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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η εξέλιξη των δικτυακών τεχνολογιών και ειδικότερα του διαδικτύου, συμβάλλουν στην
ανάπτυξη  καινοτόμων  δράσεων  για  την  Ηλεκτρονική  Επιχειρηματικότητα  (E-Business)  και  το
Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Ε-Commerce) που δίνουν διεξόδους και δυνατότητες χρησιμοποιώντας τα
νέα μέσα και τεχνολογίες.

Μία  από  τις  νέες  χρήσεις  του  διαδικτύου  με  συνεχώς  αυξανόμενες  τάσεις  είναι  το
ηλεκτρονικό  εμπόριο.  Τα  τελευταία  χρόνια  τεχνολογίες  που  διευκολύνουν  την  κατασκευή
ηλεκτρονικών καταστημάτων και επιχειρήσεων έχουν κάνει την εμφάνισή τους. Τεχνολογίες που
επιτρέπουν στον οποιοδήποτε,  που έχει  πρόσβαση στο διαδίκτυο  και  κάποιες  βασικές  γνώσεις
πληροφορικής, να δημιουργήσει μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα με χαμηλό κόστος.

Στόχος της εργασίας αυτής είναι η προσέγγιση της Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας από
την  σκοπιά  κάποιου  που  δεν  έχει  κάποια  φυσική  επιχείρηση  και  θέλει  να  ξεκινήσει  μια
επιχειρηματική δραστηριότητα στο διαδίκτυο, αλλά και από τη σκοπιά κάποιου που ήδη έχει μια
φυσική επιχείρηση και θέλει να επεκτείνει την επιχειρηματική και εμπορική δραστηριότητα του
αξιοποιώντας  τις  δυνατότητες  του  διαδικτύου.  Κυρίως,  η  διπλωματική  αναφέρεται  στον  τρόπο
δημιουργίας  ενός  ηλεκτρονικού  καταστήματος  και  στο  επιχειρηματικό  μοντέλο  που  θα
εφαρμόσουμε για τη λειτουργία της επιχείρησης.

Η μελέτη αυτή αποδεικνύει πως ο κάθε ενδιαφερόμενος αξιοποιώντας το διαδίκτυο και τις
τεχνολογίες που το συνοδεύουν, μπορεί να έχει μια επαγγελματική παρουσία και να δημιουργήσει
μια νέα πηγή εισοδήματος. Επίσης η τάση για αγορές μέσω διαδικτύου οδηγεί στην ανάγκη για
όλες τις επιχειρήσεις να έχουν τουλάχιστον παρουσία στο διαδίκτυο με έμφαση στη δημιουργία
μιας καλής διαδικτυακής παρουσίας για την προώθηση της εικόνας τους και των αγαθών τους.

Λέξεις Κλειδιά: ηλεκτρονικό επιχειρείν, ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικό κατάστημα, 
ανοιχτό λογισμικό, υπηρεσίες σύννεφου.
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ABSTRACT

The  evolution  of  web  technologies  and  particularly  the  Internet,  contribute  to  the
development  of  innovative  actions  for  the  Electronic  Business  (E-Business)  and the  Electronic
Commerce (E -Commerce) that give outlets and opportunities using new media and technologies.

One of the new uses of the Internet with increasing trends is eCommerce. In recent years,
technologies  that  facilitate  the  construction  of  online  shops  and  businesses  have  made  their
appearance.  Technologies  that  allow anyone who has  internet  access  and some basic  computer
skills, to create a new business with low cost.

The aim of this work is the approach of e-business from the perspective of someone who
does not have a physical business and wants to start a business on the internet, but also from the
perspective of someone who already has a natural business and want to expand the business by
having commercial activity exploiting the potential of the internet. Mostly, the diplomatic discusses
how to create an online store and the business model that we will apply to the operation of the
business.

This  study  demonstrates  that  every  person  utilizing  the  Internet  and  technologies  that
accompany it, can have a professional presence and create a new source of income. Also the trend
for online purchases leads to the need for all companies to have at least a web presence with focus
on creating a good online presence to promote their image and their goods.

Keywords: e-business, e-commerse, e-store, e-shop, open-source, cloud computing.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πρόβλημα – Σημαντικότητα του Θέματος

Μέσα σε  ελάχιστα  χρόνια,  το  Internet  έχει  γίνει  ένα  τεράστιο  κομμάτι  της  παγκόσμιας
οικονομίας  αλλά  και  αναπόσπαστο  συμπλήρωμα  της  καθημερινής  μας  ζωής.  Το  ηλεκτρονικό
εμπόριο, με πρωταθλητές το Amazon και το eBay, αλλά και χιλιάδες άλλα ηλεκτρονικά μαγαζιά
φτάνουν  σε  μερίδιο  το  10% του  συνολικού  εμπορίου  σε  πολλές  μεγάλες  χώρες  της  Ευρώπης
(Eurostat, 2013), ενώ η διαφημιστική δαπάνη στο Internet στην Αμερική έχει ξεπεράσει σε πολλές
αγορές τη δαπάνη στα έντυπα και πλησιάζει ακάθεκτη τη δαπάνη στην τηλεόραση (IAB, 2013)

Η μεγαλύτερη, όμως, υπόσχεση του Internet που έγινε πραγματικότητα ήταν η μαζικότητα
και η δημοκρατικότητά του. Σήμερα, καθένας μπορεί να έχει τη δική του διαδικτυακή παρουσία,
από ένα blog μέχρι ένα φιλοξενούμενο website, με μόνη επένδυση την αγορά ενός υπολογιστή και
το κόστος για την πρόσβαση στο Internet. Με μια δαπάνη λίγων εκατοντάδων ευρώ, μπορεί κανείς
να  φτιάξει  ένα  δικό  του  ηλεκτρονικό  κατάστημα  ή  να  γίνει  συνεργάτης  με  κάποιες  από  τις
μεγαλύτερες  υπεραγορές  του  Internet,  τα  περίφημα  marketplaces.  Μια  δυνατότητα  η  οποία
βρίσκεται σήμερα σε πλήρη άνθηση σε όλο τον πλανήτη (Turbal et al., 2008).

Εκατοντάδες χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις, από απλές προσωπικές επιχειρήσεις μέχρι μικρά
καταστήματα, μέσω του Internet μπορούν και αποκτούν ένα καλό εισόδημα, είτε πρωτογενές είτε
συμπληρωματικό με βάση κάποια δραστηριότητα που έχουν δημιουργήσει. Κάθε μέρα που περνάει,
ο  αριθμός  των  επιχειρηματιών  του  Internet  αυξάνει  σταθερά.  Στη  χώρα  μας,  στη  σημερινή
οικονομική  πραγματικότητα,  η  δραστηριοποίηση  στο  Internet,  κερδίζει  σταδιακά  έδαφος  και
αποτελεί μια τεράστια ευκαιρία για πάρα πολλούς (Δουκίδης, 2013).

Οπότε  το  ερώτημα  είναι:  πως  μπορεί  κάποιος  με  τα  εφόδια  και  τις  γνώσεις  που  έχει,
αξιοποιώντας τις τεχνολογίες που του παρέχονται, έστω και με μικρό κεφάλαιο, να επωφεληθεί από
την παγκόσμια αυτή τάση;

Σκοπός - Στόχοι

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής επιχείρησης από
ένα άτομο, αξιοποιώντας τις τεχνολογίες που παρέχονται στο internet, χωρίς να είναι απαραίτητη η
κατοχή εξειδικευμένων γνώσεων στον τομέα της πληροφορικής και η επένδυση υψηλού αρχικού
κεφαλαίου.

Ευχόμαστε  αυτή  η  εργασία  να  αποτελέσει  παράδειγμα  και  οδηγό  και  για  όσους
ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα στο internet άλλα και όσους
θέλουν να επεκτείνουν την υπάρχουσα επιχειρηματική τους δραστηριότητα στο διαδίκτυο.

Διάρθρωση της Μελέτης

Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη. Το Α' μέρος αφορά τη βιβλιογραφική επισκόπηση,
όπου  στο  πρώτο  κεφάλαιο   παρουσιάζονται  οι  έννοιες  του  ηλεκτρονικού  επιχειρείν  και  του
ηλεκτρονικού  εμπορίου,  καθώς  και  τα  μοντέλα.  Στο  δεύτερο  κεφάλαιο   προβάλλονται  θέματα
επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ακολουθεί το τρίτο κεφάλαιο με την περιγραφή των τεχνολογιών
που μας  παρέχονται  για  υλοποίηση και  ανάπτυξη εφαρμογών στο διαδίκτυο,  ενώ στο τέταρτο
κεφάλαιο  παρουσιάζονται  παραδείγματα από περιπτώσεις πετυχημένων πρακτικών. Στο  Β' μέρος
παρουσιάζονται τα βήματα  υλοποίησης και κατασκευής ενός καταστήματος.  Συγκεκριμένα στο
πέμπτο κεφάλαιο  παρουσιάζονται  τα  βήματα για  την   κατοχύρωση domain  name ,  απόκτησης
φιλοξενίας  και  την  εγκατάσταση πλατφόρμας  ανάπτυξης  δικτυακού τόπου.  Στο  έκτο  κεφάλαιο
πραγματοποιούμε την προσθήκη προϊόντων και υπηρεσιών, στο έβδομο κεφάλαιο  εφαρμόζουμε
κανόνες για την βελτιστοποίηση του ιστοτόπου. Το θέμα του τρόπου κοστολόγησης και  πληρωμών
παρουσιάζεται στο όγδοο κεφάλαιο, ενώ η προώθηση στο ένατο.  Η εργασία ολοκληρώνεται με τα
συμπεράσματα και τους περιορισμούς της έρευνας.
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ΜΕΡΟΣ Α : ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

1.1 Τι είναι το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Το Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business) μπορεί να οριστεί ως η χρήση του Διαδικτύου, από
μια  επιχείρηση,  για  να  δικτυωθούν  και  να  ενδυναμωθούν  οι  επιχειρηματικές  διαδικασίες,  το
ηλεκτρονικό εμπόριο, η οργανωτική επικοινωνία και η συνεργασία μέσα σε μια επιχείρηση με τους
πελάτες της, τους προμηθευτές της και άλλους εμπλεκόμενους φορείς (Beynon-Davies, 2004). Στο
E-business  χρησιμοποιούν  το  διαδίκτυο,  τα  intranets,  τα  extranets  και  άλλα  δίκτυα  για  να
υποστηρίξουν την εμπορική τους διαδικασία. Το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) είναι η αγορά,
η  πώληση,  η  προώθηση και  η  διανομή προϊόντων και  υπηρεσιών μέσω δικτύων υπολογιστών.
Δεδομένου ότι  το  ηλεκτρονικό επιχειρείν  περιλαμβάνει  τη διαδικασία της  συναλλαγής με  τους
προμηθευτές και τους πελάτες υπάρχει αλληλοεπικάλυψη των δραστηριοτήτων με το ηλεκτρονικό
εμπόριο (Combe, 2006).

Το  e-business  αποτελεί  πλέον  ένα  μοντέλο  πλήρους  αναδιάρθρωσης  όλων  των
δραστηριοτήτων κάθε επιχείρησης με κέντρο τον πελάτη και τον προμηθευτή, χρησιμοποιώντας ως
κύριο  μέσο  επικοινωνίας  και  συνεργασίας  το  Internet.  Η  σύγχρονη  άποψη  περί  e-business
αναφέρεται  σε  μια  διαφορετική  επιχειρηματική  νοοτροπία,  δομή  και  οργάνωση.  Για  να  μπει
πραγματικά στο χώρο του e-business μια επιχείρηση πρέπει να επαναπροσδιορίσει τη φύση της,
υιοθετώντας μια ολιστική προσέγγιση για όλες τις δραστηριότητές της (McCormack & Johnson,
2001). Να χρησιμοποιήσει δηλαδή μια ενιαία δομή, μια κοινή πλατφόρμα εφαρμογών και έναν
ομοιόμορφο τρόπο σκέψης για όλες τις εργασίες της. 

Με αυτά τα δεδομένα φαίνεται απαραίτητη μια προσπάθεια απεικόνισης του περιβάλλοντος
που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ένας επιχειρηματίας στο χώρο αυτό. Η περιγραφή των διαδικασιών
που  θα  κληθεί  να  μεταχειριστεί  καθώς  και  πιθανές  ευκαιρίες  που  μπορεί  να  εκμεταλλευτεί,
αποτελούν  αναγκαία  συνθήκη  για  να  καταφέρει  να  ιδρύσει  και  διοικήσει  επιτυχώς  αυτό  τον
ξεχωριστό τύπο επιχείρησης.

Παρ'  ότι  οι  όροι  «ηλεκτρονικό  επιχειρείν»  και  «ηλεκτρονικό  εμπόριο»  συχνά
χρησιμοποιούνται  ως  συνώνυμα,  η  διάκριση  μεταξύ  τους  έγκειται  στο  ευρύτερο  φάσμα  των
διαδικασιών  του  ηλεκτρονικού  επιχειρείν  που  ενσωματώνει  συναλλαγές  στο  εσωτερικό  ενός
οργανισμού. Αυτές περιλαμβάνουν, συναλλαγές που αφορούν την προμήθεια (procurement), την
υλικοτεχνική  υποστήριξη  (logistics),  τη  διαχείριση  εφοδιαστικής  αλυσίδας  (supply  chain
management),  τις  πληρωμές  (payments),  τον  έλεγχο  των  αποθεμάτων  (stock  control)  και
παρακολούθηση  διανομής  (order  tracking).  Tο  ηλεκτρονικό  εμπόριο  μπορεί  να  νοηθεί  ως  ένα
υποσύνολο του ηλεκτρονικού επιχειρείν (Δεληγιάννης, 2006). Οι δύο έννοιες επικαλύπτονται είναι
στην αγορά και την πώληση των προϊόντων και υπηρεσιών (Combe, 2006; Pavlou & Fygenson
2006).
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1.2 Τι είναι το Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Το ηλεκτρονικό  εμπόριο  γενικά  αναφέρεται  σε  όλες  τις  μορφές  των  συναλλαγών  που
σχετίζονται με εμπορικές δραστηριότητες, εμπλέκουν δύο οργανισμούς και ιδιώτες, που βασίζονται
σε  επεξεργασία  και  μετάδοση  ψηφιακών δεδομένων,  συμπεριλαμβανομένου  του  κειμένου,  του
ήχου και τις οπτικές εικόνες. Το E-commerce υπόσχεται πολλά άμεσα πρακτικά πλεονεκτήματα για
τις επιχειρήσεις, καθώς αντιμετωπίζουν μια όλο και πιο παγκοσμιοποιημένη αγορά. Το ηλεκτρονικό
εμπόριο περιλαμβάνει τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων χρησιμοποιώντας πολλά σύγχρονα εργαλεία
επικοινωνίας,  όπως:  e-πληρωμή,  e-επενδύσεις,  e-ανταλλαγές  δεδομένων,  e-χρηματοδότηση  κλπ
(Singh, 2013).

Η πλήρης έννοια του Ηλεκτρονικού Εμπορίου εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1996. Μέχρι
το τέλος του 1980, η εφαρμογή του EDI (Electronic Data Interchange), είχε γίνει δημοφιλής στις
ανεπτυγμένες χώρες και προκάλεσε παγκόσμια έκρηξη του "εμπορίου χωρίς χαρτιά". Το 95% από
τις 1000 μεγαλύτερες εταιρείες σε όλο τον κόσμο είχε αρχίσει να αξιοποιεί το EDI. Την ίδια στιγμή,
η χρήση του EDI προωθούσε την εφαρμογή όλων των ειδών της τεχνολογίας των πληροφοριών, η
οποία σχετίζεται  με τη διαδικασία της επιχείρησης σε πολλούς τομείς  της οικονομίας,  όπως:  η
εμπορία, η κατασκευή, η ανάπτυξη των υποδομών και η παροχή υπηρεσιών. Η EDI αναπτύχθηκε η
ίδια από μια εφαρμογή μιας τεχνικής στο συνδυασμό και την συνεργασία σχετικών τεχνολογιών,
ενοποιώντας  την  όλη  διαδικασία  της  λειτουργίας  των  επιχειρήσεων,  και  έτσι  γεννήθηκε  το
ηλεκτρονικό εμπόριο.

Αν και το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να οριστεί από διαφορετικές διαστάσεις, η βασική
του ιδέα παραμένει η ίδια, ότι δηλαδή, το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ένα είδος επιχειρηματικής
συμπεριφορά, και  αυτό έχει  όλους τους ζωτικούς τομείς  που χρειάζονται  για στις  ανάγκες των
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Η επιχειρηματικότητα θα είναι το κύριο θέμα του ηλεκτρονικού
εμπορίου πάντα. Η μόνη αλλαγή στη διαδικασία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων είναι στον
τρόπο  των  συναλλαγών,  από  τον  παραδοσιακό  τρόπο  σε  αυτόν  που  γίνεται  με  τη  χρήση  του
διαδικτύου. (Liu et al., 2013)

Το εμπόριο ως δραστηριότητα περιλαμβάνει πολλούς τομείς και διαστάσεις, από το στάδιο
της  παραγωγής  και  της  μεταφοράς,  τη  διαδικασία  διανομής  και  διαφήμισης,  τη  μέθοδο  της
πληρωμής μέχρι και τη φάση της απόκτησης από τον τελικό καταναλωτή. Η “ηλεκτρονική” μορφή
του  εμπορίου  μπορεί  να  αναφέρεται  σε  κάποιους  ή  και  σε  όλους  από  αυτούς  τους  τομείς.

Συγκεκριμένα μπορεί να είναι ηλεκτρονικό το προϊόν, η αγορά να γίνεται ηλεκτρονικά ή η
διανομή να γίνεται ηλεκτρονικά (download). Ισχυρότερη επίδραση στην κατονομασία μιας αγοράς
όπως  ηλεκτρονικής  παίζει  σαφώς  η  δεύτερη  διάσταση  που  συνήθως  συνοδεύεται  από  φυσική
παράδοση του προϊόντος ενώ συνήθως ηλεκτρονικά γίνεται και η πληρωμή. Με την συνεχή ωστόσο
ανάπτυξη του όγκου των δεδομένων (π.χ. μέγεθος προγραμμάτων) και την αύξηση της ταχύτητας
των γραμμών αλλά και την αποϋλοποίηση των προϊόντων (π.χ. eBooks, ηλεκτρονικές φωτογραφίες
κ.λ.π.) η ηλεκτρονική παράδοση κερδίζει συνεχώς έδαφος (Τόλλος, 2012).

Η ανάπτυξη των προγραμμάτων που εξυπηρετούν το e-commerce ακολούθησε τις επιταγές
του  παραδοσιακού  εμπορίου.  Έτσι  ανάλογα  με  το  είδος  του  καταστήματος  ή  της  συναλλαγής
αναπτύχθηκαν οι παρακάτω κατηγορίες ηλεκτρονικού εμπορίου:

• Business-to-Business (B2B),

• Business-to-Consumer (B2C),

• Business-to-Government (B2G),

• Consumer-to-Consumer (C2C),

• Consumer-to-Business (C2Β),

• Coverment-to-Citizen (G2C) και το

• Mobile commerce (m-Commerce).
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Κάποιοι  από  τους  μελετητές  θεωρούν  κομμάτι  του  e-commerce  και  εφαρμογές  δωρεάν
ανταλλαγής αρχείων χωρίς ωστόσο αυτές να εμπεριέχουν κάποια από τα κύρια χαρακτηριστικά του
εμπορίου (χρηματική συναλλαγή-αμοιβή).

Το e-commerce μπορεί να οριστεί από τέσσερις διαφορετικές οπτικές γωνίες (MKE, 2013):

1. Επιχειρήσεις: Ως εφαρμογή νέων τεχνολογιών προς την κατεύθυνση του αυτοματισμού 
των συναλλαγών και της ροής εργασιών.

2. Υπηρεσίες: Ως μηχανισμός που έχει στόχο να ικανοποιήσει την κοινή επιθυμία 
προμηθευτών και πελατών για καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών, μεγαλύτερη ταχύτητα 
εκτέλεσης συναλλαγών και μικρότερο κόστος.

3. Απόσταση: Ως δυνατότητα αγοραπωλησίας προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Internet 
ανεξάρτητα από τη γεωγραφική απόσταση.

4. Επικοινωνία: Ως δυνατότητα παροχής πληροφοριών, προϊόντων ή υπηρεσιών, και 
πληρωμών μέσα από δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Στη δική μας μελέτη, οι δύο κατηγορίες που θα μας απασχολήσουν περισσότερο είναι οι:

1. Εμπόριο μεταξύ επιχειρήσεων (Business-to-Business -  B2B):  Το ηλεκτρονικό εμπόριο
επιτρέπει  σε επιχειρήσεις  να βελτιώσουν τη μεταξύ τους  συνεργασία,  απλοποιώντας  τις
διαδικασίες και το κόστος των προμηθειών, την ταχύτερη αποστολή των προμηθειών και
τον  αποτελεσματικότερο  έλεγχο  του  επιπέδου  αποθεμάτων.  Καθιστά  ευκολότερη  την
αρχειοθέτηση  των  σχετικών  εγγράφων  και  ποιοτικότερη  την  εξυπηρέτηση  πελατών.  Οι
ηλεκτρονικές  πληρωμές  περιορίζουν το  ανθρώπινο σφάλμα,  αυξάνουν την ταχύτητα και
μειώνουν το κόστος των συναλλαγών. Το ηλεκτρονικό εμπόριο προσφέρει τη δυνατότητα
αυξημένης  πληροφόρησης  σχετικά  με  τα  προσφερόμενα  προϊόντα  -  είτε  από  τους
προμηθευτές είτε από ενδιάμεσους οργανισμούς (Howard et al., 2006; MKE, 2013). 

2. Εμπόριο  μεταξύ  επιχείρησης  και  καταναλωτή  (Business-to-Consumer  -  B2C):
Πρόκειται για την πιο διαδεδομένη μορφή ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο καταναλωτής έχει
πρόσβαση  σε  μια  τεράστια  ποικιλία  προϊόντων  σε  δικτυακούς  κόμβους-καταστήματα,
βλέπει, επιλέγει, αν επιθυμεί να αγοράσει είδη ένδυσης μπορεί ενίοτε και να τα δοκιμάζει
(μέσω ειδικών προγραμμάτων), ανακαλύπτει προϊόντα τα οποία δεν θα μπορούσε να βρει
εύκολα στη χώρα του, συγκρίνει τιμές και τέλος αγοράζει. Κι όλα αυτά χωρίς να βγει από το
σπίτι του, κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο και κόπο. (Kuo et al., 2011; MKE, 2013).
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1.3 Μοντέλα Ηλεκτονικού Επιχειρείν

Τα επιχειρηματικά μοντέλα είναι ίσως οι πιο πολυσυζητημένες και λιγότερο κατανοητές
πτυχές  του  web.  Γίνεται  τόσο  πολύς  λόγος  για  το  πώς  το  διαδίκτυο  αλλάζει  το  παραδοσιακό
επιχειρηματικό μοντέλο, αλλά υπάρχει μικρή ξεκάθαρη απόδειξη του τι ακριβώς σημαίνει αυτό.
(Amit & Zott, 2001; Chong & Pervan, 2007) 

Στην  πιο  βασική  του  έννοια,  ένα  επιχειρηματικό  μοντέλο  είναι  η  μέθοδος  της
επιχειρηματικής δραστηριότητας με την οποία μια εταιρεία μπορεί να συντηρηθεί – το οποίο είναι,
να δημιουργήσει έσοδα. Το επιχειρηματικό μοντέλο παρουσιάζει πώς μια εταιρεία βγάζει χρήματα
προσδιορίζοντας  τη  θέση  της  στην  αλυσίδα  αξίας.  Όταν  μια  επιχείρηση  θέλει  να  αποκτήσει
παρουσία στο διαδίκτυο πρέπει να αποφασίσει ποιο μοντέλο είναι αυτό που ταιριάζει καλύτερα με
τους στόχους της (Timmers, 2000).

Υπάρχουν  πολλές  κατηγοριοποιήσεις επιχειρηματικών  μοντέλων  από  διάφορους
συγγραφείς, εμείς επιλέξαμε να τα παρουσιάσουμε με βάση την ανάλυση του Peter Wang (2007), η
οποία  θεωρήσαμε  ότι  αντιπροσωπεύει  καλύτερα  τα  επιχειρηματικά  μοντέλα  σύμφωνα  με  την
έρευνα που έχουμε κάνει για τη δική μας προσέγγιση.

• Brokerage
• Advertising
• Infomediary
• Merchant
• Manufacturer (Direct)
• Affiliate
• Community
• Subscription
• Utility

Brokerage Model: Οι μεσίτες είναι οι διαμορφωτές της αγοράς: φέρνουν σε επαφή τους
αγοραστές και τους πωλητές και τη διευκόλυνση των συναλλαγών. Οι μεσίτες παίζουν ενεργό ρόλο
στις  συναλλαγές επιχειρήσεων με επιχειρήσεις  (B2B),   επιχειρήσεων προς καταναλωτές (B2C),
αλλά και στις αγορές από καταναλωτή σε καταναλωτή (C2C). Συνήθως ένας μεσίτης χρεώνει μια
αμοιβή ή μια προμήθεια για κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται. Ο τρόπος και το ποσό για την
αμοιβή ή την προμήθεια μπορεί να ποικίλει.

Advertising Model:  Το μοντέλο της  διαφήμισης στο διαδίκτυο είναι  μια επέκταση του
παραδοσιακού μοντέλου που παρατηρούμε στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Ο τηλεοπτικός οργανισμός,
σε αυτή την περίπτωση, μια ιστοσελίδα, παρέχει το περιεχόμενο (συνήθως, αλλά όχι απαραίτητα,
δωρεάν)  και  τις  υπηρεσίες  (όπως  το  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο,  IM,  blogs)  αναμεμιγμένα  με
διαφημιστικά μηνύματα με τη μορφή των διαφημίσεων banner. Οι διαφημίσεις banner μπορεί να
είναι  η  κύρια  ή  η  μόνη  πηγή  εσόδων  για  τον  ραδιοτηλεοπτικό  φορέα.  Ο  ραδιοτηλεοπτικός
οργανισμός μπορεί να είναι ένας δημιουργός περιεχομένου ή διανομέας περιεχομένου από άλλες
πηγές. Το μοντέλο διαφήμισης λειτουργεί καλύτερα όταν ο όγκος των επισκεπτών είναι μεγάλος ή
πολύ εξειδικευμένος.

Infomediary Model:  Δεδομένα σχετικά με τους καταναλωτές και τις καταναλωτικές τους
συνήθειες είναι πολύτιμα, ιδίως όταν οι πληροφορίες αυτές μπορούν να αναλυθούν προσεκτικά και
χρησιμοποιηθούν  σε  στοχευμένες  καμπάνιες  μάρκετινγκ.  Ανεξάρτητα  συλλέγονται  δεδομένα
σχετικά με τους παραγωγούς και τα προϊόντα τους είναι χρήσιμες για τους καταναλωτές κατά την
εξέταση  μια  αγορά.  Ορισμένες  επιχειρήσεις  λειτουργούν  ως  infomediaries  (μεσάζοντες
πληροφοριών) βοηθώντας τους αγοραστές ή / και πωλητές κατανοήσουν μια δεδομένη αγορά.

Merchant  Model:  Χονδρικής  και  λιανικής  πώλησης  των  αγαθών  και  υπηρεσιών.  Οι
πωλήσεις μπορεί να γίνουν με βάση τις τιμές καταλόγου ή μέσω πλειστηριασμού.
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Manufacturer (Direct) Model: Ο κατασκευαστής ή «άμεσο μοντέλο», που στηρίζεται στη
δύναμη του διαδικτύου για να επιτρέψει στον κατασκευαστή (π.χ., μια εταιρεία που δημιουργεί ένα
προϊόν ή μια υπηρεσία) να προσεγγίσει τους αγοραστές άμεσα και έτσι να συμπιεστεί το κανάλι
διανομής. Το μοντέλο κατασκευαστής μπορεί να βασίζεται στην αποδοτικότητα, τη βελτίωση της
εξυπηρέτησης των πελατών, καθώς και την καλύτερη κατανόηση των προτιμήσεων των πελατών.

Affiliate Model: Σε αντίθεση με την γενικευμένη πύλη, η οποία επιδιώκει να οδηγήσει ένα
μεγάλο όγκο κίνησης σε ένα χώρο, το μοντέλο των θυγατρικών, παρέχει ευκαιρίες για αγορά, όπου
οι άνθρωποι μπορούν να σερφάρουν. Αυτό επιτυγχάνεται με την παροχή οικονομικών κινήτρων (με
τη μορφή ενός ποσοστού επί των εσόδων) σε συνεργαζόμενους δικτυακούς τόπους εταίρους. Οι
θυγατρικές  παρέχουν  σημείο-αγοράς  click-through  στον  έμπορο.  Πρόκειται  για  ένα
pay-for-performance μοντέλο -  αν μια θυγατρική δεν δημιουργήσει  τις  πωλήσεις,  δεν προκαλεί
καθόλου  κόστος  για  τον  έμπορο.  Το  μοντέλο  των  θυγατρικών  είναι  εγγενώς  και  καλά
προσαρμοσμένο  στο  διαδίκτυο,  γεγονός  που  εξηγεί  τη  δημοτικότητά  του.  Παραλλαγές
περιλαμβάνουν, ανταλλαγή banner, pay-per-click, και τα προγράμματα κατανομής των εσόδων.

Community Model: Η βιωσιμότητα του μοντέλου κοινότητας βασίζεται στην εμπιστοσύνη
των χρηστών. Οι χρήστες έχουν μεγάλη επένδυση σε χρόνο και συναίσθημα. Τα έσοδα μπορεί να
βασίζονται στην πώληση των βοηθητικών προϊόντων και υπηρεσιών ή εθελοντικές συνεισφορές, τα
έσοδα επίσης μπορεί να συνδέονται με σχετική διαφήμιση και τις συνδρομές για τις υπηρεσίες
υψηλής ποιότητας.  Το Διαδίκτυο είναι  εγγενώς κατάλληλο για τα μοντέλα της  επιχειρηματικής
κοινότητας και σήμερα αυτό είναι μια από τις πιο εύφορες περιοχές της ανάπτυξης, όπως φαίνεται
από την άνοδο της κοινωνικής δικτύωσης.

Subscription Model:  Οι χρήστες χρεώνονται περιοδικά - ημερήσιος, μηνιαίος ή ετήσιος -
για την εγγραφή τους σε μια υπηρεσία.  Δεν είναι  ασυνήθιστο για τις  περιοχές  να συνδυάσουν
δωρεάν περιεχόμενο με "premium" (δηλαδή, για τον συνδρομητή ή μόνο για μέλη) περιεχόμενο. Οι
συνδρομές  πραγματοποιούνται  ανεξάρτητα από την πραγματική  ποσότητα  χρήσης.  Τα  μοντέλα
αιτήσεων εγγραφής και διαφήμισης συχνά συνδυάζονται.

Utility Model: Το μοντέλο χρησιμότητας ή "on-demand" βασίζεται στη χρήση μετρητών, ή
σε μια "pay as you go" προσέγγιση. Σε αντίθεση με τις  υπηρεσίες συνδρομητών, οι υπηρεσίες
χρησιμότητας  βασίζονται  σε  πραγματικά  ποσοστά  χρήσης.  Παραδοσιακά,  μέτρηση  έχει
χρησιμοποιηθεί  για  βασικές  υπηρεσίες  (π.χ.  ηλεκτρικό  ρεύμα  νερό,  υπεραστικές  τηλεφωνικές
υπηρεσίες). Πάροχοι υπηρεσιών Διαδικτύου (ISPs) σε ορισμένα μέρη του κόσμου λειτουργούν ως
επιχειρήσεις χρησιμότητας, χρεώνοντας τους πελάτες για τη διάρκεια της σύνδεσης, σε αντίθεση με
το μοντέλο του συνδρομητή.
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1.4 Χαρακτηριστικά του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Όλες οι υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μεμονωμένα χωρίς υιοθέτηση ενός μοντέλου
e-business. Το κόστος όμως της αποσπασματικής υλοποίησης και συντήρησής τους είναι αρκετά
υψηλό. Αντίθετα αν όλες οι παρεχόμενες εφαρμογές κατασκευαστούν και στεγαστούν πάνω από
μια κοινή πλατφόρμα, γίνεται δυνατή η δημιουργία μιας οικονομικής και φιλικής προς τη διακίνηση
πληροφοριών εσωτερικής εταιρικής δομής (MKE, 2013).

Είναι αλήθεια πως κάτι τέτοιο δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο, καθώς, εκτός από υψηλές αρχικές
επενδύσεις, απαιτούνται μεγάλες αλλαγές στη νοοτροπία των εργαζομένων και σε κάθε πλευρά των
διαδικασιών με τις οποίες λειτουργούσε η επιχείρηση μέχρι τώρα. Γι' αυτό και η δομή e-business
είναι ευκολότερο να υλοποιηθεί από μικρές ή από νέες επιχειρήσεις όπου τα πάντα μπορούν να
σχεδιαστούν από την αρχή χωρίς τις δεσμεύσεις που επιβάλλουν οι επιλογές του παρελθόντος.  

Για  να  υιοθετήσει  το  e-business  μια  εταιρεία  θα  πρέπει  δώσει  ιδιαίτερη  προσοχή  στα
ακόλουθα θέματα (Επιτήδειος, 2003; MKE, 2013):

• Απλότητα: Το e-business απαιτεί προσαρμοστικότητα και ευελιξία. Οι περίπλοκες δομές
δεν επιτρέπουν στο προσωπικό την πλήρη αξιοποίηση όλων των εργαλείων του e-business
που διαθέτει η κάθε εταιρεία.

• Εξέλιξη: Η επιχείρηση δεν πρέπει να υποτάσσει τον σημερινό τρόπο λειτουργίας της στις
απαιτήσεις  των νέων εφαρμογών.  Πρέπει  να αξιοποιεί  τις  εμπειρίες  από τη μέχρι  τώρα
λειτουργία  της,  δημιουργώντας  ένα  νέο  περιβάλλον  λειτουργίας  όπου  οι  δοκιμασμένες
λύσεις του παρελθόντος θα παραμείνουν σε ισχύ.

• Προτεραιότητες: Οι  εργασίες σε μια επιχείρηση δεν είναι  όλες το ίδιο σημαντικές.  Οι
δημιουργοί  μιας  ηλεκτρονικής  επιχείρησης  πρέπει  να  αντισταθούν  στον  πειρασμό  να
ασχοληθούν πρώτα με τα πιο εύκολα ή με τα πιο εντυπωσιακά και πρωτοποριακά θέματα,
όπως συμβαίνει συνήθως. Η μέχρι σήμερα εμπειρία έχει δείξει πως τις περισσότερες φορές
το  80%  των  βελτιώσεων  σε  θέματα  παραγωγικότητας  επιτυγχάνεται  από  το  20%  των
επενδύσεων ή αλλαγών.

• Λεπτομέρεια: Καμία λύση e-business δεν θα προσφέρει τα αναμενόμενα σε μια επιχείρηση
αν δεν έχει σχεδιαστεί με προσοχή, λαμβάνοντας υπ'  όψιν ακόμη και τα πιο επουσιώδη
θέματα. Οι περισσότερες επιχειρήσεις ακολουθούν τη λογική του βλέποντας και κάνοντας.
Γι'  αυτό ξεκινούν τις προσπάθειές τους έχοντας μόνο μια γενική άποψη του επιθυμητού
στόχου και στην πορεία παγιδεύονται σε λάθος επιλογές.

• Ευχρηστία: Είναι  αρκετά  τα  συστήματα  που  έχουν  αποτύχει  διότι  οι  χρήστες  τους
αποδείχθηκαν ανίκανοι,  ή απρόθυμοι,  να τα χρησιμοποιήσουν.  Ο σχεδιασμός e-business
πρέπει να χωρίζει τους χρήστες σε ομάδες ανάλογα με την εργασία που επιτελούν και να
δημιουργεί  ένα  περιβάλλον  εργασίας  συμβατό  με  τις  ανάγκες  και  τις  γνώσεις  κάθε
κατηγορίας εργαζομένων.

• Ασφάλεια: Θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι το e-business είναι μια διαδικασία ανοίγματος
της επιχείρησης στον εξωτερικό κόσμο. Αυτή η εξωστρέφεια αυξάνει την παραγωγικότητα
και βελτιώνει το επίπεδο εξυπηρέτησης του πελάτη, αλλά ταυτόχρονα ανοίγει και την πόρτα
σε όσους θέλουν να εισχωρήσουν στο εταιρικό περιβάλλον και να το εκμεταλλευτούν για
ιδιοτελείς σκοπούς.

• Συνοχή: Η ισχύς μιας αλυσίδας κρίνεται από τον πιο αδύναμο κρίκο της. Γι' αυτό όλα τα
μέρη και οι διαδικασίες σε μια e-business πρέπει να σχεδιαστούν έτσι ώστε να λειτουργούν
το ίδιο αποτελεσματικά.
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1.4.1 Πλεονεκτήματα

Τα πλεονεκτήματα μιας επιχείρησης που δραστηριοποιείται στο διαδίκτυο είναι (MKE, 2013):

• Ευρεία γεωγραφική κάλυψη. Η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί σε πελάτες
οπουδήποτε  κι  αν  βρίσκονται,  χωρίς  τη  σύσταση  υποκαταστήματος,  πραγματοποιώντας
πωλήσεις σε όλο τον κόσμο (Mc Kinney, 2004) .

• Ελαχιστοποίηση της  προμηθευτικής  αλυσίδας.  Ο προμηθευτής  μπορεί  να  απευθυνθεί
απευθείας στον πελάτη, χωρίς την ανάμειξη «ενδιάμεσων».

• Μείωση  λειτουργικού  κόστους. Η  μείωση  του  λειτουργικού  κόστους  οφείλεται  στο
γεγονός ότι η επιχείρηση μπορεί να εξυπηρετήσει τους πελάτες με ελάχιστο κόστος. Όσο
αυξάνεται  ο  αριθμός  των  πελατών  του  ηλεκτρονικού  καταστήματος  τόσο  μειώνεται  το
συνολικό κόστος εξυπηρέτησης αυτών.

• Συνεχής λειτουργία. Το διαδίκτυο είναι ίσως τα μοναδικό κανάλι εξυπηρέτησης πελατών
που  επιτρέπει  στον  καταναλωτή  να  προβεί  σε  συναλλαγή  όποτε  επιθυμεί,  σε
εικοσιτετράωρη βάση (Kim & Kim, 2004).

• Εργαλείο  μάρκετινγκ. Η  επιχείρηση  μπορεί  να  εκμεταλλευτεί  τις  δυνατότητες  του
διαδικτύου  για  προσφορές,  διαχείριση  και  ενημέρωση  πελατών,  στατιστικά  στοιχεία
πρόσβασης και πωλήσεων.

1.4.2 Περιορισμοί

Οι κυριότεροι περιορισμοί αναφέρονται στην ασφάλεια, την εμπιστοσύνη και τον κίνδυνο,
επίσης η έλλειψη καταρτισμένου προσωπικού, η έλλειψη επιχειρησιακών μοντέλων, η κουλτούρα,
η πιστοποίηση χρήστη και η έλλειψη υποδομής είναι σημαντικοί ανασταλτικοί παράγοντες, ακόμη
η  οργάνωση,  η  απάτη,  η  αργή  περιήγηση  στο  διαδίκτυο  και  τα  νομικά  θέματα  δημιουργούν
περαιτέρω δυσκολίες (Turban, 2004; Τζέλου, 2013).

Παρακάτω αναφέρονται οι κυριότεροι από αυτούς:

• Έλλειψη προτύπων ποιότητας και ασφάλειας.

• Εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού ακόμα υπό ανάπτυξη.

• Απαιτούνται  ειδικές  αυτοματοποιημένες  αποθήκες για  την  ικανοποίηση  όλων  των
παραγγελιών.

• Ανασφάλεια ηλεκτρονικών συναλλαγών.

• Έλλειψη προσωπικής επαφής με τον πωλητή και τα προϊόντα.

• Εμφάνιση μεγάλου αριθμού περιπτώσεων απάτης.

• Ανάγκη διασφάλισης προστασίας προσωπικών δεδομένων.

• Υποστήριξη μετά την πώληση (After Sales Service).

• Άλυτα νομικά και φορολογικά θέματα.

Με την αύξηση όμως της εμπειρίας των χρηστών και τη συνεχή βελτίωση της τεχνολογίας
θα αναμένεται στο μέλλον παρατηρηθούν μεγαλύτεροι ρυθμοί υιοθέτησης του (Turban, 2004).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

2.1 Επιχειρηματική Ιδέα

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να μπορέσει κάποιος να αυξήσει το εισόδημά του. Από τη
δικαιόχρηση  (franchising)  μέχρι  τις  ανεξάρτητες  συμβουλευτικές  υπηρεσίες,  η  λίστα  είναι
ατελείωτη. Οι περισσότεροι από αυτούς τους τρόπους όμως δεν ταιριάζουν με το σκοπό μας. Η
εργασία δεν αναφέρεται στο πως θα μπορέσει κάποιος να “διοικήσει” μια επιχείρηση, αλλά για το
πως μπορεί κάποιος να “έχει” μια επιχείρηση και να  ασχολείται μαζί της όσο το δυνατόν λιγότερο.

Οι περισσότερες από τις πιο επιτυχημένες εταιρίες του κόσμου δεν κατασκευάζουν οι ίδιες
τα προϊόντα τους, δεν απαντούν τα τηλέφωνά τους, δεν αποστέλλουν οι ίδιες τα προϊόντα τους και
δεν εξυπηρετούν οι ίδιες τους πελάτες τους. Υπάρχουν εκατοντάδες εταιρίες που υπάρχουν για να
δουλεύουν στο παρασκήνιο για κάποιον άλλο και χειρίζονται αυτές τις ενέργειες, προσφέροντας
υποδομή  προς  ενοικίαση  για  οποιονδήποτε  τις  χρειάζεται,  το  γνωστό  outsourcing.

Για  παράδειγμα  η  Microsoft  για  το  Xbox  και  η  Kodak  για  τις  ψηφιακές  της  κάμερες,
συνεργάζονται  με  την  Flextronics,  μια  σχεδιαστική  και  κατασκευαστική  εταιρεία  με  έδρα  τη
Σιγκαπούρη, με παραρτήματα σε 30 χώρες και 15,3 δισεκατομμύρια δολάρια ετήσιο τζίρο.  Οι
περισσότερες δημοφιλείς  μάρκες ποδηλάτων βουνού στις  Ηνωμένες Πολιτείες  κατασκευάζονται
στις  ίδιες  τρεις  ή  τέσσερις  εγκαταστάσεις  στη  Κίνα.  Δεκάδες  τηλεφωνικά  κέντρα  απαντούν
τηλεφωνήματα εκ μέρους πολυκαταστημάτων, όπως τα JC Penney ή για τις εταιρείες υπολογιστών
Dell  ακόμα και για μικρές επιχειρήσεις ανά τον κόσμο. Πρόκειται για μια πρακτική και χαμηλού
κόστους διαδικασία (Ferriss, 2007).

Πριν  όμως  δημιουργηθεί  αυτή  την  εικονική  υποδομή,  χρειάζεται  ένα  προϊόν.  Μια
επιχείρηση μπορεί να καταφέρει  να κατακτήσει  τον κόσμο, όπως έγινε με το Body Shop ή να
αποφέρει πολλά έσοδα μέσω της εισόδου της στο χρηματιστήριο, αλλά δεν αυτός είναι ο στόχος
μας.  Ο  στόχος  είναι  απλός:  να  δημιουργηθεί  ένα  αυτοματοποιημένο  μοντέλο  που  θα  είναι
οικονομικά βιώσιμο χωρίς να απαιτεί μεγάλη σπατάλη κεφαλαίου και χρόνου (Ferriss, 2007).

Η  δημιουργία  ενός  απλού  e-shop  με  λίγα  και  συγκεκριμένα  προϊόντα  είναι  μια  απλή
υπόθεση, από τεχνικής πλευράς και με μικρό κόστος.

Σε κάθε περίπτωση αυτό που πρέπει να γίνει είναι ο βασικός σχεδιασμός του e-shop, κυρίως
τι θα πουλάει και που θα απευθύνεται. Αυτή η διαδικασία βέβαια είναι αναγκαία σε μεγάλα e-shop
με πολλά προϊόντα και  ενδεχομένως να έχει  και  αυξημένο κόστος,  μιας  και  απαιτείται  κάποια
ομάδα ειδικών για να αναλάβει το έργο.

Πρώτο  βήμα  είναι  είναι  να  κάνουμε  μια  έρευνα  στο  Internet  για  το  προϊόν  που  μας
ενδιαφέρει  και  να  δούμε  τι  γίνετε  με  προσφορά  και  ανταγωνισμό.  Μετά  θα  πρέπει  να
αποφασίσουμε, ανάλογα με το προϊόν ή την υπηρεσία, πως θα αναπτυχθούμε. Για παράδειγμα ,
είναι  καλό  να  μη  συγκεντρώνουμε  πολλά  προϊόντα  στην  αρχή  και  να  αποφασίσουμε  που  θα
απευθυνόμαστε:  στο κοινό της Ελλάδας ή του εξωτερικού.  Αν θέλουμε να απευθυνόμαστε στο
κοινό  του  εξωτερικού,  μπορούμε  να  επιλέξουμε  να  φτιάξουμε  το  δικό  μας  e-shop  ή  να
συμμετάσχουμε σε κάποια υπεραγορά, όπως για παράδειγμα, το eBay ή το Etsy.
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2.2 Στρατηγικός Σχεδιασμός

2.2.1 Ανάλυση SWOT

Ένα γνωστό εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού είναι η ανάλυση SWOT. Η λέξη SWOT
είναι  ένα  αρκτικόλεξο  που  προκύπτει  από  τις  έννοιες:  δυνάμεις  (Strengths),  αδυναμίες
(Weaknesses),  ευκαιρίες  (Opportunities)  και  απειλές  (Threats),  οι  οποίες  συνήθως
χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του επιχειρηματικού κόσμου για την ανάλυση των παραγόντων που
επηρεάζουν  την  ανταγωνιστική  θέση  της  εταιρείας  στην  αγορά  με  στο  μέλλον.  Μια  κλασική
ιστορία επιτυχίας για την αξία της ανάλυσης SWOT είναι η χρήση της από την Dell Computer
Corporation η οποία έγινε στο πλαίσιο της στρατηγικής απόφασης, για την εφαρμογή της μαζικής
εξατομίκευσης,  την κατασκευή just-in-time και  τις  άμεσες  πωλήσεις  μέσω Διαδικτύου (Collett,
1999).  Ένας  γρήγορος  έλεγχος  στο  Internet  θα  εμφανίσει  αναλύσεις  SWOT για  έργα  αστικής
ανανέωσης,  σχεδιασμού  καριέρας,  σχεδιασμού  ιστοσελίδας,  προγραμμάτων  αθλητισμού  για  τη
νεολαία, αξιολόγησης των ακαδημαϊκών ερευνητικών κέντρων και γίνεται φανερό ότι μπορεί να
εφαρμοσθεί στην καθοδήγηση οποιασδήποτε οργανωμένης ανθρώπινης προσπάθειας που έχει ως
στόχο την ολοκλήρωση μιας αποστολή.

Σε γενικές  γραμμές,  η ανάλυση SWOT χρησιμοποιείται  για να αποκαλύψει  τη βέλτιστη
αντιστοιχία  μεταξύ  των  εσωτερικών  πλεονεκτημάτων  και  των  αδυναμιών  ενός  συγκεκριμένου
φορέα και των περιβαλλοντικών τάσεων (ευκαιρίες και απειλές) τις οποίες η οικονομική οντότητα
πρέπει να αντιμετωπίσει στην αγορά (Kim, 2005).

• Μία δύναμη μπορεί να θεωρηθεί ένας πόρος, μια μοναδική προσέγγιση, ή η ικανότητα που
επιτρέπει σε μια οικονομική οντότητα την επίτευξη των καθορισμένων στόχων της

• Μία  αδυναμία είναι  ένας  περιορισμός,  μια  βλάβη ή  ένα  ελάττωμα  στην οντότητα που
παρεμποδίζει την πρόοδο προς τους στόχους που ορίζονται.

• Μία  ευκαιρία αναφέρεται  σε  εσωτερικές  ή  εξωτερικές  δυνάμεις  στο  περιβάλλον
λειτουργίας της οικονομικής οντότητας, όπως μια τάση αύξησης της ζήτησης για αυτά τα
οποία μπορεί να προσφέρει η οικονομική οντότητα  ή επιτρέπει στην οικονομική οντότητα
να παράσχει περισσότερα με αποτελεσματικότερο τρόπο.

• Μία  απειλή μπορεί  να  είναι  οποιαδήποτε  δυσμενής  κατάσταση  στο  περιβάλλον  της
οικονομικής  οντότητας,  η  οποία  παρεμποδίζει  τη  στρατηγική  της  παρουσιάζοντας  ένα
εμπόδιο που περιορίζει την επίτευξη των στόχων της.

2.2.2 Πέντε Ανταγωνιστικές Δυνάμεις

Το Μοντέλο 5 δυνάμεων του Michael Porter (1979) αποτελεί ένα εργαλείο ανάλυσης που
εστιάζει  σε  5  ανταγωνιστικές  δυνάμεις  ενός  κλάδου.  Μας  επιτρέπει  να  αναλύσουμε  την
ανταγωνιστική θέση της επιχείρησής μας στον τομέα που ανήκει. (Porter, 2008)

Οι πέντε δυνάμεις είναι:

• Απειλή νέων εισροών: Είναι λογικό πως όταν τα “εμπόδια εισόδου” (entry barriers) σε μια
βιομηχανία είναι χαμηλά τότε η απειλή νέων ανταγωνιστών είναι μεγάλη. Αντίθετα, όταν τα
εμπόδια εισόδου είναι υψηλά τότε η απειλή αυτή είναι μικρή.

• Διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών: Οι αγοραστές πιέζουν συνήθως τη βιομηχανία
να μειώσει τις τιμές της, να αυξήσει την ποιότητα ενώ στρέφουν επίσης την τάδε επιχείρηση
εναντίον της δείνα με αποτέλεσμα να μειώνεται η κερδοφορία.

- 19 -



• Απειλή υποκατάστατων προϊόντων ή υπηρεσιών: Όλες οι επιχειρήσεις σε μια δεδομένη
βιομηχανία  έχουν  ως  ανταγωνιστές,  υπό  την  ευρεία  έννοια,  επιχειρήσεις  που
δραστηριοποιούνται σε άλλες βιομηχανίες. Η ύπαρξη υποκατάστατων προϊόντων σημαίνει
ότι  υπάρχει  ένα  όριο  στις  τιμές  που  μπορούν  να  θέσουν  οι  επιχειρήσεις  προτού  οι
καταναλωτές στραφούν προς τα υποκατάστατα προϊόντα. Αυτό ισχύει τόσο σε περιόδους
γενικής οικονομικής ευρωστίας κι ακόμη περισσότερο σε περιόδους που τα πράγματα στην
οικονομία δεν πάνε και τόσο καλά.

• Διαπραγματευτική  δύναμη  των  προμηθευτών:  Η  διαπραγματευτική  δύναμη  των
προμηθευτών έγκειται στο γεγονός ότι μπορεί να αυξήσουν τις τιμές τους ή να μειώσουν
την ποιότητα των προϊόντων τους. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να πιεσθεί η κερδοφορία
της βιομηχανίας στο σύνολό της σε περίπτωση που δεν μπορεί να περάσει -συνολικά ή εν
μέρει- την αύξηση των τιμών στους τελικούς καταναλωτές.

• Ανταγωνισμός μεταξύ υφιστάμενων επιχειρήσεων: Ο υφιστάμενος ανταγωνισμός είναι η
κυριότερη Δύναμη. Καθημερινώς οι ανταγωνιστές σε οποιαδήποτε βιομηχανία προσπαθούν
με  διάφορους  τρόπους  να  υπερτερήσουν  των  αντιπάλων  τους.  Οι  τρόποι  αυτοί
περιλαμβάνουν, π.χ., τη μείωση των τιμών, τη βελτίωση των προϊόντων, την ενίσχυση του
brand,  την αποτελεσματικότερη διανομή, την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών κ.λπ.
Σε  μια  έντονα  ανταγωνιστική  βιομηχανία  η  δημιουργία  και  κυρίως  η  διατήρηση
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος είναι πολύ δύσκολη υπόθεση. Λογικά συμπεραίνεται ότι
όσο πιο έντονος  είναι  ο  υφιστάμενος  ανταγωνισμός τόσο λιγότερο ελκυστική  είναι  η x
βιομηχανία και το αντίστροφο. (Rizos, 2010)

Το ακόλουθο διάγραμμα απεικονίζει την αλληλεπίδραση μεταξύ των Πέντε Δυνάμεων του Porter:

Εικόνα 1: Διάγραμμα Πέντε Δυνάμεων του Porter (Porter, 2008)
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2.3 Ίδρυση Ηλεκτρονικών Επιχειρήσεων

Για την έναρξη λειτουργίας ενός e-shop, οι κινήσεις που πρέπει να γίνουν είναι οι ίδιες με
αυτές που θα έπρεπε να ακολουθηθούν για να δημιουργηθεί ένα φυσικό κατάστημα, δηλαδή μια
εμπορική επιχείρηση.

Έτσι  πρώτο  βήμα  είναι  μια  επίσκεψη  στην  εφορία,  ενώ  στη  συνέχεια  ακολουθεί  το
επιμελητήριο,  το  ταμείο  εμπόρων  καθώς  και  η  συνεργασία  με  ένα  λογιστικό  γραφείο.  Οι
επαγγελματίες  που  έχουν  ήδη  δημιουργήσει  εταιρεία  ή  κάποιο  κατάστημα,  αρκεί  να
γνωστοποιήσουν  στην  εφορία  ότι  σκοπεύουν  να  ασχοληθούν  και  με  το  ηλεκτρονικό  εμπόριο
(Βέργου & Μαυραγάνης, 2013).

Η έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας στην εφορία επιφέρει πολλές άμεσες και έμμεσες
επιβαρύνσεις (ΟΑΕΕ, τεκμήρια εσόδων κ.λπ.), γι αυτό και πολλοί στην Ελλάδα σήμερα δουλεύουν
ατύπως, με αδήλωτα έσοδα, διαφεύγοντας από τις προβλέψεις του κράτους. Η συμβουλή είναι ότι
εφόσον  υπάρχει  εμπορική  δραστηριότητα,  έστω  και  μικρή,  εντός  Ελλάδας,  καλό  είναι  να
προχωρήσει ο κάθε ενδιαφερόμενος σε έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας γιατί τα πρόστιμα
είναι δυσανάλογα μεγάλα.

Αν οι πωλήσεις γίνονται σε κάποια αγορά του εξωτερικού -eBay, για παράδειγμα- μπορεί να
είναι κάπως πιο δύσκολο να εντοπιστούν οι συναλλαγές, μπορούν όμως πιο εύκολα να εντοπιστούν
οι συναλλαγές μέσω PayPal.

Σε κάθε περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος που πρόκειται να ξεκινήσει ένα e-shop πρέπει να
φροντίσει  να αναγράφονται  αναλυτικά μια σειρά από στοιχεία,  πληροφορίες,  διευκρινήσεις  και
μεθοδολογίες στο site του. Όλα αυτά είναι απαραίτητα για να διαβεβαιώσουν τον υποψήφιο πελάτη
ότι  έχει  να  κάνει  με  ένα  σοβαρό  κατάστημα,  αλλά  ταυτόχρονα  είναι  και  διαδικασίες  που  ο
ιδιοκτήτης του site πρέπει να έχει εφαρμόσει, ώστε να είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τα πιο τυπικά
προβλήματα των συναλλαγών από απόσταση (Βέργου & Μαυραγάνης, 2013).

Για τις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις, ισχύει ότι και για τις άλλες επιχειρήσεις μιας και νομικά,
για την εφορία δεν έχει  σημασία αν οι δοσοληψίες λαμβάνουν χώρα τοπικά (στην πραγματική
αγορά)  ή  ψηφιακά.  Στο  θέμα  της  ίδρυσης,  ισχύουν  οι  νόμοι  όπως  εφαρμόζονται  από  τις
παραδοσιακές επιχειρήσεις, και οι ρυθμίσεις, ανάλογα με το είδος της υπό σύσταση επιχείρησης.
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2.4 Μέθοδοι Συναλλαγών

Για την πραγματοποίηση των συναλλαγών οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επισκεφθούν την
τράπεζα με την οποία συνεργάζονται ώστε να πάρουν αριθμό μητρώου εμπόρου (merchant id). Ο
αριθμός αυτός θα συνδεθεί με την ιστοσελίδα του για να μπορεί να λαμβάνει τις πληρωμές του. Το
e-shop πρέπει  να εγγραφεί  ταυτόχρονα στο μητρώο του υπουργείου Ανάπτυξης,  διαφορετικά  ο
ιδιοκτήτης του βρίσκεται αντιμέτωπος με πρόστιμα (Βέργου & Μαυραγάνης, 2013).

Ανάλογα  με  τη  χώρα  δραστηριοποίησης,  θα  πρέπει  να  γνωρίζουμε  τις  συνήθειες  των
καταναλωτών όσον αφορά τις ηλεκτρονικές πληρωμές και τις συναλλαγές γενικά. Συνοπτικά θα
πρέπει  να  επισημάνουμε  ότι  πάνω  από  το  60% των  ηλεκτρονικών   πληρωμών  σε  παγκόσμιο
επίπεδο  γίνεται  μέσω  πιστωτικών  καρτών,  ενώ  τον  τελευταίο  καιρό  οι  πελάτες  δείχνουν  μια
προτίμηση  στις  εναλλακτικές  πληρωμές  –  πέρα  από  τις  πιστωτικές  κάρτες.  Στην  Αμερική  για
παράδειγμα, οι πιστωτικές κάρτες έχουν πάνω από το 80% των συναλλαγών, ενώ στην Ευρώπη το
ποσοστό πέφτει κάτω από το 70% (Turban et al. 2008; 4π, 2012).

2.4.1 Πιστωτικές-χρεωστικές κάρτες

Οι  πιστωτικές  και  οι  χρεωστικές  κάρτες  παρέχουν  την  ευρύτερη  εμβέλεια  αποδοχής
πληρωμών, αν και δεν είναι ο πιο συνηθισμένος τρόπος πληρωμής σε ορισμένες χώρες. Αν και οι
πιστωτικές  κάρτες  χρησιμοποιούνται  ευρέως  στην  Αυστραλία  και  τη  Βόρεια  Αμερική,  στην
Ευρώπη οι καταναλωτές προτιμούν τις λεγόμενες εναλλακτικές πληρωμές.

Παρόλο που οι πελάτες μπορούν να πληρώσουν με μια παγκόσμια Visa, για παράδειγμα, η
υποστήριξη κάποιας τοπικής-δημοφιλούς κάρτας μπορεί να φέρει περισσότερες πωλήσεις. Βέβαια,
κάτι τέτοιο είναι αρκετά δύσκολο να γίνει σε κάποια άλλη χώρα (4π, 2012).

2.4.2 Πληρωμές μέσω τράπεζας

Στις  πληρωμές  μέσω καρτών ο πωλητής  τραβάει  αυτόματα χρήματα από τον πιστωτικό
λογαριασμό του αγοραστή. Στις πληρωμές μέσω κατάθεσης ο αγοραστής θα πρέπει να μεταφέρει
τα χρήματα στον πωλητή με δική του βούληση. Αυτό σημαίνει ότι στο e-shop θα πρέπει να υπάρχει
ο  αριθμός  του τραπεζικού λογαριασμού και  φυσικά η  αντίστοιχη  επιλογή στο e-shop από την
πλευρά του εμπόρου και συγκεκριμένα στο καλάθι πραγματοποίησης της αγοράς .

Αυτός  ο  τρόπος  πληρωμής  έχει  χαμηλό  ποσοστό  απόδοσης  πωλήσεων,  μιας  και  ο
αγοραστής μπορεί να αμελήσει την πληρωμή ή να μετανιώσει. Η ιδανική περίπτωση σε αυτό τον
τρόπο πληρωμής είναι να ξεκινά άμεσα η διαδικασία μεταφοράς χρημάτων τύπου web banking
(Turban et al., 2008; 4π, 2012).

2.4.3 Άμεσες χρεώσεις

Πρόκειται  για ένα είδος  πληρωμών με έντονα τοπικά χαρακτηριστικά,  δηλαδή κάτι  που
είναι διαδεδομένο, για παράδειγμα, στη Γερμανία μπορεί να μην είναι στην Ελλάδα. Με αυτό τον
τρόπο  ο  πελάτης  δίνει  στον  έμπορο  τις  πληροφορίες  του  τραπεζικού  λογαριασμού  του  για
αυτόματες ή μη χρεώσεις (4π, 2012).

2.4.4 Ηλεκτρονικά πορτοφόλια

Τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια έχουν μεγάλο μερίδιο αγοράς ανάλογα με τη χώρα. Με τον όρο
“ηλεκτρονικά πορτοφόλια” εννοούμε τις υπηρεσίες που λειτουργούν ως μεσάζοντες μεταξύ της
πιστωτικής μας κάρτας ή του τραπεζικού μας λογαριασμού και του πωλητή. Η μεγαλύτερη και
γνωστότερη  υπηρεσία  e-wallet  είναι  το  PayPal.  Προσφέρει  άμεσες  μεταφορές  χρημάτων  και
πληρωμές από και προς την πιστωτική κάρτα ή τον τραπεζικό μας λογαριασμό. Το πλεονέκτημα
του PayPal είναι ότι δεν δίνετε η πιστωτική κάρτα σε κάθε e-shop παρά μόνο μια φορά στο PayPal. 

Στα  μειονεκτήματα  του  συγκαταλέγονται  οι  σχετικά  μεγάλοι  χρόνοι  της  διαδικασίας
επίλυσης προβλημάτων και η κλειστή φύση του συστήματος και ενίοτε η αυστηρότητα στις κρίσεις
του. Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να μπλοκαριστούν τα χρήματά μας, εφόσον υπάρχει κάποιο θέμα
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με  τη  συναλλαγή  ή  καταγγελία.  Εκτός  από  το  PayPal,  έχουν  εμφανιστεί  αρκετά  αρκετά
ηλεκτρονικά πορτοφόλια, όπως το PaySafe. Το PayPal προσφέρει και άμεσες χρεώσεις πιστωτικών
καρτών στους εμπόρους ανάλογα με την περιοχή (4π, 2012).

2.4.5 Αντικαταβολή

Η αντικαταβολή είναι πολύ δημοφιλής στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες. Η πληρωμή
γίνεται με μετρητά κατά την παράδοση του προϊόντος από την υπηρεσία ταχυμεταφορών ή από
κάποιον υπάλληλο του καταστήματος. Είναι η πιο ασφαλής μέθοδος πληρωμών στο Internet, αλλά
είναι αυστηρά τοπική (4π, 2012).
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2.5 Τα συστατικά του Marketing

Θα χρειαστεί να δούμε ποια είναι τα μέρη που αποτελούν το  marketing, δηλαδή με ποια
ζητήματα  θα  πρέπει  να  ασχοληθούμε  εξαρχής  και  να  πάρουμε  αποφάσεις.  Τα  συστατικά  του
marketing, δηλαδή τα κομμάτια που αποτελούν στην πράξη το marketing, είναι τα εξής: το αγαθό,
η τιμή του, η διανομή του και η προώθησή του (τα “τέσσερα p” του μάρκετινγκ στην αγγλική
γλώσσα: product, price, placement, promotion) (Needham, 1996; Ginevičius et al., 2012; 4π, 2012).

2.5.1 Αγαθό

Με  τη  λέξη  “αγαθό”  εννοούμε  ένα  προϊόν  (ένα  φυσικό  αντικείμενο  που  έχει  υλική
υπόσταση και χρήση, ή ένα ψηφιακό προϊόν, όπως μια φωτογραφία ή ένα βίντεο) ή μια υπηρεσία
(προφανώς άυλη,  όπως η ηλεκτρονική ψυχαγωγία ή η εκπαίδευση που αναφέραμε παραπάνω).
Φυσικά, πολλές φορές ένα προϊόν μπορεί να πωλείται μαζί με υπηρεσίες. Το είδος, λοιπόν, του
προϊόντος που θα διαλέξουμε να πουλάμε και η σχετική του θέση στον ανταγωνισμό είναι ο πρώτος
παράγοντας που θα καθορίσει το αποτέλεσμά μας, δηλαδή τις πωλήσεις μας (Lauterborn, 1990;
McLean, 2002; Ahn et al., 2004; 4π, 2012).

2.5.2 Τιμή

Η τιμή είναι αυτή που έχουμε επιλέξει για το αγαθό το οποίο προσφέρουμε (Ginevičius et
al., 2012).  Το αν επιλέγουμε εμείς την τιμή για το προϊόν-υπηρεσία που πουλάμε ή όχι εξαρτάται
από τη διαδικτυακή αγορά που έχουμε επιλέξει ως βάση για να πουλήσουμε και, φυσικά από το τι
είδους προϊόν είναι αυτό.

Η τιμή σχετίζεται άμεσα με το αποτέλεσμα των πωλήσεών μας, σε συνδυασμό με το ίδιο το
αγαθό που πουλάμε και τη θέση του στον ανταγωνισμό. Ανάμεσα σε δύο ισάξια προϊόντα, αυτό με
την καλύτερη τιμή θα κάνει τις περισσότερες πωλήσεις, ενώ ένα υποδεέστερο προϊόν, αν έχει πολύ
χαμηλότερη τιμή, μπορεί να κάνει καλύτερες πωλήσεις από ένα ποιοτικά ανώτερο (4π, 2012).

2.5.3 Διανομή

Με τη λέξη “διανομή” εννοούμε όλους τους τρόπους και όλους τους δρόμους που πρέπει να
ακολουθήσει το αγαθό για να φτάσει στον αγοραστή. Η διαδικασία αυτή μπορεί να είναι πάρα πολύ
απλή  και  με  μηδαμινό  κόστος,  όταν  πρόκειται  για  ένα  άυλο  προϊόν  (όπως,  π.χ.,  λογισμικό  ή
φωτογραφίες) και  υπηρεσίες μέσω Διαδικτύου  (όπως, π.χ.,  online μαθήματα).  (McLean, 2002)
Όταν πρόκειται για φυσικό προϊόν (αντικείμενο) πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες για να
φτάσει στον αγοραστή. Αυτή η διαδικασία είναι ιδιαίτερα ξεκάθαρη, αφού υπάρχουν πολλοί φορείς
που μπορούν να μας προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες, όπως ταχυδρομείο και οι εταιρίες κούριερ.
Οπότε,  αν  όντως  έχουμε  αποφασίσει  να  ασχοληθούμε  με  φυσικά  προϊόντα,  μόλις  συνάψουμε
συνεργασία με κάποια εταιρεία κούριερ η διαδικασία θα γίνει πολύ απλή και γρήγορη για εμάς.
Φυσικά, σε περίπτωση που το προϊόν είναι ευπαθές, τότε πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι μπορεί να
φτάσει  στον  προορισμό  του  χωρίς  να  αλλοιωθεί,  άρα  πρέπει  να  φροντίσουμε  για  τη  σωστή
συσκευασία, π.χ. θερμομονωτική (Βέργου & Μαυραγάνης, 2013).

Η  σημασία  της  διανομής  στο  αποτέλεσμα  των  πωλήσεων  είναι  τεράστια,  και  πολλές
μεγάλες επιχειρήσεις στηρίζουν τη δύναμή τους, στο δίκτυο διανομής τους. Βεβαίως για πολλά
προϊόντα το Internet είναι το ιδανικό δίκτυο διανομής, όπως φαίνεται παραγγέλνοντας ένα e-book
από το Amazon,  που το διαβάζουμε λίγα δευτερόλεπτα μετά την αγορά,  χωρίς  κανένα κόστος
μεταφορικών, δασμούς ή απώλειες (4π, 2012).
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2.5.4 Προώθηση

Η έννοια “προώθηση” εμπεριέχει όλους τους τρόπους που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε
για  να  γνωστοποιήσουμε  στον  αγοραστή  την  ύπαρξη του  προϊόντος  σας  και,  ενδεχομένως,  τη
χρήση  του  και  τις  δυνατότητές  του.  Παρότι  όλα  τα  συστατικά  του  marketing  είναι  εξίσου
σημαντικά, οι περισσότερες εταιρίες και ιδιώτες που δραστηριοποιούνται σε κάποια αγορά κάνουν
την προώθηση πρώτη τους προτεραιότητα, ακριβώς επειδή γνωστοποιεί στον πελάτη την ύπαρξη
του  αγαθού  σας  και  σε  μια  αγορά  από  εκεί  ξεκινούν  τα  πάντα.  (Schultz et al.,  1993)

Πολλές φορές μπερδεύουμε την έννοια της διαφήμισης με την έννοια της προώθησης. Στην
πραγματικότητα  η  διαφήμιση  είναι  ένας  από  τους  τρόπους  με  τους  οποίους  μπορούμε  να
προωθήσουμε το προϊόν μας. Λόγου χάρη ένας άλλος, πολύ επιτυχημένος τρόπος προώθησης, ο
οποίος χρησιμοποιείται όλο και πιο συχνά, είναι τα δωρεάν δείγματα για δοκιμή (όταν η φύση του
αγαθού  είναι  τέτοια  που  το  επιτρέπει).  Γενικά  η  διαφήμιση  είναι  ο  πιο  διαδεδομένος  τρόπος
προώθησης του αγαθού μας και έχει λάβει νέες προεκτάσεις στο χώρο της διαδικτυακής αγοράς(4π,
2012).
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2.6 Ανάπτυξη Πελατειακών Σχέσεων

Μια επιχείρηση της οποίας το μοναδικό σημείο πώλησης είναι το διαδίκτυο αντιμετωπίζει
μια εύλογη πρόκληση, η οποία έχει να κάνει, με το πως θα διαμορφώσει πελατειακές σχέσεις όταν
δεν υπάρχει καμιά φυσική επαφή με τους πελάτες της.

Στην προκειμένη  περίπτωση δεν μεσολαβούν πωλητές,  δεν  υπάρχει  «κατάστημα» να το
επισκεφτεί ο πελάτης, ίσως δεν υπάρχει ούτε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πελάτη. Προκύπτει
επομένως ένα σοβαρό θέμα για το πώς θα αναπτυχθεί μια πελατειακή σχέση εμπιστοσύνης, πράγμα
που είναι  πολύ  πιο  σημαντικό  για  ένα  e-business  απ’ ότι  στην  περίπτωση  μιας  παραδοσιακής
«επίγειας» επιχείρησης.

Σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο που προτείνεται από το ΚΕΜΕΛ (2010), οι βασικοί
παράγοντες  που  ενισχύουν   την  εικόνα  του  e-business  και  διευκολύνουν  στο  κτίσιμο
«εμπιστοσύνης» με την πελατειακή βάση περιλαμβάνουν:

• Brand name/strategic partners: Oι πελάτες συνηθίζουν να καταφεύγουν σε brand names
για ασφάλεια και εμπιστοσύνη αναφορικά με τα προϊόντα ή την υπηρεσία που επιθυμούν να
αγοράσουν. Για να κτισθεί ένα brand name  απαιτούνται πολλά έξοδα, καθώς και τύχη . Η
καλύτερη ίσως μεθόδευση είναι  να διαμορφωθεί  κάποια στρατηγική  συνεργασία με  μια
άλλη εταιρία, με αναγνωρίσιμο brand name, ώστε να ενδυναμωθεί η εικόνα της εταιρείας
και η εμπιστοσύνη που απορρέει  προς τη δυνητική πελατεία της (Ha & Stoel, 2009).

• Quality of the site: O πελάτης κρίνει πολλές φορές μια παραδοσιακή επιχείρηση και μόνον
από τη θέση και τη βιτρίνα του καταστήματος, από τα έπιπλα, τη διακόσμηση, κλπ. Ομοίως
ο πελάτης βγάζει πολλά παρόμοια συμπεράσματα για ένα e-business από την ιστοσελίδα
του  και  μόνον.  Αυτό  σημαίνει  ότι  η  ιστοσελίδα  πρέπει  να  είναι  καλοσχεδιασμένη,  τα
γραφικά της  να είναι ευχάριστα και ελκυστικά, να είναι εύχρηστη, το περιεχόμενο να είναι
καλογραμμένο, ενδιαφέρον και επίκαιρο, και βέβαια να λειτουργεί γρήγορα και σωστά.

• Quality of order fulfillment and customer service: O πιο σημαντικός ίσως παράγοντας
στη διαμόρφωση σχέσης εμπιστοσύνης με τον πελάτη είναι το αν η παραγγελία του αγοράς
προϊόντων/υπηρεσιών παρελήφθη και εκτελέστηκε από το e-business άψογα και έγκαιρα,
και αν πιθανά προβλήματα και παράπονα αντιμετωπίστηκαν σωστά. Μια και μόνον «κακή»
εμπειρία  του  πελάτη  με  τη  ηλεκτρονική  επιχείρηση  αρκεί  να  τερματίσει  αυτή  την
πελατειακή σχέση για πάντα (Ahn et al., 2004; Chen & Tan, 2004).

• Ability of the customer to “rate” products/services: Αποτελεί καλή πρακτική να παρέχει
η  ιστοσελίδα  τη  δυνατότητα  στον  πελάτη  να  «βαθμολογεί»  την  ποιότητα  και  γενικά
εμπειρία που είχε με τα προϊόντα και υπηρεσίες που προωθεί η επιχείρηση. Παρέχεται  έτσι
χρήσιμη  πληροφόρηση  σε  δυνητικούς  πελάτες  στο  κατά  πόσο  υπάρχει  εμπιστοσύνη,
ιδιαίτερα όταν βλέπουν ότι δίνεται δυνατότητα θετικής όσο και αρνητικής βαθμολόγησης
καθώς και σχολιασμού της πελατείας.

• Ability of the customer to reach someone: Oι πελάτες αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια
και  έχουν  περισσότερη  εμπιστοσύνη  όταν  συναλλάσσονται  με  ένα  e-business  το  οποίο
παρέχει και τη δυνατότητα της ανθρώπινης επικοινωνίας , αν απαιτείται,  για να επιλύσουν
κάποιο πρόβλημα, να παραπονεθούν, η να κάνουν ερωτήσεις.

• Getting “certified”: Η «πιστοποίηση» της επιχείρησης και της ιστοσελίδας από κάποιο
έγκριτο  φορέα  αποτελεί  ένα  σημαντικά  θετικό  στοιχείο  στη   διαμόρφωση  σχέσης
εμπιστοσύνης  με  τον  πελάτη.  Η πιστοποίηση αυτή  μπορεί  να καλύπτει  την  φυσική και
νομική  ύπαρξη  της  εταιρίας,  την  οικονομική  της  κατάσταση,  κλπ   αλλά  και  θέματα
ασφάλειας των οικονομικών συναλλαγών μέσω της  ιστοσελίδας. (Eustace, 2000)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

3.1 Γλώσσες Προγραμματισμού Διαδικτύου

Η  HTML είναι μια γλώσσα η οποία περιγράφει τον τρόπο με το οποίο εμφανίζεται μια
ιστοσελίδα. Τα αρχεία της HTML είναι στην ουσία αρχεία κειμένου με ειδικές "ετικέτες" (tags), τις
οποίες o web browser μεταφράζει και εμφανίζει τα αποτελέσματα στη οθόνη (Goodman, 2002;
Schafer, 2005).  Οι  ετικέτες  που  χρησιμοποιεί  η  HTML επιτρέπουν  στον  προγραμματιστή  της
ιστοσελίδας  να  διαμορφώσει  αναλυτικά  το  περιεχόμενό  της  (Al-Khaldy,  2011).  Η  γνώση  της
αποτελεί πολύ σημαντικό εργαλείο για όποιον θέλει να ασχοληθεί με θέματα διαδικτύου και  η
εκμάθηση των βασικών της είναι μια διαδικασία εύκολη και μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον
καθένα  (Way,  2011).  Στη  δική  μας  περίπτωση  δεν  τη  χρησιμοποιήσαμε  για  να  σχεδιάσουμε
ολόκληρο  το  κατάστημά μας  αλλά για  να  κάνουμε  κάποιες  μικροαλλαγές  και  παρεμβάσεις  σε
σημεία που θέλουμε να παρουσιάζονται με διαφορετικό τρόπο.

Η CSS είναι μια γλώσσα που ανήκει στην κατηγορία των γλωσσών επεξεργασίας στυλ και
χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της εμφάνισης ενός εγγράφου που έχει γραφτεί με μια γλώσσα
σήμανσης  (Goodman, 2002;  Schafer, 2005).  Δίνει  τη  δυνατότητα  στον  προγραμματιστή  να
διαμορφώσει  περισσότερα  χαρακτηριστικά,  χρώματα,  προσθήκη  φόντου,  αλλαγή  μεγέθους  κτλ
δυνατότητες δηλαδή που υπολείπονται από την HTML, κάνοντας έτσι τη CSS απαραίτητο εργαλείο
για  ένα  όμορφο  και  καλοσχεδιασμένο  site.  (Way,  2011;  Αλμπανίδης,  2011) Για  τη  δική  μας
εργασία,  θα  χρησιμοποιήσαμε κάποιες  από τις  ιδιότητες  της  CSS για  να  αλλάξουμε το χρώμα
κάποιων  γραμματοσειρών,  για  να  διαμορφώσουμε  το  τρόπο  εμφάνισης  του  menu  και  για  την
προσθήκη του  background στο κατάστημά μας.  Κάποιες  βασικές  γνώσεις  της  είναι  εύκολο να
αποκτηθούν.

Η  JavaScript είναι  γλώσσα  προγραμματισμού  η  οποία  έχει  ως  σκοπό  την  παραγωγή
δυναμικού  περιεχομένου  σε  ιστοσελίδες.  Αντίθετα  από  τις  περισσότερες  γλώσσες
προγραμματισμού  η  γλώσσα JavaScript  δεν  είναι  εφοδιασμένη με  δυνατότητες  εισόδου/εξόδου
(Goodman, 2002; Schafer, 2005). Είναι σχεδιασμένη ως γλώσσα scripting για το περιβάλλον που τη
φιλοξενεί,  η  ύπαρξη  μηχανισμών  επικοινωνίας  με  τον  έξω  κόσμο  είναι  ευθύνη  αυτού  του
περιβάλλοντος. Το πιο συνηθισμένο περιβάλλον φιλοξενίας είναι οι browsers (Al-Khaldy, 2011).
Εμείς την χρησιμοποιήσαμε για να προσθέσουμε κάποιες λειτουργίες και κάποια εργαλεία στο site
μας,  όπως το google  analytics.  Η εκμάθησή της  αποτελεί  ένα  αντικείμενο το  οποίο χρειάζεται
γνώσεις και εμπειρία πάνω στο προγραμματισμό. Η ανάπτυξη εφαρμογών με αυτή την γλώσσα δεν
ήταν στα πλαίσια της δική μας έρευνας.
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3.2 Διεύθυνση και φιλοξενία στο Internet

Το domain ή η διεύθυνση ή το URL είναι ένα από τα δομικά χαρακτηριστικά του Internet.
Για  την  ακρίβεια,  μια  διεύθυνση  IP  μαζί  με  το  domain  είναι  ο  πυρήνας  της  ιντερνετικής
επικοινωνίας και πρόσβασης. Κάθε συσκευή και υπολογιστής, όπως και κάθε site που συνδέεται ή
υπάρχει στο Internet, αποκτούν μια μοναδική διεύθυνση IP, έτσι ώστε να μπορούν να εντοπίζονται
εύκολα και άμεσα από το κοινό του Internet και η μορφή είναι: 195.251.213.123

Επειδή τα νούμερα, χωρισμένα με τελείες, δεν είναι εύκολο να τα απομνημονεύσουμε, οι
αρχιτέκτονες του Internet αποφάσισαν να συνδέσουν τη μοναδική διεύθυνση IP ενός δικτυακού
τόπου με ένα όνομα της μορφής: www.uom.gr

Έτσι εάν βάλουμε στον πλοηγό μας το παραπάνω νούμερο ή το www.uom.gr, θα μας πάει
στον δικτυακό τόπο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Η διεύθυνση στο Internet, και συγκεκριμένα στο Web, συνήθως αποτελείται από το πρόθεμα
www, (μπορεί να απαλειφθεί, εφόσον το θελήσουμε και το δηλώσουμε εκεί που πρέπει), από την
καθεαυτού  ονομασία  της  διεύθυνσης  της  απολύτου  επιλογής  μας,  όπως,  για  παράδειγμα  τα
ονόματα: google, yahοο, in, facebook, uom κ.α., καθώς και από το τελευταίο κομμάτι, το οποίο
συνηθίζεται να είναι περιγραφικό της χώρας προέλευσης ή του είδους του δικτυακού τόπου: .gr,
.eu, .com, .net, .org, .me, .co κ.α. (4π, 2012).

Η  υπηρεσία  hosting,  δηλαδή  η  υπηρεσία  φιλοξενίας  του  δικτυακού  τόπου,  είναι  μια
λειτουργία που πραγματοποιείται σε συνεργασία με εταιρίες hosting. Μέσω του hosting στην ουσία
αποθηκεύουμε σε έναν server το περιεχόμενου του site μας,  καθιστώντας το έτσι  προσβάσιμο
μέσω του  domain  από όλους  του  χρήστες  του  Internet.  Είναι  πολύ  σημαντική  η  επιλογή,  του
σωστού παρόχου ειδικά σε ότι έχει να κάνει με την υποστήριξη (Lima, 2012).
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3.3 Open source (ελεύθερο λογισμικό)

Ο όρος  open  source  ή  ελεύθερο  λογισμικό  αναφέρεται  στο  λογισμικό  εκείνο  το  οποίο
επιτρέπει την δυνατότητα στους χρήστες να δούνε και να τροποποιήσουν τον πηγαίο κώδικα ενός
προγράμματος. Ένα κοινό πλεονεκτήματα που συναντάται από τους υπερασπιστές του, είναι το
γεγονός  ότι  μια  τέτοια  δομή  αποδίδει  καλύτερα  σε  όρους  εμπιστοσύνης,  αποδοχής,  ομαδικής
εργασίας και ποιότητας (FSF, 2010; Τόλλος, 2012). Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται σε τέσσερα είδη
ελευθερίας για τους χρήστες του λογισμικού:

1. Την ελευθερία της εκτέλεσης του λογισμικού για οποιονδήποτε σκοπό.

2. Την ελευθερία της μελέτης του τρόπου λειτουργίας του λογισμικού και της προσαρμογής
του στις ανάγκες μας. Η πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα είναι απαραίτητη προϋπόθεση γι'
αυτό.

3. Την ελευθερία της αναδιανομής αντιγράφων του λογισμικού.  

4. Την ελευθερία της βελτίωσης της εφαρμογής και της δημοσίευσης των βελτιώσεων που
έχουν πραγματοποιηθεί  στο ευρύ κοινό,  ώστε να επωφεληθεί  ολόκληρη η κοινότητα.  Η
πρόσβαση  στον  πηγαίο  κώδικα  είναι  απαραίτητη  προϋπόθεση  γι'  αυτό.

Εικόνα 2: Λογότυπα Ελεύθερου Λογισμικού
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3.4 Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS)

Τα Συστήματα Διαχείρισης Περιοχεμένου ή αλλιώς γνωστά στη διεθνή βιβλιογραφία ως
CMS (Content Management System) είναι ένα είδος λογισμικού που έχουν ως στόχο την οργάνωση
και  την  παρουσίαση  περιεχομένου  στο  διαδίκτυο  (Αλμπανίδης,  2011).  Όταν  αναφέρουμε
περιεχόμενο εννοούμε οποιαδήποτε πληροφορία ή τμήματα πληροφορίας που είναι σε ηλεκτρονική
μορφή,  όπως  αρχεία  συστήματος  υπολογιστών,  αρχεία  πολυμέσων,  ηλεκτρονικά  έγγραφα  κτλ.
(Μυρσίνης, 2012)

Στην παρούσα στιγμή τα ανοιχτά συστήματα διαχείρισης περιεχομένου έχουν κατακτήσει
ένα μεγάλο μερίδιο κοινού. Πολλές ποικιλίες είναι διαθέσιμες με βάση τη λειτουργικότητα και την
πλατφόρμα. (Patel et al., 2011)

Η βασική ιδέα πίσω από τη δημιουργία των CMS ήταν η άμεση διαθεσιμότητα αρχείων
μεταξύ ατόμων του ίδιου γραφείου και μεταγενέστερα ατόμων σε όλο το διαδίκτυο. Γι αυτό και με
την πάροδο του χρόνου τα CMSs εξελίχθηκαν, πέρα από τη διαχείριση αρχείων, στη διαχείριση
ιστοτόπων (Williamson, 2011).

Κάθε  CMS,  αποτελείται  από  δύο  εφαρμογές:  την  Εφαρμογή  Διαχείρισης  Περιεχομένου
(Content Management Application – CMA), η οποία μας επιτρέπει  να κατασκευάσουμε και  να
διευθετήσουμε  το  περιεχόμενο  της  εφαρμογής  και  την  Εφαρμογή  Μεταφοράς  Περιεχομένου
(Content Delivery Application – CDA), η οποία παρουσιάζει το περιεχόμενο στον τελικό χρήστη,
αυτόν δηλαδή που θα επισκεφθεί την ιστοσελίδα μας. Το περιβάλλον στο οποίο πραγματοποιούνται
όλες οι αλλαγές που αφορούν το δικτυακό τόπο από εξουσιοδοτημένους χρήστες (admin), όπως η
διαμόρφωση, η συντήρηση και η δημιουργία νέων στοιχείων, ονομάζεται Backend, ενώ αυτό που
βλέπει ο χρήστης/επισκέπτης, όπως ο συνδεδεμένος χρήστης (user) του site, ονομάζεται Frontend
(Μυρσίνης, 2012).

Εικόνα 3: Λογότυπα CMS

Αυτή τη στιγμή οι πιο δημοφιλείς πλατφόρμες ανάπτυξης δικτυακών τόπων είναι οι
Wordpress,  Joomla,  Drupal,  Magento,  Opencart,  CS-Cart,  PrestaShop.  Εμείς  επιλέξαμε  να
χρησιμοποιήσουμε το  WordPress, επειδή θεωρήσαμε ότι είναι το πιο εύχρηστο και το πιο απλό
στη χρήση για κάποιον που κάνει τα πρώτα του βήματα στη δημιουργία ιστοσελίδων. Αυτό δεν
σημαίνει ότι υποτιμάμε τις υπόλοιπες πλατφόρμες, αντίθετα μάλιστα, όσο αυξάνονται οι απαιτήσεις
και απαιτούνται πιο περίπλοκες διεργασίες, τόσο μεγαλύτερη και η ανάγκη για τη χρήση μιας πιο
ολοκληρωμένης πλατφόρμας όπως το Drupal και το Joomla. 

Το  WordPress  είχε  αρχικά  σχεδιαστεί  ως  μια  πλατφόρμα  blogging,  τα  τελευταία  όμως
χρόνια το WordPress έχει αλλάξει σε ένα χρήσιμο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου. Ένα από τα
κύρια πλεονεκτήματα του WordPress είναι ο μεγάλος αριθμός των plug-ins που δημοσιεύονται από
ανεξάρτητους προγραμματιστές (Rathod et al., 2011; Vickers, 2009).
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3.5  Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media)

Η  έννοια  των  Social  Media  βρίσκεται  στην  κορυφή  της  ατζέντας  για  πολλά  στελέχη
επιχειρήσεων σήμερα. Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων, όπως και οι σύμβουλοι, προσπαθούν να
εντοπίσουν τρόπους με τους οποίους οι επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν κερδοφόρα χρήση των
εφαρμογών, όπως η Wikipedia, το YouTube, το Facebook, το Second Life, και το Twitter. (Kaplan
& Haenlein, 2010)

Τα Social Media είναι μία νέα κατηγορία μέσων, μία κατηγορία με βασικά χαρακτηριστικά
την αλληλεπίδραση και τη συμμετοχή. Τα άτομα συμμετέχουν σε ομάδες με κοινό αντικείμενο και
αλληλεπιδρούν, αναπτύσσοντας έτσι την κοινωνικοποίησή τους. Ιδιαίτερα έντονη είναι η εμφάνιση
αυτής της μορφής κοινωνικοποίησης μέσα από το διαδίκτυο. (Μυρσίνης, 2012)

Η εξέλιξη των Social Media είναι ιδιαίτερα ταχεία, με αποτέλεσμα όλο και περισσότερες
πλατφόρμες τεχνολογίας να τα υποστηρίζουν για να είναι κοντά στους χρήστες και τις νέες τους
τάσεις  ανάπτυξης της διαδικτυακής τους κοινωνικοποίησης.  Forums, Blogs,  Mutimedia Sharing
εξελίσσονται όλο και περισσότερο στον τομέα αυτό.

Η  εμφάνιση  του  Internet-based  social  media  κατέστησε  δυνατό  για  ένα  άτομο  να
επικοινωνούν με εκατοντάδες ή ακόμα και χιλιάδες άλλους ανθρώπους για τα προϊόντα και τις
εταιρείες που τους παρέχουν. Έτσι, ο αντίκτυπος της επικοινωνίας των καταναλωτών προς τους
καταναλωτές  έχει μεγεθυνθεί σε μεγάλο βαθμό στην αγορά. (Mangold & Faulds, 2009)

Παράλληλα,  τα  Social  Media  αποτελούν  κι  ένα  από  τα  πολλά  εργαλεία  Διαδικτυακού
Marketing, αφού η διαφήμιση μιας επιχείρησης ή η ανάρτηση θετικών σχολίων για τα προϊόντα
μιας επιχείρησης σ' ένα κοινωνικό δίκτυο, αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά βήματα που πρέπει
να γίνουν σε επίπεδο προώθησης και διαφήμισης προϊόντων κι επιχειρήσεων. Εκτός από τα Social
Media, το Διαδικτυακό Marketing διαθέτει και άλλα εργαλεία, ορισμένα από τα οποία είναι πολύ
χρήσιμα. Για το λόγο αυτό τα CMSs περιλαμβάνουν αρκετά από αυτά, όπως τα RSS (Real Simple
Syndication) Feeds, που μας δίνουν τη δυνατότητα να ενημερωνόμαστε από διαδικτυακούς τόπους
γιά εξελίξεις και μάλιστα την ώρα πού αυτές αναρτώνται, χωρίς να πρέπει να τους επισκευθούμε, ή
τα  banners,  που  είναι  εικονίδια  που  συνδέονται  με  το  site  και  διαφημίζουν  στοιχεία  του,  ενώ
μπορούμε να δούμε πόσοι τα επιλέγουν. (Μυρσίνης, 2012)

Εικόνα 4: Λογότυπα Social Media
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3.6 Υπηρεσίες Cloud

Το Cloud Computing αναφέρεται τόσο τις εφαρμογές που παρέχονται ως υπηρεσίες μέσω
του  Διαδικτύου  καθώς  και  στο  υλικό  και  τα  συστήματα  λογισμικού  στα  κέντρα  δεδομένων
(datacenters) που παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες . Οι υπηρεσίες τους εδώ και καιρό αναφέρονται ως
Software as a Service (SaaS). Το υλικό του κέντρου δεδομένων μαζί με το λογισμικό είναι αυτό που
αποκαλούμε Cloud (σύννεφο).

Όταν ένα  σύννεφο διατίθεται  με  έναν pay-as-you-go τρόπο στο κοινό  ,  το  λέμε  Public
Cloud, και η υπηρεσία που πωλείται λέγετε  Utility Computing. Τρέχοντα παραδείγματα δημόσιας
Utility Computing περιλαμβάνουν τις Amazon Web Services , τη Google AppEngine και Microsoft
Azure.  Χρησιμοποιούμε τον όρο Private Cloud για να αναφερθούμε στα εσωτερικά datacenters
μιας επιχείρησης ή κάποιου άλλου οργανισμού που δεν είναι διαθέσιμα στο κοινό . Έτσι, Cloud
Computing είναι το άθροισμα των SaaS και Utility Computing, αλλά δεν περιλαμβάνουν κανονικά
τα Private Clouds (Armbrust et al., 2009).

Τα πλεονεκτήματα του SaaS τόσο για τους τελικούς χρήστες  όσο και για τους παροχείς
υπηρεσιών  είναι  κατανοητά.  Οι  πάροχοι  υπηρεσιών  απολαμβάνουν  πολύ  απλοποιημένη
εγκατάσταση  και  συντήρηση  λογισμικού  και  συγκεντρωτικό  έλεγχο  εκδόσεων  ενώ  οι  τελικοί
χρήστες  μπορούν  να  έχουν  πρόσβαση  στην  υπηρεσία  "οποτεδήποτε  και  από  οπουδήποτε  ",
μοιράζονται  δεδομένα και συνεργάζονται πολύ πιο εύκολα, με τη δυνατότητα να διατηρούν τα
δεδομένα τους αποθηκευμένα και με ασφάλεια στις υποδομές των παροχέων. Το Cloud Computing
δεν αλλάζει την σχέση αυτή, αλλά δίνει περισσότερες επιλογές στους παρόχους εφαρμογών για την
ανάπτυξη των προϊόντων τους όπως η παροχή SaaS χωρίς την ανάγκη ενός datacenter. Ανάλογα με
το πώς το SaaS επιτρέπει στο χρήστη να διοχετεύσει κάποια προβλήματα στον πάροχο SaaS, ο
πάροχος SaaS μπορεί τώρα να απαλλαγεί από κάποια προβλήματά με τον πάροχο cloud computing.
Έτσι τώρα μπορεί να επικεντρωθεί σε θέματα που σχετίζονται με τη δυνατότητα παροχής SaaS
(Cloud  Χρήστης)  και  τους  παρόχους  Cloud,  στα  οποία  είχε  δοθεί  λιγότερη  σημασία.

Εικόνα 5: Δομή Λειτουργίας SaaS (Armbrust et al. 2009)

Το Cloud computing δίνει  στους χρήστες την ευκαιρία για μια καλύτερη κατανομή των
πόρων, των υπηρεσιών και των πληροφοριών σε ανθρώπους όλου του κόσμου. Επί του παρόντος,
διάφοροι  τύποι  του  ιντερνετικού  συστήματος  τίθενται  σε  λειτουργία  σε  περιβάλλον  cloud
computing. Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ένας από αυτούς. (Nafi et al., 2012)
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Νέες Τάσεις στην τεχνολογία και τα επιχειρηματικά μοντέλα
Το  περιβάλλον  του  ηλεκτρονικού  εμπορίου,  αλλάζει  ραγδαία  και  υπάρχουν  σήμερα

διάφορες  μεταβλητές  που  αλλάζουν:  ανταγωνισμός,  η  ζήτηση  για  τη  βιωσιμότητα  και  τη
συμμετοχή, η ταχεία ανάπτυξη των προσφορών του Cloud Computing,  το Social  Web, κλπ. Το
cloud computing υπόσχεται  να είναι  η λύση σε πολλές  από αυτές  τις  προκλήσεις  (Lackermair,
2010).

Με την  εμφάνιση  του  Web 2.0  υπήρξε  μια  στροφή  από  την  “high-touch,  high-margin,
high-commitment”  παροχή  υπηρεσίας  σε  μια  “low-touch,  low-margin,  low-commitment”
αυτοεξυπηρέτηση.  Για  παράδειγμα,  στο  Web  1.0,  την  αποδοχή  πιστωτικών  καρτών  για
πληρωμές από αγνώστους όπου απαιτείται μια συμβατική ρύθμιση με την υπηρεσία επεξεργασίας
πληρωμών,  όπως  η  VeriSign  ή  Authorize.net,  ο  διακανονισμός  ήταν  μέρος  μιας  μεγαλύτερης
επιχειρηματικής σχέσης, καθιστώντας το επαχθές για ένα άτομο ή μια πολύ μικρή επιχείρηση να
δέχεται πιστωτικές κάρτες σε απευθείας σύνδεση. Με την εμφάνιση του PayPal, όμως, κάθε άτομο
μπορεί  να  δέχεται  πιστωτικές  πληρωμές  με  κάρτα  χωρίς  σύμβαση,  χωρίς  μακροπρόθεσμη
δέσμευση,  και  μόνο  μέτριες  pay-as-you-go  αμοιβές  συναλλαγών.  Το  επίπεδο  του  “touch”
(υποστήριξη πελατών και διαχείριση των σχέσεων) που παρέχονται από τις υπηρεσίες αυτές είναι
ελάχιστες έως ανύπαρκτες, αλλά το γεγονός ότι οι υπηρεσίες αυτές είναι πλέον προσιτές σε άτομα
φαίνεται να το κάνουν αυτό λιγότερο σημαντικό. Ομοίως, τα άτομα, στις ιστοσελίδες τους μπορούν
τώρα να χρησιμοποιούν το Google AdSense για παράδειγμα και να αποκτήσουν έσοδα από τις
διαφημίσεις,  και  όχι  να  δεσμευθούν  με  μια  εταιρεία  τοποθέτησης  διαφημίσεων,  όπως  το
DoubleClick (το οποίο εξαγορασθεί από την Google). Αυτές οι διαφημίσεις μπορεί να προσφέρουν
το  επιχειρηματικό  μοντέλο  για  τις  Web  2.0  εφαρμογές.  Τα  άτομα  μπορούν  να  διανέμουν
περιεχόμενο στον Παγκόσμιο Ιστό χρησιμοποιώντας το Amazon CloudFront χωρίς να απαιτείται η
θέσπιση  μιας  σχέση  συνεργασίας  με  ένα  δίκτυο  διανομής  περιεχομένου,  όπως  η  Akamai.

Το  Amazon  Web  Services  εκμεταλλεύτηκε  αυτήν  την  εικόνα  το  2006,  με  την  παροχή
pay-as-you-go  computing  χωρίς  σύμβαση:  όλοι  οι  πελάτες  αυτό  που  χρειάζονται  είναι  μια
πιστωτική κάρτα. Μια δεύτερη καινοτομία ήταν ότι πωλούσε σε επίπεδο harware, virtual machines
cycles,  επιτρέποντας στους πελάτες να επιλέξουν το δικό τους λογισμικό προς χρήση χωρίς να
διαταράσσει ο ένας τον άλλον, ενώ μοιράζονται το ίδιο hardware, μειώνοντας έτσι το περαιτέρω
κόστος (Armbrust et al., 2009).

Εικόνα 6: Λογότυπα Υπηρεσιών Cloud
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3.7 Υπηρεσιές Google

Το Google  είναι  μια από τις  μεγαλύτερες  εταιρείες  στον κόσμο η οποία  έχει  χτίσει  τις
επιχειρήσεις της πάνω στη δυνατότητα να προσφέρει αποτελέσματα αναζήτησης σε συνδυασμό με
μια πλατφόρμα διαφήμισης που διαθέτει (Harbison, 2010). Πολλά από τα εργαλεία και από τις
υπηρεσίες  που  προσφέρει   χρησιμοποιούνται  καθημερινά  από πολλούς  ανθρώπους  σε  όλο  τον
κόσμο. Υπηρεσίες και εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από επιχειρήσεις  για να
διαφημιστούν, να προωθήσουν την εικόνα τους και να παρακολουθήσουν την παρουσία τους στο
διαδίκτυο με πολύ χαμηλό κόστος. 

3.7.1 Google Analytics

Η υπηρεσία της  Google που παρέχει μέτρηση απόδοσης ονομάζεται  Google Analytics. Η
διαδικασία χρησιμοποίησής της από τον ιδιοκτήτη μιας ιστοσελίδας είναι αρκετά απλή και δεν
απαιτεί ιδιαίτερες προγραμματιστικές γνώσεις. Αρκεί η κατοχή ενός λογαριασμού  Google και η
προσθήκη 10 γραμμών κώδικα javascript.

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης προβάλλονται σε ένα web-based περιβάλλον, όπου από το
κεντρικό μενού μπορεί κάποιος εύκολα να επιλέξει και να φιλτράρει τα αποτελέσματα, με βάση
ομάδες ενδιαφέροντος και ταξινομημένα σε τρεις βασικές κατηγορίες αναφορών:

• το κοινό, που περιλαμβάνει πληροφορίες για δημογραφικά στοιχεία (γλώσσα, περιοχή) και
την τεχνολογία (λειτουργικό σύστημα, ανάλυση οθόνης, συσκευή πρόσβασης)

• τις πηγές επισκεψιμότητας, που μας παρέχουν ανάλυση παραπομπών, κοινωνικών δικτύων
και μηχανών αναζήτησης

• το περιεχόμενο, που περιλαμβάνει πληροφορίες για το περιεχόμενο που επισκέπτονται οι
χρήστες,  τις  προβολές  της  σελίδας,  το  χρόνο  παραμονής,  το  βάθος  περιήγησης  και  το
ποσοστό εγκατάλειψης

Με  βάση  τα  στοιχεία  που  παίρνει  η  επιχείρηση  από  το  Google Analytics,  μπορεί  έπειτα  να
προχωρήσει σε διορθωτικές κινήσεις, βελτιώνοντας έτσι την ηλεκτρονική της παρουσία. Πιθανές
αλλαγές στις οποίες μπορεί να προβεί η επιχείρηση είναι οι ακόλουθες:

• Βελτίωση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας
• Βελτιστοποίηση  SEO (Search Engine Optimization),  έτσι  ώστε  η  ιστοσελίδα  να  έχει

καλύτερη συμβατότητα με τις μηχανές αναζήτησης
• Υλοποίηση  νέας  διαφημιστικής  καμπάνιας  ή  βελτίωση  κάποιας  υπάρχουσας  (π.χ.  στα

κοινωνικά δίκτυα)
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3.7.2 Google Drive

Το Google Drive είναι μια υπηρεσία αποθήκευσης και συγχρονισμού αρχείων που παρέχετε
από  την  Google  και  κυκλοφόρησε  στις  24  Απριλίου  2012  (Mossberg,  2012). Επιτρέπει  την
αποθήκευση  αρχείων  στην  cloud  πλατφόρμα  της,  την  κοινή  τους  χρήση  και  τη  συνεργατική
επιμέλεια από τους χρήστες που είναι εγγεγραμμένοι. Σημαντικό χαρακτηριστικό της υπηρεσίας για
σε όρους προώθησης της ιστοσελίδας μας είναι το γεγονός ότι τα δημοσία κοινά αρχεία στο Google
Drive μπορούν να εμφανιστούν στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης.  Επίσης το Google
Drive  είναι για υπηρεσία cloud χαμηλού κόστους παροχής υπηρεσιών, δεδομένου ότι οι υπηρεσίες
που παρέχει είναι δωρεάν. (Galih, 2013)

Το Google Drive είναι το σπίτι του Google Docs, μια σουίτα εφαρμογών παραγωγικότητας,
που προσφέρουν συλλογική επεξεργασία σε έγγραφα, λογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις και πολλά
άλλα. Το Google Docs είναι ένα «λογισμικό ως υπηρεσία» της Google. Τα έγγραφα, τα λογιστικά
φύλλα, οι παρουσιάσεις μπορεί να δημιουργηθούν μέσα από το Google Docs, και εισάγονται μέσω
της διεπαφής web ή  αποστέλλονται μέσω e-mail.  Τα έγγραφα μπορούν να αποθηκευτούν στον
τοπικό  υπολογιστή  ενός  χρήστη  σε  μια  ποικιλία  μορφών  (ODF,  HTML,  PDF,  RTF,  Κείμενο,
Microsoft  Office).  Τα έγγραφα αποθηκεύονται αυτόματα στους διακομιστές της Google για την
αποτροπή  απώλειας  δεδομένων  και  ένα  ιστορικό  αναθεώρησης  διατηρείται  αυτόματα,  έτσι
προηγούμενες τροποποιήσεων μπορούν να ανακτηθούν. Τα έγγραφα μπορούν να επισημανθούν και
να αρχειοθετούν για οργανωτικούς λόγους.  Η υπηρεσία υποστηρίζεται επίσημα στις  πρόσφατες
εκδόσεις του Firefox, Internet Explorer (9 +), Safari  και Chrome browsers που λειτουργούν με
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Microsoft  Windows,  η  Apple  OS  X,  Linux  και  λειτουργικά  συστήματα  Chrome  OS.
Το Google Docs είναι μια από τις πολλές υπηρεσίες ανταλλαγής εγγράφων cloud computing

(Martin, 2010). Η πλειοψηφία των υπηρεσιών ανταλλαγής εγγράφων απαιτούν συνδρομή χρήστη,
ενώ το Google Docs είναι δωρεάν. Η δημοτικότητά του μεταξύ των επιχειρήσεων αυξάνεται λόγω
των βελτιωμένων δυνατοτήτων κοινής χρήσης και προσβασιμότητας. Επιπλέον, το Google Docs
γνωρίζει  σημαντική  άνοδο  και  δημοτικότητα  μεταξύ  των  σχολικών  και  των  εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων (Firth & Mesureur, 2010).

Το Google-Forms είναι μια νέα προσθήκη στη σουίτα Google Docs. Οι φόρμες αυτές είναι
ένα  εργαλείο  που  επιτρέπει  στους  χρήστες  να  συλλέγουν  πληροφορίες  μέσω μιας  προσωπικής
έρευνας  ή  ενός  κουίζ.  Οι  πληροφορίες  στη  συνέχεια  συλλέγονται  και  συνδέονται  με  ένα
υπολογιστικό φύλλο με το ίδιο όνομα αυτόματα. Το φύλλο είναι συμπληρωμένο με τις απαντήσεις
που δόθηκαν για την έρευνα και το κουίζ.

Εικόνα 7: Λογότυπο Google Docs
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3.7.3 Google Adwords

Το  Google  AdWords,  αποτελεί  το  βασικό  εργαλείο  που  προσφέρει  η  Google  για  την
δημιουργία ηλεκτρονικών διαφημίσεων και την διαχείριση καμπάνιας e-marketing.

Η λειτουργία του ξεκίνησε στις 23 Οκτωβρίου 2000 και με βάση την ιδέα του “Χρυσού
Οδηγού”,  όπου  οι  συμμετέχοντες  πλήρωναν  μηνιαία  ένα  πόσο  και  η  Google  αναλάμβανε  να
δημιουργήσει και να διαχειριστεί την διαφημιστική τους καμπάνια, ενώ σύντομα προστέθηκε η
λειτουργία της αυτοδιαχείρισης της καμπάνιας. Λόγω της αύξησης χρήσης του εργαλείου και του
ποσού  των  χρημάτων  που  διακυβεύονται,  σταδιακά  εμφανίστηκαν  ειδικοί  σύμβουλοι  για  την
διαχείριση και υλοποίηση των καμπανιών, και από το 2005 η Google έχει δημιουργήσει ειδική
κατηγορία  πιστοποιημένων  συνεργατών.  Σήμερα,  αποτελεί  ένας  ευρέως  χρησιμοποιούμενο
εργαλείο ενώ αποτελεί την κύρια πηγή εσόδων για την Google, με 28 δισεκατομμύρια $ το 2010.

Η εφαρμογή είναι υλοποιημένη σε ένα εύχρηστο web-based περιβάλλον, ενώ τεχνολογικά
στηρίζεται στην βάση δεδομένων MYSQL. Μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά που προσφέρει
είναι η  Στοχευμένη Προσέγγιση,  όπου μπορεί κάποιος να προσαρμόσει σε διάφορα επιθυμητά
κριτήρια και ομάδες-στόχους (target groups), την διαφημιστική του καμπάνια.
Η  στόχευση  διαφημίσεων  υλοποιείται  μέσω  της  διαχείρισης  πρόσβασης  ή  αποκλεισμού
διευθύνσεων Internet  Protocol  (IP).  Με αυτό τον τρόπο επιτρέπεται  στους  διαφημιζόμενους  να
επιλέξουν που επιθυμούν να προβάλλονται οι διαφημίσεις τους.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ο Περιορισμός συχνότητας , μέσω του οποίου ρυθμίζεται ο
ρυθμός  εμφανίσεων  των  διαφημίσεων  σε  κανάλια  διαφήμισης,  ένα  όριο  δηλαδή  για  το  πόσες
εμφανίσεις  επιτρέπονται ανά ημέρα, εβδομάδα ή μήνα για τον ίδιο μοναδικό χρήστη.

Επίσης  προσφέρει  άμεση  Ανάλυση  Κόστους,  ώστε  ο  διαφημιστής  να  έχει  έλεγχο  του
προϋπολογισμού και του κόστους των διαφημίσεων, και να μπορεί να προσαρμόσει άμεσα, ακόμα
και σε πραγματικό χρόνο, το ποσό που θέλει να διαθέσει προς συγκεκριμένα κανάλια διαφήμισης.
Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται έλεγχος σε σχέση με το κόστος-ανά-εμφάνιση (CPM) και το
κόστος-ανά-κλικ (CPC).

Χρησιμοποιώντας  τον  πίνακα  ελέγχου  του  AdWords,   οι  διαφημιζόμενοι  μπορούν  να
δημιουργήσουν  διαφημιστικές  καμπάνες  αλλά  και  να  αξιολογούν  την  πορεία  τους  μέσω  των
στατιστικών των αποτελεσμάτων τους.
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3.8 Search Engine Optimization

Η  χρήση των μηχανών αναζήτησης είναι μια πολύ διαδεδομένη πρακτική από του χρήστες
του διαδικτύου στην προσπάθειά τους να βρουν σελίδες και πληροφορίες για τα θέματα που τους
ενδιαφέρουν. Τα αποτελέσματα μιας αναζήτησης χωρίζονται σε δύο τομείς, τα αποτελέσματα που
αποτελούν  προϊόν  διαφήμισης  και  στα  υπόλοιπα  που  δεν  είναι  πληρωμένα  αποτελέσματα
αναζήτησης, τα οποία αποτελούν και τον κύριο όγκο των αποτελεσμάτων αναζήτησης του Google
και κάθε άλλης μηχανής αναζήτησης (Ledford, 2009; Davison et al., 1999).

Συστηματοποιημένα  αποτελέσματα  ονομάζονται  τα  αποτελέσματα  που  παρουσιάζει  η
μηχανή αναζήτησης κάνοντας τη βασική λειτουργία της: να “ψάχνει” σε όλο το Internet για να βρει
τις  ιστοσελίδες,  τις  πιο  σχετικές,  με  τις  λέξεις  ή  φράσεις  που  δώσαμε  για  αναζήτηση.  Στα
αποτελέσματα της αναζήτησης, όσο πιο σχετική είναι μια ιστοσελίδα με τη λέξη-κλειδί που δώσαμε
τόσο  πιο  ψηλά  εμφανίζεται.  Οι  μηχανές  αναζήτησης  είναι  εξοπλισμένες  με  μηχανισμούς  και
αλγορίθμους, για να αναζητήσουν, να αξιολογήσουν και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα. Αν
και οι μηχανισμοί της κάθε μηχανής αναζήτησης κρατιούνται μυστικοί, οι αρχές και οι κανόνες που
διέπουν  τη  λειτουργία  τους  είναι  στο  σύνολο  τους  γνωστοί.  Εκμεταλλευόμενος  κάποιος  τους
κανόνες,  μπορεί  να  τροποποιήσει  κάποια  σημεία  στο  site,  ώστε  όταν  γίνεται  αναζήτηση  με
λέξεις-κλειδιά σχετικές με το αντικείμενο του site, η μηχανή αναζήτησης, όχι μόνο να εμφανίζει το
site, αλλά να το εμφανίζει όσο γίνεται πιο πάνω. Η διαδικασία αυτή της βελτίωσης του κάθε site,
ώστε  αυτό  να  εμφανίζεται  όσο  γίνεται  πιο  πάνω  στα  συστηματοποιημένα  αποτελέσματα  των
μηχανών αναζήτησης, λέγεται βελτιστοποίηση για μηχανή αναζήτησης (Ledford, 2009; Langville
&Meyer, 2011).

Η βελτιστοποίηση για μηχανή αναζήτησης έχει  αναχθεί  σε επιστήμη.  Υπάρχουν πολλές
εταιρίες, μάλιστα, που αποκλειστικό αντικείμενο εργασίας τους έχουν τη βελτιστοποίηση των site
των  πελατών  τους,  ώστε  αυτά  να  εμφανίζονται  όσο  πιο  ψηλά  γίνεται  στα  αποτελέσματα  των
μηχανών αναζήτησης. Αλλά και οι περισσότερες εταιρίες κατασκευής site διαθέτουν ειδικούς στη
βελτιστοποίηση  για  μηχανή  αναζήτησης,  οι  οποίοι  φροντίζουν  ώστε  τα  site  που  δημιουργεί  η
εταιρία  να  εμφανίζονται  ψηλά  στις  μηχανές  αναζήτησης.  Επιπλέον,  υπάρχει  και  εξειδικευμένο
λογισμικό για τη βελτίωση ενός site για τις μηχανές αναζήτησης. Όλα τα παραπάνω δείχνουν το
πόσο σημαντική είναι η βελτιστοποίηση ενός site για τις μηχανές αναζήτησης (Ledford, 2009; 4π,
2012).
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3.9 Recommender Systems

Τα  Recommender  Systems  ή  Συστήματα  Συστάσεων  ή  RecSys  είναι  μια  ενότητα  των
πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιούνται στην διαδικασία ανάλυσης πληροφοριών και
στην δημιουργία συστάσεων για διάφορα αντικείμενα. Πιο συγκεκριμένα, μέσω της ανάλυσης των
δεδομένων των χρηστών, πχ των προτιμήσεων και την χρήση διάφορων μοντέλων δημιουργούν
“συστάσεις”  συνδυάζοντας  διάφορες  πληροφορίες.  Αυτές  οι  συστάσεις  μπορούν  να
χρησιμοποιηθούν για να αυξήσουν την αξία, την χρησιμότητα, την ικανοποίηση και την αφοσίωση
των  χρηστών  ανάλογα  με  το  αντικείμενο  της  επιχείρησης.  Συνήθως  χρησιμοποιούνται  στις
ιστοσελίδες,  τα  εργαλεία  επικοινωνίας  και  τα  ηλεκτρονικά  καταστήματα  των  επιχειρήσεων
(Hiralall, 2011). 

Για  παράδειγμα,  τα  RecSys  από  σελίδες  κοινωνικής  δικτύωσης  όπως  το  facebook
χρησιμοποιήθηκαν αρχικά για να αυξήσουν την ικανοποίηση των χρηστών, δίνοντας πχ συστάσεις
για  “άτομα  που  μπορεί  να  γνωρίζει”  κάποιος,  ενώ  αργότερα  επεκτάθηκαν  στην  εμφάνιση
διαφημίσεων με βάση το προφίλ του χρήστη. Σε άλλες υπηρεσίες όπως το Youtube,  η Google
χρησιμοποιεί RecSys για να αναλύσει τις θεματικές προτιμήσεις του χρήστη και συνδυαστικά με τις
άλλες υπηρεσίες της, να προσφέρει στον χρήστη προσωποποιημένες υπηρεσίες.

Recommender Systems στο e–επιχειρείν

Η χρήση των RecSys μέσω των πληροφοριακών συστημάτων και πιο συγκεκριμένα των
ιστοσελίδων των επιχειρήσεων,  έχει  ραγδαία αύξηση τα τελευταία χρόνια και  γνωρίζει  μεγάλη
ανάπτυξη  ως  εργαλείο.  Ειδικότερα  στα  ηλεκτρονικά  καταστήματα,  αποτελεί  σήμερα  βασικό
στοιχείο το οποίο συναντάται πλέον σε όλες τις σύγχρονες ιστοσελίδες αυτού του τύπου. Η χρήση
τους γίνεται σε όλες τις ενότητες των ιστοσελίδων, ενώ μέσω της ανάλυσης μπορεί ο διαχειριστής
της  σελίδας  να  έχει  άμεσα  διαθέσιμες  πληροφορίες.  Για  παράδειγμα,  έχει  παρατηρηθεί  ότι  οι
αγοραστές  από  δικτυακά  καταστήματα  συνήθως  αποθαρρύνονται  να  κάνουν  αγορές  όταν
χρειάζεται να κάνουν αναζητήσεις σε κατηγορίες και υποκατηγορίες μέσα στο e-store προκειμένου
να βρουν τα προϊόντα που ψάχνουν.

Τα  συστήματα  αυτά  προσπαθούν  να  φιλτράρουν  τα  προϊόντα  ενός  ηλεκτρονικού
καταστήματος  ανάλογα  με  τις  προτιμήσεις  του  πελάτη.  Η  διαφορά  με  τις  κλασσικές  μηχανές
αναζήτησης είναι η χρήση της λέξης κλειδιού. Τα recommender systems έχουν τη δυνατότητα να
παρουσιάσουν προϊόντα που σχετίζονται χωρίς να χρειάζεται η διατύπωση  λέξεων κλειδιών. Τα
συστήματα βασίζονται στο να παρουσιάζουν προϊόντα σχετικά με το προφίλ του χρήστη και να
βοηθάνε στην παρουσίαση προϊόντων (Ricci et al., 2011).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο : ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Οι  περισσότερες  διαδικασίες  έχουν  απλοποιηθεί  χάρη  στη  χρήση  των  ηλεκτρονικών
υπολογιστών και του διαδικτύου, οι επιχειρήσεις προσπαθούν να συμβαδίζουν με τις εξελίξεις και
προσπαθούν να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους μέσω αυτού.

Οι  πωλήσεις  προϊόντων  ή  υπηρεσιών  είναι  μία  από  τις  βασικές  επιχειρηματικές
δραστηριότητες στο διαδίκτυο. Στην περίπτωση, όμως, της εμπορικής χρήσης του διαδικτύου, ο
σχεδιασμός του δικτυακού τόπου αποκτά μεγαλύτερη σημασία από την ίδια την κατασκευή του.
Ένα ηλεκτρονικό κατάστημα θα πρέπει  να προβλέπει  την  ύπαρξη πολλών υπηρεσιών.  Μεταξύ
άλλων, θα πρέπει να προβλέπει online τεχνική υποστήριξη, πληροφορίες για τα προϊόντα, πολιτική
εγγυήσεων, επιλογή τρόπου συναλλαγών, λεπτομέρειες για τον τρόπο αποστολής των προϊόντων
στους πελάτες, λίστα παραγγελιών, στοιχεία και φόρμα επικοινωνίας και βοήθεια προς τον πελάτη
για να επιλέξει το κατάλληλο προϊόν. 
 Για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών καταστημάτων χρησιμοποιούνται εργαλεία που δίνουν την
δυνατότητα αποκλειστικής διαχείρισης  των περιεχόμενων του τόπου από τον πελάτη,  χωρίς  να
απαιτείται  η  γνώση  κάποιας  γλώσσας  προγραμματισμού  ή  μεσολάβηση  εξειδικευμένου
προσωπικού (MKE, 2013).

Υπάρχουν αρκετά  αξιόλογα προϊόντα  που επιτρέπουν τη δημιουργία ενός  ηλεκτρονικού
καταστήματος.  Σε  ένα  μεγάλο  μέρος  τους  παρουσιάζουν  κοινά  χαρακτηριστικά,  ενώ  τα
περισσότερα προτείνουν δύο τουλάχιστον βασικές  εκδόσεις:  τη βασική και  την επαγγελματική.
Πολλές φορές παρέχεται η δυνατότητα στους πελάτες να κατεβάσουν μια δοκιμαστική έκδοση, με
την οποία μπορούν να πάρουν μια πρώτη ιδέα για το πώς λειτουργεί το προϊόν.

Μετά από έρευνα, στη προσπάθειά μας για τη δημιουργία του δικού μας καταστήματος,
καταλήξαμε, ότι χρησιμοποιούνται ευρέως, τρεις βασικές πρακτικές για κάποιον που δεν έχει την
οικονομική ευχέρεια και τις γνώσεις να δημιουργήσει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα από το μηδέν,
είτε μόνος του είτε σε συνεργασία με μια εταιρία ανάπτυξης λογισμικού και εφαρμογών.

Παρουσιάζουμε εδώ ένα συνοπτικό πίνακα με τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά από την
κάθε κατηγορία:

Store Within A Store E-commerce Platforms Affiliate Programms

• Περιβάλλον με 
επισκεψιμότητα

• Στοχευμένο κοινό

• Μικρός χρόνος 
δημιουργίας

• Ελάχιστο αρχικό 
κεφάλαιο

• Άμεση εφαρμογή
• Ασφάλεια συναλλαγών
• Πληθώρα προϊόντων
• Πολλαπλές Συνεργασίες

• Περιορισμός στο είδος 
εμπορευμάτων

• Λίγες επιλογές 
τροποποίησης

• Μη ευελιξία σε 
λειτουργίες
και εμφάνιση

• Μεγαλύτερο κόστος για 
την πλήρη έκδοση

• Απαιτεί ύπαρξη 
διαδικτυακού τόπου

• Χρήση Cookies

Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά Βέλτιστων Πρακτικών

Στην  συνέχεια  ακολουθούν  αναλυτικές  περιγραφές  με  παραδείγματα  υπηρεσιών  τέτοιου
είδους,  υπηρεσίες  οι  οποίες  παρέχουν  εργαλεία  και  μια  μηχανή  βάσης  δεδομένων,  η  οποία
πραγματοποιεί  την  αποθήκευση  και  οργάνωση  των  αρχείων  και  των  εφαρμογών  που
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του ηλεκτρονικού καταστήματος.
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4.1 Store-Within-A-Store

Ένα  κατάστημα-μέσα-σε-κατάστημα  είναι  μια  συμφωνία  κατά  την  οποία  ένας
λιανοπωλητής  παραχωρεί  κάποιο  μερίδιο  χώρου  το  οποίο  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  από  μια
διαφορετική εταιρεία για να τρέξει ένα άλλο, ανεξάρτητο κατάστημα. Ένα μοντέλο που γνωρίζει
μεγάλη ανάπτυξη και  στο κόσμο του e-commerce.  Παραθέτουμε στη συνέχεια δύο από το πιο
γνωστά site που χρησιμοποιούν αυτό το μοντέλο με μεγάλη επιτυχία.

4.1.1 Etsy

Το  Etsy  είναι  ένα  e-commerce  website  που  επικεντρώθηκε  σε  χειροποίητα  ή  vintage
αντικείμενα,  καθώς  και  σε  προμήθειες  έργων  τέχνης  και  χειροτεχνίες.  Τα  αντικείμενα  αυτά
καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα, συμπεριλαμβανομένης της τέχνης, της φωτογραφίας, τα είδη ένδυσης,
κοσμήματα, τρόφιμα, είδη μπάνιου, προϊόντα ομορφιάς, παπλώματα και παιχνίδια. Πολλοί πωλητές
πωλούν  επίσης  είδη  χειροτεχνίας,  όπως  χάντρες,  σύρματα  και  εργαλεία  για  την  κατασκευή
κοσμημάτων. Όλα τα vintage αντικείμενα πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 ετών. (Cuervo, 2012;
Adam, 2011)

Το  site  ακολουθεί  την  παράδοση των ανοικτών εκθέσεων  χειροτεχνιών,  δίνοντας  στους
πωλητές προσωπικές  βιτρίνες  όπου αναρτούν τα προϊόντα τους  έναντι  αμοιβής  US $ 0,20 ανά
αντικείμενο  (Walker,  2007).  Τον  Αυγούστου  του  2013,  είχε  30  εκατομμύρια  εγγεγραμμένους
χρήστες και μέχρι το τέλος του 2013, έχουν ανακοινωθεί προβλέψεις για εκατομμυρίου πωλητές με
πάνω από 1 δις δολάρια συνολικές ετήσιες συναλλαγές (Om, 2013).

Εικόνα 8: Κεντρική Σελίδα Etsy.com
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4.1.2 Asos

Το ASOS.com, είναι μία από τις μεγαλύτερες διαδικτυακές αγορές στον τομέα της μόδας
και  της  ομορφιάς  του Ηνωμένου Βασιλείου.  Με κύριο στόχο τις  ηλικίες  18-34 για άνδρες και
γυναίκες,  το ASOS πωλεί επώνυμα προϊόντα μόδας καθώς και τη δική του σειρά ρούχων .  Οι
πωλήσεις για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Μαρτίου το 2011 ήταν £ 339.700.000.  Τον
Μάιο του 2012, το ASOS είχε ένα άλμα στα έσοδα πριν τους φόρους από £ 15.700.000 σε £
30.300.000, με τις πωλήσεις μέχρι και 46 % σε £ 495 εκατομμύρια. 

Το ASOS έχει πάνω από 21,3 εκατομμύρια μοναδικούς επισκέπτες το μήνα και μέχρι τον
Οκτώβριο του 2013 είχε 7 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες απ' όλο τον κόσμο. (Young, 2013)

Το ASOS δίνει τη δυνατότητα, σε μικρές επιχειρήσεις να δημιουργήσουν μια δικιά τους
“boutique” μέσα στη διαδικτυακή υπεραγορά του ASOS και να πουλήσουν την κολεξιόν τους, αλλά
και σε απλούς χρήστες που έχουν ρούχα τα οποία δεν χρειάζονται, τους δίνει τη δυνατότητα να τα
παρουσιάσουν σε άλλους ενδιαφερόμενους και να τα πουλήσουν μέσα από το ASOS αποκτώντας
έτσι ένα μικρό εισόδημα. Το ASOS για κάθε πώληση μέσω της “boutique” παίρνει προμήθεια 20%
ενώ για κάθε πώληση μεταχειρισμένου η προμήθεια είναι 5% η οποία πηγαίνει για φιλανθρωπικούς
σκοπούς.

Εικόνα 9: Κεντρική Σελίδα Asos.com
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4.2 E-commerce Platforms

Μια  πλατφόρμα  ηλεκτρονικού  εμπορίου  είναι  μια  πλήρης  εφαρμογή  ηλεκτρονικού
καταστήματος που περιλαμβάνει την πλοήγηση, την έρευνα, τους λογαριασμούς των χρηστών, το
καλάθι αγορών, και τη δυνατότητα παραγγελίας. Περιλαμβάνονται επιπλέον χαρακτηριστικά, όπως
καθοδηγούμενη  πλοήγηση,  λίστα  δώρων,  την  κατηγοριοποίηση  των  πελατών,  κλπ..  Ο  όρος
πλατφόρμα αναφέρεται στο πλήρες λογισμικού που απαιτείται για να τρέξει μια ιστοσελίδα και θα
μπορούσε να κατασκευαστεί σε ιδιόκτητο ή γενικά διαθέσιμα toolsets.

4.2.1 Shopify

Το Shopify είναι μια πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου που επιτρέπει σε ιδιώτες και σε
επιχειρήσεις να δημιουργήσουν ηλεκτρονικά καταστήματα.

Το Shopify ιδρύθηκε από τον Tobias Lütke, τον Daniel Weinand και τον Scott Lake. Το
2004, ο Lütke, ο Weinand και ο Lake επιχείρησαν να ανοίξουν μια e-commerce επιχείρηση για
εξοπλισμό snowboarding, το οποίο ονόμασαν Snowdevil. (Duncan, 2012) Ο Lütke, ο οποίος είναι
προγραμματιστής,  δεν  μπορούσε  να  βρει  ένα  προϊόν  που  ταιριάζει  ακριβώς  στις  ανάγκες  που
χρειαζόταν, οπότε και αποφάσισε να κατασκευάσει ένα δικό του (Whittaker, 2009). Συγκεκριμένα
δηλώνει:  “αφού προσπάθησα σε σειρά από είδη υπάρχοντα λογισμικά για online καταστήματα,
έμεινα τόσο αηδιασμένος με την ποιότητα του συνόλου, όπου ήθελα να κάνω κάτι γι' αυτό από
πείσμα και μόνο” (Yoskovitz, 2010; Donnelly, 2010).

Ο Lütke σχεδίασε ένα προσαρμοσμένο κατάστημα κωδικοποιημένο πάνω σε μια άγνωστη
πλατφόρμα  ανοικτού  κώδικα  που  ονομάζεται  Ruby  on  Rails.  Μετά  από  δύο  μήνες,  είχε  σε
απευθείας σύνδεση ένα κατάστημα και το Snowdevil ξεκίνησε (Duryee, 2010). Μέχρι το 2006 , το
συν- ιδρυτικό ζευγάρι αποφάσισε να μοιραστεί τον κωδικό τους για να βοηθήσει και άλλους να
πωλούν αντικείμενα στο internet. (Fitzpatrick,  2010) Ο Lütke δημιούργησε ένα πρότυπο για τα
online καταστήματα, όπου στους πελάτες θα παρέχονται οι εικόνες για τα προϊόντα. Το Shopify
ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2006. Μια δουλειά που χρειαζόταν μήνες για να ολοκληρωθεί το 2004,
τώρα μπορεί να γίνει μέσα σε 20 λεπτά (Yoskovitz, 2010).

Εικόνα 10: Κεντρική Σελίδα Shopify.com
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4.2.3 Skroutzstore.gr

Το Skroutz, είναι μια γνωστή ιστοσελίδα στους Έλληνες καταναλωτές, καθώς παρέχει τη
δυνατότητα  σύγκρισης  των  τιμών  διαφόρων  προϊόντων  από  ηλεκτρονικά  καταστήματα.  Οι
υπηρεσίες της εμπλουτίζονται συνέχεια και έχει αυξηθεί ο αριθμός των ιντερνετικών μαγαζιών που
καλύπτει.  Μια  από  αυτές  τις  υπηρεσίες  είναι  και  η  δυνατότητα  δημιουργίας  ηλεκτρονικού
καταστήματος,  το  οποίο  προσθέτει  λίστες  αναζήτησης  της  υπηρεσίας  του  Skroutz.  Το  μηνιαίο
κόστος  του μαγαζιού καθορίζεται  από τον  αριθμό των προϊόντων που θα  περιέχει  και  από τις
πρόσθετες  δυνατότητες  που  θέλουμε  να  χρησιμοποιήσουμε.  Το  οικονομικότερο  μαγαζί  που
μπορούμε να δημιουργήσουμε κοστίζει 15 ευρώ το μήνα και μας επιτρέπει να προσθέσουμε μέχρι
και 100 ενεργά προϊόντα. Ένα πλήρως λειτουργικό μαγαζί στην υπηρεσία του Skroutz κοστίζει 30
ευρώ το μήνα,  επιτρέποντας την καταχώριση μέχρι  και  1.000 ενεργών προϊόντων,  μαζί με την
προσθήκη  διάφορων  εργαλείων.  Τέλος  υπάρχει  και  το  πρόγραμμα  των  60  ευρώ  το  μήνα  που
επιτρέπει την προσθήκη μέχρι και 15.000 ενεργών προϊόντων. 

Η  δημιουργία  ενός  μαγαζιού  Skroutz  είναι  αρκετά  εύκολη  διαδικασία.  Καθώς  και  η
υποστήριξη  ελληνικών  τραπεζών  στη  χρέωση  πιστωτικών  καρτών  και  το  εξελληνισμένο
περιβάλλον διαχείρισης είναι μεγάλο πλεονέκτημα για ένα ελληνικό ιντερνετικό μαγαζί. Πρακτικά,
το Skroutzstore απευθύνεται κυρίως σε όσους διαθέτουν ήδη κάποιο κατάστημα και θέλουν να το
κάνουν πιο γνωστό μέσω του Skroutz και να επεκτείνουν τη δουλειά τους στο Internet. Σε κάθε
περίπτωση απαιτείται έναρξη επιτηδεύματος στην εφορία και το αντίστοιχο ΑΦΜ για να έχουμε
πρόσβαση στις υπηρεσίες του Skroutzstore (Δημητρίου, 2012).

Εικόνα 11: Κεντρική Σελίδα Skroutzstore.gr
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4.3 Affiliate Programms

Το  μάρκετινγκ  των  συνεργατών  (affiliates)  αφορά  σε  γενικές  γραμμές  στην  προώθηση
συγκεκριμένων, επιλεγμένων διαφημιζόμενων μέσα από μια προσωπική ιστοσελίδα, με σκοπό οι
αναγνώστες που επισκέπτονται τη σελίδα και μέσα από την εμπιστοσύνη που αναπτύσσεται με
αυτούς, χάρη στο περιεχόμενο του site, να προβούν σε κάποια συναλλαγή (συμπλήρωση φόρμας
παραγγελιών, εγγραφή σε newsletter, εγγραφή ως χρήστης σε ηλεκτρονικό κατάστημα) ή αγορά
(καταναλωτικών ειδών και υπηρεσιών) που έχει επιλεχθεί να τοποθετηθεί στις σελίδες του site,
συνήθως υπό μορφή διαφημιστικών πλαισίων (banners).

Πρόκειται  για  έναν  τύπο  εμπορίας  που  βασίζεται  στην  απόδοση,  κατά  την  οποία  μια
(διαφημιζόμενη) επιχείρηση επιβραβεύει τους συνεργάτες της για κάθε επισκέπτη ή εν δυνάμει
πελάτη  που  αποκτά,  χάρη  στις  προσωπικές  προωθητικές  ενέργειες  αυτού  του  συνεργάτη.  Ο
πυρήνας  αυτού  του  τομέα  διαφημιστικής  πώλησης  έχει  τέσσερις  βασικούς  παίκτες:  το
διαφημιζόμενο έμπορο (“πωλητή” ή “μπράντα”), το δίκτυο διαφήμισης (που αφενός διαθέτει στους
συνεργάτες  προσφορές  για  να  επιλέξουν,  αφετέρου  φροντίζει  για  την  “επιβράβευσή”  τους  σε
μορφή πληρωμών), τον εκδότη (ή αλλιώς συνεργάτη, δηλαδή εσάς, τον affiliate) και, τέλος, τον
πελάτη (αυτός που θα προβεί στην συναλλαγή/αγορά του προϊόντος ή της υπηρεσίας).

Affiliate Networks
Ένα  δίκτυο  θυγατρικών  ενεργεί  ως  μεσολαβητής  ανάμεσα  σε  εκδότες  (Affiliates)  και

έμπορους με προγράμματα Affiliate.  Eπιτρέπουν σε κατόχους ιστοσελίδων να αναζητήσουν και να
συμμετάσχουν πιο εύκολα σε προγράμματα που είναι κατάλληλα για την ιστοσελίδα τους. Επίσης
επιτρέπει  στις  ιστοσελίδες  που  προσφέρουν  εταιρικά  προγράμματα  να  απευθυνθούν  σε  ένα
ευρύτερο κοινό με την προαγωγή των προγράμματα τους σε όλους τους εκδότες που συμμετέχουν
στο δίκτυό τους (Bhai, 2012).

Τα  παραδοσιακά  τα  δίκτυα  affiliate  επιτρέπουν  στους  εμπόρους  να  προσφέρουν  στους
εκδότες μερίδιο από τα έσοδα που προκύπτουν από επισκέπτες που προέρχονται από τον Ιστότοπο
του εκδότη, ή αμοιβή για κάθε επισκέπτη στην ιστοσελίδα του εκδότη που ολοκληρώνει μια ειδική
ενέργεια (π.χ. Να κάνει μια αγορά, μια εγγραφή σε ένα ενημερωτικό δελτίο, κλπ..). Η πλειοψηφία
των εμπορικών προγραμμάτων έχει το μοντέλο του, μεριδίου από τα έσοδα, σε αντίθεση με το
μοντέλο, αμοιβή ανά ενέργεια.

Για τους εμπόρους,  ένα δίκτυο υπηρεσιών affiliate,  μπορεί  να περιλαμβάνει τεχνολογίες
παρακολούθησης, εργαλεία αναφορών, διαδικασίες πληρωμών, καθώς και την πρόσβαση σε μια
ευρέα βάση από εκδότες. Για τους affiliates, οι υπηρεσίες και τα οφέλη μπορεί να περιλαμβάνουν
την  απλούστευση  της  διαδικασία  εγγραφής,  συμμετοχή  σε  ένα  ή  περισσότερα  προγράμματα,
εργαλεία αναφοράς, και συνάθροιση πληρωμής.

Οι συνεργάτες γενικά μπορούν να ενταχθούν δωρεάν σε εταιρικά δίκτυα,  αν και γενικά
υπάρχει  ένα  τέλος  για  τη  συμμετοχή  των  εμπόρων.  Τα  παραδοσιακά  δίκτυα  συνηθίζουν  να
παρέχουν ένα αρχικό κόστος εγκατάστασης ή μια επαναλαμβανόμενη χρέωση για τα μέλη τους.
Κοινή πρακτική για τα εταιρικά δίκτυα είναι  η χρέωση των εμπόρων με ένα ποσοστό επί της
προμήθειας που καταβάλλουν στους affiliates (Bhai, 2012).
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4.3.1 Amazon Associates

Το Amazon.com, είναι μια διεθνής αμερικανική εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου με έδρα το
Σιάτλ, της Ουάσιγκτον, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ο μεγαλύτερος διαδικτυακός λιανοπωλητής
του κόσμου (Jopson, 2011). Το Amazon.com ξεκίνησε ως ένα online βιβλιοπωλείο, αλλά σύντομα
διαφοροποιήθηκε,  πουλώντας  DVD,  VHS,  CD,  και  MP3,  λογισμικό,  ηλεκτρονικά  παιχνίδια,
ηλεκτρονικά, είδη ένδυσης, έπιπλα, τρόφιμα, παιχνίδια και κοσμήματα. Η εταιρεία παράγει επίσης
ηλεκτρονικές συσκευές, ιδίως το Amazon Kindle (e-book reader) και το Kindle Fire (υπολογιστή
tablet) και αποτελεί σημαντικό φορέα παροχής των υπηρεσιών cloud computing.

Το  Amazon.com ξεκίνησε το  affiliate  πρόγραμμά  του τον  Ιούλιο  του  1996:  οι  Amazon
συνεργάτες θα μπορούσαν να τοποθετούν banners ή συνδέσμους κειμένου στην ιστοσελίδα τους
για μεμονωμένα βιβλία ή links με απευθείας  σύνδεση στην αρχική σελίδα του Amazon.

Όταν οι επισκέπτες συνδέονται από την ιστοσελίδα της συγγενούς επιχείρησης στο Amazon
και αγοράζουν ένα βιβλίο, ο συνεργάτης αυτός λαμβάνει μια προμήθεια. Το Amazon δεν ήταν η
πρώτη εταιρία που προσέφερε ένα πρόγραμμα affiliate, αλλά το πρόγραμμά του ήταν το πρώτο που
έγινε ευρέως γνωστό και χρησίμευσε ως πρότυπο για τα επόμενα προγράμματα (Fiore & Collins,
2001; Gray, 1999).

Εικόνα 12: Κεντρική Σελίδα Amazon.com
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4.3.2 Farfetch

To  farfetch.com  είναι  μια  μοναδική  ιστοσελίδα,  συγκεντρώνοντας  ανεξάρτητες  μπουτίκ
μόδας  απ'  όλο  τον  κόσμο,  επιτρέποντας  στο  ευρύ  κοινό  να  αγοράσει  μερικά  από  τα  πιο
ενδιαφέροντα  κομμάτια  γνωστών  σχεδιαστών  απ'  όλο  τον  κόσμο,  όλα  σε  μία  ιστοσελίδα.  Η
παγκόσμια  κοινότητα  συγκεντρώνει  προϊόντα  από  μπουτίκ  και  επιτρέπει  στον  επισκέπτη  να
αγοράσει από το προσεκτικά επιλεγμένο απόθεμα που έχει. Με πάνω από 1000 γνωστές εταιρίες
μόδας, συμπεριλαμβανομένων γυναικείων και ανδρικών ενδυμάτων, η εταιρεία δημιουργεί έναν
κόσμο ευκαιριών στον τομέα της μόδας.

Οι μπουτίκ που εκπροσωπούνται στην ιστοσελίδα είναι διαφορετικές,  η κάθε μια με τις
δικές  της  αγοραστικές  συνήθειες.  Παρουσιάζονται  αυθεντικά  κομμάτια  σχεδιαστών,  όπως
φορέματα από τις καλύτερες μπουτίκ στον κόσμο, Μπουτίκ όπως η L' Eclaireur στο Παρίσι, η
Penelope και ο Tessabit στην Ιταλία, οι Feathers στο Λονδίνο, ο Henrik Vibskov Boutique στην
Κοπεγχάγη,  η Anastasia και η American Rag στην Καλιφόρνια και η Bblessing στη Νέα Υόρκη.
Κάθε κατηγορία της αγοράς της μόδας εκπροσωπείται στην ιστοσελίδα από τις αναδυόμενες και
εξειδικευμένες  ετικέτες  από  μάρκες  πολυτελών  ειδών  ένδυσης  και  καθιερωμένων  ονομάτων
σχεδιαστών.  Πολλά  από τα  αντικείμενα  στην  ιστοσελίδα  δεν  είναι  διαθέσιμα  από οπουδήποτε
αλλού  εκτός  από  το  διαδίκτυο.  Οι  ετικέτες  χωρίζονται  σε  τρία  τμήματα  :  Luxe  ,  Lab  και
Contemporary.  Κάθε  ένα  από  αυτά  τα  τμήματα  έχει  ένα  μοναδικό  στυλ  ,  επιτρέποντάς   τον
επισκέπτη να ψωνίσει ανάλογα με την αγαπημένη του τάση (Moore,  2012).

To Farfetch διαθέτει και αυτό πρόγραμμα affiliate, παρέχοντας προμήθεια σε όλους τους
συνεργάτες μέσα από τους οποίους είχε επισκεψιμότητα και αγορές.

Εικόνα 13: Κεντρική Σελίδα Farfetch.com
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ΜΕΡΟΣ Β : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Λαμβάνοντας  υπόψιν  όλα  όσα  μελετήθηκαν  στην  βιβλιογραφική  επισκόπηση,
δημιουργήσαμε ένα Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan) για την κατασκευή ενός
ηλεκτρονικού  καταστήματος.  Παρουσιάζουμε  τρόπους  κατασκευής  και  χειρισμού  ενός  τέτοιου
ηλεκτρονικού καταστήματος, καθώς και τρόποι μάρκετινγκ και προώθησης της σελίδας με στόχο
την αύξηση της επισκεψιμότητας και της εμπιστοσύνης (loyalty) του κοινού προς το κατάστημά
μας. Τέλος, παρουσιάζονται οι μέθοδοι συναλλαγών και κοστολόγησης που χρησιμοποιούνται για
το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Το κατάστημα που δημιουργήσαμε ασχολείται με το εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού και
ρουχισμού  και  απευθύνεται  κυρίως  σε  ασκούμενους  του  Parkour  και  συναφών  με  αυτό
δραστηριότητες. Τα προϊόντα που παρουσιάζονται είναι δική μας κατασκευής, σε συνεργασία με
εγχώριες βιοτεχνίες ένδυσης όπως και προϊόντα από διεθνείς αγορές που προωθούμε μέσω affiliate
προγραμμάτων. Η δραστηριότητά μας απευθύνεται αρχικά  στο ελληνικό κοινό αλλά με προοπτικές
για άνοιγμα στο εξωτερικό αργότερα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το μοντέλο που αναπτύξαμε
είναι  ένας  συνδυασμός  των  μοντέλων:  Manufacturer,  Merchant,  Affiliate &  Community.

Στο  Β'  μέρος  της  εργασίας  παρουσιάζονται  οι  τρόποι  κατασκευής  και  χειρισμού  ενός
τέτοιου  ηλεκτρονικού  καταστήματος.  Επίσης,  παρουσιάζονται  οι  μέθοδοι  συναλλαγών  και
κοστολόγησης  που  χρησιμοποιούνται  για  το  ηλεκτρονικό  μας  κατάστημα  Τέλος,  οι  τρόποι
μάρκετινγκ  και  προώθησης  της  σελίδας  με  στόχο  την  αύξηση  της  επισκεψιμότητας  και  της
εμπιστοσύνης (loyalty) του κοινού προς το κατάστημά μας.

SWOT Ανάλυση

Μετά τη σύλληψη της αρχικής ιδέας και πριν τη έναρξη της δημιουργίας του καταστήματος,
μελετήσαμε τα δυνατά και αδύνατα σημεία που θα είχε μια τέτοια κίνηση, κάνοντας μια SWOT
ανάλυση. Τα αποτελέσματα της οποίας αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

Δυνάμεις
• Ειδικά προϊόντα που δεν υπάρχουν στην 

αγορά.
• Καλή φήμη και brand name.
• Η γνώση και εμπειρία του αντικειμένου.
• Πρώτη φορά για Ελλάδα
• Χαμηλά πάγια έξοδα.

Αδυναμίες
• Ανεπαρκές κεφάλαιο κίνησης.
• Επιβεβαίωση παραγγελιών.
• Επιστροφή δέματος.
• Απουσία φυσικού καταστήματος.

Ευκαιρίες
• Κενό στην αγορά.
• Ανάγκη για νέα προϊόντα και υπηρεσίες 

από τους καταναλωτές.
• Η ανάπτυξη νέων καναλιών διανομής.
• Οι νέοι τρόπου δικτύωσης (πχ. blogs, 

facebook, κλπ.). Αξιοποίηση της 
Κοινωνίας της Πληροφορίας και των 
νέων τεχνολογιών στις επικοινωνίες

Απειλές
• Οικονομική Κρίση
• Ενδεχόμενη μείωση της κατανάλωσης.
• Ενδεχόμενη μείωση της αγοραστικής 

δύναμης των καταναλωτών.
• Αύξηση των τιμών από τους 

Προμηθευτές

Πίνακας 2: Ανάλυση SWOT για την επιχείρησή μας

Αυτή τη στιγμή δεν έχει κατασκευασθεί κάποια αντίστοιχη επιχείρηση-κατάστημα, που να
απευθύνεται  σε  αυτό  το  μερίδιο  κοινού  στην  Ελλάδα.  Οι  ασκούμενοι  είναι  αναγκασμένοι  να
αγοράζουν από το εξωτερικό, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται με περιττά έξοδα κτλ. Τέλος να
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σημειωθεί ότι δουλεύει με τη λογική του (Pull-Based Model) δηλαδή πρώτα υπάρξει ζήτηση και
ενδιαφέρον από τον πελάτη και μετά πραγματοποιείται η διαδικασία παραγωγής-κατασκευής. Αυτό
έχει ως αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση των σταθερών εξόδων μας και τον κίνδυνο δημιουργίας
ανεκμετάλλευτου αποθέματος.

Πρέπει  να  αναφέρουμε  ότι  στην  παρούσα  διπλωματική  οι  διαδικασίες  παρουσιάζονται
περιληπτικά  και  συντομευμένα.  Για  την  υλοποίηση  της  εφαρμογής  μας   χρησιμοποιήσαμε  για
οδηγούς και εκπαιδευτικό υλικό τα παρακάτω:

• Λεφτά στο Internet, από τις εκδόσεις 4π (εγκυκλοπαίδεια περιοδικό, 8 τόμοι)

• Πως να βγάλετε Λεφτά από το Ίντερνετ, του Γιώργου Γεωργίου (e-book)

• WordPress Ecommerce - WooCommerce, Lynda.com. (video tutorial)

• WordPress Ecommerce Easy Digital Downloads. Lynda.com. (video tutorial)

• CMS Fundamentals, Lynda.com (video tutorial)

• 30 Days To Learn HTML & CSS, TutsPlus.com (video tutorial)

• WordPress as a CMS, TutsPlus.com (video tutorial)

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι χρειάζεται αρκετή εξοικείωση τόσο με τις απαιτήσεις του
Internet όσο και με την ιδέα της επιχειρηματικότητας. Εξοικείωση η οποία χρειάζεται χρόνο και
αφοσίωση, αξιοποιώντας όμως τις τεράστιες υποδομές που έχουν κατασκευασθεί παγκοσμίως η
διαδικασία δημιουργίας ηλεκτρονικής επιχείρησης έχει διευκολυνθεί σε μεγάλο βαθμό.

Λίγα λόγια για το Parkour:

Το Parkour είναι η τέχνη της μετακίνησης. Σκοπός είναι να προετοιμάσει τον ασκούμενο
έτσι ώστε να είναι ικανός να ξεπεράσει τα εμπόδια με τον συντομότερο, αποτελεσματικότερο και
ασφαλέστερο  τρόπο,  χρησιμοποιώντας  το  σώμα  του.  Τα  βασικά  του  στοιχεία  περιλαμβάνουν
τρέξιμο,  άλματα  και  αναρρίχηση.  Είναι  ένα  σύστημα  που  βελτιώνει  την  ικανότητα  άσκησης
δύναμης, την ταχύτητα, την ευκινησία, τον συντονισμό, την αντοχή, την ανθεκτικότητα και την
ακρίβεια. Προσφέρει ένα καλογυμνασμένο σώμα, ανεξαρτήτως επιπέδου εμπειρίας και βελτιώνει
την  ικανότητα  μας  να  κινηθούμε,  να  αξιοποιήσουμε  την  εμπιστοσύνη  στον  εαυτό  μας  και  να
αλλάξουμε το τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο.

Το Parkour στην Ελλάδα έγινε ευρέως γνωστό και αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια μέσω
των ΜΜΕ και  του  διαδικτύου.  Υπάρχουν  πολλά  άτομα που  ασχολούνται  μ’ αυτή  την  φυσική
δραστηριότητα για πάνω από 5 χρόνια και έχουν δημιουργηθεί κοινότητες ασκουμένων σχεδόν σε
όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Η ανάγκη για επικοινωνία, μεταξύ των ασκούμενων αλλά και νέων
ενδιαφερόμενων που θέλουν μια καθοδήγηση στο ξεκίνημα τους,  οδήγησε στη δημιουργία του
Parkour.GR  της  Ελληνικής  διαδικτυακής  κοινότητας  Parkour,  της  οποίας  ο  συγγραφέας  της
παρούσας διπλωματικής αποτελεί ιδρυτικό στέλεχος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

5.1 Καταχώριση Δικτυακού Ονόματος

Είναι  πολύ σημαντικό η  καταχώριση του domain  να  μην γίνει  αυθαίρετα  μέσα από τις
διάφορες  υπηρεσίες  που  προσφέρουν  χώρο  και  εργαλεία  για  τη  δημιουργία  ενός  site,  αλλά  η
διαδικασία να πραγματοποιηθεί μέσα από έναν ελληνικό επίσημο καταχωρητή domain name.

Υπάρχουν πολλοί καταχωρητές, του οποίους μπορούμε εύκολα να ανακαλύψουμε μέσα από
μια αναζήτηση. Οι ελληνικοί καταχωρητές προσφέρουν διευθύνσεις με κατάληξη .gr, .com.gr και
eu, όπως και πολλές παγκόσμιες επιλογές όπως: .com, .net, .org, .mobi κ.α.

Εάν  χρειαζόμαστε  μια  κατάληξη  που  δεν  προσφέρεται  στην  Ελλάδα,  θα  πρέπει  να
απευθυνθούμε στον αντίστοιχο καταχωρητή της χώρας που μας ενδιαφέρει. Στην Ελλάδα οι πιο
δημοφιλείς καταλήξεις είναι οι .gr, .com και .eu.

Εμείς για το δικό μας site επιλέξαμε την διεύθυνση http://parkourstore.gr/ και η διαδικασία
έγινε σε συνεργασία με την εταιρία καταχώρησης domain και παροχής hosting  http://pointer.gr/.
Στο  domain  που  επιλέξαμε  φροντίσαμε  να  συμπεριλαμβάνονται  λέξεις  που  περιγράφουν  το
αντικείμενο του site μας με τη λέξη “parkour”, το γεγονός ότι είναι κατάστημα με τη λέξη “store”
και  το  ότι  απευθύνεται  περισσότερο  σε  Έλληνες  επισκέπτες  με  την  κατάληξη “.gr”.  Δεν  είναι
απαραίτητο  η  ονομασία  του  domain  να  συμβαδίζει  πάντα  με  το  περιεχόμενο,  οι  επιλογές  που
κάναμε εμείς έγιναν με βάση το τι θεωρήσαμε σημαντικό για να κάνει πιο εύκολη την εύρεση του
δικτυακού μας χώρου, στους ενδιαφερόμενους μέσα από τις μηχανές αναζήτησης.

Το  πρώτο  βήμα  που  κάναμε  όταν  επισκεφθήκαμε  την  σελίδα  του  pointer  είναι  να
δοκιμάσουμε αν είναι ελεύθερο το domain που μας ενδιαφέρει. Αυτό γίνεται πληκτρολογώντας τη
λέξη που θέλουμε στο πλαίσιο με το πρόθεμα www, επιλέγοντας την κατάληξη που μας ενδιαφέρει,
(π.χ.  .gr  για  τη  δική  μας  περίπτωση)  και  κάνοντας  κλικ  στο  αντίστοιχο  εικονίδιο  ξεκινάει  η
αναζήτηση. Τα αποτελέσματα θα μας δείξουν αν το domain που θέλουμε μαζί με την κατάληξη που
μας  ενδιαφέρει  είναι  ελεύθερο  και  τα  βήματα  που  πρέπει  να  ακολουθήσουμε  για  να  το
κατοχυρώσουμε.
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Επιλέγοντας “Κατοχύρωση domain name” και στη συνέχεια “Επόμενο βήμα” προχωράμε τη
διαδικασία  αγοράς.  Το  επόμενο  βήμα  για  να  ολοκληρωθεί  η  διαδικασία  είναι  η  επιλογή  του
πακέτου φιλοξενίας του domain, δηλαδή το hosting.
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5.2 Διαδικασία Απόκτησης Hosting

Θα συστήναμε η υπηρεσία να είναι ελληνική ή ευρωπαϊκή, εμείς επιλέξαμε ελληνική κυρίως
για λόγους αμεσότητας και υποστήριξης. Όλοι οι ελληνικοί φορείς πρόσβασης στο Internet (ISPs)
προσφέρουν πακέτα φιλοξενίας και ανάπτυξης δικτυακών τόπων, αλλά με κάπως αυξημένες τιμές,
από την άλλη όμως έχουν υψηλό επίπεδο διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας, χωρίς αυτό να σημαίνει
ότι οι μικρότεροι φορείς hosting υστερούν σε αυτό τον τομέα.

Επίσης, οι server όπου θα φιλοξενηθεί το site μας καλό είναι να βρίσκονται στο ελληνικό
δίκτυο κορμού Internet GR-IX (www.gr-ix.gr) κυρίως για λόγους ταχύτητας πρόσβασης από τους
χρήστες στην Ελλάδα. Η αμέσως επόμενη επιλογή μας είναι οι ευρωπαϊκοί server και μετά οι server
στην Αμερική.

Για ένα απλό δικτυακό πληροφοριακό τόπο, ένα πακέτο shared hosting, όπως λέγετε, είναι
αρκετό. Για ένα e-shop θα προτείναμε μια λύση Dedicated server ή και Virtual Private Server (VPS
Hosting), με κόστος που ξεκινάει από 30 ευρώ το μήνα. Οι δωρεάν υπηρεσίες προτείνονται κυρίως
για πειραματισμό και όχι για φιλοξενία ενός εμπορικού site.

Οι ελληνικές υπηρεσίες hosting δεν είναι απαραίτητο να έχουν servers στην Ελλάδα, αλλά
διαθέτουν σίγουρα ελληνική τεχνική υποστήριξη.

Στη δική μας περίπτωση επιλέξαμε Linux Server, κάνοντας πρώτα κλικ στην επιλογή “Αν
θέλετε Cpanel πατήστε εδώ” και στη συνέχεια κάνοντας κλικ στο “Προσθήκη στο καλάθι” του
πακέτου μας  ενδιαφέρει  Bronze,  Silver,  Gold ή Unlimited.  Επιλέξαμε Bronze,  για  το λόγο ότι
παρέχει χώρο για τη φιλοξενία ενός δικτυακού τόπου.

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και η πληρωμή θα μας ζητηθούν κάποια προσωπικά 
στοιχεία και κάποιοι τρόποι επικοινωνίας (e-mail). Αυτά τα πεδία που θα συμπληρώσουμε είναι 
αυτά μέσα από τα οποία θα γίνει η χρέωση της αγοράς, το όνομα στο οποίο θα καταχωρήθεί το 
domain και το μέρος στο οποίο θα αποσταλούν οι κωδικοί και τα στοιχεία διαχείρισης (στοιχεία 
στα οποία πρέπει μόνο εμείς να έχουμε πρόσβαση για την ασφάλεια του δικτυακού ονόματος και 
server). Να σημειωθεί ότι οι servers της εταιρίας pointer λειτουργούν με τεχνολογίες cloud 
παρέχοντας έτσι υψηλής ποιότητας και σταθερότητας hosting, όπως επίσης και 24ωρη τηλεφωνική 
υποστήριξη για ότι θέμα ή πρόβλημα προκύψει.
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5.3 Εγκατάσταση του Wordpress

Μόλις αποκτήσαμε χώρο στον web server εγκαταστήσαμε η πλατφόρμα (CMS) πάνω στην 
οποία θα χτίσουμε το e-shop μας.

Πίνακας Ελέγχου (cPanel)

O πίνακας ελέγχου της υπηρεσίας hosting είναι
συνήθως  το  cPanel.  .  Για  να  πάμε  στην  καρτέλα  του
cPanel πληκτρολογούμε στον browser μας τη διεύθυνση
του domain μας ακολουθούμενη από τη λέξη cpanel, για
παράδειγμα  στη  δική  μας  περίπτωση:
www.parkourstore.gr/cpanel. 

Για να μπορέσουμε να συνδεθούμε στο cPanel
θα  μας  ζητηθεί  ένα  Username  και  ένα  Password,
στοιχεία που μας έχει δώσει η υπηρεσία hosting με την
οποία συνεργαζόμαστε. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι τα
στοιχεία αυτά είναι πολύ σημαντικά για την ασφάλεια
του site μας και πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτά μόνο
άτομα  που  εμπιστευόμαστε  και  σχετίζονται  με  τη
δημιουργία του site μας.

Μόλις  συνδεθούμε  εμφανίζεται  η  καρτέλα  διαχείρισης  του  cPanel,  περίπου  όπως
παρουσιάζεται  στην  εικόνα  παρακάτω.  Η καρτέλα περιέχει  πληροφορίες  με  τα  στατιστικά  του
server μας, όπως για παράδειγμα πόση CPU χρησιμοποιούμε ή το πότε ήταν η τελευταία φορά που
συνδεθήκαμε. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές, από το πως μπορούμε να δημιουργήσουμε
καινούρια mail για τους χρήστες και πως να κάνουμε backup το site μας, μέχρι το πως να βλέπουμε
ποίος επισκέπτεται το site μας, τι ώρες και μέρες, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οδηγήθηκε στο
site μας.
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Για  να  εγκαταστήσουμε  το  WordPress,  πήγαμε  στο  cPanel  και  επιλέξαμε  το  εικονίδιο
Softaculous. Εαν δεν υπάρχει το Softaculous, ψάχνουμε να βρούμε Fantastico ή SimpleScripts ή το
εικονίδιο της WordPress.

Στο Softaculous η εγκατάσταση WordPress είναι  συνήθως  σε  πρώτο  πλάνο.  Πατώντας
“Install” ξεκινάει η διαδικασία εγκατάστασης.

Στην  επόμενη  οθόνη  επιλέξαμε  το  domain  (parkourstore.gr)  στο  οποίο  θα  γίνει  η
εγκατάσταση του WordPress.  Για να γίνει η εγκατάσταση στο κεντρικό μέρος-home του domain
μας, θα πρέπει να μην εισάγουμε κάποιο Directory. Επίσης, είναι σημαντικό να σημειώσουμε ή να
αλλάξουμε το password εισόδου στον πίνακα ελέγχου της WordPress.
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Μόλις  ολοκληρωθεί  η  εγκατάσταση  της  WordPress,  εμφανίζεται  στο  πεδίο  “Current
Installations”. Από τις επιλογές στο δεξί μέρος μπορούμε να τη διαγράψουμε αλλά και να κάνουμε
backup.

Εφόσον έχουμε ορίσει το domain μας στην υπηρεσία hosting θα ενεργοποιηθεί αμέσως,
αλλιώς θα κάνουμε τις απαραίτητες ρυθμίσεις στον καταχωρητή του domain μας.

Σε  κάθε  εγκατάσταση  WordPress,  στη  δική  μας  περίπτωση  στη  διεύθυνση:
www.  parkourstore  .gr/wp-admin υπάρχει ο πίνακας ελέγχου ή dashboard της WordPress, από όπου
έχουμε πρόσβαση σε όλες τις προσφερόμενες εργασίες του site μας. Εκεί δίνουμε τα στοιχεία που
εισάγαμε κατά την εγκατάσταση.
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5.3 Διαχείριση του Site

Το Dashboard, ο πίνακας ελέγχου του WordPress. Αριστερά είναι το μενού λειτουργιών και
στο κεντρικό σημείο προσφέρονται πληροφορίες για τη λειτουργία του WordPress και στο κάτω
μέρος μια σύνοψη του περιεχομένου και των συζητήσεων που γίνονται, ενώ δεξιά προσφέρεται η
επιλογή για μια άμεση ανάρτηση στο blog μας.

Εφόσον έχουμε κάνει login στο Dashboard του WordPress, στο πάνω μέρος εμφανίζεται α
μενού με άμεση πρόσβαση στο site μας καθώς και με άμεση δημιουργία (+ New). Αυτό το μενού
εμφανίζεται ακόμα και εάν βρισκόμαστε στο frontend, στην πρώτη σελιδα του site μας, εκεί που
είναι το blog μας, εφόσον είμαστε συνδεδεμένοι στον πίνακα ελέγχου (Dashboard) του WordPress.
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5.3.1 Χειρισμός των Widgets

Μια πολύ σημαντική ιδιότητα που παρουσιάζει ο πίνακας ελέγχου του WordPress είναι ότι
μπορούμε να τοποθετήσουμε κάθε είδους αντικείμενο που βλέπουμε και σε άλλα site, όπως είναι τα
εικονίδια με συνδέσμους, το ημερολόγιο, οι ετικέτες  με τα θέματα κλπ με πολύ εύκολο τρόπο μέσα
από τη επιλογή Widjets  του πίνακα ελέγχου, απλός και μόνο ενεργοποιώντας τα μετακινώντας τα
στην κατάλληλη περιοχή. Επιλέγουμε  Appearance  → Widgets  και βρισκόμαστε στην καρτέλα
μέσα από την οποία μπορούμε να μεταφέρουμε τα διάφορα κουτάκια που μας ενδιαφέρουν από την
αριστερή πλευρά στις δεξιά στήλες, δημιουργώντας έτσι τις αλλαγές στο site μας άμεσα. Εμείς για
το δικό μας παράδειγμα επιλέξαμε να εμφανίζονται στη δεξιά στήλη των σελίδων μας το καλάθι
των αγορών, οι κατηγορίες των προϊόντων, σύνδεσμοι προς τα κοινωνικά δίκτυα και τα προϊόντα
με τις κορυφαίες πωλήσεις.
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5.3.2 Χρήση των Plug-in

Το  plug-in  είναι  ένα  κομμάτι  λογισμικού  που  προσθέτει
συγκεκριμένες  ικανότητες  σε  μια  ευρύτερη  εφαρμογή.  Στην
πραγματικότητα, κάθε πτυχή του web site όσον αφορά την δημιουργία,
οργάνωση και αναζήτηση βελτιστοποίησης μπορεί να αντιμετωπιστεί με
τη χρήση των WordPress plug-ins. Στην πραγματικότητα αυτά τα plug-ins
είναι add-ons για τη βελτίωση της λειτουργικότητας της διεπαφής με το
χρήστη.

Για  να  δούμε  τα  εγκατεστημένα  Plugins  επιλέγουμε  Plugins  →
Installed  Plugins.  Από  εκεί  μπορούμε  να  ενεργοποιήσουμε  ή  να
απενεργοποιήσουμε  ένα  εγκατεστημένο  Plugin,  πατώντας  “Activate”  ή
“Deactivate”. Μπορούμε επίσης να το διαγράψουμε πατώντας “Delete”.

Εγκατάσταση ενός νέου Plug-in

Στη  συνέχεια  θα  παρουσιάσουμε  τη  διαδικασία  εγκατάστασης  ενός  νέου  Plugin,  μια
διαδικασία η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για οποιοδήποτε άλλο Plugin, η λογική είναι η
ίδια. Στο δικό μας παράδειγμα θα εγκαταστήσαμε το Plugin “CodeStyling Localization”, το οποίο
μας δίνει τη δυνατότητα να μετατρέψουμε τη γλώσσα που εμφανίζεται το site μας, στη δική μας
περίπτωση η μετατροπή θα γίνει από τα αγγλικά στα ελληνικά, ένα πολύ χρήσιμο plugin από τι
στιγμή μου το κοινό μας κατά κύριο λόγο είναι από Ελλάδα.

Για να το εγκαταστήσουμε επιλέξαμε  Plugins → Add New και πληκτρολογήσαμε το όνομα
του στη μπάρα αναζήτησης και κάναμε κλικ στο “Search Plugins”. Το συγκεκριμένο Plugin θα
εμφανιστεί  πρώτο  στη  λίστα  των  αποτελεσμάτων  της  αναζήτησης.  Για  να  το  εγκαταστήσουμε
πατήσαμε “Install  Now”.  Στη συνέχεια μόλις  ολοκληρωθεί η εγκατάσταση επιλέξαμε “Activate
Plugin” και το Plugin μας ήταν έτοιμο για εφαρμογή. Από αυτό το σημείο και μετά, το κάθε Plugin
έχει τις δικές του ρυθμίσεις και επιδράσεις στη σελίδα μας ή οποίες διαφέρουν και είναι στη δική
μας κρίση και επιλογή πως θα τις αξιοποιήσουμε.
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5.3.3 Δημιουργία Post και Page

Όσον αφορά το περιεχόμενο τα  posts  και  τα  pages  είναι  τα κύρια
εργαλεία του wordpress. Τα posts (άρθρα) παρουσιάζονται ανά ημερομηνία
στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας μας και χωρίζονται σε κατηγορίες ενώ
χρειάζεται  να  προστεθούν  tags  (ετικέτες).  Οι  Pages  (σελίδες)  δεν
κατατάσσονται  ανά  ημερομηνία.  Επίσης  δεν  χωρίζονται  σε  κατηγορίες
όπως τα posts και δεν έχουν ετικέτες. Άλλο ένα στοιχείο που τις κάνει να
ξεχωρίζουν  είναι  ότι  δεν  έχουν  την  ίδια  θέση  με  τα  posts.

Σε ένα blog οι σελίδες είναι συνήθως κομμάτι του μενού στο πάνω
μέρος.  Τα  άρθρα  μπαίνουν  σε  κάποια  σελίδα,  την  οποία  μπορούμε  να
ορίσουμε, ενώ έχουμε τη δυνατότητα να ορίσουμε κάποια σελίδα ως αρχική
του site μας. Οι κατηγορίες χωρίζουν τα άρθρα σε θέματα ή σε συγγραφείς,
ενώ ανάλογα με το θέμα που θα χρησιμοποιήσουμε οι κατηγορίες μπορεί
να γίνουν το βασικό μενού επιλογής περιεχομένου του site.

Δημιουργία ενός καινούριου Post

Για τη δημοσίευση ενός νέου άρθρων επιλέγουμε Posts → Add New ή + New Post από το
πάνω μέρος του μενού. Στη συνέχεια θα εμφανιστεί ο editor, όπου μπορούμε να γράψουμε τον
τίτλο και το περιεχόμενο του άρθρου. Πατώντας “Publish” το post μας δημοσιεύεται και μπορούν
όλοι οι χρήστες να δουν το περιεχόμενό του και να το διαβάσουν. Όταν συντάσσουμε το post,
μπορούμε να ορίσουμε την κατηγορία του άρθρου. Μετά τη δημοσίευση το άρθρο θα εμφανίζεται
στην αντίστοιχη κατηγορία στο blog ή το site μας.
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Δημιουργία μιας καινούριας Page

Για να δημιουργήσουμε μια σελίδα η διαδικασία είναι παρόμοια. Πηγαίνουμε στην επιλογή
του πίνακα ελέγχου Pages → Add New και εμφανίζεται ο editor μέσα από τον οποίο θα γράψουμε
τον τίτλο της σελίδας, το περιεχόμενο και θα επιλέξουμε υπόλοιπα χαρακτηριστικά της.
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5.3.4 Εγκατάσταση θέματος και Background

Σε κάθε εγκατάσταση του WordPress, πριν αρχίσουμε να κάνουμε αλλαγές και ρυθμίσεις το
site μας μοιάζει κάπως άδειο και φτωχό, έχοντας εγκατασταθεί το default θεμα του WordPress με
λίγες ενδεικτικές σελίδες και posts. 

Για την εγκατάσταση ενός νέου θέματος πηγαίνουμε στην επιλογή Appearance → Themes.
Ειδικά για το WordPress υπάρχουν εκατοντάδες έτοιμα θέματα, τα οποία προσφέρονται σε χαμηλή
τιμή ή ακόμη και δωρεάν, δίνοντας μας έτσι τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσουμε εύκολα μέσα
από μια διαδικασία εγκατάστασης. 

Εμείς για το δικό μας παράδειγμα επιλέξαμε να εγκαταστήσουμε ένα θέμα από την ομάδα
της WooThemes η οποία είναι η ίδια ομάδα που έχει κατασκευάσει και την εφαρμογή ηλεκτρονικού
επιχειρείν WooCommerce, πάνω στην οποία θα κτίσουμε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Εικόνα 15: Επιλογή Εγκατάστασης Θέματος
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Επιλογή εικόνας φόντου

Μόλις εγκατασταθεί το “Theme”, θα δημιουργηθεί στο μενού διαχείρισης, μια νέα επιλογή.
Στη δική μας περίπτωση έχει δημιουργηθεί η κατηγορία “Wootique”, είναι στην ουσία η ονομασία
του θέματος που εγκαταστήσαμε. Μέσα από αυτή τη επιλογή μπορούμε να επεξεργαστούμε όλες
σχεδόν τις ρυθμίσεις που αφορούν την εμφάνιση του site μας.

Για  να  αλλάξουμε το  Background Image,  δηλαδή την εικόνα φόντου,  της  σελίδας  μας,
επιλέξαμε από το μενού: Wootique → Theme Options →Styling Options, και στην καρτέλα που
παρουσιάζεται,  κάναμε  upload  την  εικόνα  που  θέλαμε,  στον  αντίστοιχο  τομέα  με  τίτλο
Background Image.

Εικόνα 16: Επιλογή Εικόνας Φόντου
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5.4 Η Εφαρμογή Ηλεκτρονικού-Επιχειρείν WooCommerce

Η εγκατάσταση της εφαρμογής WooCommerce, μιας εφαρμογής η οποία μετατρέπει το site
μας  από ένα απλό ιστολόγιο (Blog)  σε ένα πλήρες  ηλεκτρονικό κατάστημα,  το οποίο περιέχει
κατηγορίες για προϊόντα, γκαλερί με φωτογραφίες, καλάθι αγορών, εγγραφή χρηστών και διάφορα
άλλα εργαλεία., γίνετε με πολύ από τρόπο, στην ουσία είναι η εγκατάσταση ενός νέου Plug-in.

5.4.1 Εγκατάσταση του WooCommerce Plug-in

Τη  δημιουργία  της  συγκεκριμένης  εφαρμογής  την  έχει  πραγματοποιήσει  μια  ομάδα
προγραμματιστών-σχεδιαστών διαδικτυακών εφαρμογών της οποίας ο δικτυακός  τόπος είναι στη
διεύθυνση: http://www.woothemes.com/, από την οποία μπορεί κάποιος να κατεβάσει ένα μεγάλο
πλήθος από templates και Plug-ins, εκ των οποίων πολλά από αυτά είναι δωρεάν.

Εικόνα 17: Κεντρική Σελίδα Woothemes.com
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Ένας τρόπος για να εγκαταστήσουμε το Plug-in που μας ενδιαφέρει είναι να επισκεφθούμε
τη  σελίδα  τους,  να  γίνουμε  μέλη  και  στη  συνέχεια  να  κατεβάσουμε  την  εφαρμογή  που  μας
ενδιαφέρει, εγκαθιστώντας την στη συνέχεια στο site μας.

Ο τρόπος που χρησιμοποιήσαμε για να εγκαταστήσουμε το Plug-in στο δικό μας site ήταν
μέσα από τον πίνακα διαχείρισης, όπως υποδείξαμε σε προηγούμενη ενότητα.  

Πήγαμε στην επιλογή Plugins → Add New από το menu διαχείρισης 
και κάνουμε αναζήτηση την εφαρμογή WooCommerce,

Μόλις εμφανιστούν τα αποτελέσματα, το Plug-in που μας ενδιαφέρει βρίσκετε στις πρώτες
θέσεις, το επιλέγουμε και κάνουμε κλικ στο Install Now

Στη συνέχεια,  εμφανίζεται  μια σελίδα κειμένου η οποία η οποία μας ενημερώνει ότι  το
Plug-in  που  επιλέξαμε  εγκαταστάθηκε  με  επιτυχία  και  ότι  μπορούμε  να  το  ενεργοποιήσουμε,
κάνοντας κλικ στο Activate Plugin, αυτή τη στιγμή ή αργότερα όταν θέλουμε να γίνουν η αλλαγές
στο site μας από την επιλογή του πίνακα διαχείρισης  Plugins → Installed Plugins
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5.4.2 Ρυθμίσεις του WooCommerce

Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και η ενεργοποίηση της εφαρμογής μας, παρατηρούμε
ότι έχουν γίνει αλλαγές και στην εμφάνιση του site μας αλλά και και πίνακα διαχείρισης, έχουν
προστεθεί νέες σελίδες και και έχουν δημιουργηθεί νέες επιλογές στο μενού διαχείρισης.

Συγκεκριμένα  έχουν  προστεθεί  οι  κατηγορίες  WooCommerce και
Products.

Από αυτές τις επιλογές μπορούμε να διαχειριστούμε τις περισσότερες
από τις λειτουργίες που χρειάζονται για το κατάστημά μας.

Εδώ μπορούμε να δούμε ποιες παραγγελίες έγιναν, αν είχαμε κάποιες
αναφορές  για  προϊόντα  που  πιθανόν  να  είναι  out  of  stock,  να
προσθέσουμε κουπόνια προσφορών και να παρακολουθούμε στοιχεία
του συστήματος.

Η σημαντικότερη καρτέλα από τις νέες που προστέθηκαν, στην οποία πρέπει να δώσουμε
και τη μεγαλύτερη προσοχή είναι η καρτέλα των ρυθμίσεων: WooCommerce → Settings

Οι παραπάνω επιλογές είναι αυτές που καθορίζουν το τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει
το κατάστημά μας.

Ξεκινώντας από γενικές ρυθμίσεις όπως για παράδειγμα, το σε ποια χώρα είναι η τοποθεσία
της έδρας μας, το νόμισμα με το οποίο θα παρουσιάζονται οι τιμές των προϊόντων στο site μας, σε
ποιες χώρες απευθύνονται τα προϊόντα και υπηρεσίες μας, αν θέλουμε να γίνετε χρήση κουπονιών
κλπ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Τα προϊόντα που προσθέσαμε στο κατάστημα μας προέρχονται κυρίως από δύο πηγές, η
πρώτη είναι προϊόντα τα οποία τα παράγουμε εμείς σε συνεργασία με κάποιας μορφής βιοτεχνία
ρουχισμού  η  οποία  τα  κατασκευάζει  σύμφωνα  με  τις  προδιαγραφές  που  τις  έχουμε  δώσει  και
τοποθετώντας τα σχέδια και τα λογότυπα που έχουμε συμφωνήσει.  Η δεύτερη πηγή προϊόντων
αφορά προϊόντα συμπληρωματικά ως προς τα δικά μας, για παράδειγμα βιβλία και DVD σχετικά με
το αντικείμενό μας, τα οποία δεν τα παράγουμε εμείς αλλά είναι πολύ πιθανόν οι επισκέπτες του
site μας να ενδιαφέρονται για τέτοιου είδους προϊόντα, σε αυτή την περίπτωση θα συνεργαστούμε
με κάποια υπεραγορά μέσω τον προγραμμάτων affiliate που υπάρχουν, προσθέτοντας το αντίστοιχο
λογισμικό που μας παρέχουν.

6.1 Προσθήκη σελίδας προϊόντος

Η προσθήκη ενός νέου προϊόντος μοιάζει πολύ με τη διαδικασία που ακολουθήσαμε για την
δημιουργία και προσθήκη ενός νέου post ή μιας νέας page. Ο τρόπος που παρουσιάζεται σε αυτη
την  ενότητα  αναφέρεται  σε  προϊόντα  τα  οποία  κατασκευάζουμε  εμείς  και  θέλουμε  να  τα
παρουσιάσουμε στους επισκέπτες προκειμένου να κάνουν την αγορά τους μέσω του e-shop μας.

Προσθήκη ενός νέου Προϊόντος

Για  να  προσθέσουμε  ένα  νέο  προϊόν  πηγαίνουμε  στην  επιλογή  του  μενού  του  πίνακα
διαχείρισης Products → Add Product

Η καρτέλα που εμφανίζεται  μας  παρέχει  όλα όσα χρειάζεται  να  συμπληρώσουμε γα το
προϊόν μας, έτσι ώστε να εμφανίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο site, παρέχοντας όλες τις
πληροφορίες που θα αναζητήσουν οι επισκέπτες μας.

Στο επάνω αριστερά μέρος της σελίδας μπορούμε να βάλουμε την ονομασία με την οποία
εμφανίζεται το προϊόν και στη συνέχεια από κάτω ένα συνοδευτικό κείμενο με πληροφορίες για το
προϊόν  μας.  Μπορούμε  να  τοποθετήσουμε  το  SKU,  την  κανονική  τιμή  καθώς  και  την  τιμή
έκπτωσης,  η  οποία  ενεργοποιείται  όταν από τις  ρυθμίσεις  έχουμε επιλέξει  ότι  βρισκόμαστε  σε
περίοδο  εκπτώσεων.  Σημαντικό  είναι  επίσης  να  επιλέξουμε  την  ή  τις  κατηγορίες  στις  οποίες
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συμπεριλαμβάνετε το προϊόν μας, τις λέξεις κλειδιά και τη φωτογραφία μικρογραφίας με την οποία
θα εμφανίζεται το συγκεκριμένο προϊόν στους καταλόγους του site.

Περαιτέρω ρυθμίσεις αφορούν τις μεθόδους αποστολής, τις διαστάσεις και τα παρεμφερή
προϊόντα (Recommendations) που θέλουμε να παρουσιάζονται ως προτεινόμενα κατά την επιλογή
του συγκεκριμένου προϊόντος. Μόλις είμαστε έτοιμοι κάνουμε κλικ στο κουμπί Publish και το νέο
μας προϊόν έχει δημοσιευθεί και είναι έτοιμο για αγορά. Οποιαδήποτε στιγμή φυσικά θελήσουμε,
μπορούμε να επιστρέψουμε στην καρτέλα το προϊόντος και να κάνουμε ότι αλλαγές θελήσουμε
πηγαίνοντας στο  Products →Edit.

Το τελικό αποτέλεσμα της εργασίας μας  με την προσθήκη του προϊόντος παρουσιάζεται
στην φωτογραφία παρακάτω, έτσι όπως εμφανίζεται στους επισκέπτες.
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6.2 Προσθήκη σελίδας aStore

Ανάμεσα  στις  πολλές  υπηρεσίες  που  προσφέρει  σήμερα  το  Amazon  σε  ιδιώτες  και
επιχειρήσεις είναι το πρόγραμμα Amazon Associates (συνεργάτες του Amazon).  Αυτό είναι μια
ολόκληρη σειρά από εξειδικευμένες υπηρεσίες που το Amazon προσφέρει χωρίς χρέωση σε όλους
όσους  έχουν κάποιο site στο Internet και επιθυμούν να έχουν μια μορφή εισοδήματος μέσα από
αυτό.

Αρχικά για να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που μας παρέχει η Amazon γραφτήκαμε στην
υπηρεσία  της  Amazon  Associates.  Αυτό  έγινε  πηγαίνοντας  στην  σελίδα  τους:
https://affiliate-program.amazon.com/ και κάνοντας κλικ στην επιλογή Join Now for Free  για να
ξεκινήσει η διαδικασία εγγραφής.

Εικόνα 18: Κεντρική Σελίδα Amazon Associates
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6.2.1 Εγγραφή στην υπηρεσία Amazon Associates

Μας ζητήθηκε να συμπληρώσουμε κάποια από τα στοιχεία μας:

Όπως το όνομά μας, το email το οποίο
θα χρησιμοποιούμε για να συνδεθούμε και
για  να  μας  έρχονται  οι  διάφορες
ενημερώσεις  καθώς και  το password που
θα χρησιμοποιούμε για να συνδεθούμε στη
σελίδα τους.

Ακολουθούν τέσσερα βήματα για την ολοκλήρωση της εγγραφής μας:

1. Your Account Information

Το  πρώτο  είναι  η  συμπλήρωση  των
στοιχείων  επικοινωνίας  του  ατόμου  στο
οποίο  το  Amazon  θα  αποστέλλει  τα
χρήματα στο πλαίσιο συνεργασίας μας με
το Amazon Associates. Συμπληρώνουμε το
ονοματεπώνυμο,  τη  διεύθυνση,  το
τηλέφωνο  και  τη  χώρα  καταγωγής  μας.
Μπορούμε αν θέλουμε να συμπληρώσουμε
τα  στοιχεία  κάποιου  τρίτου  τον  οποίο
εμπιστευόμαστε  και  επιθυμούμε  να
λαμβάνει αντί για εμάς, τα χρήματα από τις
πληρωμές.

2. Your Website Profile

Δεύτερο  βήμα  είναι  η  συμλήρωση
πληροφοριών για το προφίλ του site μας στο
οποίο  θα  ενσωματώσουμε  το  aStore.  Στη
δική  μας  περίπτωση  είναι  ένα  site  που
ασχολείται  με  αθλητικό  ρουχισμό  για
outdoor  δραστηρίοτητες.  Δηλώνουμε  την
ιντερνετική  διεύθυνση του  site  μας,  καθώς
και  μέχρι  πέντε  άλλες  σχετικές  με  εμάς
διευθύνσεις  (πχ  σελίδα  Facebook,
λογαριασμός  Twitter,  κανάλι  Youtube)  από
τις  οποίες  ενδεχομένως  να  αποστέλλουμε
επισκέπτες προς το κατάστημα του Amazon.
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Μας ζητούνται επίσης πληροφορίες για
το είδος των επισκεπτών στο site μας, τους
τρόπους και το ποσό το οποίο κερδίζουμε
από το site,  καθώς και τους τρόπους που
χρησιμοποιούμε  για  να  διαφημίσουμε  το
site μας στο Internet. Τέλος, μας ζητείται να
αποδεχθούμε  τους  όρους  χρήσης  και
υπηρεσίας του Amazon.

3. Your Identity Verification

Στο  τρίτο  βήμα  μας  ζητείται  να
επιβεβαιώσουμε  την  ταυτότητά  μας  μέσω
ενός τηλεφώνου, στο οποίο μέσω μιας κλήσης
που θα γίνει από την υπηρεσία του Amazon
θα  μας  ζητηθεί  να  πληκτρολογήσουμε  έναν
κωδικό για να ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση.

4. Start Using Associates Central

Μόλις ολοκληρωθεί η εγγραφή μας στο
Amazon  Associates,  μας  δίνεται  ένας
μοναδικός  κωδικός  (Associates  ID),  με  τη
χρήση  του  οποίου  έχουμε  πρόσβαση  στα
στοιχεία  του  λογαριασμού  μας.  Μπορούμε
έτσι  να  προχωρήσουμε  στη  δημιουργία  του
aStore.
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6.2.2 Δημιουργία και προσθήκη του aStore

Στην κεντρική σελίδα του λογαριασμού μας στο Amazon Associates μπορούμε να έχουμε
μια γενική εικόνα των υπηρεσιών και των εργαλείων που μας προσφέρει το Amazon.

Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να κατασκευάσουμε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα και να το
συνδέσουμε με το site μας. Για να ξεκινήσει αυτό πήγαμε στην καρτέλα aStore στο κεντρικό μενού
της σελίδας.

Το περιβάλλον δημιουργίας του aStore είναι εύκολο στη χρήση χωρίς να απαιτεί γνώσεις
προγραμματισμού. Αυτό που χρειάζεται είναι να κάνουμε τις σωστές επιλογές έτσι ώστε να αρχίσει
να κατασκευάζεται το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

- 71 -



Επιλογή Προϊόντων

Αρχικά  πήγαμε  στο:
Add Category Page για να δημιουργήσουμε
τις  κατηγορίες  προϊόντων  που  θέλουμε  να
περιέχει το aStore μας.

Εμφανίζεται  να  συμπληρώσουμε
στοιχεία  που  χαρακτηρίζουν  την  κατηγορία
των  προϊόντων  που  θέλουμε  καθώς  και  η
ονομασία που θέλουμε να εμφανίζεται.

 Σημαντική  είναι  επίσης  και  η  επιλογή
των  προϊόντων  που  θα  προσθέσουμε  στις
κατηγορίες  των  προϊόντων  μας.  Υπάρχουν
τρεις επιλογές μέσα από τις οποίες μπορούμε
να προσθέσουμε προϊόντα:

1. Η προσθήκη μεμονωμένων προϊόντων (Individual Products)

2. Η προσθήκη προϊόντων από μια ορισμένη κατηγορία του Amazon (Amazon Category)

3. H προσθήκη προϊόντων από κάποια συγκεκριμένη λίστα (Listmania! List)

Για  το δικό μας  κατάστημα επιλέξαμε να εμφανίζονται  βιβλία,  DVD, αθλητικά είδη/ρούχα και
βιντεοπαιχνίδια σχετικά με το αντικείμενό μας.

Επιλογή Εμφάνισης

Εκτός  από  τα  προϊόντα
που θέλουμε να εμφανίζονται στο
κατάστημά  μας  μπορούμε  να
επιλέξουμε και την εμφάνισή του.
Μέσα  από  ένα  πίνακα  ελέγχου,
μπορούμε  να  επιλέξουμε  τα
χρώματα, τις γραμματοσειρές, και
την ονομασία του store μας. Κάθε
αλλαγή  εφαρμόζεται  άμεσα  και
μπορούμε να δούμε αν αυτό που
σχεδιάζουμε  είναι  αυτό  που
θέλουμε  τελικά  να
κατασκευάσουμε.
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Στο  aStore  που  φτιάχνουμε  με  τους
μηχανισμούς  τις  Amazon,  μπορούμε  να
προσθέσουμε  και  διαφημίσεις.  Τα  εργαλεία
που  θα  χρησιμοποιήσουμε  ονομάζονται
Sidebar  Widgets  και  στόχο  έχουν  να
προτείνουν στον επισκέπτη διάφορα παρόμοια
προϊόντα  του  aStore  με  αυτά  που
προβάλλονται  στην  κύρια  σελίδα  του.  Το
Amazon μας επιτρέπει να επιλέξουμε σε ποιο
σημείο  και  σε  ποιες  σελίδες  του  eshop  θα
εμφανίζονται τα Widget αυτά.

Το  μεγαλύτερο  κομμάτι  της  διαδικασίας  έχει  ολοκληρωθεί,  αυτό  που  μένει  είναι  να
ενσωματωθεί το aStore στο site μας. Η υπηρεσία μας προσφέρει  τρεις τρόπους εμφάνισης του
e-shop μέσα από το site μας:

1. Να εμφανίζεται το κατάστημά μας σαν ξεχωριστό site σε μια  συγκεκριμένη διεύθυνση.

2. Να ενσωματωθεί το κατάστημα μας με τη χρήση inline frame.

3. Nα ενσωματωθεί το κατάστημά μας με τη χρήση frameset.

Εμείς, επιλέξαμε για το site μας τον δεύτερο τρόπο που είναι η χρήση του inline frameset.

Αντιγράψαμε τον κώδικα HTML που μας δόθηκε και τον τοποθετήσαμε σε μια νέα σελίδα
που δημιουργήσαμε, οποία θα έχει ως αποκλειστικό περιεχόμενο την παρουσίαση του aStore.
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Έχοντας  ενσωματώσει  στο site  μας  το aStore  που κατασκευάσαμε.  Επιλέγοντας  από το
menu το aStore, εμφανίζεται σε ξεχωριστή σελίδα έτσι όπως το κατασκευάσαμε έτοιμο να δεχθεί
τις αγορές των επισκεπτών μας.

Εικόνα 19: Σελίδα aStore στο κατάστημά μας
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο : ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Βελτιστοποίηση  είναι  η  διαδικασία  τροποποίησης  του  ιστότοπού  μας,  προκειμένου  να
βελτιωθεί  η  ποιότητά  του,  η  επισκεψιμότητα  που  προσέρχεται  σε  αυτόν  και  η  απόδοση  των
υπηρεσιών  και  του  περιεχομένου  που  προσφέρει.  Βάσει  των  εκάστοτε  στόχων  μας,  η
βελτιστοποίηση μπορεί να περιλαμβάνονται βελτιώσεις στα κείμενα και τη δομή του ιστότοπού
μας.

7.1 Εφαρμογή των Seo-Κανόνων

Σε ότι κι αν εφαρμόσουμε πρέπει να υπάρχει μέτρο. Το να γεμίσουμε τις σελίδες μας με
δημοφιλείς  και  επαναλαμβανόμενες  λέξεις-κλειδιά  όχι  μόνο  δεν  θα  φέρει  τα  προσδοκώμενα
αποτελέσματα,  το  αντίθετο  μάλιστα,  αλλά  και  θα  πληγώσει  την  αξιοπιστία  του  site  μας.  Να
σημειώσουμε  πως  στη  μηχανή  αναζήτησης  του  Google  υπάρχει  ειδικός  μηχανισμός,  ο  οποίος
αξιολογεί  αρνητικά  τα  site  που  είναι  πλημμυρισμένα  με  επαναλαμβανόμενες  λέξεις-κλειδιά.
Υπάρχουν  πολλά  κόλπα  και  τεχνικές  για  να  πετύχουμε  στο  στόχο  μας.  Καλό  είναι  να
χρησιμοποιούμε όσο γίνετε περισσότερες και να μην επικεντρωθούμε σε μια μόνο τεχνική από
αυτές και να κάνουμε κατάχρηση.

7.1.1 Λέξεις-κλειδιά

Όταν δώσει κάποιος στη μηχανή αναζήτησης μια λέξη να αναζητήσει στο Internet, η μηχανή
σαρώνει όλες τις ιστοσελίδες του Διαδικτύου, αξιοποιώντας τη βάση δεδομένων που διαθέτει και
έχει ήδη καταχωρίσει τις σελίδες και βρίσκει τις ιστοσελίδες που περιέχουν τη λέξη αυτή, τη λέξη
κλειδί,  όπως ονομάζετε.  Οι σελίδες που περιέχουν τη λέξη-κλειδί είναι αυτές που εμφανίζονται
τελικά στα αποτελέσματα της αναζήτησης.

Όσο πιο σχετικές με τη λέξη που δώσαμε είναι οι σελίδες, τόσο πιο πάνω εμφανίζονται στα
αποτελέσματα. Είναι λοιπόν σαφές το πόσο σημαντικό είναι κάθε ιστοσελίδα να περιέχει κάποιες
λέξεις οι οποίες να είναι απολύτως ενδεικτικές του περιεχομένου της. Ακόμη πιο σημαντικό είναι
να βρεθούν οι σωστές λέξεις. Αυτό γίνετε εντοπίζοντας τις πιο διαδεδομένες έννοιες που αφορούν
το αντικείμενο του site μας, δηλαδή τις λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιεί η πλειονότητα όταν ψάχνει
προϊόντα ή υπηρεσίες σαν και αυτά που προσφέρουμε στο site μας. Πρέπει να καταλήξουμε σε
πέντε  το  πολύ  λέξεις  ή  φράσεις-κλειδιά  για  κάθε  ιστοσελίδα.  Η  πιο  σημαντική  σελίδα  στην
περίπτωση των μηχανών αναζήτησης είναι η Αρχική Σελίδα (Home Page). Ειδικά για τη σελίδα
αυτή πρέπει οι λέξεις-κλειδιά να είναι πολύ προσεκτικά επιλεγμένες και να περιγράφουν με όσο
γίνεται  καλύτερο τρόπο το περιεχόμενο ολόκληρου του site.  Εμείς  για  το δικό μας  κατάστημα
επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε λέξεις όπως: Parkour, Greece, παρκουρ, Store, T-shirts.
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7.1.2 Τίτλος Ιστοσελίδας

Κάθε ιστοσελίδα έχει και τον τίτλο της. Στην κορυφή του παραθύρου του προγράμματος
περιήγησης στο Internet μπορούμε να δούμε τον τίτλο της κάθε ιστοσελίδας. Στον κώδικα κάθε
ιστοσελίδας υπάρχει μια ειδική εντολή στην κεφαλίδα της (Head), με την οποία καθορίζουμε τον
τίτλο της σελίδας: <title> My Store </title>. Οι μηχανές αναζήτησης διαβάζουν τους τίτλους ώστε
να καταλάβουν η κάθε ιστοσελίδα σε τι αφορά. Πρέπει λοιπόν στον τίτλο της κάθε ιστοσελίδας, με
όχι περισσότερες από 70 λέξεις, να αναφέρουμε το αντικείμενο και το όνομα της εταιρίας μας, ενώ
με  προσεκτικά  επιλεγμένες  λέξεις-κλειδιά  να  αναφέρουμε  με  ακρίβεια  το  περιεχόμενο  της
ιστοσελίδας.

7.1.3 Meta Tag

Βασικό συστατικό κάθε ιστοσελίδας είναι
τα  λεγόμενα  meta  tag.  Πρόκειται  για  δομικά
συστατικά του κώδικα κάθε ιστοσελίδας, τα οποία
περιέχουν  πολλές  πληροφορίες,  για  το
περιεχόμενο,  την  εμφάνιση  και  τη
λειτουργικότητά της.

Τα  meta  tag  είναι  λέξεις  ή  φράσεις
ολόκληρες  του  κώδικα  HTML,  οι  οποίες  δεν
εμφανίζονται στο χρήστη όταν αυτός πλοηγείται
στην  ιστοσελίδα.  Τα  meta  tag  μπορούν  να
επηρεάσουν  όχι  μόνο  τη  θέση  στην  οποία
εμφανίζεται το site μας στη μηχανή αναζήτησης,
αλλά και το πως εμφανίζεται. Από τη λίστα των
meta tag εστιάζουμε σε δύο κατηγορίες, οι οποίες
επηρεάζουν τις μηχανές αναζήτησης.

Description Meta Tag
Θα  μπορούσαμε  να  τα  ονομάσουμε  στα  ελληνικά  ετικέτες  περιγραφής.  Στα  tag  αυτά

εισάγουμε  τη  φράση  που  θέλουμε  να  εμφανίζεται  ως  επεξήγηση  κάτω  από  το  όνομα  της
ιστοσελίδας μας σε μια αναζήτηση. Πρόκειται για μια πρόταση δύο περίπου γραμμών, η οποία
πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο πειστική και δελεαστική για τον αγοραστή. Αυτό σημαίνει πως
μέσα σε αυτές τις δύο γραμμές πρέπει να έχουμε δηλώσει τι τύπου αγαθά πουλάμε και ποιο είναι το
βασικό μας πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού. Η σύνταξη τους για παράδειγμα είναι <meta
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name  =  “description”  content  =  “Η   μεγαλύτερη  αγορά  ελληνικών  προϊόντων  στο  διαδίκτυο,
μπορείτε να βρείτε ότι σας ενδιαφέρει, στην καλύτερη ποιότητα, με τη χαμηλότερη τιμή.” />

Keyword Meta Tag
Πέρα  από  τις  προφανείς  λέξεις-κλειδιά  που  έχουμε  στο  κείμενο  της  ιστοσελίδας  μας,

υπάρχουν και meta tag με λέξεις-κλειδιά οι οποίες προφανώς δεν εμφανίζονται στο χρήστη αλλά
παραμένουν στον κώδικα.  Είναι  σημαντικό να συμπεριλάβουμε τις  βασικότερες  λέξεις-κλειδιά,
περίπου τις ίδιες που έχουμε και στις σελίδες μας, σε αυτή την κατηγορία. Η σύνταξή τους είναι της
μορφής: <meta name = “keyword” content = “ελληνικά, προϊόντα, κατάστημα” />

7.1.4 Επικεφαλίδες

Όπως όλα τα κείμενα, έτσι και στο κείμενο μιας ιστοσελίδας υπάρχουν παράγραφοι και οι
επικεφαλίδες τους. Η χρήση επικεφαλίδων βοηθά τις μηχανές αναζήτησης -αλλά και τους πελάτες
μας- να συλλάβουν τη δομή της ιστοσελίδας μας. Οι επικεφαλίδες βοηθούν τη μηχανή αναζήτησης,
καθώς “σπάνε” την ιστοσελίδα σε επιμέρους κομμάτια. Κατά κανόνα, κάθε σελίδα του site μας δεν
πρέπει να έχει πάνω από μια πρώτου βαθμού επικεφαλίδα (στον κώδικα εμφανίζεται ως <H1>),
ενώ μπορεί κάλλιστα να συνοδεύεται από κεφαλίδες δευτέρου ή τρίτου βαθμού (<H2>, <H3>). Οι
επικεφαλίδες σε μια ιστοσελίδα είναι 6 βαθμίδων και έχουν δενδρική δομή, με την <H1> να είναι η
μεγαλύτερη και την <Η6> η μικρότερη, με τις υπόλοιπες ενδιάμεσες.

7.1.5 Δομή από Link

Τα link δεν χρησιμεύουν μόνο για να συνδέουν ένα site  με ένα άλλο,  αλλά και  για  να
παραπέμψουν από ένα μέρος του ιστοτόπου μας σε ένα άλλο (εσωτερικό link). Επειδή οι μηχανές
αναζήτησης ακολουθούν τα link, καλό είναι να χρησιμοποιούμε εσωτερικά link. Με αυτό τον τρόπο
βοηθάμε τη μηχανή αναζήτησης να μάθει περισσότερα για το site μας.

7.1.6 Ονομασία Εικόνων

Αξίζει να αφιερώσουμε χρόνο για να βρούμε κατάλληλα ονόματα για τις εικόνες (και τις
ετικέτες alt που τις συνοδεύουν) που έχει το site μας, τα οποία θα λειτουργήσουν ως λέξεις-κλειδιά
προς  τη  μηχανή  αναζήτησης.  (Ο  κώδικας  είναι:  <img  src  =  “greek_product_store.jpg”  alt  =
“κατάστημα ελληνικά προϊόντα” /> ).

Πρέπει  να  διευκρινίσουμε  πως  αυτή  η  τεχνική  δεν  αφορά  μόνο  site  που  εκθέτουν  η
εμπορεύονται φωτογραφίες, αλλά όλους μας. Ως γνωστόν εκτός από ιστοσελίδες, οι περισσότερες
μηχανές  αναζήτησης  μπορούν  να  αναζητήσουν  και  μόνο  εικόνες  (π.χ.  Google  εικόνες).  Είναι
σημαντικό οι  εικόνες  των προϊόντων μας  και  το λογότυπό μας  να βρίσκονται  όσο το  δυνατόν
ψηλότερα στα αποτελέσματα αναζήτησης εικόνων της μηχανής αναζήτησης. Η αναζήτηση εικόνων
ως  μέσο  έρευνας  αγοράς  διαδίδεται  με  ταχείς  ρυθμούς,  ενώ   πλειονότητα  των  διαδικτυακών
πωλητών δεν έχει επενδύσει στη λεπτομερή ονομασία και καταχώριση των εικόνων τους.

7.1.7 Περιεχόμενο

Η ποιότητα του περιεχομένου μας είναι καθοριστικής σημασίας για τη θέση μας στις λίστες
μηχανής αναζήτησης. Φυσικά, το τι θεωρείται ποιοτικό περιεχόμενο είναι μεγάλη κουβέντα, παρ
όλα αυτά υπάρχουν βασικές κατευθύνσεις. Ποιοτικό περιεχόμενο είναι αυτό που ανανεώνεται σε
τακτά χρονικά διαστήματα και περιλαμβάνει σημαντικά άρθρα που αφορούν το αντικείμενό μας,
βίντεο σχετικά με την αγορά στην οποία δραστηριοποιούμαστε, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας,
όπως επίσης και εκπαιδευτικούς οδηγούς.
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Για άλλη μια φορά τονίζουμε πως είναι σημαντικό να διατηρήσουμε μια ισορροπία και να
μην  το  παρακάνουμε  δημιουργώντας  ένα  παραφορτωμένο  site,  κάτι  το  οποίο  θα  επηρεάσει
αρνητικά και τις πωλήσεις μας, αφού ο αγοραστής δεν θα ξέρει που να εστιάσει.

Είναι σημαντικό η ιστοσελίδα μας να μην είναι μια μονοδιάστατη πλατφόρμα πωλήσεων,
αλλά κατά ένα μέρος και ενημερωτική/εκπαιδευτική. Σε περίπτωση που πουλάμε υπηρεσίες, είναι
σαφέστατα πιο εύκολο να κάνουμε αναλύσεις  οι  οποίες  θα κατατοπίσουν το κοινό μας  και  θα
δώσουν εγκυρότητα στο περιεχόμενό μας, άρα και υψηλότερη θέση στα αποτελέσματα της μηχανής
αναζήτησης.
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7.3 Εγκατάσταση του Google Analytics

Για την εγκατάσταση του Google Analytics στον ιστότοπό μας, πρώτα πήγαμε στην 
αντίστοιχη σελίδα της υπηρεσίας η οποία είναι: http://www.google.com/analytics/ 
Εκεί συνδεθήκαμε και ξεκινήσαμε τη δημιουργία ενός νέου λογαριασμού, μέσα από την οποίο θα 
μπορούμε να παρακολουθούμε την κίνηση στο site μας. 

Εφόσον συμπληρώσαμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα μας ζητήθηκαν, στο τέλος μας 
δίνετε ένα “Αναγνωριστικό Παρακολούθησης” το οποίο είναι γραμμένο στη γλώσσα JavaScript, 
όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω.

Αντιγράψαμε τον κώδικα που μας δόθηκε και στη συνέχεια πήγαμε στον πίνακα ελέγχου
του site μας, στην κατηγορία “Wootigue” (η οποία είναι η κατηγορία που δημιουργήθηκε όταν
εγκαταστήσαμε το θέμα μας) και στη συνέχεια στο Theme Options. Εκεί στο παραθυράκι με τίτλο
Tracking Code επικολλήσαμε των κώδικα του Analytics.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο : ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Πολλοί χρήστες στην Ελλάδα, δεν είναι εξοικειωμένοι με διαδικτυακές πληρωμές (μέσω
πιστωτικών καρτών, καταθέσεων σε λογαριασμούς κτλ) και εμπιστεύονται περισσότερο τη μέθοδο
της  αντικαταβολής και τις  τηλεφωνικής επικοινωνίας, κάτι που κάνει την επιχείρησή μας πιο
ανταγωνιστική σε σχέση με αυτές του εξωτερικού, όταν απευθυνόμαστε στο ελληνικό κοινό. Για να
απευθυνθούμε όμως και σε όλους χρήστες (και εκτός Ελλάδας) που προτιμούν άλλες μεθόδους
πληρωμών προσθέσαμε τα παρακάτω cloud εργαλεία. 

8.1 PayPal Business

Το  PayPal  είναι  μια  μεγάλη  και  αξιόπιστη  εταιρεία  στην  οποία  μπορούμε  να
εμπιστευόμαστε  τα  στοιχεία  της  πιστωτικής  μας  κάρτας,  με  τη  σιγουριά  ότι  δεν  πρόκειται  να
καταχραστεί, όταν θέλουμε να κάνουμε μια χρηματική συναλλαγή μέσω Internet.

Με τον τρόπο αυτό ο αγοραστής έχει τη δυνατότητα να αγοράζει όποιο προϊόν θέλει από
κάποιον άγνωστο χωρίς να χρειάζεται να δώσει την πιστωτική του κάρτα, ενώ ο πωλητής μπορεί να
πουλήσει άνετα τα προϊόντα του σε πελάτες χωρίς να ανησυχούν για το αν θα χρεωθεί η κάρτα τους
παράνομα σε ανύποπτο χρόνο. Έτσι όλοι είναι ασφαλείς, οι αγοραστές κάνουν τις αγορές τους
χρησιμοποιώντας την πιστωτική κάρτα και οι πωλητές μπορούν να χρεώνουν πιστωτικές κάρτες
χωρίς να μαθαίνουν τα στοιχεία τους, με το PayPal να κερδίζει από την προμήθεια των πωλήσεων.

Αυτό  κάνει  το  PayPal  μια  απαραίτητη  υπηρεσία  για  κάθε  είδους  αγοραπωλησία  μέσω
Internet. Στην περίπτωση ειδικά του πωλητή, το PayPal δίνει ειδικά εργαλεία, όπως άμεση χρέωση
πιστωτικών καρτών μέσω PayPal και έκδοση τιμολογίων.

Εμείς από το ρόλο του πωλητή, δημιουργήσαμε ένα λογαριασμό Business στο PayPal, την
Standard έκδοση για αρχή, που δεν έχει κόστος και τον συνδέσαμε με το όνομα μας, τα στοιχεία
μας ακολουθώντας τις οδηγίες και τα βήματα που παρουσιάζονται.

Εικόνα 20: Εγγραφή στο PayPal Business
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8.2 Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση - e-invoicing - είναι η διαδικασία με την οποία ανταλλάσσονται
ηλεκτρονικά τιμολόγια,  με  μέσο  ανταλλαγής  το  Διαδίκτυο  σε  συνεργασία  με  μια  εφαρμογή
διαχείρισης των παραστατικών. 

Βάσει  της  υπουργικής  απόφασης  το  Μάρτιο  του  2006  στην  Ελλάδα,  η  ηλεκτρονική
τιμολόγηση - e-invoicing -  μπορεί να πραγματοποιηθεί πλέον χωρίς την συνοδεία του φυσικού
παραστατικού. Αυτό μπορεί να γίνει σε συνεργασία με μια από τις πολλές cloud υπηρεσίες που
προσφέρονται στον ιστό. Εμείς παρουσιάζουμε ενδεικτικά μια από αυτές.

Zoho Invoice

Το Zoho Invoice είναι μια δημοφιλής μέθοδος χρέωσης πελατών όπου εξασφαλίζει γρήγορα
τις  πληρωμές.  Παρέχει  πολλούς  τρόπους  χρέωσης  των πελατών και  παρακολούθησης  τους.  Το
τιμολόγιο της Zoho είναι πολύ ευέλικτο από τις υπηρεσίες που το παρέχουν. Η λειτουργία του είναι
πολύ εύκολη στη χρήση και άμεση, με τη δημιουργία ενός απλού λογαριασμού έχουμε πρόσβαση
στις περισσότερες από τις υπηρεσίες του

.

Εικόνα 21: Κεντρική Σελίδα Zoho Invoice
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο : ΠΡΟΩΘΗΣΗ

9.1 Σελίδα σε κοινωνικά δίκτυα (Facebook)

Ένας πολύ μεγάλος αριθμός χρηστών του Internet, διαθέτει λογαριασμό στο Facebook, τον
οποίο επισκέπτεται καθημερινά. Αυτό από μόνο αποτελεί μια σημαντική αφορμή για να μας κάνει
να  δημιουργήσουμε  μια  σελίδα  σε  αυτό  το  κοινωνικό  δίκτυο  και  να  αξιοποιήσουμε  όλες  τις
δυνατότητες που μας δίνει.

Η δημιουργία μιας σελίδας (Fan Page) στο facebook, είναι μια απλή διαδικασία και μπορεί
να την πραγματοποιήσει ο οποιοσδήποτε, χωρίς κόστος. Για να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε μια
σελίδα  στο  facebook,  επισκεπτόμαστε  την  κεντρική  σελίδα  στη  διεύθυνση:
h  ttps://www.facebook.com/

Στο κάτω μέρος της σελίδας, υπάρχει η επιλογή Create a Page, σε αυτή κάνουμε κλικ για
να ξεκινήσει η διαδικασία δημιουργίας της σελίδας μας. Να σημειωθεί ότι η δημιουργία σελίδας
είναι μια εντελώς διαφορετική διαδικασία και υπηρεσία από τη δημιουργία ατομικού προφίλ, για να
δημιουργήσουμε προφίλ κάνουμε κλικ στο Sign Up, εφόσον έχουμε συμπληρώσει τα στοιχεία μας.

Επιλέγοντας Create a Page, μεταφερόμαστε στα επόμενα βήματα, δημιουργίας σελίδας, που
έχουν να κάνουν με την επιλογή των χαρακτηριστικών της. Εμφανίζεται αρχικά μια σελίδα που μας
παρουσιάζει τις γενικές κατηγορίες: 

▪ Τοπική επιχείρηση ή τοποθεσία,
 ▪ Εταιρία, Επιχείρηση ή οργανισμός

▪ Μάρκα ή Προϊόν
▪ Καλλιτέχνης, συγκρότημα ή δημόσιο πρόσωπο
▪ Διασκέδαση
▪ Σκοπός ή Κοινότητα
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Εφόσον επιλέξουμε την κατηγορία στην οποία ανήκει η σελίδα που θέλουμε να φτιάξουμε,
ακολουθούν κάποια βήματα όπου πρέπει  να συμπληρωθούν κάποια στοιχεία για τη δημιουργία
λογαριασμού,  όπως  e-mail  και  password  που  θα  χρησιμοποιούμε.  Και  έτσι  κάνοντας  εγγραφή
ολοκληρώνεται η διαδικασία και είναι έτοιμη η σελίδα μας για να την επεξεργαστούμε και να της
δώσουμε την μορφή που θέλουμε.
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9.2 E-Mail Marketing

Με  τον  όρο  “e-mail  marketing”
εννούμε τα newsletter, δηλαδή τις επιστολές
που  αποστέλλουν  μαζικά  οι  επιχειρήσεις
προκειμένου να διαφημίσουν τις υπηρεσίες
ή  τα  προϊόντα  τους  .  Ωστόσο ,  το  e-mail
marketing δεν περιορίζεται στα newsletter.

Η  απευθείας  αποστολή  εμπορικού
μηνύματος σε μια ομάδα ανθρώπων μέσω
του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ονομάζεται
e-mail marketing.

Να σημειώσουμε ότι το μήνυμα αυτό δεν είναι απαραίτητο να είναι newsletter. Ακόμη και η
αυτοματοποιημένη απάντηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να γίνει εργαλείο e-mail
marketing. Αν, λοιπόν, δούμε το ζήτημα συνολικά, e-mail marketing ονομάζεται κάθε προωθητική
ενέργεια που γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κάθε e-mail που στέλνουμε σε πελάτη ή εν
δυνάμει πελάτη μας θεωρείται e-mail marketing. Μπορεί, μάλιστα να πάρει διάφορες μορφές και
περιεχόμενο,  από  κλασική  διαφήμιση  έως  επαγγελματική  πρόταση  ή  συγκέντρωση  χρήσιμων
πληροφοριών.  Με  την  αποστολή  τους  δεν  επιδιώκουμε  μόνο  άγρα  πελατών,  αλλά  και  τη
δημιουργία  μιας  σχέσης  εμπιστοσύνης  μαζί  τους,  όπως  επίσης  τη  συμβολή  στο  χτίσιμο  του
ονόματος και της καλής φήμης της εταιρίας.

Αποδέκτες των e-mail είναι τόσο οι υφιστάμενοι όσο και οι εν δυνάμει πελάτες μας, τα
στοιχεία των οποίων παίρνουμε από σχετικές λίστες, οι οποίες διατίθενται συνήθως έναντι κάποιου
χρηματικού ποσού. Πολλές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το e-mail marketing για να προωθήσουν τα
προϊόντα ή τις  υπηρεσίες τους.  Πρόκειται,  λοιπόν,  για  μια πολύ συνηθισμένη και  διαδεδομένη
πρακτική. Βέβαια είναι γνωστό ότι κρύβει και πολλές παγίδες, επομένως αν δεν χρησιμοποιηθεί με
σύνεση (spam mail κ.λπ.) ενδεχομένως να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα.
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9.3 Δημιουργία Google Docs

Στην υπηρεσία των google docs,
δημιουργήσαμε  κάποια
ενημερωτικά-πληροφοριακά  άρθρα,
σχετικά  με  την  δραστηριότητα  με  την
οποία  ασχολείται  το  site  μας.  Για
παράδειγμα,  άρθρα  όπως:  “Οδηγός
αρχαρίων στο Parkour”, “Η ιστορία του
Parkour”,  “Συχνές  Ερωτήσεις  για  το
Parkour”.  Είναι  στη  ουσία  δηλαδή
άρθρα τα οποία παρέχουν περιεχόμενο
και  τα  κάνει  να  είναι  φιλικά  προς  τις
μηχανές  αναζήτησης,  προσελκύοντας
έτσι  επισκέπτες  σχετικούς  με  το
αντικείμενό μας. Κάποια από τα άρθρα
μας  μπορούν  να  είναι  “Δημόσια  στον
Ιστό”  ενώ  κάποια  άλλα  ενώ  κάποια
άλλα για “Ιδιωτική κοινή χρήση” μόνο
για  άτομα  τα  οποία  είναι  για
παράδειγμα μέλη του site μας ή έχουν γραφθεί στο newsletter μας.

Για να προσθέσουμε τα άρθρα στη κεντρική σελίδα του site μας δημιουργούμε ένα νέο
widget με τη μορφή text-html και το ενεργοποιούμε μέσα από τον πίνακα ελέγχου.
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9.4 Δημιουργία Διαφημιστικής Καμπάνιας

Σε πρώτη φάση απαιτείται η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής καμπάνιας. Στην πρώτη ενότητα
οι  διαφημιζόμενοι  εισάγουν  τα  στοιχεία  και  τις  παραμέτρους  τις  καμπάνιας  τους.  Οι  αρχικές
επιλογές  αφορούν  στοιχεία  για  την  “Τοποθεσία”  και  την  “Γλώσσα”,  μέσω  των  οποίων
προσδιορίζεται η γενικότερη γεωγραφική στόχευση.

Στην  συνέχεια,  επιλέγονται  τα  δίκτυα  εμφάνισης  των  διαφημίσεων  και  τα  κανάλια
διαφήμισης (πχ Διαφημίσεις Ιστοσελίδων, Αποτελέσματα Αναζήτησης) και το είδος των συσκευών
(πχ Η/Υ, Κινητά Τηλέφωνα Παλαιού Τύπου, Smartphone).  Επίσης εδώ ρυθμίζονται οι επιλογές
κόστους, με ρύθμιση της προσφοράς CPC αλλά και τον ημερήσιο προϋπολογισμό.

Τέλος,  υπάρχουν  σύνθετες  επιλογές  στόχευσης,  όπως  δημογραφικά  στοιχεία  σε  επίπεδο
πληθυσμιακής ομάδας.

Μετά το τέλος των ρυθμίσεων της καμπάνιας, ακολουθεί η ενότητα των διαφημίσεων. Σε
αυτό το τμήμα οι διαφημιζόμενοι μπορούν να σχεδιάσουν και να υποβάλουν τις διαφημίσεις τους,
στις διάφορες υποστηριζόμενες μορφές, όπως για παράδειγμα διαφήμιση κειμένου, εικόνας, βίντεο.

Στην επόμενη και τελική ενότητα, οι διαφημιζόμενοι εισάγουν σχετικές λέξεις-κλειδιά, οι
οποίες θα χρησιμοποιηθούν για σύνδεση της διαφήμισης και περιεχομένου, ώστε να εμφανίζονται
σε σχετικές σελίδες.
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Τέλος,  υπάρχει  και  η  δυνατότητα  οι  διαφημιζόμενοι  να  επιλέγουν  ή  να  αποκλείουν
συγκεκριμένες ιστοσελίδες, ομάδες ιστοσελίδων ή ονόματα χώρου που θέλουν ή όχι να εμφανίζεται
το περιεχόμενό τους. 

Μετά την υποβολή της καμπάνιας, απαιτούνται ως 48 ώρες για την έγκριση της από την
Google,  η οποία ελέγχει αν πληρούνται οι όροι χρήσης της υπηρεσίας και εφόσον δεν υπάρχει
κάποιο πρόβλημα η καμπάνια αρχίζει να προβάλλεται άμεσα.

Ανάλυση & Αξιολόγηση Διαφημιστικής Καμπάνιας
Μέσω του πίνακα ελέγχου του AdWords, γίνεται και η ανάλυση – αξιολόγηση της πορείας

της  διαφημιστικής  καμπάνιας.  Τα  δεδομένα  βρίσκονται  ταξινομημένα  σε  διάφορες  κατηγορίες,
όπως  “Λέξεις-Κλειδιά”,  “Διαφημίσεις”,  “Ιδιότητες”,  “Δίκτυο  Εμφάνισης”  όπου μπορεί  κάποιος
άμεσα να δει τον αριθμό εμφανίσεων, τα κλικ, το μέσο CPC, το ποσοστό κλικ/εμφανίσεων CTR.
Χρησιμοποιώντας  τα  παραπάνω,  υπάρχει  η  δυνατότητα  να  τροποποιήσουμε  τις  ρυθμίσεις  της
καμπάνιας,  πχ  να  αφαιρέσουμε  λέξεις-κλειδιά  που  έχουν  χαμηλή  αποτελεσματικότητα,  να
προσθέσουμε άλλες ή ακόμα και να αλλάξουμε την προσφορά CPC για λέξεις ή δίκτυα που έχουν
υψηλότερο αποτέλεσμα.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Σύνοψη και Συμπεράσματα

Το Internet είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Υπάρχει ένα τεράστιο περιθώριο ανάπτυξης που
συνεχώς επεκτείνεται, καθώς το Internet κατακτά κάθε μέρα όλο και μεγαλύτερο μέρος κόσμου
στον πλανήτη.

Ως επιχειρησιακό περιβάλλον, το Internet έχει πολλά πλεονεκτήματα. Είναι πολύ εύκολο να
αποκτηθεί μια επιχειρηματική παρουσία. Οι επενδύσεις είναι ελάχιστες, οι γνώσεις είναι προσιτές
και το αυτό που χρειάζονται είναι χρόνος και εργασία. Μια διαδικτυακή επιχείρηση μπορεί να τη
δημιουργηθεί εύκολα από τον καθένα, αρκεί να υπάρχει μια καλή ιδέα και η αποφασιστικότητα να
την πραγματοποιήσει.

Δεν γίνεται μια επιχείρηση να μην έχει παρουσία στον διαδίκτυο και στις πολυδιάστατες
υπηρεσίες του.  Μέσω διαδικτύου γίνονται  οι  πολλές διαδικασίες επαφής με τον κοινωνικό μας
κύκλο, την εργασία μας,  είναι μια από τις μεγαλύτερες αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον
κόσμου, καθώς και σημείο αναφοράς στην ενημέρωση. Έτσι το μεγαλύτερο δίκτυο του κόσμου
μπορεί να μας λύσει τα χέρια και να κάνουμε μια νέα επαγγελματική διαδρομή.

Η δύναμη του Internet αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε και ψυχαγωγούμαστε
μέχρι και τον τρόπο με τον οποίο αγοράζουμε προϊόντα και υπηρεσίες. Κάθε επιχείρηση που θέλει
να βαδίσει στους ρυθμούς της εποχής μας πρέπει να έχει παρουσία στο Internet.

Τα εργαλεία που παρέχονται και οι  υπηρεσίες που έχουν αναπτυχθεί και αναπτύσσονται
καθημερινά  μπορούν  να  βοηθήσουν  και  τις  πιο  δύσκολες  περιπτώσεις  επιχειρήσεων.
Παρουσιάσαμε  και  εφαρμόσαμε  ένα  μικρό  κομμάτι  από  αυτές,  λαμβάνοντας  υπόψη  την
βιβλιογραφία  και  την  μελέτη  καλών  πρακτικών.  Οι  συνδυασμοί  και  οι  ιδέες  που  μπορεί  να
προκύψουν είναι ατελείωτοι και περιμένουν τον καθένα να τους ανακαλύψει.

Περιορισμοί της έρευνας

Στη  συγκεκριμένη  εργασία  δημιουργήσαμε  μια  ηλεκτρονική  επιχείρηση,  λαμβάνοντας
υπόψιν  τη  μελέτη  της  βιβλιογραφίας  που  πραγματοποιήσαμε.  Έτσι  δημιουργήσαμε  ένα
ηλεκτρονικό κατάστημα, το κόστος του οποίου ήταν 95 €. Συγκεκριμένα καταχώρηση Domain: 25
€ για 2 έτη και φιλοξενία Ηosting: 70 € για 2 έτη.

Το κόστος όμως για τη δημιουργία μιας επιχείρησης στο διαδίκτυο δεν είναι φυσικά μόνο 95
ευρώ.  Απαιτούνται  έξοδα  που  αφορούν  νομικά  θέματα  καθώς  επίσης  έξοδα  διαφήμισης  και
συνδρομές για την αξιοποίηση των εργαλείων των παραπάνω υπηρεσιών. Αυτός είναι και ο λόγος
που  το  κατάστημα  δεν  έχει  λειτουργήσει  ακόμα.  Έτσι  δεν  μπορούμε  να  έχουμε  ακόμα
αποτελέσματα από την λειτουργία του.

Μελλοντικές Επεκτάσεις

Μία μελλοντική επέκταση του καταστήματός μας, θα μπορούσε να είναι η δημιουργία μιας
πλατφόρμας  οπού  θα  έδινε  τη  δυνατότητα  σε  άλλες  εταιρίες  και  επιχειρήσεις,  που
δραστηριοποιούνται ή θέλουν να δραστηριοποιηθούν με την παραγωγή προϊόντων σχετικών με το
αντικείμενό μας, να κατασκευάσουν ένα store-within-a-store. 

Μια τέτοια κίνηση θα τους έδινε τη δυνατότητα να προσεγγίσουν εύκολα το στοχευμένο
κοινό  του  site  μας,  μετατρέποντας  την  επιχείρησή  μας  από  ένα  κατάστημα  σε  ένα  μικρό
marketplace.
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Τελική εικόνα

Εικόνα 22: Κεντρική Σελίδα ParkourStore.gr
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