζην ρψξν ηνπ δηαδηθηχνπ, ζέιεζε απφ 

ηελ αξρή λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ην δηαδίθηπν σο κέζν 

πξνψζεζεο θαη επηθνηλσλίαο. 

Αξρηθά πξνζπάζεζε λα πξνσζήζεη ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη κέζσ banner ζε 

δηάθνξα ειιεληθά portal. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο πξνβνιήο 

ήηαλ ηθαλνπνηεηηθά, φκσο ε airtickets.gr είρε πςειφηεξνπο ζηφρνπο αλαθνξηθά κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ επηζθεπηψλ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο θαη ησλ θξαηήζεσλ. Όηαλ ε εηαηξεία 

δηαπίζησζε φηη πάλσ απφ ην 90% ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ ρξεζηκνπνηεί κεραλέο 

αλαδήηεζεο γηα λα εληνπίζεη ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα αγνξάζεη, απνθάζηζε 

λα δνθηκάζεη ην δηαθεκηζηηθφ πξφγξακκα Google Adwords. 

Ο αξρηθφο ζηφρνο ηεο airtickets.gr ήηαλ ε αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο θαηά 20% 

θαη ησλ θξαηήζεσλ θαηά 10%. Σν ηειηθφ απνηέιεζκα ζίγνπξα δηθαίσζε ηηο πξνζδνθίεο 

ηεο εηαηξείαο, θαζψο κέζα ζε πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα πέηπρε αχμεζε 25% ζηελ 

επηζθεςηκφηεηα ηεο ηζηνζειίδαο ηεο θαη αχμεζε 15% ζηηο θξαηήζεηο ηεο. Όπσο ηφληζε ν 

θ. Κνληνγεψξγνο, δηεπζπληήο ηεο airtickets.gr, «Σν κεγαιχηεξν πιενλέθηεκα ηνπ Google 
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Adwords είλαη φηη πξνβάιεη ηε ζειίδα κε βάζε ηηο ιέμεηο – θιεηδηά πνπ έρνπκε επηιέμεη. 

Έηζη, είλαη δπλαηφ λα πξνζαξκφδνπκε ηηο δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο ζε ζρέζε κε απηέο 

πνπ αλαδεηνχλ νη ρξήζηεο. Δπίζεο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα πξνβάινπκε ηα 

δηαθεκηζηηθά κελχκαηα κφλν ζηνπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ πνπ καο ελδηαθέξνπλ, 

ρξεζηκνπνηψληαο σο θξηηήξην ηε γιψζζα θαη ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή φπνπ βξίζθνληαη. 

Η εθαξκνγή έρεη απνθαζηζηηθή ζπκβνιή ζηελ επηηπρία ηεο εηαηξείαο θαη ζην κέιινλ 

ππάξρεη ε δηάζεζε λα ζπλερηζηεί ε ρξήζε ηεο θαζψο πξνζθέξεη άξηζηε ζρέζε ηηκήο – 

απνηειέζκαηνο». (9) 

 

 3.13.2 Kariera.gr 

Απνηειεί κηα εγεηηθή δηαδηθηπαθή ηζηνζειίδα εχξεζεο εξγαζίαο ζηελ Διιάδα. 

Απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2007 απνηειεί κέινο ηνπ δηθηχνπ ηνπ CareerBuilder.com, ηνπ 

κεγαιχηεξνπ δηθηχνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζηηο ΗΠΑ. Η ζπλεξγαζία πξνζζέηεη ζην 

kariera.gr ρηιηάδεο λένπο ππνςήθηνπο ζε δηεζλέο επίπεδν. Ο αξρηθφο ζηφρνο ηνπ 

kariera.gr ήηαλ λα γίλεη ν κεγαιχηεξνο θαη πην αλαγλσξίζηκνο θνξέαο εξγαζίαο γηα ηελ 

αγνξά εξγαζίαο ζηελ Διιάδα, πξνζθέξνληαο άξηζηε πνηφηεηα ππεξεζηψλ ζε 

εξγαδνκέλνπο θαη εξγνδφηεο. Ωζηφζν, ν επξχηεξνο ζθνπφο ηεο εηαηξίαο πιένλ είλαη λα 

θξνληίζεη ψζηε λα βξεζεί “Ο θαηάιιεινο άλζξσπνο ζηελ θαηάιιειε ζέζε!” 

Ο ζηφρνο ηνπ kariera.gr, κε δεδνκέλε ηελ εγεηηθή ηνπ ζέζε ζην ρψξν ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ είλαη ε αχμεζε ησλ λέσλ ρξεζηψλ ηεο ηζηνζειίδαο θαζψο θαη ε 

πξνζέιθπζε αλζξψπσλ πνπ ελδηαθέξνληαη άκεζα γηα εξγαζία θαη ζα ππέβαιιαλ 

βηνγξαθηθφ ζε θάπνηα απφ ηηο αγγειίεο πνπ δεκνζηεχνπλ νη εξγνδφηεο-πειάηεο ηνπ. 

Σα ζηειέρε ηνπ kariera.gr, ρξεζηκνπνηψληαο πνηθίια κέζα πξνβνιήο θαη 

δηαδηθηπαθέο ζπλεξγαζίεο κάξθεηηλγθ ζπκπεξηέιαβαλ ζηε ζηξαηεγηθή ηνπο ηελ 

εθαξκνγή Google AdWords. Αξρηθά, επέλδπζαλ έλα ππνηππψδεο πνζφ γηα λα 

κεηξήζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα απηνχ ηνπ κέζνπ, θαηαιήγνληαο απηήλ ηε ζηηγκή ην 

Google Adwords λα απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά θαη αμηφπηζηα κέζα πξνβνιήο ηνπο. 

Δμ' αξρήο έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ήηαλ ε επηθνηλσλία λα είλαη πνιχ 

ζηνρεπκέλε ψζηε λα επηηπγράλεηαη κεγάινο αξζκφο επηζθεπηψλ αιιά, παξάιιεια, απηνί 

νη επηζθέπηεο λα ππνβάιινπλ βηνγξαθηθφ ψζηε ην θφζηνο αλά βηνγξαθηθφ λα παξακέλεη 

ζε ρακειά επίπεδα. 

Σν kariera.gr κε ηελ θαζνξηζκέλε ζπκβνιή ηεο Διιεληθήο νκάδαο ηεο Google 

κέζσ ηνπ βειηηζηνπνίεζεο πνπ δηεμήγαγαλ, θαηάθεξαλ λα απμήζνπλ ηφζν πνζνηηθά φζν 
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θαη πνηνηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπλεξγαζίαο. Απφ ην 2008 ην θφζηνο γηα θάζε λέν 

βηνγξαθηθφ κεηψζεθε θαηά 60% θαη είλαη πιένλ ην ρακειφηεξν ζε φιν ην Careerbuilder 

network ηεο Δπξψπεο (16 ρψξεο)! 

Ο θ. Φάλεο Ρήγαο, Managing Director S.E. Europe ηνπ kariera.gr, καο αλέθεξε 

ραξαθηεξηζηηθά «ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηνπ Google Adwords έγθεηηαη ζην 

γεγνλφο φηη είλαη κηα απφ ηηο πην απνηειεζκαηηθέο θαη κεηξήζηκεο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο 

ζπγθξηηηθά κε πνιιέο άιιεο. Έρεηο ηε δπλαηφηεηα θάζε θνξά λα δηακνξθψλεηο ηηο 

παξακέηξνπο πξνβνιήο ζε ζπλάξηεζε κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ζνπ». Σν Google 

Adwords βνήζεζε ην kariera.gr λα απεπζπλζεί ζην θνηλφ πνπ ην ελδηέθεξε άκεζα, 

νηθνλνκηθά, ζηνρεπκέλα, θαη απνηειεζκαηηθά. (14) 

 

 3.13.3 Spitogatos.gr 

Ιδξχζεθε ην Μάην ηνπ 2006 θαη απνηειεί κηα θαηλνηφκν θαη πξσηνπνξηαθή 

πξνζέγγηζε ηνπ Real Estate κε θχξην ζηφρν ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηχπνπ “one-stop-

shop” γηα ηελ αλαδήηεζε θαη πξνζθνξά αθηλήησλ θπξίσο ζηελ Διιάδα, αιιά θαη ηελ 

Κχπξν θαη άιιεο Βαιθαληθέο ρψξεο. 

Αξρηθά ε ππεξεζία πξνζέιθπε θπξίσο κεζίηεο θαη άιινπο επαγγεικαηίεο ηνπ 

Real Estate, αιιά επηζπκνχζε λα πξνζεγγίζεη πεξηζζφηεξνπο ηδηψηεο, νη νπνίνη ζα 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ ηζηνζειίδα γηα αλαδήηεζε θαηνηθίαο. 

Οη ππεχζπλνη, έρνληαο δνθηκάζεη δηάθνξνπο ηξφπνπο δηαδηθηπαθνχ marketing 

(banners ζε ηζηφηνπνπο, άκεζα e-mails θηι), ζπκπεξηέιαβαλ ζηε ζηξαηεγηθή ηνπο θαη ην 

Google AdWords. Αξρηθά, επέλδπζαλ έλα κηθξφ ρξεκαηηθφ πνζφ, αιιά κεηά ηα πξψηα 

απνηειέζκαηα δε δίζηαζαλ λα απμήζνπλ θαηά πνιχ ηνλ εκεξήζην πξνυπνινγηζκφ ηνπο 

(daily budget), θηάλνληαο ζήκεξα ζε αχμεζε κεγαιχηεξε απφ 450%.  

Μέζσ ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπο ζην Google AdWords νη ππεχζπλνη ηνπ 

Spitogatos.gr θαηάθεξαλ λα απμήζνπλ ηφζν πνζνηηθά, φζν θαη πνηνηηθά ηνπο ρξήζηεο 

ηεο ππεξεζίαο. Υαξαθηεξηζηηθά, ν θ. Γεκήηξεο Μειαρξνηλφο, Managing Director – 

Spitogatos.gr, καο αλέθεξε φηη ράξε ζην Google AdWords, ην νπνίν ζηηο αξρέο ηνπ 2009 

απνηεινχζε ηελ πεγή ηνπ 20%-25% ηεο επηζθεςηκφηεηαο ηνπ ηζηνηφπνπ, απμήζεθαλ 

θαηά πνιχ κεγάιν πνζνζηφ νη ηδηψηεο-ρξήζηεο, θαζψο θαηάθεξαλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα 

άθξσο ζηνρεπκέλε θαη νηθνλνκηθή ζηξαηεγηθή.  

Δπηπιένλ, απφ άπνςε θφζηνπο, ν ίδηνο δειψλεη ραξαθηεξηζηηθά φηη «ην Google 

AdWords είλαη πνιχ πην νηθνλνκηθφ απφ άιιεο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο, ελψ παξάιιεια 
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φζν θη αλ απμάλνπκε ηνλ πξνυπνινγηζκφ καο ζην AdWords, κε ηελ θαηάιιειε 

παξακεηξνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ δηαηεξνχκε ηελ ίδηα θαηαπιεθηηθή ζρέζε θφζηνπο-

απφδνζεο. Απηφ καο επηηξέπεη λα θάλνπκε πην αζθαιείο εθηηκήζεηο γηα ην κέιινλ θαη λα 

ειέγρνπκε ηα θφζηε». 

Σν Google AdWords βνήζεζε ην Spitogatos.gr λα απεπζπλζεί ζην θνηλφ πνπ ην 

ελδηέθεξε άκεζα, ζηνρεπκέλα θαη νηθνλνκηθά, ελψ ε δηαδηθηπαθή απηή ππεξεζία 

θαζίζηαηαη ρξφλν κε ην ρξφλν κία απφ ηηο πην δπλακηθέο θαη θαηλνηφκεο ηνπ online Real 

Estate. (11) 

 

 3.13.4 Usableweb 

Η εηαηξεία έρεη έδξα ην Ηξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη είλαη κία απφ ηηο πξψηεο 

εηαηξίεο πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζην ρψξν ηεο ζπκβνπιεπηηθήο δηαδηθηχνπ ζηελ 

ειιεληθή αγνξά. Η εηαηξία ηδξχζεθε ην 2004 θαη έθηνηε αλαπηχρζεθε ηαρχηαηα, κε 

απνηέιεζκα ζήκεξα λα έρεη ζην δπλακηθφ ηεο 22 ππαιιήινπο. Η εηαηξία πξνζθέξεη 

ππεξεζίεο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, δηαδηθηπαθνχ marketing, θαηνρχξσζεο domain θαη 

θηινμελίαο ηζηνζειίδσλ. Καηά ηα ηειεπηαία ρξφληα νη ηνκείο δξάζεο ηεο κε ηελ 

ηαρχηεξε αλάπηπμε αθνξνχζαλ θπξίσο ππεξεζίεο θαηνρχξσζεο domain names θαη 

θηινμελίαο ηζηνζειίδσλ. Μέζα ζην 2007, νη πσιήζεηο ηεο εηαηξίαο απμήζεθαλ θαηά 90% 

θαη πιένλ ε Usableweb είλαη κηα απφ ηηο ηξεηο κεγαιχηεξεο εηαηξίεο θαηνρχξσζεο 

domain names ζηελ Διιάδα. 

Η Usableweb γηα λα πξνζειθχζεη πειάηεο επελδχεη ην 70-80% ηνπ 

δηαθεκηζηηθνχ ηεο πξνυπνινγηζκνχ ζην Google AdWords. Γηα απηφλ ην ιφγν ε εηαηξία 

ζπλερψο αλαδεηά λένπο ηξφπνπο λα αμηνπνηήζεη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ην AdWords 

ηφζν γηα λα απμήζεη ηα έζνδά ηεο, φζν θαη γηα λα ρηίζεη ην επηρεηξεκαηηθφ ηεο πξνθίι 

ζηελ ειιεληθή αγνξά. Ο θ. Γεκήηξηνο Αλζνπιάθεο, ζπληδξπηήο ηεο Usableweb 

επηζεκαίλεη φηη «φηαλ ε εηαηξία καο μεθίλεζε λα ρξεζηκνπνηεί ην AdWords νη βαζηθνί 

δηαθεκηζηηθνί καο ζηφρνη ήηαλ ε αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο ηεο ζειίδαο καο ζην 

δηαδίθηπν, ε παξαθνινχζεζε θαη ε βειηίσζε ηνπ πνζνζηνχ κεηαηξνπήο ησλ επηζθεπηψλ 

ζε πειάηεο θαη ε θαζηέξσζή καο ζηελ ειιεληθή αγνξά». Απφ ηελ αξρή ν θ. Αλζνπιάθεο 

ήηαλ αηζηφδνμνο φηη ην AdWords ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ηελ εηαηξία λα επηηχρεη ηνπο 

ζηφρνπο ηεο, βαζηδφκελνο ηφζν ζηελ επηηπρία ηεο ππεξεζίαο αλαδήηεζεο, φζν θαη ζηελ 

απήρεζε ηνπ Γηθηχνπ Πεξηερνκέλνπ ηεο Google. 
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χκθσλα κε ηνλ θ. Αλζνπιάθε ε πξψηε θακπάληα κε ρξήζε ηνπ Γηθηχνπ 

Πεξηερνκέλνπ θαη ζηνρεπκέλεο ηνπνζέηεζεο (placement targeting) μεθίλεζε θαζαξά απφ 

πεξηέξγεηα. Σα ζεηηθά απνηειέζκαηα θάλεθαλ πνιχ γξήγνξα θαη ε δπλαηφηεηα 

πξνβνιήο ησλ δηαθεκίζεσλ ζην Γίθηπν Πεξηερνκέλνπ κε ηελ επηινγή ζηνρεπκέλεο 

ηνπνζέηεζεο έδσζαλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ εηαηξεία λα επεθηείλεη θαη λα ζηνρεχζεη ηηο 

θακπάληεο ζε πην ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ππνςεθίσλ πειαηψλ. Η Google έθεξε ηελ 

εηαηξεία ζε επαθή κε ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ κε ελδηαθέξνληα θαη αλάγθεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ δηαθεκίδνπκε ζην AdWords. 

Παξάιιεια, βνήζεζε ζηελ ελίζρπζε ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο θαη ηνπ πξνθίι ηεο 

Usableweb ζηελ ειιεληθή Αγνξά. 

Πιένλ, ε Usableweb ζπληζηά ηηο θακπάληεο ζηνρεπκέλεο ηνπνζέηεζεο θαη ζηνπο 

πειάηεο ηεο σο ηελ πιένλ απνηειεζκαηηθή κέζνδν πξνβνιήο ησλ δηαθεκίζεψλ ηνπο ζην 

δηαδίθηπν. Με ηηο θακπάληεο ζηνρεπκέλεο ηνπνζέηεζεο νη δηαθεκίζεηο κπνξνχλ λα 

εκθαλίδνληαη ζε ηζηνζειίδεο εληφο ηνπ δηθηχνπ αλαδήηεζεο πεξηερνκέλνπ ηεο Google, 

ην νπνίν απεπζχλεηαη ζε 470 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ, δειαδή πεξίπνπ ην 

70% ηνπ ζπλφινπ ησλ ρξεζηψλ παγθνζκίσο. Μπνξνχκε λα νξίδνπκε ηελ εκθάληζε ησλ 

δηαθεκίζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ηζηνζειίδεο αλά θαηεγνξία, φπσο ε νηθνλνκία ή ε 

ηερλνινγία. Μαο αξέζεη ην γεγνλφο φηη ε Google ππνινγίδεη πφζεο εκθαλίζεηο πξνζθέξεη 

εκεξεζίσο  ε θάζε ηζηνζειίδα θη έηζη, βάζεη ησλ δηαθεκηζηηθψλ καο ζηφρσλ, κπνξνχκε 

λα επηιέγνπκε πνχ αθξηβψο ζα πξνβάιινπκε ηηο δηαθεκίζεηο καο. 

ρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηηο θακπάληεο ζηνρεπκέλεο 

ηνπνζέηεζεο ζην Γίθηπν Πεξηερνκέλνπ, ε εηαηξία πξαγκαηνπνίεζε εθηεηακέλεο 

αλαιχζεηο, δηεξεπλψληαο κεγέζε, φπσο νη εκθαλίζεηο, ην CTR (click through rate), θαη νη 

κεηαηξνπέο {απφ επηζθέπηεο ζε πειάηεο} πνπ ζεκεηψζεθαλ. Σν AdWords, κε ην Γίθηπν 

Πεξηερνκέλνπ θαη ηελ επηινγή ζηνρεπκέλεο ηνπνζέηεζεο, ελίζρπζε ζεκαληηθά ηα έζνδα 

ησλ πειαηψλ ηεο Usableweb, φπσο ε αχμεζε ζηηο πσιήζεηο θπξίσο απφ ηνλ ηνπξηζηηθφ 

θιάδν. Αλαθνξηθά κε ηελ επίδξαζε ηνπ AdWords θαη ηνπ Γηθηχνπ Πεξηερνκέλνπ ζηελ 

επηρείξεζε ε Usableweb σο εηαηξία πξνζέγγηζε λένπο πειάηεο θαη αγνξέο απφ νιφθιεξε 

ηελ Διιάδα, ελψ παξάιιεια, νη πειάηεο καο πξνζέγγηζαλ λένπο πειάηεο απφ φινλ ηνλ 

θφζκν. Όζνλ αθνξά ηνπο κειινληηθνχο ζηφρνπο γηα ην Γίθηπν Πεξηερνκέλνπ, ζθνπφο 

ηεο εηαηξείαο είλαη ε ρξήζε θαη άιισλ εηδψλ δηαθεκίζεσλ, φπσο δηαθεκίζεηο flash θαη 

βίληεν, θαζψο έσο ηψξα γηλφηαλ ρξήζε απνθιεηζηηθά δηαθεκίζεσλ θεηκέλνπ. (12) 
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 4 Γηαθεκίζεηο ζηα θνηλσληθά δίθηπα  

 4.1  Δηζαγσγή 

Η πην ζπρλή θαη ιεηηνπξγηθή επηρεηξεκαηηθή εθαξκνγή ζηα θνηλσληθά δίθηπα 

είλαη ε δηαθήκηζε. Όηαλ κηα λέα ππεξεζία απνθηά δεκνζηφηεηα, νη δηαθεκίζεηο είλαη ην 

πξψην ζέκα πνπ ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία. Η δηαθήκηζε σο κέζνδνο αλεχξεζεο εζφδσλ δελ 

απνηειεί ηε κνλαδηθή ιχζε αλαδήηεζεο νηθνλνκηθψλ πφξσλ. Σν πην δηάζεκν παηρλίδη 

World of Warcraft βαζίδεηαη ζηηο κεληαίεο εγγξαθέο, θζάλνληαο ην έλα δηζεθαηνκκχξην 

δνιάξηα εηεζίσο. Δλαιιαθηηθά, κηα δσξεάλ ππεξεζία κπνξεί λα πξνζθέξεηαη ζε κηα πην 

πιήξε έθδνζε έπεηηα απφ θάπνηα πιεξσκή, φπσο γηα παξάδεηγκα ην Flickr. 

Άιιε ππεξεζία ηχπνπ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, είλαη ην iStockPhoto, πνπ 

πξνζθέξεη επαγγεικαηηθέο θσηνγξαθίεο ζηα δηάθνξα κέζα, κε θάπνηα ζπλδξνκή κε 

ζθνπφ ηε ρξήζε ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ ηεο θσηνγξαθίαο. (7, 23) 

 4.2  Facebook 

Οη δηαθεκίζεηο ζηα θνηλσληθά δίθηπα πξφζθεξαλ αθφκα κηα νδφ πξνζέγγηζεο 

ηνπ θαηαλαισηή, ζπγθεθξηκέλα ην Facebook αχμεζε ηε δπλαηφηεηα ζηφρεπζεο, δίλνληαο 

ηελ επθαηξία ζηηο επηρεηξήζεηο λα έξζνπλ πην θνληά ζην επηηπρεκέλν θιηθ, φπσο απηφ 

κπνξεί λα θαζνξηζηεί απφ ηελ θαζεκηά. Οη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνχλ ηα θνηλσληθά δίθηπα 

γηα λα θξαηήζνπλ επαθέο κε θίινπο θαη ζπγγεληθά πξφζσπα, λα γλσξίζνπλ πνηεο 

επηρεηξήζεηο ιακβάλνπλ ηα «Like» ησλ θίισλ ηνπο, λα ζρνιηάζνπλ ζρεηηθά κε ηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, αιιά θαη λα «αλεβάζνπλ» θσηνγξαθίεο. Απνηεινχλ κέξνο κηαο 

εμειηζζφκελεο ζπδήηεζεο, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ζε έλα αλνηρηφ θαη απζεληηθφ 

πεξηβάιινλ θαη ην ίδην επηζπκνχλ λα ζπκβαίλεη απφ ηηο αγαπεκέλεο ηνπο επηρεηξήζεηο. 

Σν Facebook δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο λα δεκηνπξγήζνπλ 

πξνζσπηθέο θαη εμειηζζφκελε ζρέζε κε ηνπο πειάηεο ηνπο, κέζα απφ ηε δεκνζίεπζε 

πεξηερνκέλνπ ζηηο ζειίδεο ησλ ζαπκαζηψλ ηνπο (Fan Page), ιακβάλνληαο ηαπηφρξνλα 

αλαηξνθνδφηεζε απφ ηηο ελέξγεηεο ηνπο. Απηή ε ακθίδξνκε ζρέζε βνεζά ζηε 

κεηαηξνπή ησλ πειαηψλ ζηνπο κεγαιχηεξνπο ππνζηεξηθηέο ηνπο. Σν Facebook 

νπζηαζηηθά ήηαλ ε πξψηε πιαηθφξκα πνπ επηηξέπεη ηελ απνηειεζκαηηθή δηαθήκηζε απφ 

ζηφκα ζε ζηφκα (word of mouth) ζε ηφζν επξεία θιίκαθα. Οη δηαθεκίζεηο ηνπ 

πξνζθέξνπλ ηνλ πην ηζρπξφ ζπλδπαζκφ πξνζέγγηζεο θαη ζπζρέηηζεο πνπ δηαηίζεηαη 
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εκπνξηθά ζήκεξα, θαζψο πξνσζεί ηε ζχλδεζε αλζξψπσλ θαη επηρεηξήζεσλ κε θνηλά 

ελδηαθέξνληα. 

Ο ππξήλαο ηνπ Facebook είλαη έλα θνηλσληθφ γξάθεκα, έλαο ράξηεο αλζξψπσλ 

θαη ησλ ζπλδέζεσλ ηνπο κε φινπο θαη φια φζα ηνπο ελδηαθέξνπλ. Οη κεγαιχηεξεο 

επηρεηξήζεηο απνηεινχλ κέξνο απηνχ ηνπ γξαθήκαηνο, είηε κέζα απφ ηε ζειίδα ηνπο 

(Fan Page), είηε κέζα απφ ηελ πινπνίεζε πξφζζεησλ εθαξκνγψλ ζηελ εηαηξηθή ηνπο 

ηζηνζειίδα. (25) 

Οη δηαθεκίζεηο ηνπ Facebook έρνπλ ελζσκαησζεί κέζα ζηελ δηαδηθηπαθή 

εκπεηξία ησλ ρξεζηψλ, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη νη δηαθεκηζηέο κπνξνχλ λα ζηνρεχζνπλ 

ζε δπλεηηθνχο πειάηεο πξηλ πξαγκαηνπνηήζνπλ νπνηαδήπνηε έξεπλα, πξνζθέξνληαο 

αιιειεπίδξαζε θαη ζπζρέηηζε πνπ δελ έρνπλ ζπλαληήζεη ζε άιιεο πιαηθφξκεο. 

Η δηαθνξά κε ηελ θιαζηθή αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν είλαη φηη ζην Facebook νη 

δηαθεκίζεηο πξνβάιινληαη κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηα κέιε ηνπ κνηξάδνληαη θαη 

έρνπλ δεκνζηεχζεη ζην πξνθίι ηνπο, ελψ ζηελ θιαζηθή αλαδήηεζε κε βάζε απηφ πνπ 

λνκίδεη ν δηαθεκηζηήο φηη αλαδεηά ν εθάζηνηε ρξήζηεο. 

Μέζα απφ κηα ζεηξά ηπραίσλ θνηλσληθψλ ελεξγεηψλ, φπσο Like ζηε ζειίδα, ή 

ζπκκεηνρή ζε θάπνην event, νη άλζξσπνη κπνξνχλ γξήγνξα λα αιιειεπηδξνχλ κε ηηο 

επηρεηξήζεηο, δίρσο λα αθήλνπλ θαλ ην πξνζσπηθφ ηνπο πξνθίι. Όηαλ ζπκβεί θάηη απφ 

ηα παξαπάλσ, ν ρξήζηεο βιέπεη φηη ην φλνκα θάπνηνπ θίινπ ηνπ ζηε δηαθήκηζε, 

δίλνληαο ηελ αίζζεζε ηεο πξνζσπηθήο ζχζηαζεο, φπσο θαη ζηελ πξαγκαηηθή δσή. Απηή 

ε πξαθηηθή απμάλεη θαηά 68% ηελ πηζαλφηεηα λα ζπκφκαζηε ηε δηαθήκηζε θαη δίλεη 

δηπιάζηεο πηζαλφηεηεο ζηελ απνκλεκφλεπζε ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο ηεο εηαηξείαο. 

Γηα ηε δεκηνπξγία κηαο επηηπρεκέλεο δηαθήκηζεο ζην Facebook, απαηηνχληαη 

ηξία απιά βήκαηα. Πξψηνλ, ε αλαγλψξηζε ησλ ζηφρσλ ηεο εηαηξείαο, δεχηεξνλ ε 

ζηφρεπζε ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ θαη ην είδνο ηεο αιιειεπίδξαζεο πνπ αλακέλεηο απφ 

ηελ πξνβνιή ηεο θαη ηξίην ε δεκηνπξγία ηεο δηαθήκηζεο (ηίηινο, θείκελν, θσηνγξαθία 

θαη πξννξηζκφο url) θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

Όζνλ αθνξά ηε δεκηνπξγία ηεο δηαθήκηζεο, ν πξννξηζκφο ζηφρνο ζα πξέπεη λα 

νδεγεί ζηελ ελέξγεηα πνπ επηζπκνχκε λα ιάβεη ν δπλεηηθφο πειάηεο. Ο ηίηινο ζα πξέπεη 

λα ζπλδέεη ηνλ πξννξηζκφ url κε ηε δηαθήκηζε, νπφηε εάλ ε δηαθήκηζή καο νδεγεί ζηε 

ζειίδα ζην Facebook ζα ήηαλ θξφληκν ν ηίηινο λα έρεη ην φλνκα ηεο ζειίδαο. Ο κέγηζηνο 

αξηζκφο ραξαθηήξσλ πνπ δέρεηαη είλαη 25. Σν θείκελν ηεο δηαθήκηζεο κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη έσο 135 ραξαθηήξεο, γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο 
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πνπ πξνσζείηαη. Γηα ηελ αχμεζε ησλ θιηθ θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ην ρξήζηε, 

βεβαησζείηε φηη ρξεζηκνπνηείηαη ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο ή θξάζεηο πνπ θηλεηνπνηνχλ ηνλ 

θαηαλαισηή, φπσο κάζεηε πεξηζζφηεξα ηψξα, ή θάληε Like ζηε ζειίδα καο γηα εηδηθέο 

πξνζθνξέο θηι. Η θσηνγξαθία ηεο δηαθήκηζεο ζα πξέπεη λα είλαη επθξηλήο, δηαθξηηή θαη 

άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ην πεξηερφκελν ηεο δηαθήκηζεο. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

δεκηνπξγίαο ηεο δηαθήκηζεο ε εθαξκνγή παξέρεη απηνκαηνπνηεκέλεο ηξνπνπνηήζεηο σο 

πξνηάζεηο γηα βειηηζηνπνίεζε ηεο θαηαρψξηζεο. 

Πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη απνηειεί ε ζηφρεπζε ηνπ θνηλνχ, έηζη ψζηε λα 

απεπζπλζεί ε δηαθήκηζε ζην ρξήζηε πνπ ζρεηίδεηαη πην άκεζα κε ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο 

ζηφρνπο. Πεδία πνπ κπνξεί λα νξίζεη ν δηαθεκηζηήο είλαη ε ηνπνζεζία, πφιε, πεξηνρή 

θαη ρψξα, δεκνγξαθηθά ζηνηρεία φπσο ε ειηθία, ην γέλνο, ε γιψζζα θαη ε νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε, ηα ελδηαθέξνληά ηνπ, φπσο ρφκπη θαη ζπλήζεηεο, ηελ εθπαηδεπηηθή θαη 

επαγγεικαηηθή ηνπ θαηάζηαζε. 

Όζνλ αθνξά ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο δηαθήκηζεο ππάξρνπλ δχν ηξφπνη 

δηαρείξηζεο. Ο έλαο ξπζκίδεηαη κε βάζε ην εκεξήζην θφζηνο πνπ κπνξεί λα δηαηεζεί γηα 

ηελ ηξέρνπζα δηαθήκηζε θαη ν άιινο κε βάζε ηε ζπλνιηθή δαπάλε πνπ ζα μνδεπηεί 

κεηαμχ θάπνηαο ρξνληθήο πεξηφδνπ. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο πξνβνιήο ηεο δηαθήκηζεο 

κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί είηε ζπλερφκελα απφ κηα εκεξνκελία έλαξμεο θαη κεηά, είηε ζε 

ζπγθεθξηκέλεο εκέξεο. Σέινο, ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πιεξσκήο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

θνζηνιφγεζεο ζχκθσλα κε ηα θιηθ πνπ ιακβάλεη ε δηαθήκηζε θαη αθνξά ρξέσζε ηνπ 

ινγαξηαζκνχ ζε θάζε θιηθ (CPC) θαη ε θνζηνιφγεζε βάζεη ησλ εκθαλίζεσλ πνπ 

παξνπζηάδεη ε δηαθήκηζε ζην Facebook, κέζνδνο πνπ πξνηείλεηαη ηδηαίηεξα φηαλ ζηφρνο 

είλαη ε αχμεζε ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο ηεο επηρείξεζεο ζην θνηλφ. 

Ιδηαίηεξε ζεκαζία θέξεη ε κέγηζηε πξνζθνξά ηηκήο πνπ πξνζθέξεηαη απφ ην 

δηαθεκηζηή γηα ηελ πξνβνιή ηεο δηαθήκηζεο. Σν Facebook πξνηείλεη κηα πξνζθνξά 

ζχκθσλα κε ηηο επηινγέο ζηφρεπζεο, ηελ νπνία κπνξεί ν δηαρεηξηζηήο λα δηαηεξήζεη 

εθφζνλ ηαηξηάδεη κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ. Γηαθνξεηηθά, κπνξεί λα επηιερζεί ν ζχλζεηνο 

ηξφπνο ηηκνιφγεζεο, φπνπ πξνηείλεηαη έλα εχξνο ηηκψλ κέζα ζην νπνίν αληαγσλίδνληαη 

άιιεο δηαθεκίζεηο παξφκνηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ππάξρνπλ ζεκαληηθέο πηζαλφηεηεο 

εκθάληζεο ηεο δηαθήκηζεο. Ο δηαρεηξηζηήο ζην πεδίν απηφ κπνξεί λα δηαηεξήζεη ηηο 

ππάξρνπζεο ηηκέο ή λα ζέζεη ηηο δηθέο ηνπ. (7, 23) 

Έπεηηα απφ ζχλδεζε ζηε δηαρείξηζε δηαθεκίζεσλ κπνξεί θάπνηνο λα ιάβεη 

ζηαηηζηηθέο πιεξνθνξίεο γηα θάζε θακπάληα, λα εμάγεη ιεπηνκεξείο αλαθνξέο θαη λα 
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ιάβεη γλψζε ζρεηηθά κε ηνπο ηχπνπο ησλ ρξεζηψλ πνπ αληαπνθξίλνληαη πεξηζζφηεξν 

ζηηο πξνβαιιφκελεο δηαθεκίζεηο. 

 Social (θνηλσληθφηεηα): ην πνζνζηφ ησλ εκθαλίζεσλ ηεο δηαθήκηζεο 

φηαλ νη ρξήζηεο βιέπνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα θίιν ηνπο λα ζρεηίδεηαη κε 

απηή. 

 Clicks (θιηθ): θάζε θνξά πνπ ν ρξήζηεο θάλεη θιηθ ζηε δηαθήκηζε 

 Impressions (εκθαλίζεηο): θάζε θνξά πνπ εκθαλίδεηαη ε δηαθήκηζε ζην 

ρξήζηε, αλεμάξηεηα απφ ηελ ελέξγεηα πνπ ιακβάλεη απηφο. 

 CTR (click through rate – δείθηεο θιηθ): ν αξηζκφο ησλ θιηθ πνπ ιακβάλεη 

ε δηαθήκηζε δηαηξεκέλνο κε ηνλ αξηζκφ ησλ εκθαλίζεσλ ηεο δηαθήκηζεο 

ηελ ίδαη ρξνληθή πεξίνδν. 

 Average CPC (cost per click – θφζηνο αλά θιηθ): ην κέζν πνζφ πιεξσκήο 

γηα θάζε θιηθ ζηε δηαθήκηζε. (9) 

Δλδεηθηηθά, παξαζέηνπκε ηνλ παξαθάησ πίλαθα, φπνπ εκθαλίδνληαη νη ρξήζηεο 

θαη ν κέζνο κεληαίνο ρξφλνο πεξηήγεζεο αλά ρξήζηε ζηα θνηλσληθά δίθηπα, κε ζθνπφ λα 

γίλεη αληηιεπηφ ην κέγεζνο ηνπ θνηλνχ πνπ απεπζχλεηαη ε δηαθήκηζε θαη ν ζεκαληηθφο 

ρξφλνο πνπ δαπαλάηαη ζηα κέζα απηά. πγθεθξηκέλα ζηηο Η.Π.Α. ν ρξφλνο πνπ 

δαπαλάηαη ζηα θνηλσληθά δίθηπα είλαη ζρεδφλ δηπιάζηνο απφ ηνλ αληίζηνηρν ζε portals 

θαη ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο. (7) 

Δηθφλα 17: Χξήζηεο θαη κεληαίνο ρξφλνο πεξηήγεζεο ζηα θνηλσληθά δίθηπα (Πεγή: 

7) 
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 5 Μειέηε πεξίπησζεο αθαδεκατθνχ ηδξχκαηνο 

 5.1  Αλάιπζε ηεο πεξίπησζεο UT iSchool 

Παξφιν πνπ έρεη δνζεί αξθεηή πξνζνρή ζηελ εκπνξηθή επηηπρία ησλ 

δηαδηθηπαθψλ δηαθεκίζεσλ, ειάρηζην θσο έρεη ξηρηεί ζηηο επηπηψζεηο πνπ απηέο νη 

ηερληθέο ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ φηαλ πξνσζνχληαη δηαθεκίζεηο αθαδεκατθψλ 

πξνγξακκάησλ. πγθεθξηκέλα, ε εθαξκνγή Adwords ηεο Google – φληαο ν εγέηεο ηεο 

αγνξάο - ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα δηαθεκίζεη ηα πξνγξάκκαηα ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ 

Σέμαο θαη λα επαηζζεηνπνηήζεη ηφζν ηελ ηνπηθή, φζν θαη ηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα. 

Πεξίπνπ ην 80% ηεο δηαδηθηπαθήο θίλεζεο μεθηλά απφ ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο, ελψ ε 

Google δηαρεηξίδεηαη ην 44% απηήο ηεο αγνξάο ζε παγθφζκην θαη ηνπηθφ επίπεδν. 

ήκεξα, ηα πεξηζζφηεξα αθαδεκατθά ηδξχκαηα δηαζέηνπλ ηζηνζειίδα, κέζα απφ 

ηελ νπνία μεθηλά ε αθαδεκατθή θνίηεζε ησλ λενζπιιέθησλ γηα πεξηζζφηεξν απφ κηα 

δεθαεηία. χκθσλα κε παιαηφηεξεο έξεπλεο, κηα ζεκαληηθή πιεηνςεθία (80%) ησλ 

αηηνχλησλ παλεπηζηεκηαθήο θνίηεζεο πξαγκαηνπνηεί ηελ πξψηε ηεο επαθή κε ην 

αθαδεκατθφ ίδξπκα κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο απηνχ, κε κεγάιε πηζαλφηεηα απηή λα 

πξνέθπςε απφ ζπλδέζεηο κέζσ ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο. Οη πξνσζνχκελεο δηαθεκίζεηο 

ζηηο αλαδεηήζεηο απμάλνπλ ηελ έθζεζε ηνπ νλφκαηνο ηνπ παλεπηζηεκίνπ, απμάλνληαο 

θαηά ζπλέπεηα ηε δεκνηηθφηεηά ηνπ ζηνπο ππνςήθηνπο θνηηεηέο ηνπ ηδξχκαηνο. Σν 

εξψηεκα φκσο πνπ ηίζεηαη είλαη θαηά πφζνλ απηή ε πξφζζεηε έθζεζε παξαθηλεί ηνπο 

ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ λα αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξίεο, θάλνληαο θιηθ ζην ζχλδεζκν ηεο 

δηαθήκηζεο. 

Ο ζρεδηαζκφο ηεο κειέηεο έγηλε κε ζηφρν λα δηεξεπλεζνχλ νη κεραληζκνί αγνξάο 

ρνξεγνχκελσλ δηαθεκίζεσλ κε επηθέληξσζε ζηελ αχμεζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ 

δηαθεκηζηηθψλ ζηφρσλ ελφο ζνβαξνχ παλεπηζηεκηαθνχ ηκήκαηνο ησλ Ηλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο. Η κειέηε ηεο δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο ρσξίζηεθε ζε 

παγθφζκηα θαη ηνπηθή θιίκαθα γηα ηελ απνδνηηθφηεξε κέηξεζε ησλ αμηνινγήζεσλ ησλ 

δηαδηθηπαθψλ ρξεζηψλ. Παξαηεξψληαο ηελ πςειφηεξε ηηκή ηνπ θιηθ γηα ηηο ηνπηθέο 

αλαδεηήζεηο ππνζέηνπκε φηη εθεί ππάξρεη θαη κεγαιχηεξνο αληίθηππνο γηα ηηο 

δηαθεκίζεηο πνπ πξνβάιινληαη. Ο επφκελνο δηαρσξηζκφο ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηχπν ηεο 

δηαθήκηζεο ζε δηαθεκίζεηο κε εξψηεζε θαη δήισζε επηθεθαιίδα, κε ζηφρν λα γίλεη 

αληηιεπηή ε ζπζρέηηζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ δηαδηθηπαθψλ αλαδεηήζεσλ, κε ηελ 
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ηηκή ηνπ θιηθ γηα ηηο δειψζεηο επηθεθαιίδεο λα είλαη πςειφηεξε ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο 

νκνηφηεηαο κε ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαδεηήζεσλ. (17) 

εκαληηθφ εξψηεκα γηα ηελ κειέηε απνηειεί θαη ε ζπλνιηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα απηψλ ησλ δηαθεκίζεσλ ζπγθξηλφκελεο κε ηηο θνηλέο εκπνξηθέο 

δηαθεκίζεηο φπσο απηέο κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ βάζεη ηεο ηηκήο αλά θιηθ, θαζψο ιφγσ 

ηεο κε ζπληνληζκέλεο θχζεο ηνπο, νη δηεξγαζίεο ηεο αλαδήηεζεο δελ είλαη ζπλήζσο ηφζν 

ζχληνκεο θαη ζαθήο φζν κηαο ηππηθήο αλαδήηεζεο εκπνξηθήο ζπλαιιαγήο. 

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2006, δνκήζεθε θακπάληα Google Adwords γηα ηνπο 

ππνςεθίνπο πνπ αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο γηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζηνλ ηνκέα 

ηεο ηερλνινγίαο ησλ πιεξνθνξηψλ. Γεδνκέλνπ φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ 

ηνπ παλεπηζηεκίνπ ήηαλ κφληκνη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο ηνπ Austin, πάξζεθε ε απφθαζε 

δεκηνπξγίαο δχν εθζηξαηεηψλ κέζσ ηεο Google Adwords. 

 Γηαθήκηζε ηνπηθήο εκβέιεηαο (Austin, Texas) 

 Γηαθήκηζε παγθφζκηαο εκβέιεηαο 

Δπηπιένλ, θάζε δηαθήκηζε απνηεινχληαλ απφ δχν ηχπνπο δηαθεκίζεσλ: 

 Γηαθήκηζε κέζσ εξψηεζεο (Ready for an exciting graduate education in 

Information Sciences?) 

 Γηαθήκηζε κέζσ δήισζεο (Join us for an exciting graduate education in 

Information Sciences!) 

Έρνληαο δηαθνξεηηθέο ζειίδεο πξνζγείσζεο ηεο δηαθήκηζεο: 

 Σε ζειίδα ησλ δηαδηθηπαθψλ αηηήζεσλ γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα γηα ηελ 

θακπάληα ηνπηθήο εκβέιεηαο (http://www.ischool.utexas.edu/admissions/) 

 Σε ζειίδα ηεο παξνπζίαζεο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην παλεπηζηήκην γηα ηε 

θακπάληα παγθφζκηαο εκβέιεηαο (http://www.ischool.utexas.edu/about/) 

Μεηά ηε ζχληαμε ησλ θεηκέλσλ ησλ δηαθεκηζηηθψλ θαηαρσξήζεσλ, επφκελν 

βήκα είλαη επηινγή ησλ ιέμεσλ θιεηδηά βάζεη ηεο ζρέζεο ηνπο κε ην ζέκα-ζηφρν. Έλα 

ζχλνιν 53 ιέμεσλ θαη θξάζεσλ θιεηδηά ηνπνζεηήζεθαλ ζηηο δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο, 

κε εκεξήζην πξνυπνινγηζκφ 35,70 $ (17,86 $ αλά θακπάληα) θαη κε κέγηζηε πξνζθνξά 

αλά θιηθ ηα 0,75 $ θαη ζηηο δχν θακπάληεο, κε ζηφρν λα κελ μεπεξαζηεί ν 

πξνυπνινγηζκφο ησλ 500 $ αζξνηζηηθά απφ ηηο δχν θακπάληεο. Η έλαξμε πξνβνιήο ηνπο 

έγηλε ζηηο 16 Οθησβξίνπ 2006 θαη νινθιεξψζεθε ζηηο 28 Φεβξνπαξίνπ 2007, 

εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ γηα ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ θαη πεξίνδνο κε πςειή δήηεζε ζηηο δηαδηθηπαθέο αλαδεηήζεηο. (17) 

http://www.ischool.utexas.edu/admissions/
http://www.ischool.utexas.edu/about/
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Ο πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο εθζηξαηείαο Adwords ήηαλ λα απμεζεί ε απήρεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ζηνπο ππνςήθηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο πνπ 

αλαδεηνχζαλ πιεξνθνξίεο κέζσ ηεο Google. Οη δηαθεκίζεηο ζρεδηάζηεθαλ γηα λα 

πξνθαιέζνπλ ην ελδηαθέξνλ πξνο ην UT iSchool θαη ηα πξνγξάκκαηά ηνπ, 

πξνβάιινληαο ην εκπνξηθφ ζήκα θαη ην φλνκα ηνπ παλεπηζηεκίνπ κέζσ ηνπ ζπλδέζκνπ 

ζηελ επηθεθαιίδα ηεο δηαθήκηζεο. Η κέγηζηε ηηκή αλά θιηθ (CPC) πνπ θαζνξίζηεθε γηα 

ηελ πεξίνδν ηεο εθζηξαηείαο ήηαλ αληαγσληζηηθή κε φινπο ηνπο άιινπο 

δηαθεκηδφκελνπο ζε πνιιέο επηιεγκέλεο ιέμεηο θιεηδηά, κε αξθεηνχο γεληθφηεξνπο φξνπο 

θιεηδηά λα απνθιείνληαη ιφγσ ησλ πςειψλ ηηκψλ δεκνπξαζηψλ ηνπ θιηθ. Η Google 

Adwords θαηαγξάθεη κεηξήζεηο ησλ δηαθεκηζηηθψλ εθζηξαηεηψλ γηα ηε δηάξθεηα 

εθαξκνγήο ηνπο, φπσο ην κέζν φξν ηνπ θφζηνπο αλά θιηθ (CPC), ην θφζηνπο βάζεη 

εκθάληζεο (CTR) θαη ησλ άιισλ εμαηνκηθεπκέλσλ πξνδηαγξαθψλ ησλ ιέμεσλ θιεηδηά. 

Η παξαθάησ ιίζηα πεξηιακβάλεη ηηο ιέμεηο θαη θξάζεηο θιεηδηά πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηηο ρνξεγνχκελεο δηαθεκίζεηο, κε ηηο πεξηζζφηεξεο λα απνηεινχλ 

αθξηβείο αλαθνξέο κε θξηηήξην ην ηκήκα ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ 

θαη ηελ πνιηηεία ηνπ Σέμαο. (17) 

 

Austin Grad School  

Austin Graduate School 

Austin Information Science  

Dallas Graduate School 

Digital Archive Graduate School  

Grad School Austin 

Grad School for Information  

Science Graduate Education 

Graduate Education In Information  

Science Graduate Programs 

Graduate School  

Graduate School Information 

Graduate School of Library and Information  

Science Graduate Schools 

Houston Graduate School  

Information Architecture Schools 
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Information Management Graduate School  

Information Management Graduate Schools 

Information School Information Schools 

Information Science  

Information Science Graduate School 

Information Science Graduate Schools  

Information Science School 

Information Technology School  

iSchool 

Ischool Utexas  

Library Graduate School 

Masters Archives  

Masters Degree Archives 

Masters Degree Digital Archives  

Masters Degree Digital Libraries 

Masters Degree Information Architecture  

Masters Degree Information Studies 

Masters Degree Information Systems  

Masters Degree Knowledge Management 

Masters Degree Museums  

Masters Digital Archives 

Masters Digital Libraries  

Masters Information Architecture 

Masters Information Studies  

Masters Information Systems 

Masters Knowledge Management  

Masters Museums 

San Antonio Graduate School  

School of Information 

School of Library and Information Science  

Texas Graduate School 

University of Texas School of Information  

UT Austin Grad School 
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UT Austin iSchool  

UT iSchool 

UT School of Information 

 5.2  Απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο 

Οη Google Adwords θακπάληεο είραλ σο ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο απήρεζεο ηνπ UT 

iSchool, απνθηψληαο θαη θάπνηα θιηθ θαη αλαδχνληαο αξθεηέο ελδηαθέξνπζεο ηάζεηο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζηξαηείαο ζπλνιηθά 31,08 δνιάξηα δαπαλήζεθαλ ζε δξάζεηο 

κέζσ θιηθ, γηα ηηο ηέζζεξηο δηαζέζηκεο δηαθεκίζεηο UT iSchool, πνπ εληνπίζηεθαλ ζηε 

ηνπηθή θαη παγθφζκηα αγνξά ηεο Google. Σν κέζν θφζηνο αλά θιηθ (CPC) γηα ηηο 

δηαθεκίζεηο ζηελ ηνπηθή εθζηξαηεία ήηαλ 0,37 δνιάξηα, ελψ εθείλν γηα ηελ παγθφζκηα 

εθζηξαηεία ήηαλ θαηά έλα ζελη θζελφηεξν, ζηα 0,36 δνιάξηα. Όπσο πξναλαθέξζεθε, ην 

κέγηζην θφζηνο αλά θιηθ (CPC) πνπ δηαηίζεηαη γηα ηηο δχν εθζηξαηείεο ήηαλ 0,75 

δνιάξηα. Ωζηφζν ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, δελ ππήξραλ άιιεο δηαθεκίζεηο κε 

πςειφηεξεο πξνζθνξέο πνπ λα απνθιείνπλ ηηο εθαξκνδφκελεο δηαθεκίζεηο ηνπ 

πεηξάκαηνο, νπφηε δελ ζεσξείηαη απαξαίηεηε θάπνηα ζπκπιεξσκαηηθή αχμεζε ζηηο 

δηαθεκηζηηθέο πξνζθνξέο. Δλψ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζηξαηείαο παξήρζεζαλ πάλσ απφ 

200.000 εκθαλίζεηο, κφλν 86 θιηθ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο δηαζέζηκεο δηαθεκίζεηο. 

Απηφ κεηαθξάδεηαη ζε κηα κέζε αλαινγία θιηθ / εκθαλίζεσλ (CTR) 0,04% γηα ηελ 

εθαξκνδφκελε εθζηξαηεία, πνπ ζεσξείηαη ρακειή ζε ζχγθξηζε κε ην βηνκεραληθφ 

πξφηππν CTR ηνπ 1-2% γηα ηηο δηαθεκίζεηο banner. Απηφ δελ απνηειεί έθπιεμε, ιφγσ 

ηεο έκκεζεο θχζεο ησλ εξγαζηψλ ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ. (17) 

 

 

Δηθφλα 18 : Κακπάληεο Google Adwords, Οθηψβξηνο 2006 – Φεβξνπάξηνο 2007 

(Πεγή: 17). 
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Η ζχγθξηζε ησλ επηδφζεσλ ησλ ηνπηθψλ θαη παγθφζκησλ εθζηξαηεηψλ 

απνθάιπςε ηηο πην θαζνξηζηηθέο δηαθνξέο ηεο κειέηεο. Παξφιν πνπ ζεκαληηθά 

ιηγφηεξεο ηνπηθέο αλαδεηήζεηο έγηλαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο, ε κέζε αλαινγία 

θιηθ / εκθαλίζεσλ (CTR) γηα ηελ ηνπηθή εθζηξαηεία ήηαλ ζεακαηηθά πςειφηεξε (ζρεδφλ 

ηέζζεξηο θνξέο) απφ ηελ αξρηθή ππφζεζε (0,08%). Απηφ απνθαιχπηεη φηη ε αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ιέμεσλ-θιεηδηψλ ησλ δηαθεκίζεσλ θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην θφζηνο 

αλά θιηθ γηα ηνπο ηνπηθέο αλαδεηήζεηο ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ έλα δπλακηθφ αληίθηππν 

γηα ηελ απήρεζε ηεο δηαθήκηζεο ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ ηνπο. Όπσο 

αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, δχν ηχπνη θεθαιίδσλ ήηαλ δηαζέζηκνη γηα θάζε θακπάληα,  

 Γηαθήκηζε κέζσ δήισζεο 

 Γηαθήκηζε κέζσ εξψηεζεο 

Δμεηάδνληαο ηα ζπγθεληξσηηθά δεδνκέλα απφ ηηο δχν εθζηξαηείεο, είλαη ζαθέο 

φηη ε δήισζε - θεθαιίδα ηεο δηαθήκηζεο ("Join us for an exciting graduate education in 

information sciences!") μεπέξαζε ηελ απφδνζε ηεο εξψηεζεο - επηθεθαιίδαο ηεο 

δηαθήκηζεο ("Ready for an exciting graduate education in Information Sciences?") θαηά 

κέζν φξν 25%. Παξφιν πνπ δελ έρνπλ ζπγθεληξσζεί άιια ζηνηρεία αληαπφθξηζεο ησλ 

θαηαλαισηψλ γηα ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο θεθαιίδσλ, είλαη πηζαλφ νη θαηαλαισηέο λα 

πξνηηκνχλ ηε δήισζε - θεθαιίδα ιφγσ ηεο άκεζεο πξνζέγγηζήο ηεο γηα δξάζε. Καηά 

ηελ αλαδήηεζε απαληήζεσλ ζε ζεκαληηθέο εξσηήζεηο, νη δηαδηθηπαθνί ρξήζηεο ζα 

κπνξνχζαλ ελδερνκέλσο λα απελεξγνπνηεζνχλ απφ κηα δηαθήκηζε κέζσ εξψηεζεο, 

νδεγψληαο ζε άξλεζε αληαπφθξηζεο. Η ππφζεζε απηή κπνξεί λα αιιειεπηδξάζεη κε ην 

ζπκπεξηθνξηθφ κνληέιν αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ θαη ηελ επηθέληξσζε ζε ζπζηάζεηο 

δηαθνξνπνίεζεο φηαλ πξφθεηηαη γηα θαηεπζπλφκελεο εξγαζίεο πξνβνιήο. Με άιια ιφγηα, 

κπνξεί λα είλαη  ζχληνκεο θαη πξαγκαηηθέο δειψζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη πεξηζζφηεξν 

σο ζπζηάζεηο ζρεηηθέο κε ηα απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο, αιιά κε έλα πην ζπγθεθξηκέλν 

κήλπκα απφ ην ζπλνπηηθφ θείκελν ηεο ηζηνζειίδαο ή έλα ππνβιεηηθφ, πεξίεξγν ηίηιν πνπ 

δελ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε πνηνηηθή δηαθνξνπνίεζε ηνπ απνηειέζκαηνο, αιιά ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα κπνξεί κφλν λα γελλήζεη πεξηζζφηεξα εξσηήκαηα ζην κπαιφ ηνπ 

εξεπλεηή. 

Καηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηεο θακπάληαο απφ ηνπο κήλεο Οθηψβξην 

έσο ηνλ Φεβξνπάξην, ε θακπχιε είρε αλνδηθή ηάζε, κε ην κεγαιχηεξν πνζφ ησλ θιηθ λα 

ζπκβαίλνπλ κεηαμχ Ννεκβξίνπ θαη Φεβξνπάξηνπ. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2006 δελ έγηλε 
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θαλέλα θιηθ, φπσο ήηαλ αλακελφκελν, δεδνκέλνπ φηη ήηαλ ν πξψηνο κήλαο ηεο 

εθζηξαηείαο θαη νη δηαθεκίζεηο πξνβάιινληαλ κφλν απφ ηηο 16 έσο 31 Οθησβξίνπ. 

Ο Γεθέκβξηνο ηνπ 2006 είρε ηε ρακειφηεξε κεληαία επίδνζε, κε κφιηο νθηψ θιηθ 

λα ζπκβαίλνπλ κέζσ ηεο παγθφζκηαο εθζηξαηείαο θαη θαλέλα θιηθ ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

πλνιηθά, ν Φεβξνπάξηνο ηνπ 2007 είρε ηελ πςειφηεξε κεληαία επίδνζε πνπ ζα 

κπνξνχζε λα έρεη πξνθιεζεί απφ ππνςήθηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο πνπ αξρίδνπλ 

ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ γηα αηηήζεηο ζε πξνγξάκκαηα θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 

2008 - 2009. Τπνηίζεηαη φηη νη δαπάλεο δηαθήκηζεο κεηψζεθαλ ην Γεθέκβξην, ιφγσ ηνπ 

κε εκπνξηθνχ ραξαθηήξα ησλ δηαθεκίζεσλ, ή ελδερνκέλσο ηε δηαθνπή ηνπ 

αθαδεκατθνχ έηνπο. 

Έλα ζέκα πξνο εμέηαζε κέζσ ηεο κειέηεο πεξίπησζεο είλαη ε πνηφηεηα ησλ 

πξνηάζεσλ ηνπ Google Adwords θαη ησλ δηαζπλδέζεσλ ηεο εθαξκνγήο. Καζψο ε 

πιεηνςεθία ησλ δηαδηθηπαθψλ δηαθεκίζεσλ είλαη ζπλδεδεκέλε κε ην ειεθηξνληθφ 

εκπφξην, ε εθαξκνγή ζρεδηάζηεθε κε βάζε ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν, κε απνηέιεζκα ε 

εθαξκνγή λα γίλεηαη ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθή ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ εκπιέθεηαη ε 

παξαπάλσ ρξήζε. Η παξαθνινχζεζε ηεο δηαθήκηζεο ήηαλ πιήξεο, αιιά ε εθαξκνγή 

δελ ήηαλ απνηειεζκαηηθή ζηελ επηινγή ελαιιαθηηθψλ ιέμεσλ – θιεηδηψλ. ε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο φηαλ ελαιιαθηηθέο ιέμεηο θιεηδηά εηζήρζεζαλ ζην ζχζηεκα, δελ ππήξρε 

ηξέρνπζα ηηκνιφγεζε ή ειάρηζηεο ζρεηηθέο ελαιιαθηηθέο ιέμεηο πξνηάζεθαλ απφ ηελ 

εθαξκνγή. Οη ιίγεο πξνηάζεηο πνπ πξνζθέξζεθαλ ήηαλ σο επί ην πιείζηνλ αξθεηά επξείο 

φξνη, φπσο “graduate degrees”, πνπ ζπλδέεηαη θαη κε ηηο πξνπαξαζθεπαζηηθέο δνθηκέο 

αμηνιφγεζεο γηα ηα παλεπηζηήκηα (GMAT, SAT θαη GRE exams), ππεξεζίεο πνπ φρη 

κφλν δελ ζρεηίδνληαη κε ηνλ επηδησθφκελν ζηφρν ηεο κειέηεο αιιά θαη έρνπλ πνιχ 

κεγαιχηεξν θφζηνο αλά θιηθ (CPC) (έσο 4 δνιάξηα ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο). 

Μπνξεί λα είλαη θξίζηκν γηα ηηο δηαδηθηπαθέο δηαθεκηζηηθέο εθαξκνγέο λα 

εληάμνπλ άιιεο πξνβιεπφκελεο ρξήζεηο γηα ηελ επέθηαζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο ζην 

κέιινλ. Η ηηκνιφγεζε ησλ Google AdWords νκαινπνηήζεθε θαη δηαηεξήζεθε ε ίδηα γηα 

φιεο ηηο ιέμεηο θιεηδηά. Καλέλα ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν ιέμεσλ δελ είρε πξνζαξκνζηεί 

έηζη ψζηε λα θεξδίζεη κηα πςειφηεξε θαηάηαμε ζηα ρνξεγνχκελα απνηειέζκαηα 

αλαδεηήζεσλ. 

πλνιηθά, ε εθαξκνγή Google AdWords επηηξέπεη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

πξνθαλείο ιεηηνπξγίεο πξνβνιήο θαη παξαθνινχζεζεο κηαο δηαδηθηπαθήο δηαθεκηζηηθήο 

θακπάληαο. Όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί, ε εθαξκνγή Google Keyword – 
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επηινγήο ελαιιαθηηθψλ ιέμεσλ θιεηδηά, παξέρεη ην πιαίζην ζπλαθψλ εθθξάζεσλ (κέζσ 

κηθξψλ γξαθεκάησλ) γηα νξηζκέλεο ιέμεηο-θιεηδηά, αιιά ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, δελ 

ππάξρνπλ ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο. (17) 

 

 

 

Δηθφλα 19: Google Keyword Tool (Πεγή: 17) 

 

Με παξαδνζηαθέο δηαθεκίζεηο ή εθζηξαηείεο πνηθίισλ ζηφρσλ κπνξεί λα 

απαηηνχλ κηα επξχηεξε πνηθηιία παξαηεξήζεσλ ησλ δηαδηθαζηψλ, αθφκε θαη πέξα απφ 

ηηο ηξέρνπζεο πξνζαξκνζκέλεο αλαθνξέο. Η ελζσκάησζε ησλ Google Analytics κε ηηο 

εθαξκνγέο ησλ AdWords θαη AdSense κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ αληηκεηψπηζε απηψλ 

ησλ δεηεκάησλ ζην κέιινλ. (21) 

Οη φξνη αλαδήηεζεο πνπ νδήγεζαλ ηνπο επηζθέπηεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ UT 

iSchool πνηθίιινπλ. Παξαθάησ εκθαλίδνληαη θάπνηνη πςειήο ζπρλφηεηαο φξνη 

αλαδήηεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαθεκηζηηθή εθζηξαηεία θαη πξνζδηνξίζζεθαλ κε ηε 

ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ αμηνιφγεζεο ιέμεσλ - θιεηδηά ηνπ Google AdWord. 



 

67 

Κάπνηνη απφ ηνπο φξνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλαδήηεζε ηεο 

ηζηνζειίδαο ηνπ UT iSchool πεξηειήθζεζαλ ζην ζχλνιν ησλ ιέμεσλ-θιεηδηά πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαθεκηζηηθή θακπάληα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζηξαηείαο, ην 

ζχζηεκα AdWords αλαδήηεζε ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο, απφ ηηο νπνίεο θακία δελ 

πεξηιάκβαλε θάπνην πςειήο ζπρλφηεηαο φξν. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην ζχζηεκα AdWords 

δελ αλαιχεη επξέσο ζηνρεπκέλεο ζειίδεο γηα ηελ εχξεζε πξαγκαηηθψλ φξνπο αλαθνξάο 

θαη φηη ε αλάιπζε ησλ θαηαγξαθψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηνπνζεζίαο ή ησλ φξσλ 

αλαθνξάο κπνξεί λα απνηειέζνπλ ην θιεηδί γηα ηελ νηθνδφκεζε κηα ζεηξάο απφ δπλεηηθά 

ειθπζηηθέο ιέμεηο-θιεηδηά γηα ηελ αγνξά δηαθεκίζεσλ ηεο εθάζηνηε θακπάληαο. 

 

 

Δηθφλα 20: Όξνη αλαδήηεζεο ζρεηηθά κε ην UT iSchool κε πάλσ απφ 80 αηηήκαηα. 

(Πεγή: 17) 

 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηζηνηφπνπ ηνπ UT iSchool απνθαιχπηνπλ κηα ιεπηή 

αιιά ραξαθηεξηζηηθή ζεηξά πξνβιεκάησλ γηα έλα παλεπηζηεκηαθφ δηθηπαθφ ηφπν. 

Τπάξρνπλ πνιιά ζπζηαηηθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππνςήθησλ θνηηεηψλ, ησλ 

ελεξγψλ θνηηεηψλ, ησλ απνθνίησλ, ησλ θαζεγεηψλ, ηνπ πξνζσπηθνχ, ησλ εξεπλεηψλ 

θαη ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο, ηα νπνία κπνξεί ή φρη λα γλσξίδνπλ ην παλεπηζηεκηαθφ 

πξφγξακκα πξηλ απφ ηελ δηαδηθηπαθή επίζθεςε. Δληνπίδνληαο ην πεξηερφκελν ελφο 

δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ, ην κήλπκα κάξθεηηλγθ θαη νη ζειίδεο πξνζγείσζεο ησλ 
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ρνξεγνχκελσλ δηαθεκίζεσλ κπνξεί λα θέξνπλ θάπνηα πνιππινθφηεηα. Παξαθάησ 

παξαζέηνληαη νξηζκέλα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ ηξέρνπζα ηζηνζειίδα ηνπ UT 

iSchool. 

 

 

Δηθφλα 21: Σηαηηζηηθά δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ UT iSchool απφ 16/10/2006 έσο 

28/02/2007 (Πεγή: 17) 

 

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ε θεληξηθή ζειίδα ηνπ UT iSchool έρεη 

κεγάιν φγθν επηζθέςεσλ (5.822.802), πεξηιακβάλνληαο πάλσ απφ δχν εθαηνκκχξηα 

ζπλεδξίεο κεγάινπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο (> 30 ιεπηά ζπλερνχο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ 

ηζηνζειίδα). Δλψ απηή ε θίλεζε κπνξεί λα απμεζεί ηνπο κήλεο γχξσ απφ ηηο πξνζεζκίεο 

αηηήζεσλ, ππάξρεη επίζεο κηα ζεκαληηθή δηαθνπή ζηηο ΗΠΑ ε νπνία δηθαηνινγεί ηε 

ρακειφηεξε παλεπηζηεκηαθή θπθινθνξία πνπ ζπλαληάκε. Η αξρηθή αλάιπζε ησλ 

πξνειεχζεσλ ησλ θιηθ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ UT iSchool απνθάιπςε έλα πνιχ κηθξφ 

πνζνζηφ (> 0,5%) ηεο θπθινθνξίαο φηη ζρεηίδεηαη κε αηηήζεηο πξνγξακκάησλ ή 

εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ηκήκα ηνπ παλεπηζηεκίνπ. Αλ απηφ είλαη κηα ζηνρεπκέλε 

απφθαζε ηεο ηζηνζειίδαο, απαηηνχληαη νξηζκέλεο αιιαγέο ζηε πινήγεζε θαη ην 

πεξηερφκελν ηεο. Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ, ζα απμήζεη ηηο θαηαιεθηηθέο ζειίδεο AdWords 

έηζη ψζηε είηε λα ζπκπεξηιάβνπλ πξφζζεηεο ζηνρεπκέλεο πιεξνθνξίεο ή ηε δεκηνπξγία 

πνιιψλ ελαιιαθηηθψλ ζειίδσλ αλάινγα κε ηα δηάθνξα απνηειέζκαηα AdWords 
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πξνσζψληαο ηνπο ρξήζηεο ζηνλ εθάζηνηε ηχπν ζειίδαο, φπσο πξνζδηνξίζηεθε ζηελ 

αλαδήηεζε. 

Δθ ησλ πζηέξσλ, ε δχλακε απηήο ηεο κειέηεο είλαη φηη παξαπέκπεη ζε νξηζκέλεο 

ζηξαηεγηθέο ζηφρεπζεο ζηνπο δπλεηηθνχο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ζε θάπνην 

παλεπηζηήκην ησλ ΗΠΑ. Σα επξήκαηα ππνδεηθλχνπλ φηη ζε ηνπηθφ επίπεδν νη δπλεηηθά 

πην ζπλαθείο θαη ελήκεξνη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ ιακβάλνπλ κεγαιχηεξε αμία απφ ηηο 

αλαδεηήζεηο πνπ αθνξνχλ έλα παλεπηζηήκην ζηελ ηξέρνπζα πεξηνρή ηεο θαηνηθίαο ηνπο 

θαη φηη ε δηαθήκηζε κέζσ θεθαιίδαο -  δήισζεο ηνπο ελζαξξχλεη λα θάλνπλ θιηθ γηα 

πιεξνθνξίεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ παλεπηζηεκίνπ. Δθηφο απφ ηνλ θχξην φγθν ησλ 

δηαθεκίζεσλ πνπ ηνπνζεηνχληαη γηα παλεπηζηεκηαθέο δνθηκέο θαη νηθνλνκηθέο 

πιεξνθνξίεο θαη ππεξεζίεο, θαίλεηαη φηη ε δηαδηθηπαθή δηαθήκηζε γηα ην αθαδεκατθή 

επαηζζεηνπνίεζε δελ αμηνπνηείηαη φζν ζα έπξεπε απηή ηε ρξνληθή ζηηγκή. Δίλαη 

πξνθαλέο φηη ηα αθαδεκατθά ηδξχκαηα πνπ αζρνινχληαη κε ηελ αχμεζε ηεο 

επαηζζεηνπνίεζεο ησλ αξεηψλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ηνπο, ζα αλαγθαζηνχλ 

λα αληαγσληζηνχλ κε ηε ρξήζε δηαδηθηπαθψλ πφξσλ, είηε πξφθεηηαη γηα δηαθεκίζεηο, είηε 

γηα πην εμεηδηθεπκέλεο θαη γφληκεο αλαδεηήζεηο πεξηερνκέλνπ. 

Δπειπηζηνχκε λα δνχκε δηεχξπλζε ηεο ρξήζεο ησλ ρνξεγνχκελσλ δηαθεκίζεσλ 

κε καθξνπξφζεζκε πξννπηηθή, πην ζχλζεηα ζέκαηα  ζηηο αλαδεηήζεηο πιεξνθνξηψλ είηε 

πξφθεηηαη γηα ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε είηε γηα άιιεο έκκεζεο εκπνξηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Η επέθηαζε απηή ζα απμήζεη άκεζα ηελ εκπνξηθή ρξήζε ησλ 

ρνξεγνχκελσλ απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο, θαζψο θαη ηελ θαζνιηθφηεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη. (17) 
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 6 Δπίινγνο 

ην ζεκείν απηφ, έρνληαο παξνπζηάζεη κηα ζεσξεηηθή επηζθφπεζε ηεο 

δηαδηθηπαθήο δηαθήκηζεο, έρνληαο αλαιχζεη ηηο εθαξκνγέο Adwords ηεο Google θαη 

Facebook ads, έρνληαο δηεξεπλήζεη πξαθηηθά κέζσ ηεο κειέηεο πεξίπησζεο ηνπ 

αθαδεκατθνχ ηδξχκαηνο, είκαζηε πιένλ ζηε ζέζε λα εθθξάζνπκε ηα ζπκπεξάζκαηά καο 

ζρεηηθά κε ηελ έξεπλα πνπ δηεμήγακε, δηθαησκέλνη απφ ηε νινέλα απμαλφκελε βαξχηεηα 

ηεο δηαδηθηπαθήο δηαθήκηζεο ζηνλ παγθφζκην ηζηφ. 

 6.1  Σχλνςε θαη ζπκπεξάζκαηα 

Σν πιήζνο ησλ ρξεζηψλ θαη ε ζηαηηζηηθή αλαθνξά φζνλ αθνξά ηηο δηαδηθηπαθέο 

αλαδεηήζεηο θαλεξψλνπλ φηη κφλν ηπραία δελ θζάλνπλ ηα κεγέζε ησλ εηζξνψλ απηψλ νη 

κεγάιεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ. Οη δηαδηθηπαθέο δηαθεκίζεηο εμειίζζνληαη, λένη ηξφπνη 

δηαθήκηζεο εηζέξρνληαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ ρξήζηε, ελψ ην ίδην ζπκβαίλεη θαη κε 

ηηο εηαηξείεο, ρξεζηκνπνηψληαο ζπζηήκαηα αλαηξνθνδφηεζεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηνπο 

ρξήζηεο. 

Ο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνληαη 

απφ ην Google AdWords θαη λα βειηηζηνπνηήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ ζηελ 

παξνρή ρνξεγνχκελσλ δηαθεκίζεσλ, κέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ βαζηθψλ φξσλ θαη 

ιεηηνπξγηψλ ηνπ. Καζψο θαη κέζα απφ ηελ παξάζεζε κεζνδνινγίαο ζρεηηθά κε ηελ 

επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηεο βάζεη πεηπρεκέλσλ πξαθηηθψλ εθαξκνγψλ θαη κειέηεο 

πεξηπηψζεσλ. Πνιιά εξσηήκαηα θαη ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε πξνθχπηνπλ απφ απηή ηε 

κειέηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλάγθεο λα θαζνξηζηεί εάλ ε δηαδηθηπαθή δηαθήκηζε 

κπνξεί λα ππεξεηήζεη ην ξφιν ηνπ απνηειεζκαηηθνχ εξγαιείνπ επαηζζεηνπνίεζεο θαη αλ 

λαη, αμίδεη ε επέθηαζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα λα ζπζρεηηζηεί κε ηελ αλακελφκελε 

απφδνζε ηεο δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο. 

Δπίζεο, ζα παξνπζίαδε ελδηαθέξνλ λα κειεηεζεί ε επίδξαζε ησλ ηειεθσληθψλ 

ζπκβνχισλ ηερληθήο ππνζηήξημεο ηεο Google θαη ησλ άιισλ δηαθεκηζηηθψλ εηαηξεηψλ, 

φζνλ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο, ηε ρξνληθή θαη ρξεκαηηθή δαπάλε ησλ 

δηαθεκηζηηθψλ εθζηξαηεηψλ, ζηε παξαθνινχζεζε θαη βειηηζηνπνίεζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. 

Παξφια απηά, δεδνκέλεο ηεο δηζηαθηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο ηεο επνρήο καο, νη δηαθεκηζηηθέο δαπάλεο, πφζν κάιινλ νη 
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δηαδηθηπαθέο, «θνπξεχνληαη» ζην βσκφ ηεο ξεπζηφηεηαο. Καηάζηαζε πνπ βίσζα κέζα 

απφ ηελ επαγγεικαηηθή κνπ εκπεηξία, δηφηη ηα απνηειέζκαηα παξφηη ραξαθηεξίδνληαη 

απφ ην κεγαιχηεξν δείθηε αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο, κπνξεί λα κελ έρνπλ άκεζεο 

εκπνξηθέο απνιαβέο, θαζηζηψληαο αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο ζηε δηαδηθαζία έγθξηζεο 

ηέηνηνπ είδνπο δαπαλψλ. 

Σέινο, ζπκπεξαίλνπκε φηη φηαλ νη ζηφρνη ηεο δηαθήκηζεο δελ ζπζρεηίδνληαη κε 

άκεζεο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, είλαη δχζθνιν λα θαζνξηζηεί ε επηηπρία ηεο δηαθήκηζεο, 

θαζψο ηερληθέο φπσο ε αλάιπζε αληαγσληζηηθφηεηαο κε βάζε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

ιέμεσλ – θιεηδηά ή ε εμεηδηθεπκέλε αλάιπζε παξφκνησλ εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ δελ 

κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ππφςε. 
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