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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Πρώτος στόχος της έρευνας είναι να εντοπιστούν οι βέλτιστες πρακτικές που 

εφαρµόζονται, κυρίως από ξένες τράπεζες, στον κόσµο των µέσων κοινωνικής 

δικτύωσης σχετικά µε την ενίσχυση της εικόνας τους. Το κύριο ερευνητικό ερώτηµα 

που προκύπτει από αυτό τον στόχο είναι ποια από αυτές θεωρείται πιο επιτυχηµένη, 

ιδίως στον τοµέα της εγγύτητας προς τον πελάτη.  

 ∆εύτερος στόχος είναι να διερευνηθούν τα χαρακτηριστικά και οι προτιµήσεις 

των Ελλήνων χρηστών των κοινωνικών µέσων στον τοµέα της λιανικής τραπεζικής. Τα 

ερευνητικά ερωτήµατα στα οποία δίνει απαντήσεις η συγκεκριµένη έρευνα είναι τα 

ακόλουθα: 

� Πώς αντιλαµβάνονται οι πελάτες την εγγύτητα της τράπεζας προς τον πελάτη 

και πού βρίσκεται η τράπεζα στο µυαλό των πελατών; 

� Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των χρηστών των µέσων κοινωνικής 

δικτύωσης στην Ελλάδα; 

� Πώς αναµένουν οι χρήστες να τους προσεγγίσει µια τράπεζα που επιθυµεί να 

επιτύχει την εγγύτητα προς τους πελάτες της; 

Η συλλογή των στοιχείων πραγµατοποιήθηκε κυρίως µε ερωτηµατολόγια και 

ακολούθησε η ανάλυση των στατιστικών στοιχείων. 

 Τρίτος στόχος είναι η ανάπτυξη συστάσεων, εντός ενός εύλογου 

χρονοδιαγράµµατος, σχετικά µε την επιλογή των social media στα οποία θα ήταν 

σκόπιµο να επενδύσει η Εθνική Τράπεζα. Αυτό αποτελεί και τον πιο σηµαντικό και 

πρακτικό στόχο της έρευνας. Tα ερευνητικά ερωτήµατα στο πλαίσιο του στόχου αυτού 

είναι: 

� Ποιοι είναι οι περιορισµοί (π.χ. νοµοθεσία ή πόροι που απαιτούνται) και οι 

κίνδυνοι (π.χ. φήµη), που η Εθνική Τράπεζα θα πρέπει να λάβει υπόψη σχετικά 

µε τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης; 

� Πώς µπορεί η τράπεζα να επιτύχει την ευαισθητοποίηση του πελάτη µέσω της 

χρήσης αυτών; 

Για τη συλλογή των στοιχείων πραγµατοποιήθηκαν συνεντεύξεις µε αρµόδια στελέχη 

της Τράπεζας και ειδικούς των social media. 



iv 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Περίληψη ...................................................................................................................... iii  

Εισαγωγή ...................................................................................................................... vi  

Μεθολογία  ................................................................................................................. viii  

Κεφάλαιο 1-Τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης ................................................................ 1  

1.1 Στατιστικά στοιχεία για τη χρήση των social media ....................................... 1 

1.2 Βασικοί τύποι κοινωνικών δικτύων ................................................................ 2  

1.3. Κύρια χαρακτηριστικά .................................................................................... 2  

1.4. Marketing των social media ............................................................................ 5  

1.5. Προώθηση από στόµα σε στόµα (Word of mouth) ......................................... 7  

1.6. Συµπεριφορά καταναλωτή .............................................................................. 7  

1.7. Το πλαίσιο κηρήθρα ........................................................................................ 8 

1.8 Η εικόνα µιας επιχείρησης µέσα από τα social media .................................. 13 

Κεφάλαιο 2-Λιανική τραπεζική .................................................................................. 15  

2.1 Εισαγωγή ....................................................................................................... 15 

2.2 Οι ανάγκες του πελάτη .................................................................................. 15 

2.3 Η εγγύτητα προς τον πελάτη ......................................................................... 20 

Κεφάλαιο 3-Βέλτιστες πρακτικές ................................................................................ 21 

Κεφάλαιο 4-Πρωτογενής έρευνα-Ερωτηµατολόγια .................................................... 24 

4.1 Εισαγωγή ....................................................................................................... 24 

4.2 Περιγραφική στατιστική................................................................................ 24 



v 

 

4.3 Στατιστική ανάλυση ...................................................................................... 37 

Κεφάλαιο 5-Συνεντεύξεις ............................................................................................ 40 

5.1 Συνεντεύξεις µε στελέχη της τράπεζας ......................................................... 40 

5.2 Συνεντεύξεις µε ειδικούς ............................................................................... 45 

Κεφάλαιο 6-Προτάσεις ................................................................................................ 49 

6.1 Βασική ιδέα ................................................................................................... 49 

6.2 Περιεχόµενο της πλατφόρµας ....................................................................... 51 

6.3 Προώθηση της πλατφόρµας .......................................................................... 54 

6.4 ∆ιαχείριση κρίσης ......................................................................................... 56 

Κεφάλαιο 7-Συµπεράσµατα ........................................................................................ 58 

7.1 Συµπεράσµατα δευτερογενούς έρευνας ........................................................ 58 

7.2 Συµπεράσµατα πρωτογενούς έρευνας ........................................................... 59 

Βιβλιογραφία .......................................................................................................... 61 

  



vi 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Τα τελευταία 5 χρόνια, η Ελλάδα είναι, αν όχι στη πιο κρίσιµη, σε µία από τις 

πιο κρίσιµες καµπές της σύγχρονης ιστορίας της καθώς βιώνει τη χειρότερη 

µεταπολεµική οικονοµική κρίση. Ανεξάρτητα από τις οικονοµικές πολιτικές που 

οδήγησαν σε αυτή και τις µεταρρυθµίσεις που απαιτούνται για να ξεπεραστεί, η κρίση 

έχει επηρεάσει όλους τους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας και της κοινωνίας, 

συµπεριλαµβανοµένου και του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος.  

 Μέσα σε αυτό το δυσµενές περιβάλλον, οι ελληνικές τράπεζες έχουν να 

αντιµετωπίσουν τη συρρίκνωση των κερδών τους, τη µείωση των καταθέσεων, την 

αύξηση των επισφαλειών, αλλά και την εχθρότητα της ελληνικής κοινωνίας, καθώς 

θεωρούνται υπαίτιες για τα δεινά της. Υπό αυτές τις δύσκολες συνθήκες οι ελληνικές 

τράπεζες δεν αναζητούν µόνο ευέλικτα συστήµατα τραπεζικής µέσω συνεργιών που θα 

εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους, αλλά και νέους τρόπους που θα τις βοηθήσουν να 

ενισχύσουν την εικόνα τους στην εγχώρια αγορά. Στόχος είναι, αν όχι να αντιστραφεί 

πλήρως το αρνητικό κλίµα της εχθρότητας και της δυσπιστίας που υπάρχει εναντίον 

τους, τουλάχιστον να περιοριστεί.  

 Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, σκοπός της εργασίας είναι να βρεθούν 

τρόποι που θα βοηθήσουν την Εθνική Τράπεζα να ενισχύσει την εικόνα της. Σε αυτή 

την κατεύθυνση, πραγµατοποιήθηκε µελέτη για τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης και  την 

δυνατότητα να συµπεριληφθούν στην επικοινωνία και τη στρατηγική µάρκετινγκ για 

την ενίσχυση την εικόνα της. Στη συνέχεια η έρευνα επικεντρώθηκε σε µια 

συγκεκριµένη διάσταση της εικόνας που αφορά την εγγύτητα προς τον πελάτη.  Για να 

είναι σε θέση η έρευνα να καταλήξει σε συµπεράσµατα τα οποία η τράπεζα δύναται να 

χρησιµοποιήσει, επισηµαίνονται τρεις βασικοί στόχοι που θα πρέπει να επιτευχθούν.  

 Η διατύπωση των ερευνητικών ερωτηµάτων και οι στόχοι αποτελούν το πρώτο 

τµήµα της εργασίας. Στην επόµενη ενότητα παρουσιάζεται η µεθοδολογία, παρέχοντας 

ουσιαστικές πληροφορίες σχετικά µε τις µεθόδους της έρευνας που εφαρµόστηκαν. 

Περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τη µεθοδολογία, τον τρόπο ανάλυσης των 

δεδοµένων που συλλέγονται, καθώς και τα συµπεράσµατα, ακολουθεί στις επόµενες 

ενότητες για κάθε µέθοδο ξεχωριστά. Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αποτελεί ένα 

πολύ σηµαντικό µέρος της εργασίας, αφού συνοψίζει τη δευτερογενή έρευνα για τα 
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µέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη λιανική τραπεζική, την εικόνα, την εγγύτητα προς τον 

πελάτη και τις βέλτιστες πρακτικές, και παρέχει σηµαντικές και χρήσιµες πληροφορίες.  

 Η επόµενη ενότητα περιλαµβάνει το σύνολο της πρωτογενούς έρευνας και 

διαχωρίζεται σε ποιοτικά και ποσοτικά τµήµατα. Η ποιοτική έρευνα περιλαµβάνει 

συνεντεύξεις, ενώ οι ποσοτικές µελέτες τη συλλογή των ερωτηµατολογίων και την 

ανάλυση των δεδοµένων. Την παρουσίαση της πρωτογενούς έρευνας, ακολουθούν τα 

συµπεράσµατα, συνδυάζοντας τα ευρήµατα των διαφόρων µεθόδων.  

 Το τελευταίο και ίσως το πιο πολύτιµο µέρος της εργασίας αυτής περιλαµβάνει 

τη σύσταση ενός υλοποιήσιµου σχεδίου. Λαµβάνοντας υπόψη τα συµπεράσµατα, 

συστάθηκε ένα σχέδιο δίνοντας απάντηση στην επιλογή των social media, στα οποία θα 

ήταν ωφέλιµο να επενδύσει η Εθνική Τράπεζα. Το σχέδιο περιγράφει λεπτοµερώς µια 

συγκεκριµένη ιδέα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά της, τα θέµατα που θα πρέπει να 

καλύπτει, καθώς και τρόπους προωθήσης ούτως ώστε να αυξηθεί η συµµετοχή των 

χρηστών, ενώ ταυτόχρονα παρέχει και κάποιες γενικές πληροφορίες σχετικά µε τις 

απαιτήσεις, τουλάχιστον από άποψη ανθρώπινου δυναµικού. Το σχέδιο καταλήγει σε 

προτάσεις σχετικά µε τη διαχείριση κρίσεων, σε περίπτωση που η ιδέα αποτελέσει 

δέκτη αρνητικών σχολίων ή στην περίπτωση που υπάρξουν χρήστες οι οποίοι θα 

προσπαθήσουν να το εκµεταλλευτούν για να προωθήσουν τις δικές τους απόψεις. Οι 

διάφοροι περιορισµοί που πρέπει να λαµβάνονται υπ 'όψιν αποτελούν µια ξεχωριστή 

ενότητα και αναφέρονται στο τέλος της µελέτης. 
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ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

 Αρχικά αναφέρονται τα βασικά σηµεία των µεθόδων που χρησιµοποιούνται, 

προκειµένου να απαντηθεί κάθε ερώτηση της έρευνας καθενός από τους στόχους και 

στις επόµενες ενότητες, αναλύονται λεπτοµερώς τα ευρήµατα της κάθε µεθόδου. 

Α) Πρώτος στόχος: Επανεξέταση των βέλτιστων πρακτικών των social media σχετικά 

µε την ενίσχυση της εικόνας, οι οποίες εφαρµόζονται κυρίως από ξένες τράπεζες. 

Ερευνητικό ερώτηµα: Ποια από αυτές τις βέλτιστες πρακτικές ήταν πιο επιτυχής, 

ιδίως στον τοµέα της εγγύτητας προς τον πελάτη και γιατί;  

Μέθοδος: Ανασκόπηση βιβλιογραφίας. 

 Μια εκτενής ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά µε τις βέλτιστες πρακτικές 

που ακολουθούνται από κορυφαίους οργανισµούς σε όλο τον κόσµο, όχι µόνο στον 

τραπεζικό αλλά και σε άλλους τοµείς, παρείχε καθοδήγηση για τις παγίδες που πρέπει 

να αποφεύγονται και την τακτική προς µίµηση. 

Β) ∆εύτερος στόχος: Τα χαρακτηριστικά και οι προτιµήσεις των Ελλήνων χρηστών 

των social media ως προς την εγγύτητα προς τον πελάτη και οι πρακτικές που 

εφαρµόζονται στον τοµέα της λιανικής τραπεζικής. 

Ερευνητικό ερώτηµα 1: Πώς αντιλαµβάνονται οι χρήστες την εγγύτητα προς τον 

πελάτη και πού πρέπει να επικεντρωθεί η Τράπεζα; 

Μέθοδος 1: Ανασκόπηση βιβλιογραφίας. 

 Εξετάζεται περαιτέρω η εγγύτητα του πελάτη όπως ορίζεται στη βιβλιογραφία 

και το πώς αυτή επηρεάζει τη σχέση της εταιρείας µε τους πελάτες της. 

Μέθοδος 2: Ερωτηµατολόγια. 

 Περιλαµβάνει ερωτήσεις κλειστού τύπου οι οποίες διανεµήθηκαν κυρίως µέσω 

του Facebook, προκειµένου να απαντηθούν από χρήστες των social media. Η µέθοδος 

αυτή δίνει τη δυνατότητα να εξεταστεί ένα δείγµα µεγάλης κλίµακας και προσφέρει 

συνεπή αποτελέσµατα. Σκοπός του ερωτηµατολογίου ήταν να δοθεί προτεραιότητα 

στην εγγύτητα του πελάτη, ενώ άλλα ερωτήµατα αφορούν τα δηµογραφικά στοιχεία, τα 
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social media, την ασφάλεια, τις συνήθειες χρήσης και τις σχέσεις µε τη λιανική 

τραπεζική.  

 Οι περιορισµοί της συγκεκριµένης µεθόδου ήταν: α) η απώλεια της εγκυρότητας 

των δεδοµένων, η οποία αντισταθµίστηκε εν µέρει µέσω του κατάλληλου σχεδιασµού 

του ερωτηµατολογίου, δηλαδή το εύρος των χαρακτηριστικών που καλύπτουν τους 

περισσότερους από τους ερωτηθέντες, β) η απροθυµία των ερωτηθέντων για την 

απάντηση, η οποία εξουδετερώθηκε µε τη διανοµή σε ένα µεγάλο αριθµό 

συµµετέχοντων και γ) η τάση προς την χρήση των social media, δεδοµένου ότι το 

ερωτηµατολόγιο διανεµήθηκε κυρίως µέσω του Facebook και, ως εκ τούτου σχεδόν 

όλοι οι ερωτηθέντες είχαν καταγραφεί ως χρήστες του.  

Ερευνητικό ερώτηµα 2: Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των χρηστών των social 

media στην Ελλάδα και πώς αναµένουν να το επιτύχει µια τράπεζα που επιθυµεί να 

τους προσεγγίσει; 

Μέθοδος: Πρωτογενής και δευτερογενής ανάλυση δεδοµένων. 

 Παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικά µε τα δηµογραφικά στοιχεία, τις 

προτιµήσεις και τις συνήθειες των Ελλήνων χρηστών των social media.  

Γ) Τρίτος στόχος: Συστάσεις σχετικά µε την επιλογή των µέσων κοινωνικής δικτύωσης 

στα οποία θα ήταν ωφέλιµο να επενδύσει η Εθνική Τράπεζα και µε ποιο τρόπο. 

Ερευνητικό ερώτηµα 1: Ποιοι είναι οι περιορισµοί (π.χ. νοµοθεσία ή πόροι που 

απαιτούνται) και ποιοι οι κίνδυνοι (π.χ. φήµη), τους οποίους η Τράπεζα θα πρέπει να 

λάβει υπόψη σχετικά µε τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης; 

Μέθοδος: Συνεντεύξεις. 

  Για να απαντηθεί το παραπάνω ερώτηµα διενεργήθηκαν συνεντεύξεις µε 

εξειδικευµένα στελέχη της τράπεζας από πέντε διαφορετικά τµήµατα (∆ιεύθυνση 

Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οµίλου, ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικών Εργασιών και 

Εναλλακτικών ∆ικτύων, Τοµέας Contact Center, ∆ιεύθυνση Νοµικών Υπηρεσιών, 

∆ιεύθυνση Κανονιστικής Συµµόρφωσης της Τράπεζας και του Οµίλου). Οι 

συνεντεύξεις ήταν προσωπικές και δεδοµένου ότι οι περισσότεροι από τους 

ερωτηθέντες διαµένουν και εργάζονται σε ∆ιευθύνσεις της Τράπεζας µε έδρα την 
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Αθήνα, πραγµατοποιήθηκαν τηλεφωνικά. Οι συνεντεύξεις αποσκοπούν στο να 

αποδείξουν αν υπάρχουν τυχόν περιορισµοί, δηλαδή αν υπάρχει ένα κοινωνικό µέσο 

που είναι εξ’ ορισµού αποκλειόµενο είτε για νοµοθετικούς είτε για λόγους φήµης, αν 

υπάρχει µια διαδικασία ή ένα έργο που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και αν υπάρχουν 

τεχνικοί περιορισµοί που πρέπει να εξεταστούν (π.χ. θέµατα ασφαλείας). Σε αυτό το 

πλαίσιο οι συνεντεύξεις έχουν κυρίως πληροφοριακό χαρακτήρα. 

 Οι περιορισµοί της µεθόδου ήταν η ανάγκη για ποιότητα στην επιλογή των 

ερωτηθέντων και η ερµηνεία, που εξουδετερώθηκαν κυρίως µε την προσεκτική επιλογή 

και την κατάλληλη προετοιµασία των ερωτήσεων. Για την ανάλυση των ευρηµάτων, 

ερµηνεύονται οι πληροφορίες που παρέχονται, διακρίνονται οι ουσιώδες από τις 

ασήµαντες πληροφορίες και συνδέονται συγκεκριµένα κοµµάτια των πληροφοριών µε 

πιο γενικές έννοιες.  

Ερευνητικό ερώτηµα 2: Πώς µπορεί η Τράπεζα να επιτύχει την ευαισθητοποίηση των 

πελατών µέσα από την παρουσία της στα social media; 

Μέθοδος: Συνεντεύξεις  

 Σε αυτό το στάδιο οργανώθηκαν δυο συνεντεύξεις µε ειδικούς των ψηφιακών 

µέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι συνεντεύξεις ήταν προσωπικές και 

πραγµατοποιήθηκαν στον επαγγελµατικό τους χώρο. Η επιλογή της συγκεκριµένης 

µέθοδου έγινε µε γνώµονα το γεγονός ότι οι συγκεκριµένοι επαγγελµατίες έχουν 

περιορισµένο χρόνο. Στόχος ήταν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά µε την 

αποτελεσµατικότητα των συστάσεων και να προσδιοριστούν οι απαραίτητοι πόροι για 

την υλοποίησή τους.  

 Οι περιορισµοί της συγκεκριµένης µεθόδου ήταν η ανάγκη για ποιότητα στην 

επιλογή των ερωτηθέντων, που αντισταθµίστηκε από την προσεκτική επιλογή αυτών 

σύµφωνα µε την εµπειρία τους, καθώς και την καλή προετοιµασία των ερωτήσεων και 

το συνολικό περιεχόµενο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ 

1.1. Στατιστικά στοιχεία για την χρήση των social media στην Ελλάδα  

 Στην Ελλάδα, το Facebook είναι µακράν το πιο δηµοφιλές µέσο κοινωνικής 

δικτύωσης. Το ποσοστό ανέρχεται στο 76,14% των χρηστών του διαδικτύου, µε τον 

αριθµό να αγγίζει τα 4,6 εκατοµµύρια, γεγονός που κατατάσει την χώρα µας στην 41η 

θέση παγκοσµίως. Οι Έλληνες χρήστες του Facebook δηµοσιεύουν 447.240 

ενηµερώσεις κατάστασης και σχόλια ηµερησίως. Όσον αφορά τα άλλα µέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, στην Ελλάδα υπάρχουν 333.422 λογαριασµοί στο Twitter και 

371.267 χρήστες του YouTube. Τα σχόλια και βίντεο από τους χρήστες του Youtube 

αγγίζουν τα 457.810  και τα tweets τις 656.833 ηµερησίως (στοιχεία 2014 της εταιρείας 

ερευνών Sidebar). 

 Αξιοσηµείωτη είναι και η χρήση από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην 

Ελλάδα. Οι ελληνικές εταιρείες που έχουν επιλέξει να έχουν παρουσία στα social 

media, επενδύουν σήµερα το 20% του προϋπολογισµού τους σε αυτά και το 76% αυτών 

χρησιµοποιούν το Facebook για προώθηση. Το ποσοστό των εταιρειών που κατάφεραν 

να προσελκύσουν νέους πελάτες έχει αυξηθεί από 43% το 2013 σε 54% το 2014. Τέλος, 

τα ευρήµατα µιας έρευνας για 300 ελληνικές επιχειρήσεις δείχνουν µια αύξηση της 

χρήσης των κοινωνικών δικτύων της τάξεως του 82% εντός των επόµενων τριών ετών 

(Rosolymos, 2012). 

 Ο κύριος στόχος είναι να διερευνηθεί πώς η Εθνική Τράπεζα µπορεί να 

ενσωµατώσει τα social media στην επικοινωνία και το µάρκετινγκ προκειµένου να 

ενισχύσει την εικόνα της, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τους πελάτες της λιανικής 

τραπεζικής. Λαµβάνοντας υπόψη το παραπάνω πρόβληµα της έρευνας, ακολουθεί µια 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και µια επισκόπηση των βασικών ιδεών και τάσεων 

που έχουν µελετηθεί και καθιερωθεί για το συγκεκριµένο θέµα. Σε αυτή την 

κατεύθυνση, αναφέρονται πέντε ευρείες κατηγορίες: α) τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, 

β) το branding, γ) η λιανική τραπεζική, δ) η εγγύτητα προς τον πελάτη και ε) οι 

βέλτιστες πρακτικές. Στη συνέχεια παρουσιάζεται  µια ανάλυση των βασικών εννοιών 

της κάθε κατηγορίας και συνοψίζονται τα κύρια συµπεράσµατα της έρευνας.  
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1.2. Βασικοί τύποι των µέσων κοινωνικής δικτύωσης 

Οι κυριότεροι τύποι των µέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι οι εξής (Mayfield, 2008): 

� Κοινωνικά δίκτυα (ανταλλαγή περιεχοµένου και επικοινωνία κυρίως µε φίλους)  

� Ιστολόγια - Blogs (ένα online περιοδικό)  

� Wikis (κοινόχρηστα έγγραφα ή βάσεις δεδοµένων, όπου οι άνθρωποι έχουν τη 

δυνατότητα να επεξεργαστούν το περιεχόµενο)  

� Podcasts (αρχεία ήχου και βίντεο που είναι διαθέσιµα µε συνδροµή) 

� Forums (online συζητήσεις από µέλη που εποπτεύονται από έναν διαχειριστή)  

� Κοινότητες περιεχοµένου (οργάνωση και κοινή χρήση περιεχοµένου, π.χ. You 

Tube)  

� Μικροιστολόγια-Microblogging (συνδυασµός κοινωνικής δικτύωσης και 

σύντοµου blogging, µοιάζει µε instant messaging) 

1.3. Κύρια χαρακτηριστικά των µέσων κοινωνικών δικτύωσης 

  Η αρχή του διαδικτύου θεωρείται ως ένα γιγαντιαίο σύστηµα ηλεκτρονικού 

πίνακα ανακοινώσεων, όπου οι χρήστες µπορούν να µοιραστούν και να ανταλλάξουν 

µηνύµατα, ειδήσεις και λογισµικό (Kaplan & Haenlein, 2010). Η µαζική τάση προς τα 

social media µπορεί εποµένως να θεωρηθεί ως µια επιστροφή αυτής της ιδέας µε ένα 

πιο ανεπτυγµένο τρόπο. Το Web 2.0 (ή ιστός 2.0 που αποτελεί τη νέα γενιά του 

παγκόσµιου ιστού µε πολλαπλές δυνατότητες για τον χρήστη) και το παραγόµενο 

περιεχόµενο χρηστών (User Generated Content ή UGC), συνέβαλαν σε µεγάλο βαθµό 

στην εξέλιξη αυτή. Το Web 2.0 δεν έχει συγκεκριµένη ηµεροµηνία έναρξης. 

Αναφέρεται σε ένα σύνολο λειτουργικών ιστοσελίδων που διευκολύνει τη συµµετοχική 

ανταλλαγή πληροφοριών και τη λειτουργικότητα µε επίκεντρο τον χρήστη. Ενώ µε το 

Web 1.0 οι χρήστες µπορούσαν απλά να δούνε το περιεχόµενο της ιστοσελίδας, µε το 

Web 2.0 µπορούν να δηµιουργήσουν. Blogs, µέσα κοινωνικής δικτύωσης, wikis και 

κοινή χρήση βίντεο είναι µερικά µόνο χαρακτηριστικά παραδείγµατα του Web 2.0.  

 Οι Kaplan και Haenlein (2010) ορίζουν ως UGC (User Generated Content) «τις 

διάφορες µορφές περιεχοµένου των µέσων που είναι διαθέσιµα στο κοινό και 

δηµιουργήθηκαν από τους τελικούς χρήστες». Τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης 

βασίζονται στην ιδέα αυτή. Σύµφωνα µε τον διεθνή οργανισµό οικονοµικής 

συνεργασίας και ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), το UGC έχει εξ ορισµού το στοιχείο της 
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δηµιουργικότητας και, ως εκ τούτου, δεν περιλαµβάνει την αντιγραφή δηµοσιευµένου 

υλικού, ή υλικό που εξυπηρετεί εµπορικούς σκοπούς. Το UGC µπορεί να περιλαµβάνει 

µια µεγάλη ποσότητα πληροφοριών αµφιβόλου ποιότητας. Ωστόσο σύµφωνα µε τον 

Agichtein (2008), υπάρχει πληθώρα πληροφοριών, όπως αξιολογήσεις από τους 

χρήστες και συνδέσεις µεταξύ των στοιχείων, οι οποίες είναι εξαιρετικά χρήσιµες για 

τον εντοπισµό υψηλής ποιότητας περιεχοµένου.  

 Οι Kaplan και Haenlein (2010) παρέχουν τον ακόλουθο ορισµό των µέσων 

κοινωνικής δικτύωσης, που συνδέει τις δύο προαναφερθείσες έννοιες: «µια οµάδα 

εφαρµογών που βασίζεται ιδεολογικά και τεχνολογικά στα θεµέλια του Web 2.0, και 

που επιτρέπει τη δηµιουργία και την ανταλλαγή σύµφωνα µε το UGC». Τα social media 

κατηγοριοποιούνται σύµφωνα µε δύο χαρακτηριστικά: α) την αυτοπαρουσίαση/ 

αυτοαποκάλυψη, που σηµαίνει την αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών, και β) την 

κοινωνική παρουσία, το οποίο δείχνει την ποσότητα των πληροφοριών που 

µεταδίδονται σε διαφορετικές µορφές. Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει την κατάταξη αυτή: 

 

Πίνακας 1. Συγγραφείς: Kaplan και Haenlein (2010) 

 Τα social media είναι πρώτα απ 'όλα διαφορετικά από τα παραδοσιακά µέσα 

ενηµέρωσης από την άποψη της παραγωγής, δεδοµένου ότι µε τη βοήθεια της 

τεχνολογίας επέτρεψαν στους ανθρώπους να δηµιουργήσουν το δικό τους περιεχόµενο. 

Επιπλέον, τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης διαθέτουν δικά τους δίκτυα διανοµής. Η 

τεχνολογία RSS (rich site summary) που δίνει τη δυνατότητα ανταλλαγής ψηφιακού 

πληροφορικού περιεχοµένου και οι µηχανές αναζήτησης είναι δύο παραδείγµατα 

διαχείρισης του τεράστιου όγκου πληροφοριών. 

 Σύµφωνα µε τη Wikipedia  υπάρχουν ορισµένα χαρακτηριστικά που τα 

διαχωρίζουν από τα παραδοσιακά µέσα ενηµέρωσης (όπως η τηλεόραση, οι 

εφηµερίδες, τα περιοδικά και ο κινηµατογράφος): 
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1. Προσβασιµότητα: Τα social media χαρακτηρίζονται από την ευρεία πρόσβαση στο 

κοινό παγκοσµίως, σε σχέση µε τα παραδοσιακά µέσα ενηµέρωσης τα οποία  είναι πιο 

συγκεντρωτικά όσον αναφορά την παραγωγή και τη διανοµή. 

2. Κόστος: Το κόστος των µέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι ελάχιστο ή ανύπαρκτο, 

σε αντίθεση µε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, τα οποία έχουν µια καθορισµένη τιµή. 

3. Ευχρηστία: Σε αντίθεση µε τα παραδοσιακά µέσα ενηµέρωσης, η παραγωγή των 

social media δεν απαιτεί εξειδικευµένες δεξιότητες. Αρκεί µόνο κάποιος να έχει 

πρόσβαση σε αυτά. 

4. Αµεσότητα: Η επικοινωνία µέσω των social media µπορεί να είναι στιγµιαία, τυχόν 

καθυστέρηση που προκαλείται οφείλεται στον χρήστη, ενώ µε τα παραδοσιακά µέσα 

ενηµέρωσης υπάρχει µια προφανής διαφορά χρόνου µεταξύ της παραγωγής και της 

παράδοσης. 

5. Μονιµότητα: Το περιεχόµενο των παραδοσιακών µέσων επικοινωνίας δεν µπορεί να 

αλλάξει µετά την παραγωγή τους. Αντίθετα, ένα κοµµάτι των πληροφοριών µέσω social 

media µπορεί να επεξεργαστεί ή να διαγραφεί ανά πάσα στιγµή. 

 Σύµφωνα µε τον Kirsten Wright, έναν ειδικό των social media οι βασικές 

διαφορές τους συνοψίζονται ως εξής (Wright K., 2012): 

1.  Blogs: Είναι κανάλια δηµιουργίας περιεχοµένου, τα οποία µπορεί να χρησιµοποιήσει 

µια εταιρεία για να µεταφέρει τους επισκέπτες στην ιστοσελίδα της. Μια εταιρεία 

µπορεί να χρησιµοποιήσει το blog για να γίνει γνωστή σε δυνητικούς πελάτες και να 

τους ενηµερώσει σχετικά µε νέα προϊόντα. Επιπλέον, µπορεί να χτίσει µια βαθύτερη 

σχέση µε τους αναγνώστες µέσα από τα ίδια τα σχόλιά τους. 

2. Facebook: Ένα κανάλι ανάπτυξης σχέσεων µε δυναµική. Είναι ιδανικό για απευθείας 

επικοινωνία µε τους πελάτες, ενθαρρύνοντας τους λάτρεις και δηµιουργώντας καλύτερη 

εξυπηρέτηση. Μέσω της ανάπτυξης εφαρµογών µια εταιρεία µπορεί να επεκτείνει την 

πρόσβαση και µέσω της διαφήµισης να επιτύχει αύξηση του µεριδίου της αγοράς. 

3. Twitter: Στηρίζεται στην συµµετοχή και συνοµιλία των χρηστών µέσω της 

ανταλλαγής ερωτήσεων, συνδέσµων, φωτογραφιών κλπ. Παρέχει συνοµιλία 

περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη πλατφόρµα. Μια εταιρεία µπορεί επίσης να 
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επωφεληθεί από την ικανότητα να διενεργεί έρευνα για την εικόνα της ίδιας αλλά και 

του κλάδου. 

4.  LinkedIn: Ένα κανάλι που βασίζεται σε Β2Β (Business to Business) σχέση. Στο 

χώρο αυτό οι συζητήσεις δεν είναι τόσο συχνές αλλά είναι σίγουρα βαθύτερες και 

ουσιαστικότερες. Το γεγονός ότι το LinkedIn είναι εγγενώς περισσότερο επαγγελµατικό 

διευκολύνει µια οµαλή ανάπτυξη πελατών και πωλήσεων. Μια εταιρεία µπορεί να 

χρησιµοποιήσει τις οµάδες, τις συζητήσεις και τις απαντήσεις για τη διαµόρφωση της 

εικόνα της. 

5. YouΤube: Το πιο διάσηµο οπτικοακουστικό κανάλι και η δεύτερη µεγαλύτερη 

µηχανή αναζήτησης. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για να θέσει µια ξεχωριστή θέση του 

εµπορικού  σήµατος και να αποδείξει τη δέσµευση µε την µάρκα. Είναι ιδανικό για 

σεµινάρια και εκπαίδευση. 

1.4. Marketing των µέσων κοινωνικής δικτύωσης 

 Για όλα τα κοινωνικά δίκτυα οι κοινωνιολόγοι χρησιµοποιούν τον όρο 

«διαπροσωπικές σχέσεις» για να περιγράψουν τις συνδέσεις και την ανταλλαγή 

πληροφοριών µεταξύ των ατόµων. Η διαπροσωπική σχέση µπορεί να είναι  ισχυρή, 

αδύναµη ή απούσα. Έρευνα από τον Gilbert και Καραχάλιος (2009) δείχνει ότι στα 

µέσα κοινωνικής δικτύωσης υπάρχουν επτά διαστάσεις που προβλέπουν τη δύναµη της 

σχέσης: α) η οικειότητα (µετρούµενη µέσω των οικείων φράσεων, τη συχνότητα της 

επικοινωνίας, τις κοινές φωτογραφίες κλπ.) σε  ποσοστό 32,8%, β) η ένταση (βάσει 

δηµοσιεύσεων και µηνυµάτων που ανταλλάσσονται) σε ποσοστό 19,7%, γ) η διάρκεια 

(χρόνος από την πρώτη επικοινωνία) σε ποσοστό 16,5%, δ) η κοινωνική απόσταση 

(διαφορά σε προσωπικά και δηµογραφικά δεδοµένα) στο 13,8%,  ε) η αµοιβαία παροχή 

υπηρεσιών (κοινόχρηστες εφαρµογές και συνδέσεις) στο 7,9% , στ) η συναισθηµατική 

υποστήριξη (που µετράται µέσω λέξεων που εκφράζουν θετικά/αρνητικά 

συναισθηµάτα) στο 4,8% και ζ) η δοµή (δηλαδή τα κοινά συµφέροντα και οι κοινοί 

φίλοι) στο 4,5%. Αυτό το µοντέλο προβλέπει µε ακρίβεια της τάξεως του 85% τη 

δύναµη της σχέσης. 

 Αλλά γιατί είναι τόσο σηµαντική η µέτρηση της δύναµης της διαπροσωπικής 

σχέσης; Σύµφωνα µε τον Granovetter (1973) το επίπεδο της αντοχής των 

διαπροσωπικών δεσµών είναι αυτό που κάνει τη διαφορά, όταν πρόκειται για τη 
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διάχυση της πληροφορίας. Φαίνεται ότι οι πληροφορίες µπορεί να φθάσουν σε 

περισσότερους ανθρώπους και «ταξιδεύουν» σε άτοµα µεγαλύτερης κοινωνικής 

απόστασης, όταν οι δεσµοί είναι ασθενείς. Ο λόγος έγκειται στο γεγονός ότι οι 

άνθρωποι µε ισχυρούς δεσµούς συνήθως έχουν τους ίδιους φίλους. Με τη διάδοση µιας 

πληροφορίας  µόνο στους στενούς φίλους, τελικά οι ίδιοι άνθρωποι θα έχουν δεχθεί την 

συγκεκριµένη πληροφορία πολλές φορές. Εποµένως, η διάδοση των πληροφοριών είναι 

πιο αποτελεσµατική στα άτοµα µε πιο ασθενείς δεσµούς. Αυτό έχει πολύ σηµαντικές 

επιπτώσεις για τη στρατηγική µάρκετινγκ των επιχειρήσεων. 

 Οι Asur και Huberman (2010) διεξήγαγαν µια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα για να 

ελέγξουν αν το περιεχόµενο των social media µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την 

πρόβλεψη πραγµατικού εισοδήµατος στις επιχειρήσεις. Χρησιµοποίησαν συγκεκριµένη 

δραστηριότητα στο Twitter για την πρόβλεψη των εσόδων του box-office. Ο όρος αυτός 

χρησιµοποιείται συχνά, ιδίως στο πλαίσιο της κινηµατογραφικής βιοµηχανίας, ως 

συνώνυµο για το ποσό των χρηµάτων που συγκεντρώνεται από τις πωλήσεις εισιτηρίων 

για µια συγκεκριµένη παραγωγή, όπως µια ταινία ή θεατρική παράσταση. Η ανάλυση 

της οικονοµικής επιτυχίας των ταινιών είναι πολύ σηµαντική για την παραγωγή και τη 

χρηµατοδότηση των µελλοντικών έργων και συχνά µια πηγή ενδιαφέροντος για τους 

οπαδούς. Κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι το ποσοστό  των tweet και re-tweet 

συσχετίζεται µε τα έσοδα του box-office για το Σαββατοκύριακο µε ένα συντελεστή 

συσχέτισης 0,90 (µε το µοντέλο να είναι 98% ακριβές). Αυτό το εντυπωσιακό εύρηµα 

υποδηλώνει µια πολύτιµη ιδιοκτησία των µέσων κοινωνικής δικτύωσης που µπορεί να 

αξιοποιηθεί για εµπορικούς σκοπούς. 

 Ωστόσο, σύµφωνα µε τους Mangold και Faulds (2009), παρά τα πλεονεκτήµατα 

του social media µάρκετινγκ, οι επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να αµελούν το γεγονός ότι 

αυτό αποτελεί ένα υβριδικό στοιχείο του µίγµατος προώθησης καθώς επιτρέπει, εκτός 

από την επικοινωνία µεταξύ εταιρειών και καταναλωτών, την αµφίδροµη επικοινωνία 

µεταξύ καταναλωτών. Το τελευταίο αυτό στοιχείο είναι ένα πάζλ για πολλές 

επιχειρήσεις, δεδοµένου ότι δεν έχουν κανένα έλεγχο επί του περιεχοµένου, το χρόνο 

και τη συχνότητα των συνοµιλιών µεταξύ των καταναλωτών. Εποµένως θα πρέπει να 

εξεταστεί αν υπάρχουν τρόποι τους οποίους µια εταιρεία δύναται να εφαρµόσει, έτσι 

ώστε να ελέγξει αυτό το είδος της επικοινωνίας προς ικανοποίηση των στόχων της. 
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1.5. Προώθηση από στόµα σε στόµα (Word of Mouth)  

 Με τη δηµοσίευση του ίδιου περιεχοµένου µάρκετινγκ σε επτά δηµοφιλή blogs 

και επτά δηµοφιλή online περιοδικά, οι ερευνητές απέδειξαν ότι τα blogs δηµιουργούν 

υψηλότερες προθέσεις αγοράς. Σύµφωνα µε τη µελέτη αυτή, η αποτελεσµατικότητα της 

δηµοσιότητας των blogs είναι υψηλότερη από εκείνη των online περιοδικών. Οι 

καταναλωτές τείνουν να αποδεχθούν το ίδιο εµπορικό σήµα που φίλοι-blogger τους 

προτείνουν και µιλούν για αυτό. Ο λόγος έγκειται στην αντίληψη ότι η πρόθεση του 

αποστολέα είναι γνήσια, δεδοµένου ότι αυτός/αυτή απολαµβάνει ήδη ένα επίπεδο 

χρησιµότητας και πιστεύει πραγµατικά στη αξιοπιστία του προϊόντος και κατ’ επέκταση 

στην εταιρεία (Colliander και Dahlen, 2011). 

 Σύµφωνα µε τους Kaplan και Haenlein (2011), η προώθηση από στόµα σε 

στόµα (Word of Mouth ή WOM) έχει αποδειχθεί ότι είναι επτά φορές πιο 

αποτελεσµατική από την παραδοσιακή διαφήµιση. To ηλεκτρονικό WOM έχει δύο 

επιπλέον πλεονεκτήµατα: α) οι πληροφορίες διαδίδονται πολύ πιο γρήγορα, διότι οι 

χρήστες των µέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν περισσότερες επαφές σε απευθείας 

σύνδεση από τους πραγµατικούς φίλους και γνωστούς, και β) η παρακολούθηση των 

αποτελεσµάτων είναι πολύ πιο εύκολη µε την βοήθεια της τεχνολογίας. Στενά 

συνδεδεµένη είναι η έννοια του «viral marketing», η οποία ορίζεται από τους ίδιους 

ερευνητές ως «ένα ηλεκτρονικό WOM όπου ένα µήνυµα µάρκετινγκ που σχετίζεται µε 

µια εταιρεία, µάρκα ή ένα προϊόν µεταδίδεται αυξανόµενο εκθετικά µέσω των 

εφαρµογών των social media». Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κάθε χρήστης διαχέει 

την πληροφορία σε περισσότερα από ένα άτοµα. Υπάρχουν τρόποι για τις επιχειρήσεις 

να επιτύχουν το viral marketing, π.χ. επιλέγοντας το κατάλληλο µήνυµα σε συνδυασµό 

µε τους κατάλληλους χρήστες. 

 

1.6. Συµπεριφορά καταναλωτή 

 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι στοχευµένες απαντήσεις µάρκετινγκ 

που προσφέρουν τα social media: 
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Πίνακας 2 

Συγγραφείς: Divol, R., Edelman, D., Sarazzin, H. “Demystifying social media”, McKinsey Quarterly, 

Marketing & Sales Practice, April 2012  

 Σύµφωνα µε τον Durukan (2012), η κατανάλωση που σχετίζεται µε τα µέσα 

κοινωνικής δικτύωσης µπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε: α) συµπεριφορές που 

επηρεάζουν την κατανάλωση (θετική/ αρνητική πληροφορία από στόµα σε στόµα, 

γνώµη του ηγέτη), β) συµπεριφορές που επηρεάζονται από άλλους, δηλαδή άτοµα που 

αναζητούν πληροφορίες σχετικά µε προϊόντα ή που αναζητούν τις απόψεις των φίλων 

και χρησιµοποιούν τα social media ως ένα εργαλείο επικοινωνίας µε τους πελάτες για 

να αποφασίσουν την αγορά και µε τις επιχειρήσεις για να µεταφέρουν παράπονα, 

δυσαρέσκειες, ικανοποιήσεις κλπ. 

1.7. Το πλαίσιο κηρήθρα 

 Οι Kieztman et al. (2011) έχουν αναπτύξει ένα πολύτιµο πλαίσιο, το οποίο 

ονοµάζεται «πλαίσιο κηρήθρα». Αυτό περιλαµβάνει επτά βασικές ιδιότητες των µέσων 

κοινωνικής δικτύωσης και των συνεπειών τους. Οι ιδιότητες αυτές περιγράφονται 

παρακάτω. 
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1. Ταυτότητα: Πρόκειται για την αποκάλυψη πληροφοριών (συνειδητή ή ασυνείδητη) 

που απεικονίζει τους χρήστες. 

Συνέπειες: προστασία της ιδιωτικής ζωής (µηνύσεις, πραγµατική vs εικονική 

ταυτότητα, αυτοπροβολή). 

Είναι ζωτικής σηµασίας οι εταιρείες να εξασφαλίζουν την προστασία των προσωπικών 

δεδοµένων, όταν επιλέγουν εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης. 

2. Συζητήσεις: Υπάρχει ενεργή συµµετοχή για κάθε είδους θέµα, που σηµαίνει ένα 

τεράστιο αριθµό συνοµιλιών. Αντιπροσωπευτικά µέσα αποτελούν το Twitter 

(ενηµερώσεις κατάστασης, εφήµερη φύση, περισσότερη συνοµιλία από ταυτότητα) και 

τα Blogs (πλούσιο, πολύωρες συζητήσεις). Για τη συλλογή και σύνδεση των ταχύτατων 

και πολλών συζητήσεων που φιλοξενούνται από ιστοσελίδες όπως το Twitter, οι 

εταιρείες χρειάζονται τα κατάλληλα εργαλεία. ∆ηλαδή, οι συνοµιλίες είναι σαν τα 

κοµµάτια ενός ταχέως µεταβαλλόµενου πάζλ, που αν συνδυαστούν παράγουν µια 

συνολική εικόνα ή ένα µήνυµα. Σε αντίθεση, οι άνθρωποι χρησιµοποιούν τακτικά τα 

blogs για να δηµοσιεύσουν λεπτοµερείς, αλλά λιγότερο συχνές πληροφορίες. Αυτά τα 

µηνύµατα µπορούν να είναι πλούσια σε περιεχόµενο και χρήσιµα, αλλά δεν συνδέονται 

κατ’ ανάγκη µε το ίδιο θέµα. 

3. Κοινή χρήση: Εξ’ ορισµού, τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι για τους ανθρώπους 

που µοιράζονται ένα κοινό αντικείµενο (π.χ. κείµενο, βίντεο, εικόνα, ήχο, σύνδεση, 

θέση). Η κοινή χρήση ωστόσο δεν εξασφαλίζει από µόνη της την δηµιουργία σχέσεων 

µεταξύ των χρηστών. Αυτό εξαρτάται από τον λειτουργικό στόχο της κοινωνικής 

πλατφόρµας. Υπάρχουν δύο σηµεία που µια εταιρεία πρέπει να εξετάσει: 

α. Για χρήστες να συνδέονται µεταξύ τους, η εταιρεία πρέπει να γνωρίζει τα κοινά 

στοιχεία της κοινωνικότητας και ακόµη να προβεί στο εντοπισµό νέων στοιχείων που 

µπορούν να αφορούν κοινά ενδιαφέροντά τους. Οι στόχοι της πλατφόρµας που 

χρησιµοποιείται είναι υψίστης σηµασίας. 

β. Το περιεχόµενο θα πρέπει να ελέγχεται ώστε να απαγορευτεί η δηµοσίευσή του αν 

αυτό απαιτείται (π.χ. προσβλητικό περιεχόµενο, πνευµατικά δικαιώµατα, παραβίαση 

του νόµου κλπ.) 
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4. Παρουσία: Πρόκειται για την γνώση σχετικά µε το που βρίσκονται οι χρήστες, στον 

εικονικό κόσµο ή/και στον πραγµατικό κόσµο, και αν αυτή είναι διαθέσιµη. 

α. Οι εταιρείες έχουν την ανάγκη να γνωρίζουν αν οι χρήστες επιθυµούν πραγµατικό 

χρόνο αλληλεπίδρασης ή επιλεκτικές παρουσίες (π.χ. να είναι ορατοί µόνο σε µερικούς 

ανθρώπους). 

β. Αντλώντας ιδέες από τους Kaplan και Haenlein (2010), «οι εταιρείες πρέπει να 

αναγνωρίσουν ότι η παρουσία των social media επηρεάζεται από την οικειότητα και 

την αµεσότητα, και ότι υψηλότερα επίπεδα κοινωνικής παρουσίας δηµιουργούν 

µεγαλύτερη επιρροή». 

5. Σχέσεις: ∆ιαφορετικοί τύποι των µέσων κοινωνικής δικτύωσης περιλαµβάνουν 

διαφορετικές συνδέσεις και ανταλλαγή πληροφοριών: 

α. LinkedIn => δοµηµένο, επίσηµο, επιτρέπει στους χρήστες να δουν πώς αυτοί 

συνδέονται µε τους άλλους και κατά πόσο διαχωρίζονται από ένα µέλος που 

χαρακτηρίζεται ως στόχος. 

β. Skype => συντήρηση σχέσεων και όχι επέκταση. 

γ. Blogs => αδόµητες, άτυπες σχέσεις. 

δ. Twitter και YouTube = > σχέσεις που δύσκολα επηρεάζονται. 

 Ο γενικός κανόνας είναι ότι οι κοινότητες των µέσων που δεν εκτιµούν 

ιδιαίτερα την ταυτότητα, δεν εκτιµούν και τις σχέσεις εξίσου. Η κοινωνική θεωρία του 

δικτύου εντοπίζει δύο ιδιότητες στις σχέσεις, τη δοµή και τη ροή. Η δοµή αναφέρεται 

στον αριθµό των σχέσεων και την πυκνότητά τους, δεδοµένου ότι τα χαρακτηριστικά 

αυτά καθορίζουν την επιρροή που έχει ένας χρήστης σε άλλους. Η ροή περιγράφει τη 

δύναµη και το είδος µιας σχέσης, π.χ. συναδέλφου και φίλου. ∆οµή και ροή είναι 

σηµαντικές ιδιότητες για την αξιολόγηση των σχέσεων µιας κοινότητας και βοηθούν τις 

εταιρείες στην κατανόηση και οικοδόµηση σχέσεων µε τα µέλη της. 

6. Φήµη: Η φήµη µπορεί να µετρηθεί µε εργαλεία που συγκεντρώνουν αυτόµατα 

πληροφορίες για τον χρήστη. Συγκεκριµένα: 

α. Twitter => µέσω του αριθµού των ακολούθων 
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β. LinkedIn => µε βάση την αναγνώριση από τους χρήστες 

γ. YouTube => αριθµός προβολών και σχόλια 

δ. Facebook => αριθµός ατόµων που δηλώνουν ότι τους αρέσει και αντίστοιχα σχόλια 

Όταν πρόκειται για τις εταιρείες, η επιλογή µέτρησης της φήµης εξαρτάται από τις 

ανάγκες της κοινότητας (π.χ. τι είναι πιο κατάλληλο, ο αριθµός των θέσεων ή ένα 

σύστηµα διαβάθµισης;). 

Αξιολόγηση: Υπάρχουν εφαρµογές που επιτρέπουν τόσο στις επιχειρήσεις όσο και 

στους ιδιώτες να παρακολουθούν πόσες φορές αναφέρονται από άλλους 

χρησιµοποιώντας µια σειρά από µετρήσεις όπως: την δύναµη (τον αριθµό των 

αναφορών που γίνονται), το συναίσθηµα (αν είναι θετικό ή αρνητικό), το πάθος (πόσο 

συχνά οι χρήστες µιλούν για αυτές), και το αποτέλεσµα (ο αριθµός των χρηστών που 

µιλάνε για αυτές διαιρούµενος µε το συνολικό αριθµό των αναφορών). 

7. Οµάδες: Οι συγγραφείς διακρίνουν δύο κύριους τύπους οµάδων:  

α. Την ταξινόµηση των επαφών σε αυτοδηµιούργητες οµάδες (π.χ. το Twitter έχει 

λίστες). 

β. Την διάκριση µεταξύ των οµάδων που είναι: ανοιχτή σε οποιονδήποτε, κλειστή 

(απαιτείται έγκριση), ή µυστική (µόνο µε πρόσκληση). Για παράδειγµα, το Facebook 

έχει οµάδες µε διαχειριστές που εγκρίνουν τους αιτούντες ή καλούν και άλλους να 

συµµετάσχουν. 

 Το πλαίσιο κηρήθρα, Kietzman et al. (2011) αναφέρει ότι, για να 

χρησιµοποιήσει µια εταιρεία τα social media θα πρέπει να εξετάσει προσεκτικά τα 4 

Cs: 

� Cognize (Αναγνώριση): Το πλαίσιο αυτό µπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις 

να γνωρίσουν και να αξιολογήσουν το τοπίο, ώστε να κατανοήσουν τους 

πελάτες τους. 

� Congruity  (Συνάφεια): Μια επιχείρηση χρειάζεται να αναπτύξει στρατηγικές 

που θα είναι σύµφωνες µε τις διαφορετικές λειτουργίες των µέσων κοινωνικής 

δικτύωσης και τους στόχους της. Αυτό περιλαµβάνει την επικέντρωση στον 

πυρήνα του πλαισίου κηρήθρα που θα διευκολύνει τις ανάγκες της. Η εταιρεία 
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δεν έχει πλέον τον έλεγχο της συνοµιλίας, και οποιαδήποτε στρατηγική θα 

πρέπει να επικεντρωθεί στην αύξηση της ικανοποίησης των πελατών (π.χ. πόσο 

καλά επιλύονται τα προβλήµατα των πελατών; Προτάσεις για τη βελτίωση ενός 

προϊόντος ή υπηρεσίας). Το σχέδιο πρέπει επίσης να ενσωµατώνει µια 

στρατηγική στενά συνδεδεµένη µε τις άλλες στρατηγικές µάρκετινγκ, σύµφωνα 

µε την οποία η µία θα απευθύνεται στο κοινό της άλλης. 

� Curate (Ακρίβεια): Είναι σηµαντικό για µια εταιρεία να γνωρίζει πότε να 

συµµετάσχει σε συνοµιλίες µιας κοινότητας και ποιος θα εκπροσωπεί την 

εταιρεία. Η εταιρεία µπορεί να παρεµβαίνει µέσω «mash-ups» που συνδυάζουν 

το περιεχόµενο και τη λειτουργικότητα από µια ποικιλία πηγών που υπάρχουν 

ήδη. (π.χ. προβολή βίντεο µέσω YouTube µε την συµµετοχή αξιόπιστων ατόµων 

στην ιστοσελίδα τους). 

� Chase (Καταδίωξη): Οι εταιρείες πρέπει να σαρώνουν συνεχώς το περιβάλλον 

για το περιεχόµενο που τις αφορά, τον κλάδο τους, τους ανταγωνιστές τους 

κλπ., το οποίο µπορεί να επιτευχθεί µέσω εξειδικευµένων εργαλείων ανάλυσης 

των µέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζονται όλα τα παραπάνω: 

 

Πίνακας 3. Συγγραφείς:Kieztman et al. (2011) 
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1.8. Η εικόνα της επιχείρησης µέσα από τα social media 

 Οι Chaudhuri και Holbrook (2001) διαπίστωσαν ότι οι εταιρείες µπορούν να 

ελέγχουν το προϊόν και τη µάρκα προκειµένου να επιτευχθεί ένα εµπορικό σήµα 

εµπιστοσύνης, που θα οδηγήσει σε µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς και υψηλότερη τιµή. Η 

πίστη που έχει ένας πελάτης στο εµπορικό σήµα µεταφράζεται σε µελλοντικές 

πωλήσεις. Η διαµόρφωση της εικόνας της επιχείρησης µπορεί να µην έχει άµεσα 

αποτελέσµατα, σε αντίθεση µε την προώθηση των πωλήσεων, η οποία έχει άµεσα και 

εύκολα µετρήσιµα αποτελέσµατα. Από την άλλη πλευρά, είναι πολύ πιο δύσκολο για 

τους ανταγωνιστές να αντιγράψουν τις δραστηριότητες διαµόρφωσης του εµπορικού 

σήµατος σε σχέση µε τις δραστηριότητες προώθησης πωλήσεων (Αaker, 1991). 

 Σύµφωνα µε τους Barwise και Meehan (2010), οι εταιρείες είναι αναγκαίο να 

συνειδητοποιήσουν ότι θα πρέπει να δώσουν έµφαση στην ικανοποίηση των αναγκών 

των πελατών. Οι επιτυχηµένες µάρκες µοιράζονται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: α) η 

υπόσχεση στους πελάτες τους είναι σαφής και ξεκάθαρη, β) µε αυτή την υπόσχεση 

χτίζουν την εµπιστοσύνη, γ) βελτιώνουν συνεχώς την υπόσχεση και δ) καινοτοµούν. Οι 

συγγραφείς τονίζουν επίσης το γεγονός ότι τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης παρέχουν 

στις εταιρείες πολύτιµες πληροφορίες σχετικά µε τη στάση των πελατών, δεδοµένου ότι 

είναι αυτές είναι πελατοκεντρικές και όχι προϊοντοκεντρικές. Στην κατεύθυνση αυτή, οι 

επιχειρήσεις, όπως η P&G και η Amex έχουν αναπτύξει τις δικές τους πλατφόρµες που 

δεν στοχεύουν στην άµεση προώθηση των προϊόντων, αλλά στην κατανόηση του 

καταναλωτή-στόχου. Στο βιβλίο «∆ιαφήµιση 2.0», ο Tuten ορίζει τα κοινωνικά δίκτυα 

ως πλατφόρµες για την ανταλλαγή πληροφοριών, την επικοινωνία, την ανάπτυξη 

σχέσεων και τη συντήρησή τους. Το εµπορικό σήµα για τα κοινωνικά δίκτυα, που εδώ 

ονοµάζεται «friendvertising», είναι θετικά συνδεδεµένο µε τη φήµη και την αφοσίωση 

στην µάρκα. 

 Μέσω των κοινωνικών δικτύων, το εµπορικό σήµα µπορεί να εξαπλωθεί στους 

οπαδούς της µάρκας. Αυτή η µετάδοση από στόµα σε στόµα είναι ανεκτίµητης αξίας 

για την επιχείρηση. Ο Malcolm Gradwell, στο βιβλίο του «The Tipping Point», 

επισηµαίνει τρία στοιχεία που είναι απαραίτητα ούτως ώστε ένα περιεχόµενο να 

µετατραπεί σε τάση: α) ο νόµος των λίγων, ο οποίος αναφέρεται στα τρία είδη των 

ατόµων που είναι κατάλληλα για τη διάδοση της πληροφορίας: οι ειδικοί (µε πλούσιες 

γενικές γνώσεις), οι συνδετικοί κρίκοι (άτοµα µε πολλούς φίλους / επαφές) και οι 

πωλητές (άνθρωποι ικανοί να επηρεάζουν τους άλλους), β) η προσκόλληση, που 
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σηµαίνει ότι τα µηνύµατα µε το εµπορικό σήµα εµπνέουν κάποιο είδος δράσης στον 

αποδέκτη, γ) η δύναµη του περιεχοµένου, το οποίο σηµαίνει ότι θα πρέπει να 

προκαλέσει ενθουσιασµό προκειµένου να ξεκινήσει η συνοµιλία της κοινότητας γύρω 

από αυτό. 

  Ωστόσο, οι εταιρείες πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές πριν την χρήση του 

«friendvertising», γιατί αν δεν είναι έτοιµες για διάλογο και συµµετοχή, καλύτερα να 

ακολουθήσουν τους παραδοσιακούς τρόπους. Σε περίπτωση που αποφασίσουν να 

προχωρήσουν, θα πρέπει να επιλέξουν ποιο κοινωνικό δίκτυο είναι το καταλληλότερο 

για αυτές. Αυτό θα µπορούσε να είναι ένα υπάρχον δηµοφιλές δίκτυο, µια υπάρχουσα 

εξειδικευµένη πλατφόρµα ή και µια νέα (Tuten 2008). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ 

2.1. Εισαγωγή 

 Η συγκεκριµένη ενότητα επικεντρώνεται στις ανάγκες των πελατών των 

τραπεζών συνολικά, προκειµένου στη συνέχεια να ασχοληθεί ειδικότερα µε την 

εγγύτητα προς τον πελάτη. Ο γενικός σκοπός της τραπεζικής είναι να παρέχει ένα 

ασφαλές καταφύγιο για τις αποταµιεύσεις των φυσικών προσώπων και των 

επιχειρήσεων, να στηρίζει την παραγωγική προσπάθεια και να φροντίζει για την 

αποτελεσµατική κατανοµή των πόρων, ούτως ώστε να γεφυρώσει τις αποκλίνουσες 

ανάγκες των βραχυπρόθεσµων καταθετών και των µακροπρόθεσµων δανειοληπτών. Αν 

η παγκόσµια οικονοµική κρίση έχει αποδείξει κάτι, αυτό είναι η διαρκής και 

ουσιαστική αξία αυτών των υπηρεσιών για την κοινωνία. Ως πιο συγκεκριµένο τµήµα 

της ευρύτερης έννοιας της τραπεζικής, η λιανική τραπεζική είναι τα τραπεζικά 

ιδρύµατα που εκτελούν συναλλαγές άµεσα µε τους καταναλωτές, και όχι µε εταιρείες ή 

άλλες τράπεζες. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται περιλαµβάνουν: αποταµίευση, 

στεγαστικά δάνεια, προσωπικά δάνεια, χρεωστικές κάρτες, πιστωτικές κάρτες, 

καταθέσεις προθεσµίας, συναλλαγές και ούτω καθεξής. 

2.2. Οι ανάγκες του πελάτη 

 Οι ανάγκες των πελατών διαχωρίζονται σε αντικειµενικές και υποκειµενικές. Οι 

αντικειµενικές ανάγκες είναι οι πραγµατικές, οι βασικές ανάγκες που οι τράπεζες 

καλούνται επισήµως να ικανοποιήσουν, όπως για παράδειγµα οι αποταµιευτικοί 

λογαριασµοί, οι πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες και τα δάνεια. Οι βασικές ανάγκες των 

πελατών είναι οι εξής(Wallace V. & Herrick A. 2009): 

1. Οι λογαριασµοί και υπηρεσίες της Τράπεζας που προσδίδουν ασφάλεια στην 

αποταµίευση και τις συναλλαγές. 

2. Η πρόσβαση στην πίστωση, σε µορφές που κυµαίνονται από µικροπιστώσεις έως 

µαζικά επιχειρηµατικά δάνεια, για την ενεργοποίηση των επενδύσεων και την 

εξασφάλιση της οικονοµικής προόδου. 
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3.Η προστασία ενάντια σε µια σειρά από κινδύνους που δεν θα µπορούσαν να 

καλύπτονται από ένα άτοµο. 

4.Οι καταθέσεις ταµιευτηρίου και τα προϊόντα για την επένδυση κεφαλαίων. 

5. Οι περιοδικές συµβουλές για την οικονοµική κατάσταση και σχετικά µε την επιλογή 

των κατάλληλων προϊόντων και υπηρεσιών. 

 Οι τέσσερις συστηµικές τράπεζες που λειτουργούν σήµερα έχουν τις ικανότητες 

να καλύψουν όλες τις παραπάνω ανάγκες. Ωστόσο, ο τρόπος κάλυψης αυτών των 

αναγκών κάνει τη διαφορά. Ένα πράγµα που διαφέρει είναι για παράδειγµα το κανάλι 

µέσω του οποίου όλες αυτές οι απαιτήσεις καλύπτονται (π.χ.εναλλακτικά δίκτυα). Ένα 

άλλο χαρακτηριστικό διαφοροποίησης είναι σίγουρα οι υποκειµενικές ανάγκες των 

πελατών. Ενδεχοµένως, ακόµη και στην περίπτωση των υποκειµενικών αναγκών, η 

σειρά προτεραιότητας µπορεί να ποικίλει. Για παράδειγµα, όλοι οι πελάτες 

ενδιαφέρονται για την ασφάλεια στις συναλλαγές τους καθώς και για την ταχύτητα 

στην εκτέλεση. Ωστόσο, η σειρά κατάταξης των αναγκών αυτών είναι διαφορετική. Σε 

αυτήν την διαφοροποίηση, η ηλικιακή οµάδα στην οποία ανήκει κάθε πελάτης 

διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο, τουλάχιστον στο βαθµό που η ηλικία καθορίζει τη 

συµπεριφορά του ατόµου. Στο πλαίσιο αυτό, οι πελάτες της Τράπεζας χωρίζονται σε 4 

κατηγορίες ανάλογα µε την ηλικία τους (Regine 2004 , Wikipedia): 

i. Generation Y (επίσης γνωστή ως γενιά των «Millennials») : οι καταναλωτές 

που γεννήθηκαν µεταξύ του 1980 και του 1992, εξοικειωµένοι µε την 

τεχνολογία. 

ii.  Generation X : οι καταναλωτές που γεννήθηκαν µεταξύ 1960 και 1979, 

λιγότερο εξοικειωµένοι µε την τεχνολογία. 

iii.  Γενιά του baby boom : αφορά τη διάρκεια της δηµογραφικής έκρηξης των 

γεννήσεων µετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο µεταξύ των ετών 1946 και 1964.  

iv. Αργυρή γενιά : ο πληθυσµός άνω των 65 ετών. Αυτή αποτελεί µια οµάδα 

καταναλωτών που σύντοµα πρόκειται να διογκωθεί από το τεράστιο κύµα των 

baby boomers που πλησιάζει την ηλικία της συνταξιοδότησης. Οι πελάτες αυτοί 

είναι στην πλειοψηφία τους πιστοί και εύποροι. Υπάρχει ένας συσχετισµός 

µεταξύ της ηλικίας του πελάτη και της τράπεζας (Regine 2004). 
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 Γενικά υπάρχουν κάποιες ανάγκες που µοιράζονται όλες οι ηλικίες, αλλά η 

προτεραιότητα, το επίπεδο του ενδιαφέροντος και ο τρόπος µε τον οποίο οι ανάγκες 

αυτές καλύπτονται (µέσω των παραδοσιακών καταστηµάτων της Τράπεζας ή µέσω 

εναλλακτικών δικτύων) ποικίλει ανάλογα µε την ηλικιακή οµάδα που ανήκουν. Έτσι, 

σύµφωνα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε οµάδας θα µπορούσαµε να πούµε 

ότι:  

Generation X: είναι γενιά µε µεγάλο χρέος και νοιάζεται για την αποµείωσή του. 

Generation Υ και Χ: είναι γενιές που επιθυµούν να έχουν επαρκή επίπεδα 

αποταµίευσης για τη διαχείριση των µακροπρόθεσµων στόχων (φροντίδα για τα παιδιά, 

τους γονείς κλπ.) 

Generation Χ και Υ: είναι γενιές που χρειάζονται περισσότερη βοήθεια για να 

διαχειριστούν τα οικονοµικά τους από ότι οι Baby boomers και η Αργυρή γενιά. 

Ωστόσο έχουν υιοθετήσει νέες τεχνολογίες σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό από ότι 

παλαιότερα. Αυτό αποδεικνύει την ετοιµότητά τους για καινοτοµία στην παροχή 

τραπεζικών υπηρεσιών και χρηµατοπιστωτικών συµβουλών (Farah P., Macaulay J. και 

Ericsson J., 2010). 

 Αφού πρώτα καθορίστηκαν οι συνολικές ανάγκες για κάθε πελάτη της τράπεζας 

στη συνέχεια προσδιορίζεται ποια από αυτές είναι πιο σηµαντική για κάθε ηλικιακή 

οµάδα. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να επισηµάνουµε τα εξής: 

1.Πρέπει να κάνουµε µια διάκριση µεταξύ της περιόδου πριν από την κρίση και κατά τη 

διάρκεια της κρίσης. Η οικονοµική κρίση έχει επηρεάσει τον τρόπο που οι άνθρωποι 

αντιµετωπίζουν την τράπεζα και έφερε µια πτώση του επιπέδου εµπιστοσύνης. Επειδή 

όµως βρισκόµαστε σε µια παρατεταµένη περίοδο κρίσης, λαµβάνονται υπόψη οι 

τρέχουσες ανάγκες των πελατών. 

2. Λόγω της κρίσης  οι πελάτες τείνουν να εµπιστεύονται τις µεγάλες γνωστές τράπεζες 

ανεξαρτήτως των επιτοκίων. 

3. Πρέπει να γίνει περαιτέρω διάκριση µεταξύ ώριµων και αναδυόµενων αγορών. Οι 

αναδυόµενες οικονοµίες έχουν πληγεί λιγότερο από την πιστωτική κρίση από ότι οι 

αντίστοιχες αναπτυγµένες, και έτσι οι τράπεζές τους έχουν δείξει ανθεκτικότητα. Η 
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Ελλάδα αποτελεί µια ώριµη αγορά µε τα εξής χαρακτηριστικά (σύµφωνα µε έρευνα που 

πραγµατοποιήθηκε από την Ernst & Young το 2011): 

α. Οι επιπτώσεις της πιστωτικής κρίσης είχαν µεγάλο αντίκτυπο στη φήµη των 

τραπεζών. 

β.  Οι πελάτες δεν είναι σε µεγάλο βαθµό ικανοποιηµένοι µε τις πολιτικές που 

υιοθέτησαν οι τράπεζες. 

γ. Οι πελάτες είναι πιο πιθανό να συνεργάζονται µε µια µόνο τράπεζα. 

δ. Οι πελάτες ενδιαφέρονται περισσότερο για προσωπική σχέση µε την τράπεζα παρά 

για το κόστος. 

ε. Η διάδοση του mobile banking είναι σχετικά µικρή. 

Υπό αυτές τις ειδικές συνθήκες, οι ανάγκες των πελατών συνοψίζονται στις παρακάτω 

κατηγορίες: 

ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΟΡΘΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Κατά τη διάρκεια της παρούσας 

οικονοµικής κρίσης, οι πελάτες χρειάζονται συµβουλές για το πώς να διαχειρίζονται τις 

δαπάνες και να µειώσουν το χρέος τους και όχι για την πραγµατοποίηση επενδύσεων. 

ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Παρά το γεγονός ότι όλες οι ηλικίες 

χρειάζονται οικονοµικές συµβουλές και τείνουν να κινούνται προς την κατεύθυνση της 

σταθερότητας και της ασφάλειας, οι δύο πρώτες οµάδες, που είναι πιο εξοικειωµένες µε 

την τεχνολογία, φαίνεται να ενδιαφέρονται περισσότερο για τη συνταξιοδότηση, για 

ασφάλιση ζωής, κλπ.  

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ: Λαµβάνοντας υπόψη τις παρούσες οικονοµικές συνθήκες, οι πελάτες 

πρέπει να γνωρίζουν ότι η Τράπεζα έχει λάβει τα κατάλληλα µέτρα ασφάλειας για την 

προστασία και την εξάλειψη των κινδύνων για τους λογαριασµούς τους. Επιπλέον, θα 

πρέπει να αισθάνονται βέβαιοι ότι συνεργάζονται µε µια τράπεζα που έχει µέλλον και 

στην οποία οι καταθέσεις τους είναι ασφαλείς. 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ: Οι πελάτες µε την κρίση έχασαν την 

εµπιστοσύνη τους. Η δύναµη του εµπορικού σήµατος αναδύεται ως ένας βασικός 
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παράγοντας για την επιλογή της Τράπεζας και καθίσταται αναγκαία η επένδυση για την 

αποκατάσταση της φήµης και της εικόνας. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ: ∆υσφορία 

υπάρχει για κρυφές χρεώσεις ή ανεξήγητες δαπάνες, για λάθη τιµολόγησης, για υψηλές 

αµοιβές και πρόσθετες δαπάνες παροχής υπηρεσιών. Επιπλέον οι πελάτες παλεύουν 

κάθε µέρα για να κατανοήσουν δύσκολες οικονοµικές έννοιες και δυσνόητους όρους 

που προκαλούν σύγχυση και τροµοκρατούν. Η συµπεριφορά των περισσότερων προς το 

τραπεζικό σύστηµα επηρεάζεται από πληροφορίες που δόθηκαν από µη αξιόπιστες 

πηγές. Οι πελάτες αυτοί έχουν ισχυρή ανάγκη για υπεύθυνη και απλή πληροφόρηση 

από την Τράπεζα που εµπιστεύονται. 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΞΙΑ: Οι σύγχρονοι ρυθµοί ζωής απαιτούν ταχύτητα στις 

καθηµερινές συναλλαγές της Τράπεζας, χωρίς όµως να διακυβεύεται η ασφάλεια. Οι 

πελάτες εκτιµούν επίσης τους υπαλλήλους και τα στελέχη τα οποία είναι σε θέση να 

κάµψουν τις  γραφειοκρατικές πολιτικές για να δηµιουργήσουν θετικές σχέσεις µε τους 

πελάτες. 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ: Υπάρχουν πελάτες που προτιµούν τα καταστήµατα και άλλοι 

που προτιµούν τις άµεσες υπηρεσίες µέσω διαδικτύου ή κινητού (κυρίως για λόγους 

οικονοµίας χρόνου). Ανάλογα µε τη ζήτηση των πελατών τους οι τράπεζες πρέπει να 

επεκτείνουν το δίκτυο των καταστηµάτων τους ή να επενδύσουν σε νέες τεχνολογίες. 

Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους και να παρέχουν 

εξατοµικευµένες υπηρεσίες. 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ: Υπάρχουν σηµαντικά περιθώρια βελτίωσης στις υπηρεσίες που οι 

τράπεζες προσφέρουν. Είναι ενδιαφέρον, ότι οι πελάτες αναζητούν την ποιότητα και 

εκτιµούν τις εξατοµικευµένες σχέσεις, ανεξάρτητα από το δίκτυο εξυπηρέτησης που 

επιλέγουν. Οι πελάτες απαιτούν µεγαλύτερη προσωπική προσοχή και οι τράπεζες θα 

πρέπει να γίνουν πελατοκεντρικές στις λειτουργίες τους. Οι υπάλληλοι πρέπει να 

εξοπλιστούν καλύτερα µε τη γνώση, τις δεξιότητες, την τεχνολογία και το κίνητρο να 

διατηρήσουν τους πελάτες τους ικανοποιηµένους και κατ’ επέκταση  πιστούς. 

 Ως γενικό συµπέρασµα, οι πελάτες των τραπεζών σήµερα θέλουν 

αποτελεσµατική, ποιοτική και εξατοµικευµένη παροχή υπηρεσιών µε ταυτόχρονη 
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µείωση του κόστους. Αυτό το συµπέρασµα, οδηγεί στο επόµενο θέµα που σχετίζεται µε 

την εγγύτητα προς τον πελάτη. 

2.3. Εγγύτητα προς τον πελάτη 

 Οι πρώτοι ερευνητές που ανέφεραν για την εγγύτητα των πελατών ήταν οι 

Peters και Waterman (1982), ορίζοντάς την ως «ένα προσανατολισµό προς την 

εξυπηρέτηση, ένα καινοτόµο πνεύµα, µια εµµονή µε την ποιότητα και την άψογη 

οργάνωση από την πλευρά του πελάτη». Οι Peters και Waterman αναφέρουν την 

εγγύτητα των πελατών ως ένα από τα κοινά χαρακτηριστικά των άριστων εταιρειών της 

Αµερικής και τονίζουν πόσο σηµαντικό είναι να µάθουν από τους πελάτες τους, 

ακούγοντάς τους µε προσήλωση. 

 Στα τέλη της δεκαετίας του '80 η Επιτροπή σχετικά µε τη βιοµηχανική 

παραγωγικότητα πραγµατοποίησε µια µεγάλης κλίµακας µελέτη σε πάνω από 200 

εταιρείες (Berger et al, 1989). Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα αυτής, όλες οι κορυφαίες 

επιδόσεις έδειξαν εταιρείες µε αυξηµένη εγγύτητα προς τον πελάτη, η οποία τις 

επέτρεψε να αντιληφθούν τα σήµατα από την αγορά, να ανταποκριθούν ταχύτερα στις 

αλλαγές και να επιδείξουν µεγαλύτερη ευαισθησία στις ανάγκες των πελατών. 

 Πιο πρόσφατες µελέτες επαληθεύουν τη σηµασία της εγγύτητας των πελατών. 

Οι Bojei και Alwie (2010) εξέτασαν την ποιότητα της σχέσης και κατέληξαν σε δύο 

οµάδες παραγόντων που την επηρεάζουν, δηλαδή τους διαπροσωπικούς και τους 

σταθερούς. Συµπέραναν ότι η εγγύτητα, η οποία αποτελεί ένα διαπροσωπικό 

παράγοντα της ποιότητας της σχέσης, ήταν ο δεύτερος πιο σηµαντικός παράγοντας για 

την αύξηση της αφοσίωσης στον τοµέα των υπηρεσιών µετά την δέσµευση. Επίσης, οι 

Gruner και Homburg (2000) πραγµατοποίησαν µια µελέτη σχετικά µε την ανάπτυξη 

νέων προϊόντων και κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η εγγύτητα του πελάτη κατά τη 

διάρκεια της ανάπτυξης ενός νέου προϊόντος είναι στενά συνδεδεµένη µε την επιτυχία 

της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

 

 Στην ενότητα αυτή, παρουσιάζονται οι βέλτιστες πρακτικές τις οποίες άλλες 

τράπεζες έχουν ακολουθήσει, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην ενίσχυση της εικόνας τους 

µέσω των social media. Είναι σηµαντικό να διευκρινιστεί ότι πρόκειται κυρίως για 

ξένες τράπεζες, δεδοµένου ότι έχουν γίνει µικρές ή και µηδαµινές προσπάθειες από τις 

ελληνικές τράπεζες στο συγκεκριµένο τοµέα. 

 Πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη από την εταιρεία Scorpio Partnership, µιας 

εταιρείας συµβούλων που χρηµατοδοτείται από την Standard Chartered Private Bank 

και την SEI Global Wealth Service, έδειξε ότι ένα ποσοστό άνω του 40 τοις εκατό των 

πελατών, άτοµα ηλικίας κάτω των 50 ετών είδαν τα social media ως ένα σηµαντικό 

κανάλι για επικοινωνία µε τις τράπεζες(Kolesnikov-Jessop S. 2012). Σύµφωνα µε 

αναλυτές, οι τράπεζες αποφεύγουν να εισέρχονται στο κόσµο των µέσων κοινωνικής 

δικτύωσης για κανονιστικούς λόγους, για τον κίνδυνο της φήµης και εξαιτίας του 

χρόνου και των ανθρώπων που απαιτούνται για να ξεκινήσει µια επιτυχηµένη 

εκστρατεία. 

 Συγκεκριµένα, ο κίνδυνος της φήµης µπορεί να αποφευχθεί µόνο αν η τράπεζα 

είναι παρούσα σε όλα τα δηµοφιλή κοινωνικά δίκτυα, ώστε να είναι σε θέση να 

ανταποκριθεί ενεργά και αποτελεσµατικά σε τυχόν κατηγορίες και κακόφηµα σχόλια. 

Παρ 'όλα αυτά φαίνεται ότι είναι καλύτερο για ένα χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα να 

επωµιστεί το κόστος της αλληλεπίδρασης µε τον κόσµο των ψηφιακών κοινωνικών 

δικτύων από το να το αποφύγει. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα social media 

παρέχουν στις τράπεζες ένα τρόπο για να δουν το πώς γίνονται αντιληπτές από τους 

πελάτες τους και τι αυτοί αναµένουν από αυτές. Εκτός από αυτό, αλληλεπιδρώντας 

διαδικτυακά µπορούν να επιτύχουν την αφοσίωση των πελατών και να µετατρέψουν 

µια αρνητική διαφήµιση σε ένα θετικό αποτέλεσµα. 

 Πολλά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα χρησιµοποιούν τα εργαλεία κοινωνικής 

δικτύωσης προκειµένου να ενηµερώσουν τους πελάτες τους και γενικά το κοινό για τις 

δράσεις κοινωνικής ευθύνης, ούτως ώστε να ανακτήσουν τη χαµένη αξιοπιστία τους. 

Είναι γνωστό ότι η χρήση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης µπορεί να προσθέσει τα 
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µέγιστα στην εικόνα της επιχείρησης. Αυτή είναι η στρατηγική που χρησιµοποιείται 

από τη Standard Chartered, που είναι η χορηγός της ποδοσφαιρικής οµάδας της 

Λίβερπουλ στην Premiere League. Το ίδιο ισχύει και µε την Barclays και RBS που 

χρησιµοποιούν τις σελίδες τους στο Facebook για να αποδείξουν την αφοσίωσή τους σε 

άλλους επιχειρηµατικούς χώρους ή χόµπι όπως το ράγκµπι, και γενικά τον αθλητισµό. 

Εφαρµογή της εν λόγω στρατηγικής θα µπορούσε εύκολα να χαρακτηριστεί η χορηγία 

της Εθνικής Τράπεζας στην µεγάλη γιορτή του αθλητισµού και του πολιτισµού, τον 

Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας. Όπως επίσης και η χορηγία ύψους 30 εκατ. Ευρώ 

που υλοποίησε για την κατασκευή νέας πτέρυγας χειρουργείων στο νοσοκοµείο 

«Ευαγγελισµός». Αποδεικνύει γενικά ότι είναι γεµάτη µε δραστηριότητες κοινωνικής 

ευθύνης. Όλες αυτές οι ενέργειες θα µπορούσαν να υποστηριχθούν µέσω των social 

media κατά τέτοιο τρόπο ώστε να παρουσιάσει µε έναν καλύτερο τρόπο τον κοινωνικό 

ρόλο της και συνεπώς να δικαιολογήσει τη συνεισφορά της στην κοινωνία. 

 Πέρα από κάθε αµφιβολία ο κόσµος των µέσων κοινωνικής δικτύωσης µπορεί 

να χαρακτηριστεί ως µια αυτόνοµη αγορά µε πολλές νέες ανάγκες που ζητούν 

εκπλήρωση. Η Capital One, έχοντας κατανοήσει τη νέα ευκαιρία, έχτισε την κοινωνική 

εικόνα της µέσω αυτών των δικτύων µε την ουσιαστική συµβολή των νέων κοινωνικών 

παιχνιδιών, όπως το Farmville και το Cityville. Μετά από συνεργασία µε την εταιρεία 

Zynga, τη µητρική εταιρεία που ανέπτυξε όλα αυτά τα παιχνίδια που γνωρίζουµε από 

το Facebook, η Capital One κατάφερε να χτίσει ένα σύστηµα ανταµοιβών που 

προσελκύει το ενδιαφέρον των παικτών σε όλο τον κόσµο. Έχει υπολογιστεί ότι 

υπάρχουν περισσότεροι από 160 εκατοµµύρια ενεργοί χρήστες µηνιαίως σε όλο τον 

κόσµο γεγονός που δίνει αµέσως την ευκαιρία στην εταιρεία να αποκτήσει ελεύθερη 

πρόσβαση στα δεδοµένα τους, συµπεριλαµβανοµένων των δηµογραφικών στοιχείων, 

των κοινωνικοπολιτικών συµπεριφορών και άλλων χαρακτηριστικών του προφίλ τους. 

Το πιο σηµαντικό είναι ότι η Capital One ενηµερώνει τους εν λόγω δυνητικούς πελάτες 

για νέα προϊόντα και υπηρεσίες από φίλο σε φίλο. 

 Παραδείγµατα καλών πρακτικών προς την κατεύθυνση της εγγύτητας του 

πελάτη αποτελούν η Royal Bank of Canada και η ABN Amro, που φαίνεται να είναι 

πολύ προσεκτικές ως προς τις παρατηρήσεις που δηµοσιεύουν στη σελίδα τους στο 

Facebook. Λαµβάνουν σοβαρά υπόψη την γνώµη των οπαδών τους σχετικά µε τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νέων υπηρεσιών, πριν προβούν στην εφαρµογή τους. Με 

αυτό τον διαδραστικό τρόπο για την παροχή νέων υπηρεσιών, ειδικά προσαρµοσµένων 
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στους οπαδούς-πελάτες τους, φαίνεται να αυξάνουν την δηµοτικότητά τους και να 

προάγουν µια θετική γνώµη που µεταδίδεται από στόµα σε στόµα και λειτουργεί προς 

όφελός τους. 

 Άλλη ενδιαφέρουσα στρατηγική αποτελεί αυτή της γερµανικής τράπεζας Fidor 

που ενθαρρύνει τους πελάτες της να αλληλεπιδρούν µε άλλους καταναλωτές και να 

προσφέρουν ο ένας στον άλλο πληροφορίες για δάνεια και άλλα προϊόντα ή καινοτόµες 

ιδέες. Παρόµοια µε αυτή είναι η εφαρµογή που ξεκίνησε από την Danske Bank, στην 

οποία οι πελάτες µπορούν να εγγραφούν για να υποβάλουν καινοτόµες ιδέες. Άλλοι 

χρήστες στη συνέχεια αξιολογούν αυτές τις ιδέες και κάνουν χρήσιµες παρατηρήσεις. 

Με αυτόν τον τρόπο, η τράπεζα µπορεί να µετρήσει τη δηµοτικότητα, µαζί µε την 

σκοπιµότητα της κάθε µίας από αυτές. Τελικά η επένδυση θα πραγµατοποιηθεί στις πιο 

δηµοφιλείς ιδέες. 

 Εξίσου ενδιαφέρουσες είναι και οι δραστηριότητες της κοινότητας που είναι 

γνωστή ως Vault και δηµιουργήθηκε από την Nicolet National Bank of Wisconsin. 

Μέσω αυτής της κοινότητας η τράπεζα µπορεί να ενηµερώσει ή ακόµα και να 

συµβουλέψει τους πελάτες της, χρησιµοποιώντας όλα τα εργαλεία των social media, 

όπως podcasts, blogs ή βίντεο. 

 Η πιο επιτυχηµένη προσπάθεια προκειµένου να επιτευχθεί η εγγύτητα των 

πελατών έγινε από τη Saxo Bank, η οποία ήταν και ο νικητής σε πολλούς διαγωνισµούς 

για τα social media που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του 2012 -2013, όπως και τα 

βραβεία MoneyAM. Η Saxo Bank είναι µια εµπορική και επενδυτική τράπεζα που 

ιδρύθηκε το 1992 στην ∆ανία, η οποία ανέπτυξε µια πλατφόρµα πολλαπλών 

εφαρµογών και ένα οικονοµικό blog µέσω των οποίων παρέχει µοναδικές υπηρεσίες 

µαζί µε online ενηµέρωση και παροχή συµβουλών. Αυτό είναι σίγουρα καινοτόµο και 

εντελώς ανεξερεύνητο από τις ελληνικές τράπεζες. Παρέχοντας στους πελάτες τους 

συµβουλευτικές υπηρεσίες µέσω των social media είναι ένα χαρακτηριστικό που θα 

µπορούσε να ενισχύσει τη εικόνα τους και να αποτελέσει ένα αντίµετρο για τις θέσεις 

blog που διαµορφώνουν την κοινή γνώµη και την αρνητική ψυχολογία της αγοράς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ- ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

4.1.Εισαγωγή 

 Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι η συλλογή πληροφοριών σχετικά µε τις 

προτιµήσεις και τις συνήθειες των χρηστών των ψηφιακών κοινωνικών µέσων, τη 

τραπεζική τους συµπεριφορά και τα επιµέρους χαρακτηριστικά που σχετίζονται µε την 

εγγύτητα. Το ερωτηµατολόγιο περιλαµβάνει 22 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, από τις 

οποίες οι έξι αφορούν δηµογραφικά χαρακτηριστικά (ηλικία, φύλο, οικογενειακή 

κατάσταση, αριθµό παιδιών, εισόδηµα, επάγγελµα), δεκατέσσερις αφορούν τους 

ενδιαφερόµενους για τα social media και τις τραπεζικές εργασίες (αν τα χρησιµοποιούν, 

πόσο συχνά, για ποιο σκοπό , εάν είναι πελάτες σε περισσότερες από µία τράπεζες, αν 

είναι πελάτες της Εθνικής τράπεζας, τι τραπεζικά προϊόντα έχουν, αν χρησιµοποιούν το 

e-banking, θέµατα ασφάλειας, αν επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Τράπεζας), και µία 

ερώτηση αξιολόγησης και βαθµολόγησης της σηµασίας της εγγύτητας. 

 Η διατύπωση της τελευταίας αυτής ερώτησης περιελάµβανε πέντε 

χαρακτηριστικά. Οι ερωτηθέντες βαθµολόγησαν κάθε χαρακτηριστικό µε µια κλίµακα 

Likert τεσσάρων σηµείων που κυµαίνεται από «καθόλου σηµαντικό» έως «πολύ 

σηµαντικό». Το ερωτηµατολόγιο ξεκίνησε µέσα από το Facebook, προκειµένου να 

διανεµηθεί απευθείας στους χρήστες των ψηφιακών µέσων κοινωνικής δικτύωσης και 

µε δεδοµένο το γεγονός ότι στην Ελλάδα σχεδόν όλοι είναι χρήστες του Facebook. 

Συνεχίστηκε µέσω του Linkedin και ολοκληρώθηκε µέσω e-mail. 

4.2 Περιγραφική στατιστική - Σύνοψη Απαντήσεων Ερωτηµατολογίου 

1.Ηλικία: 

 Η ηλικιακή οµάδα στην οποία προωθήθηκαν τα ερωτηµατολόγια ήταν από 25-44 ετών 

σε ποσοστό 92%. Η επιλογή αυτή ήταν σκόπιµη, βάσει του στόχου της Τράπεζας αλλά 

και της εξοικείωσης µε το διαδίκτυο. 
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18-24 4 3% 

25-34 78 67% 

35-44 29 25% 

45-54 6 5% 

55+ 0 0% 

2.Φύλο:  

Η ποσοτιαία κατανοµή στα δύο φύλλα ήταν σχεδόν ίδια. 

 

Άνδρας 55 47% 

Γυναίκα 62 53% 

3.Οικογενειακή κατάσταση:  

Το 59% των ερωτηθέντων ήταν άγαµοι, το 38% έγγαµοι και µόλις το 3% σε άλλη 

οικογενειακή κατάσταση. Από αυτούς µόλις 3 στους 10 έχουν παιδιά.  
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Άγαµος 69 59% 

Παντρεµένος 45 38% 

Σε διάσταση 1 1% 

∆ιαζευγµένος 2 2% 

Χήρος 0 0% 

4.Έχετε παιδιά;  

 

Ναι 39 33% 

Όχι 78 67% 

5.Εισόδηµα:  

Το εισόδηµα, που αποτελεί σηµαντικό δηµογραφικό στοιχείο για την έρευνα, 

αποδεικνύει ότι το µεγαλύτερο ποσοστό ανήκει στην µεσαία τάξη. Αξιοσηµείωτο είναι 

και το γεγονός ότι µεγάλο µέρος των συµµετέχοντων έχουν µικρό ή και µηδενικό 

εισόδηµα ως απόρεια της γενικής οικονοµικής κρίσης που έχει πλήξει κυρίως τους 

νέους.  
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€0-€10.000 32 27% 

€10.001-€25.000 56 48% 

€25.001-€40.000 19 16% 

€40.001-€50.000 6 5% 

>€50.000 4 3% 

6.Επάγγελµα:  

Εξίσου σηµαντικό δηµογραφικό στοιχείο είναι το επάγγελµα, µε τα αποτελέσµατα να 

δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία είναι µισθωτοί και ένα ποσοστό µόλις 14% 

είναι ελεύθεροι επαγγελµατίες και επιχειρηµατίες. 

 

 

Φοιτητής/-τρια 12 10% 

Οικιακά 1 1% 

Άνεργος/-η 3 3% 

Μισθωτός/-η 85 73% 

Συνταξιούχος 0 0% 

Ελεύθερος επαγγελµατίας 14 12% 

Έµπορος 0 0% 
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Συµµετοχή σε εταιρία 2 2% 

7.Είστε εξοικειωµένος µε την χρήση του διαδικτύου;  

Το ποσοστό της εξοικείωσης ήταν 98%, το οποίο θεώρειται αναµενόµενο βάσει της 

επιλογής των ερωτηθέντων αλλά και αναγκαίο για την έρευνα.  

 

  

 

Ναι 115 98% 

Όχι 2 2% 

Στις παρακάτω 3 ερωτήσεις συλλέχθηκαν στοιχεία για τα social media. Το πιο 

δηµοφιλές µέσο αναδεικύεται το Facebook (91%), ακολουθεί το YouTube (82%) και το 

Linkedin και το Twitter µε µικρότερα αλλά όχι αµελητέα ποσοστά. Η χρήση αυτών 

είναι καθηµερινή ή σχεδόν καθηµερινή σε ποσοστό 92%. Οι λόγοι χρήσης είναι κυρίως 

η ψυχαγωγία, η ενηµέρωση και η επικοινωνία σε ποσοστά της τάξεως του 80% και 

κατά πολύ λιγότερο οι επαγγελµατικοί λόγοι. 

8.Ποια social media χρησιµοποιείτε; 
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Facebook 107 91% 

LinkedIn 56 48% 

Twitter 29 25% 

YouTube 96 82% 

Κανένα 2 2% 

9.Πόσο συχνή είναι η χρήση αυτών;  

 

Καθηµερινά 89 76% 

3-4 φορές την εβδοµάδα 19 16% 

1-2 φορές την εβδοµάδα 4 3% 

1-2 φορές το µήνα 1 1% 

< 1 φορά το µήνα 4 3% 

10.Για ποιο σκοπό χρησιµοποιείτε social media; 

 

Ενηµέρωση 98 84% 

Ψυχαγωγία 100 85% 

Επικοινωνία µε γνωστούς/φίλους 87 74% 
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Έκφραση απόψεων 13 11% 

Για επαγγελµατικούς λόγους 47 40% 

Άλλο 0 0% 

 

Οι επόµενες τρεις ερωτήσεις αφορούν την τραπεζική συµπεριφορά. Το 82% των 

ερωτηθέντων είναι πελάτες σε περισσότερες από µία τράπεζες και το 68% από αυτούς 

είναι πελάτες της Εθνικής. Το πιο δηµοφιλές προϊόν είναι ο λογαριασµός ταµιευτηρίου 

(98%), ακολουθεί η πιστωτική κάρτα (50%) και η προθεσµιακή κατάθεση (20%). Τα 

επόµενα τέσσερα προϊόντα (καταναλωτικό δάνειο, στεγαστικό δάνειο, επενδυτικά και 

τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα) κυµαίνονται από 5% έως 16%, αφήνοντας τα 

επιχειρηµατικά δάνεια τελευταία µε 2%.  

11.Είστε πελάτης σε περισσότερες από µία τράπεζες; 

 

Ναι 96 82% 

Όχι 21 18% 

12.Είναι µία από αυτές η Εθνική Τράπεζα;  

 

Ναι 79 68% 
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Όχι 38 32% 

13.Τι τραπεζικά προϊόντα τηρείτε; 

 

Λογαριασµός ταµιευτηρίου/όψεως 115 98% 

Καταναλωτικό δάνειο 6 5% 

Πιστωτική Κάρτα 59 50% 

Στεγαστικό δάνειο 19 16% 

Επαγγελµατικό δάνειο 2 2% 

Προθεσµιακές καταθέσεις 23 20% 

Επενδυτικά προϊόντα 11 9% 

Τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα 9 8% 

Άλλο 0 0% 

 

Σύµφωνα µε τους ερωτηθέντες, σχεδόν 8 στους 10 χρησιµοποιούν το e-banking για τις 

συναλλαγές τους, µε το 70% αυτών να δηλώνουν ικανοποιηµένοι και ασφαλείς. 

Ωστόσο µόλις το 30% του συνόλου επισκέπτεται  την ιστοσελίδα της Εθνικής, µε την 

πλειοψηφία να µην είναι ικανοποιηµένοι από αυτή και επίσης να µην έχει παρατηρήσει 

να έχει κάποια σύνδεση µε τα social media. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 27% των 

ερωτηθέτνων γνωρίζει για την παρουσία της Τράπεζας στο Facebook και λιγότερο του 

5% για την παρουσία της σε άλλα µέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
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 14.Χρησιµοποιείτε e-banking; 

 

 

Ναι 86 74% 

Όχι 31 26% 

15.Αν ναι, είστε ικανοποιηµένοι από την χρήση του; 

 

Ναι 80 68% 

Όχι 6 5% 

16.Νιώθετε ασφάλεια στις συναλλαγές σας µέσω e-banking; 

 

Ναι 83 71% 

Όχι 12 10% 
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17.Επισκέπτεστε την ιστοσελίδα της Εθνικής Τράπεζας; 

 

Ναι 39 33% 

Όχι 78 67% 

18.Αν ναι, είναι ο δικτυακός τόπος φιλικός προς τον χρήστη; 

 

Ναι 37 32% 

Όχι 12 10% 

19.Υπάρχει διασύνδεση µε τα social media που χρησιµοποιείτε; 

 

Ναι 22 19% 

Όχι 61 52% 
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20.Σε ποια social media έχετε συναντήσει το προφίλ της Tράπεζάς σας; 

 

Facebook 32 27% 

Twitter 5 4% 

You Tube 6 5% 

LinkedIn 4 3% 

Κανένα 81 69% 

Άλλο 1 1% 

21.Πόσο χρήσιµο σας φάνηκε το προφίλ αυτό; 

 

1 19 16% 

2 7 6% 

3 29 25% 

4 13 11% 

5 2 2% 
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Η τελευταία ερώτηση αφορά την αξιολόγηση και βαθµολόγηση της σηµασίας της 

εγγύτητας και αποτελεί το κύριο ζήτηµα της έρευνας. Σύµφωνα µε τις απαντήσεις, η 

παροχή λύσεων για την αποπληρωµή δανείων και πιστωτικών καρτών ήταν η 

σηµαντικότερη, µε µικρή διαφορά από τις συµβουλές για τη διαχείριση των χρηµάτων. 

Η γνώµη για την εξυπηρέτηση και τις υπηρεσίες ήταν η λιγότερο σηµαντική από τις 

επιλογές. 

α) Μου προτείνει λύσεις όσον αφορά τις τραπεζικές µου υποχρεώσεις από δάνεια 

και κάρτες. [22.Υποδείξτε πόσο σηµαντικές είναι για εσάς οι παρακάτω ιδιότητες, 

έτσι ώστε να αισθάνεστε ότι η Τράπεζα είναι κοντά σας:] 

 

Πολύ σηµαντικό 68 58% 

Σηµαντικό 36 31% 

Λίγο σηµαντικό 12 10% 

Καθόλου σηµαντικό 1 1% 

β) Μου προτείνει προϊόντα µε βάση τη διερεύνηση των αναγκών µου. 

[22.Υποδείξτε πόσο σηµαντικές είναι για εσάς οι παρακάτω ιδιότητες, έτσι ώστε 

να αισθάνεστε ότι η Τράπεζα είναι κοντά σας:] 

 

Πολύ σηµαντικό 38 32% 

Σηµαντικό 53 45% 
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Λίγο σηµαντικό 21 18% 

Καθόλου σηµαντικό 5 4% 

 

γ) Μου παρέχει σωστές συµβουλές για τη διαχείριση των χρηµάτων µου. 

[22.Υποδείξτε πόσο σηµαντικές είναι για εσάς οι παρακάτω ιδιότητες, έτσι ώστε 

να αισθάνεστε ότι η Τράπεζα είναι κοντά σας:] 

 

Πολύ σηµαντικό 55 47% 

Σηµαντικό 46 39% 

Λίγο σηµαντικό 12 10% 

Καθόλου σηµαντικό 4 3% 

δ) Με κρατάει ενήµερο/-η για θέµατα που µε ενδιαφέρουν και σχετίζονται µε την 

καθηµερινότητά µου, για παράδειγµα πώς µπορώ να µειώσω τα καθηµερινά µου 

έξοδα. [22.Υποδείξτε πόσο σηµαντικές είναι για εσάς οι παρακάτω ιδιότητες, έτσι 

ώστε να αισθάνεστε ότι η Τράπεζα είναι κοντά σας:] 

 

Πολύ σηµαντικό 39 33% 

Σηµαντικό 49 42% 

Λίγο σηµαντικό 23 20% 
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Καθόλου σηµαντικό 6 5% 

ε) Με ενθαρρύνει να εκφράζω τη γνώµη µου για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και 

την εξυπηρέτηση. [22.Υποδείξτε πόσο σηµαντικές είναι για εσάς οι παρακάτω 

ιδιότητες, έτσι ώστε να αισθάνεστε ότι η Τράπεζα είναι κοντά σας:] 

 

Πολύ σηµαντικό 33 28% 

Σηµαντικό 50 43% 

Λίγο σηµαντικό 26 22% 

Καθόλου σηµαντικό 8 7% 

 

4.3. Στατιστική Ανάλυση 

 Στο σηµείο αυτό αξίζει να επισηµάνουµε ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων 

ήταν ηλικίας 25-45 ετών. Η εξοικείωση µε το διαδίκτυο της συγκεκριµένης ηλικιακής 

οµάδας έφτασε το 98%. Ακριβώς αυτό είναι και το κοινό το οποίο στοχεύει κάθε 

τράπεζα να προσελκύσει µέσα από την παρουσία της στα ψηφιακά µέσα κοινωνικής 

δικτύωσης. Στην συγκεκριµένη περίπτωση της Εθνικής τράπεζας αποτελεί τον κύριο 

στόχο της, καθώς θεωρείται από πολλούς µια παραδοσιακή τράπεζα µε ηλικιωµένο 

πελατολόγιο. 

 Προφανώς, το γεγονός ότι σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες χρησιµοποιούν το 

Facebook ήταν αναµενόµενο µε ποσοστό της τάξεως του 91%. Το δεύτερο πιο 

δηµοφιλές κοινωνικό µέσο ήταν µακράν το YouTube µε µια καταµέτρηση του 82% των 

ερωτηθέντων, ακολουθούµενο από το LinkedIn (48%) και το Twitter (25%). Μετά τη 

διεξαγωγή ανάλυσης των απαντήσεων που συγκεντρώθηκαν (µε την βοήθεια του 

προγράµµατος excel), παρατηρούµε τις παρακάτω συσχετίσεις: 
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� Οι ερωτηθέντες τείνουν να χρησιµοποιούν τα social media καθηµερινά ή 

σχεδόν καθηµερινά γεγονός που αποδεικνύει την εξάρτηση και την µεγάλη 

επιρροή που έχουν ή µπορεί να προκαλέσουν στους χρήστες. 

� Επίσης η συντριπτική πλειοψηφία εκτός από το προφανές που είναι η 

ψυχαγωγία και η επικοινωνία µε φίλους, χρησιµοποιεί τα µέσα δικτύωσης 

για ενηµέρωση γεγονός που δείχνει ότι πλέον θεωρούνται αξιόπιστα και 

αρχίζουν να υποκαθιστούν τα κλασικά µέσα ενηµέρωσης αντλώντας και 

αντίστοιχη δυναµική από αυτά. 

� Υπάρχει µια θετική σχέση ανάµεσα στο να είναι ένας πελάτης σε 

περισσότερες από µία τράπεζες και να είναι πελάτης της Εθνικής. Αυτό 

µπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι η Εθνική είναι µια παραδοσιακή 

τράπεζα µε µεγάλο πελατολόγιο και τεράστιο δίκτυο που εξυπηρετεί όλη 

την επικράτεια. 

� Σχετικά µε τα τραπεζικά προϊόντα, το 98% διατηρεί αποταµιευτικό 

λογαριασµό µε τα ποσοστά στα άλλα προϊόντα της τράπεζας να κυµαίνονται 

πολύ χαµηλότερα. Αυτό δικαιολογείται εν µέρει από την φήµη της τράπεζας 

ως αξιόπιστη για αποταµίευση, αλλά δείχνει και την δυνατότητα που 

υπάρχει να επεκτείνει την σχέση της µε τους υφιστάµενους πελάτες. ∆ηλαδή 

θα µπορούσε να δηµιουργήσει πιο στενούς δεσµούς µε την βοήθεια των 

social media, ούτως ώστε να  αποκτήσει ανάλογη φήµη και για τις 

υπόλοιπες παροχές-υπηρεσίες. 

� Υπάρχει µια θετική σχέση ανάµεσα στο να είναι ένας πελάτης της Εθνικής 

και τη χρήση του e-banking (της συγκεκριµένης ηλικιακής οµάδας φυσικά). 

Το γεγονός ότι οι πελάτες είναι εξοικειωµένοι µε τις διαδικτυακές υπηρεσίες 

αποτελεί ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα για το συγκεκριµένο έργο. Παρόλο 

όµως ότι είναι ικανοποιηµένοι από την χρήση του και νιώθουν ασφάλεια, 

ελάχιστοι επισκέπτονται την ιστοσελίδα της τράπεζας. Αυτό προκαλεί 

αρκετά ερωτηµατικά σε συνδυασµό µε τις απαντήσεις περί µη παρουσίας 

της Εθνικής στα social media, µε εξαίρεση το facebook, και της έλλειψης 

διασύνδεσης της ιστοσελίδας της µε αυτά. 

� Εξετάζοντας τις απαντήσεις µεταξύ των αξιολογήσεων της εγγύτητας και 

του εισοδήµατος, συµπεραίνουµε ότι οι χρήστες που έχουν υψηλότερα 

εισοδήµατα (>25.000€) βαθµολόγησαν όλες τις ιδιότητες της εγγύτητας του 

πελάτη ως πιο σηµαντικές. Είναι γνωστό στον τραπεζικό χώρο ότι η αύξηση 
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του διαθέσιµου εισοδήµατος ενός πελάτη σηµαίνει και την επίδειξη 

µεγαλύτερης προσοχής σε αυτόν, και αυτό το εύρηµα το επιβεβαιώνει. 

� Επίσης διαπιστώνουµε ότι υπάρχει µια θετική σχέση µεταξύ του σκοπού που 

οι άνθρωποι χρησιµοποιούν τα social media και της βαθµολογίας σχετικά µε 

την εγγύτητα. Συγκεκριµένα η χρήση για επαγγελµατικούς λόγους και 

επικοινωνία µε φίλους συσχετίζεται µε την σηµαντικότητα της εγγύτητας 

του πελάτη. 

� Όσον αφορά την χρήση συγκεκριµένων µέσων δεν διαφαίνεται καµία 

συσχέτιση µε την εκτίµηση της εγγύτητας του πελάτη. Το µονό 

αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι η πλειοψηφία των χρηστών που 

ενδιαφέρεται για την εγγύτητα χρησιµοποιεί τουλάχιστον δύο social media. 

� Το αν είναι κάποιος πελάτης της Εθνικής ή όχι δεν είχε επίσης σηµαντική 

επίδραση στις αξιολογήσεις της εγγύτητας. Λαµβάνοντας υπόψη όµως το 

γεγονός ότι αρκετοί χρήστες που δεν είναι πελάτες της Εθνικής έδωσαν 

υψηλότερες βαθµολογίες στη σηµασία των ιδιοτήτων της εγγύτητας, 

υποδηλώνει ότι η Εθνική θα είναι σε ευνοϊκή θέση αν προσπαθήσει να την 

ενισχύσει για την προσέλκυση νέων πελατών, οι οποίοι προτιµούν προς το 

παρόν άλλες τράπεζες. 

� Τέλος, συµπεραίνουµε ότι οι χρήστες που εκτιµούν την εγγύτητα προς τον 

πελάτη έχουν την τάση να τηρούν στην τράπεζα περισσότερα τους ενός 

προϊόντα. Αρκετά λογικό εύρηµα από την στιγµή που αυτοί οι πελάτες 

έχουν ανάγκη για καλύτερη, άµεση και ποιοτικότερη ενηµέρωση και 

καθοδήγηση για την σωστή χρήση και τήρηση αυτών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 

 

5.1. Συνεντεύξεις στελεχών της Εθνικής τράπεζας 

 Η συγκεκριµένη µέθοδος πραγµατοποιήθηκε για να εντοπιστούν οι περιορισµοί 

(π.χ. νοµοθεσία ή οι πόροι που απαιτούνται) και οι κίνδυνοι (π.χ. φήµης), που η 

Τράπεζα λαµβάνει ή θα πρέπει να λάβει υπόψη σχετικά µε τα µέσα κοινωνικής 

δικτύωσης. Στο πλαίσιο της έρευνας πραγµατοποιήθηκε επικοινωνία µε εξειδικευµένα 

στελέχη της Εθνικής Τράπεζας από διαφορετικά τµήµατα (∆ιεύθυνση Μάρκετινγκ και 

Επικοινωνίας Οµίλου-κ.Μηλίτση Μαρία, ∆ιευθύντρια Μάρκετινγκ,  ∆ιεύθυνση 

Ηλεκτρονικών Εργασιών και Εναλλακτικών ∆ικτύων-κ.Σαραβάνου Μαρία Χριστίνα, 

Υποδιευθύντρια σχεδιασµού προϊόντων εναλλακτικών δικτύων, ∆ιεύθυνση Νοµικών 

Υπηρεσιών και ∆ιεύθυνση Κανονιστικής Συµµόρφωσης της Τράπεζας και του Οµίλου- 

κ.Τσολάκης ∆ηµήτριος, ∆ικηγόρος του τµήµατος νοµικού ελέγχου νέων προϊόντων). 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα κυριότερα σηµεία των συνεντεύξεων αυτών µε τα 

αντίστοιχα ερωτήµατα. 

 Αρχικά τέθηκε το ερώτηµα σχετικά µε τις διερευνητικές κινήσεις έχει ήδη κάνει 

η Εθνική Τράπεζα για τα social media. Η απάντηση δόθηκε από την κ.Μηλίτση (∆/τρια 

του τµήµατος µάρκετινγκ και υπεύθυνη για τα social media), η οποία αναφέρθηκε ότι 

το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο αποφασίστηκε η έναρξη της παρουσίας της 

Τράπεζας µέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών i-bank, δύο από τις κυριότερες 

ανταγωνίστριες τράπεζες είχαν ήδη ξεκινήσει πριν από αρκετά χρόνια (WINBank, 

Alpha Bank Bonus). Επιπλέον, η χρήση των social media ήταν ήδη διαδεδοµένη και 

καθιερωµένη, δεν αποτελούσε κάτι καινούργιο ή πρόωρο για την πλειοψηφία των 

χρηστών του internet στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό και µε δεδοµένη την φύση των 

υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής εξυπηρέτησης i-bank, οι οποίες απευθύνονται 

κατά κύριο λόγο σε ένα τεχνολογικά εξοικειωµένο κοινό, καθώς και την προτεραιότητα 

της Τράπεζας στην υιοθέτηση και προβολή ενός καινοτόµου, σύγχρονου και δυναµικού 

προφίλ, η παρουσία στα ψηφιακά µέσα δεν απαίτησε ιδιαίτερα εκτεταµένη 

προηγούµενη έρευνα. Θα µπορούσε κανείς να πει ότι µε βάση τα µηνύµατα που έδινε 

το γενικότερο περιβάλλον ήταν µάλλον επιβεβληµένη και ώριµη απόφαση.  



41 

 

 Στην συνέχεια αναζητήθηκε η ύπαρξη κάποιας ειδικής µονάδας διαχείρισης των 

social media. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που συλλέχθηκαν για τη διαχείριση των social 

media accounts των ηλεκτρονικών υπηρεσιών i-bank, η Εθνική Τράπεζα ενεργοποιεί 

στελέχη από αρκετές Μονάδες της, όπως η ∆ιεύθυνση Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 

Οµίλου, η ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικών Εργασιών και Εναλλακτικών ∆ικτύων, ο Τοµέας 

Contact Center, η ∆ιεύθυνση Νοµικών Υπηρεσιών, η ∆ιεύθυνση Κανονιστικής 

Συµµόρφωσης της Τράπεζας και του Οµίλου. Παράλληλα, συνεργάζεται και µε 

εξειδικευµένη στο χώρο των social media εταιρία (monitor.sidebar) για τις ανάγκες: 

1. σχεδιασµού των social media σελίδων, 

2. ανάπτυξης εφαρµογών και περιεχοµένου εντός των social media σελίδων, 

3. 24ωρης παρακολούθησης της κίνησης των σελίδων, 

4. υλοποίησης προωθητικών ενεργειών εντός των sites κοινωνικής δικτύωσης, 

5. δηµιουργίας ηλεκτρονικού διαφηµιστικού υλικού κατάλληλου για τα sites 

κοινωνικής δικτύωσης, 

6. παροχή υποστήριξης στις περιπτώσεις εκδήλωσης κρίσεων, 

7. την άντληση και αξιοποίηση στατιστικών αναφορών σχετικά µε τη χρήση 

και την κατανάλωση του περιεχοµένου από το κοινό.  

Κεντρικό συντονιστικό ρόλο στη διαχείριση των social media accounts του i-bank 

ασκεί η ∆ιεύθυνση Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Oµίλου. 

 Σχετικά µε τους περιορισµούς που υπάρχουν και αν έχει αποκλειστεί κάποιο 

µέσο κοινωνικής δικτύωσης, η απόφαση της Τράπεζας ήταν να επεκταθεί αρχικά η 

παρουσία των ηλεκτρονικών δικτύων εξυπηρέτησης I-bank στα κυριότερα και 

δηµοφιλέστερα κοινωνικά δίκτυα στη χώρα µας YouTube, Facebook, και Twitter. Ο 

λόγος είναι ότι αυτά είναι και τα 3 κοινωνικά δίκτυα που ανταποκρίνονται καλύτερα 

στους στόχους και ταιριάζουν περισσότερο στις ενέργειες και στο περιεχόµενο που 

κατά καιρούς η εταιρεία επιθυµεί να επικοινωνεί µε το ενδιαφερόµενο κοινό. Για τα 

υπόλοιπα κοινωνικά δίκτυα, µέχρι στιγµής, δεν έχει αναπτυχθεί σοβαρό ενδιαφέρον 

παρουσίας του οργανισµού. 

 Όσον αναφορά το προφίλ της Τράπεζας στα µέσα που συµµετέχει και τη 

διατήρηση του κύρους, καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι η Τράπεζα φροντίζει να 

διατηρεί ένα προφίλ ανάλογο του καταναλωτικού κοινού στο οποίο απευθύνεται. Στην 

περίπτωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών i-bank, το κοινό που ενδιαφέρει 

προσδιορίζεται στις ηλικιακές οµάδες 18-24 και 25-34 κατά κύριο λόγο. Το ύφος της 
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επικοινωνίας και του περιεχοµένου στοχεύει στο να είναι φιλικό και προσιτό και να 

προβάλλει ένα καινοτόµο, νεανικό, αισιόδοξο και ζωντανό χαρακτήρα. Πάντα, όµως, 

στο πλαίσιο της ιδιότητας ως τραπεζικό ίδρυµα και του σεβασµού στην µακρόχρονη 

παράδοση της Τράπεζας, γεγονός που επιβάλλει η επικοινωνία να διαπνέεται σε κάθε 

περίπτωση από αξιοπιστία, ήθος και κοινωνική ευαισθησία. 

 Ακολούθησε το ερώτηµα για τον αν η Εθνική ενθαρρύνει την συµµετοχή των 

πελατών της και µε ποιον τρόπο καθώς και αν τελικά επιτυγχάνεται αλληλεπίδραση. 

Σύµφωνα µε το τµήµα µάρκετινγκ η ενθάρρυνση της συµµετοχής των facebook 

χρηστών αποτελεί βασικό στόχο της παρουσίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών i-bank 

στα social media. 

 Τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι από τη φύση τους κατά κύριο λόγο µέσα 

επικοινωνίας µε το κοινό και όχι διαφήµισης. Όσο πιο αµφίδροµης µορφής είναι αυτή η 

επικοινωνία, τόσο περισσότερο επιτυγχάνεται ο στόχος και ο λόγος της απόφασης να 

έχει η τράπεζα παρουσία στα sites κοινωνικής δικτύωσης. Μέσω της δηµιουργίας 

κατάλληλου περιεχοµένου προσπαθεί να εµπνεύσει το ενδιαφέρον για συµµετοχή 

(engagement) του κοινού στη διαδικτυακή κοινότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα 

αποτελούν η παρουσία µε photobooth σε διάφορα συνέδρια ή εκδηλώσεις νεανικής 

επιχειρηµατικότητας, όπου οι συµµετέχοντες µπορούν να φωτογραφηθούν και να 

δηµοσιεύσουν άµεσα τη φωτογραφία τους στη σελίδα του i-bank στο facebook, 

συνοδεύοντάς τη µε τα σχόλια που επιθυµούν και φυσικά µοιράζοντάς τη στους φίλους 

τους. Παράλληλα, η διοργάνωση διαγωνισµών όπου οι χρήστες καλούνται να αφήσουν 

το σχόλιό τους ή και να προσκαλέσουν ανοιχτά ένα φίλο τους να συµµετέχει, κινούνται 

στο ίδιο πνεύµα, ενθάρρυνσης της συµµετοχής. Οι σελίδες παραµένουν ανοικτές στα 

µέλη και σε όσους ενδιαφέρονται να γίνουν µέλη για ανάρτηση περιεχοµένου, 

σχολιασµό και οποιαδήποτε παρέµβαση τηρεί τους κανόνες της αξιοπρεπούς, φιλικής 

και καλοπροαίρετης επικοινωνίας εντός της κοινότητας. Όλα τα σχόλια θετικά ή 

αρνητικά αντιµετωπίζονται µε θετικό πνεύµα, απαντώνται όσο το δυνατό πιο άµεσα στο 

βαθµό που αυτό απαιτείται και καταβάλλεται η µεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια 

εξυπηρέτησης του πελάτη και κάλυψης της ανάγκης που επικοινωνεί. 

 Αξιοσηµείωτη ήταν και η πληροφορία σχετικά µε την επιλογή της στρατηγικής 

επικοινωνίας. Η στρατηγική επικοινωνίας είναι διαφορετική στο βαθµό που και το µέσο 

επικοινωνίας, στη συγκεκριµένη περίπτωση τα social media sites, είναι διαφορετικά 

από τα παραδοσιακά µέσα επικοινωνίας. Η διαφορά έγκειται στο ότι τα sites 

κοινωνικής δικτύωσης δεν αποτελούν ένα ακόµη παραδοσιακό κανάλι επικοινωνίας, 

όπου το εκάστοτε brand αγοράζει χώρο και χρόνο. Ουσιαστικά, αποτελούν ιδιόκτητα 
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κανάλια επικοινωνίας (owned media) που επιτρέπουν στο brand να βρίσκεται σε 

συνεχή, real time επικοινωνία µε τους καταναλωτές και µάλιστα στο δικό τους οικείο 

περιβάλλον. Ωστόσο, το µάρκετινγκ στα social media δεν ήρθε να αντικαταστήσει το 

παραδοσιακό marketing, αλλά να δράσει συµπληρωµατικά µε αυτό στα πλαίσια µίας 

ολοκληρωµένης στρατηγικής marketing. 

 Στην επικοινωνιακή στρατηγική στα social media, η πελατοκεντρική 

προσέγγιση, που αποτελεί πλέον αδιαµφισβήτητη ανάγκη γενικότερα, τοποθετείται στο 

κέντρο της προσπάθειας. Το µάρκετινγκ στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης τοποθετεί τον 

πελάτη στο κέντρο της επικοινωνίας, αναβαθµίζοντας τον ρόλο του. Ο πελάτης 

επιτυγχάνει αµφίδροµη επικοινωνία και διάλογο εντός των online κοινοτήτων, και το 

brand εξανθρωπίζεται αναδεικνύοντας τον καταναλωτή από παθητικό δεκτή µηνυµάτων 

και πληροφοριών σε ενεργό συνοµιλητή και πρωταγωνιστή. 

 Στην καρδιά της στρατηγικής υπάρχουν οι δέκα εντολές του social media 

µάρκετινγκ, όπως αυτές έχουν πάµπολλες φορές εκφραστεί και καταγραφεί από τους 

ειδικούς του χώρου: 

1. Φιλική σελίδα που να ελκύει το ενδιαφέρον 

2. Περιεχόµενο σχετικό µε την υπηρεσία  

3. Περιεχόµενο ποιοτικό, ενδιαφέρον και ελκυστικό για το κοινό  

4. Τακτικές και µεθοδικές δηµοσιεύσεις περιεχοµένου 

5. Ισορροπία στη συχνότητα των δηµοσιεύσεων 

6. Προσωπική σχέση µε τον χρήστη 

7. Ειλικρίνεια και συνέπεια 

8. Άµεση ανταπόκριση 

9. Απάντηση σε όλα τα σχόλια, ακόµη και τα αρνητικά 

10. Συνεχής ενηµέρωση για τις εξελίξεις και προσαρµογή στις αλλαγές 

 Εξίσου σηµαντικά έιναι τα θέµατα µε τα οποία επιλέγει η Τράπεζα να 

εµπλέκεται σε δηµόσιο διάλογο(π.χ. µη εξυπηρετούµενα δάνεια και πλειστηριασµοί, µη 

τραπεζικά θέµατα όπως οικολογία, διαγωνισµοί καινοτοµίας). Όλα τα θέµατα που 

θέτουν οι ενδιαφερόµενοι αντιµετωπίζονται µε το µέγιστο σεβασµό και ειλικρίνεια. 

Είναι πολύ σηµαντικό όλα τα θέµατα να απαντώνται και η πολιτική της Τράπεζας 

απαιτεί όλα τα σχόλια που λαµβάνονται να διαχέονται εντός της επιχείρησης, να 

τίθενται υπόψη των ανώτερων βαθµίδων διοίκησης και να απαντώνται µε τον 

κατάλληλο τρόπο από τον καθ’ ύλην αρµόδιο χώρο εντός του οργανισµού. 
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 ∆εδοµένου ότι η Τράπεζα δε διατηρεί σελίδα στα social media ως Εθνική 

Τράπεζα, αλλά ως υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής εξυπηρέτησης i-bank της 

Εθνικής Τράπεζας, συνήθως δεν αντιµετωπίζει την περίπτωση να απευθύνονται 

ερωτήµατα ή σχόλια που αφορούν γενικής τραπεζικής φύσεως θέµατα. Στο µεγαλύτερο 

µέρος τους τα σχόλια και ερωτήµατα των πελατών αφορούν τα δηµοσιεύµατα που 

αναρτώνται ή απορίες σχετικά µε τον τρόπο πραγµατοποίησης ηλεκτρονικών 

συναλλαγών, τα οποία όπως αναφέρθηκε καταβάλλεται προσπάθεια να απαντώνται µε 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο και στο συντοµότερο δυνατό χρόνο από τα κατά περίπτωση 

καθ’ ύλην αρµόδια στελέχη. 

 Πέρα από αυτό, τα στελέχη φροντίζουν να ενηµερώνονται για τη γενικότερη 

στάση του καταναλωτικού κοινού απέναντι στην Τράπεζα, όπως αυτή εκφράζεται κατά 

καιρούς από το κοινό εντός των sites κοινωνικής δικτύωσης, blogs κλπ., αλλά εκτός 

των δικών της social media σελίδων. Στην περίπτωση αυτή, η µέχρι στιγµής πολιτική 

απαιτεί να µην εµπλέκεται η Τράπεζα σε κάθε συζήτηση που αφορά και 

διαδραµατίζεται στα κοινωνικά δίκτυα αναφορικά µε την ίδια. 

 Η συνέντευξη συνεχίστηκε επικεντώνοντας την συζήτηση στα θέµατα 

ασφάλειας. Η πρώτη ερώτηση είχε σηµείο αναφοράς τους κανόνες που εφαρµόζονται. 

Σύµφωνα µε τα τµήµατα της ∆ιεύθυνσης Νοµικών Υπηρεσιών και Κανονιστικής 

Συµµόρφωσης της Τράπεζας και του Οµίλου οι κανόνες που ορίζουν τη χρήση των 

σελίδων που διατηρούν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες i-bank της Τράπεζας στα sites 

κοινωνικής δικτύωσης έχουν καθοριστεί από τις αρµόδιες Μονάδες της Τράπεζας και 

βρίσκονται ανηρτηµένοι εντός των σελίδων αυτών, καθώς και εντός της εταιρικής 

σελίδας της Τράπεζας στο διαδίκτυο, στην ενότητα των ηλεκτρονικών δικτύων i-bank 

https://www.nbg.gr/el/i-bank/socialmedia.  

 Σχετικά µε την ύπάρξη κάποιας ειδικής ρύθµισης για την πρόσβαση των 

εργαζοµένων και οδηγιών για επιτρεπτή συµπεριφορά, η σηµερινή πολιτική της 

Τράπεζας δεν επιτρέπει την πρόσβαση των εργαζοµένων στα sites κοινωνικής 

δικτύωσης από τον εργασιακό χώρο. Πέρα από αυτό, εκτός εργασιακού χώρου, ισχύουν 

οι κανόνες που ορίζουν την αποδεκτή χρήση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης από τα 

ίδια τα µέσα, καθώς και οι κανόνες χρήσης που ορίζονται από τους φορείς που 

διαχειρίζονται τις εκάστοτε εταιρικές σελίδες και οι οποίοι ισχύουν για όλους τους 

χρήστες ανεξάρτητα από το αν φέρουν την ιδιότητα του εργαζόµενου στην Τράπεζα ή 

όχι.  
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 Τέλος έγινε έρευνα για το αν διατηρεί κάποιο antivirus ή κωδικούς ασφάλειας ή 

άλλους µηχανισµούς ελέγχου, καθώς και αν υπάρχει κίνδυνος εκµετάλλευσης του 

ονόµατος και του προφίλ για παραπλάνηση και εξαπάτηση χρηστών. Σύµφωνα µε τις 

πληροφορίες που παρήχαν τα αντίστοιχα τµήµατα, τα sites κοινωνικής δικτύωσης είναι 

web based πλατφόρµες οι οποίες δεν απαιτούν κατέβασµα κάποιου προγράµµατος ή 

εγκατάσταση λογισµικού στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές της Τράπεζας και δεν 

έχουν κατά κανόνα κανένα τρόπο επαφής µε τα λειτουργικά υπολογιστικά συστήµατα 

του οργανισµού. Για τη διαχείριση των social media σελίδων απαιτείται η ύπαρξη της 

δυνατότητας πρόσβασης σε αυτές συγκεκριµένων στελεχών µε χρήση κωδικού (admin). 

Τα στελέχη αυτά ανήκουν στη ∆ιεύθυνση Μάρκετινγκ. ∆ε συµµετέχουν στα 

δικαιώµατα διαχείρισης των σελίδων στελέχη από άλλους χώρους της Τράπεζας, 

προκειµένου να διαφυλάσσεται η συντονισµένη και κεντρικά εγκεκριµένη τήρηση µιας 

ενιαίας στρατηγικής όσον αφορά την ανάρτηση περιεχοµένου ή απαντήσεων, χειρισµού 

κρίσιµων καταστάσεων κλπ. 

 Πέραν αυτού, όλα τα δηµοσιεύµατα ή απαντήσεις σε δηµοσιεύµατα χρηστών 

που αναρτώνται στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης τίθενται υπόψη και λαµβάνουν 

έγκριση από πολλές εµπλεκόµενες Μονάδες, όπως αυτές που αναφέρθηκαν στην αρχή, 

δηλαδή ∆ιεύθυνση Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Οµίλου, αρµόδιες κατά περίπτωση 

Προϊοντικές Μονάδες, ο Τοµέας Contact Center, η ∆ιεύθυνση Νοµικών Υπηρεσιών, η 

∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικών Εργασιών και Εναλλακτικών ∆ικτύων, η ∆ιεύθυνση 

Κανονιστικής Συµµόρφωσης της Τράπεζας και του Οµίλου. Έτσι, εξασφαλίζεται στο 

µεγαλύτερο δυνατό βαθµό η ακρίβεια και ορθότητα των πληροφοριών που 

δηµοσιεύονται σε καθηµερινή βάση. 

5.2. Συνεντεύξεις µε ειδικούς των social media 

 Η δεύτερη φορά που χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος των συνεντεύξεων ήταν για 

να ληφθούν µερικές ιδέες σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα των συστάσεων για την 

παρουσία της Τράπεζας στα social media από ανθρώπους που ασχολούνται 

επαγγελµατικά µε αυτά, το διαδίκτυο και τα συστήµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Στους ερωτηθέντες προτάθηκε και η ιδέα για την δηµιουργία µιας νέας πλατφόρµας της 

Εθνικής τράπεζας µε στόχο της επέκταση της παρουσίας της στα social media καθώς 

και την προσέλκυση µεγαλύτερου κοινού. Παρακάτω, παρουσιάζονται τα κυριότερα 

σηµεία των συνεντεύξεων αυτών. 
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 Η πρώτη συνέντευξη πραγµατοποιήθηκε µε τον κ. Λάµπρο Φωτιάδη, 

Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Μηχανικό Υπολογιστών µε εκτεταµένη εµπειρία στα 

ψηφιακά κοινωνικά πολυµέσα. Σύµφωνα µε τον ίδιο η ιδέα για δηµιουργία µιας νέας 

πλατφόρµας φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα και ταυτόχρονα εφικτή. Ωστόσο, το κλειδί 

είναι να βρεθεί ο κατάλληλος τρόπος για την προσέλκυση των χρηστών που θα 

αποτελέσουν τον αρχικό πυρήνα των οπαδών. Αν θα είναι ικανοποιηµένοι η πλατφόρµα 

θα αρχίσει να διαφηµίζεται από τους ίδιους. Επιπλέον, προκειµένου να κερδίσει έδαφος 

για το µέσο χρήστη, θα πρέπει να παρέχει ειδικά κίνητρα. Η παροχή πληροφοριών από 

πολλαπλές διαφορετικές πηγές θα µπορούσε να λειτουργήσει προς αυτή την 

κατεύθυνση, καθώς ο χρήστης δεν θα είναι υποχρεωµένος να αλλάξει τοποθεσίες, αλλά 

θα µπορεί να βρει όλες τις πληροφορίες που επιθυµεί ταυτόχρονα. 

  Όσον αφορά τις απαραίτητες προσφυγές, θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει µια 

οµάδα που θα ασχοληθεί αποκλειστικά µε το έργο αυτό. ∆εδοµένου ότι η ποιότητα και 

η αξιοπιστία των άρθρων που θα αναδηµοσιεύονται θα διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο 

στην επιτυχία της όλης προσπάθειας, πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας 

δηµοσιογράφος, ο οποίος θα ασχοληθεί µε τη διαλογή και τη δηµοσίευση των άρθρων. 

Εναλλακτικά, θα µπορούσε να υπάρχει µια σύνδεση µε ορισµένες έγκυρες ιστοσελίδες, 

η οποία θα δώσει στην πλατφόρµα τη δυνατότητα να αναδηµοσιεύει αυτόµατα τα 

δεδοµένα. Αυτό όµως απαιτεί ειδικές άδειες και εγκρίσεις. 

 Τέλος, για το περιεχόµενο των σχολίων θα πρέπει να γίνεται έλεγχος και να 

διαγράφονται τυχόν καταχρηστικές ή προσβλητικές φράσεις. Για να επιτύχει καλύτερα 

αποτελέσµατα θα ήταν προτιµότερο να συνδυάσει ειδικευµένο προσωπικό και ένα 

σύστηµα ελέγχου υψηλής ποιότητας. Ωστόσο, ο ίδιος δεν συνιστά τη διαγραφή 

αρνητικών σχολίων. 

 Η δεύτερη συνέντευξη πραγµατοποιήθηκε µε τον κ. Χριστόφορο Ροδίτη, ιδρυτή 

και ∆ιευθύνων σύµβουλο της εταιρείας Kinkle για τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο 

οποίος συµµετέχει ενεργά σε ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων των ψηφιακών µέσων, 

όπως το blogging, την ανάπτυξη κοινότητας και τη διαχείριση σε επαγγελµατικό 

επίπεδο. Οι πληροφορίες που παρέχονται συνοψίζονται παρακάτω. Σύµφωνα µε τον 

ίδιο, υπό τις παρούσες συνθήκες, όπου οι ελληνικές τράπεζες φαίνεται να έχουν χάσει 

την αξιοπιστία τους, η εισαγωγή στον κόσµο των ψηφιακών µέσων δικτύωσης 

προσφέρει µια ευκαιρία για να επιτευχθεί η άµεση επαφή µε τους πελάτες, ιδίως από τα 

µέσα αυτά που ως επί το πλείστον χαρακτηρίζονται από ειλικρίνεια και αυθεντικότητα. 
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 Η γνώµη του ήταν να µην δηµιουργηθεί άλλο ένα εταιρικό blog. Επιβάλλεται οι 

τράπεζες να δούνε πέρα από το δικό τους περιβάλλον και να αποδείξουν ότι 

πραγµατικά νοιάζονται για τους πελάτες που είναι απογοητευµένοι. Σε αυτή την 

κατεύθυνση θα πρέπει να ξεκινήσουν µια πλατφόρµα που να διαχωρίζεται από την 

κύρια ιστοσελίδα της Εθνικής τράπεζας. Με αυτό τον τρόπο, οι χρήστες δεν θα 

αντιµετωπίζουν την πλατφόρµα µε καχυποψία, ενώ την ίδια στιγµή θα πρέπει να 

γνωρίζουν τι να περιµένουν και να µένουν ικανοποιηµένοι από τις παρεχόµενες 

πληροφορίες. Μια ενδιαφέρουσα ιδέα θα ήταν να ξεκινήσει µια πλατφόρµα ως πύλη µε 

κοινωνικά στοιχεία. 

 Ένα πολύ σηµαντικό βήµα θα είναι να βρει τον κατάλληλο τρόπο για να 

προσελκύσει τους χρήστες που θα αποτελέσουν τον αρχικό πυρήνα των οπαδών. Αυτό 

αποτελεί την κυρίαρχη στρατηγική µάρκετινγκ στα social media και έχει οφέλη όχι 

µόνο όσον αφορά την προσέλκυση της προσοχής του χρήστη, αλλά και τη διατήρηση 

και τη συνεχή βελτίωσή της. Προς αυτή την κατεύθυνση θα βοηθούσε η συµπλήρωση 

του portal µε φωτογραφίες, βίντεο ή ακόµα και εκθέσεις µε κοινωνική αξία που θα 

προσελκύσουν την προσοχή των χρηστών και θα τους παρακινήσει να τα µοιραστούν 

και να τα σχολιάσουν. 

 Επίσης ο ερωτώµενος εξήγησε τα πλεονεκτήµατα της τεχνολογίας RSS. Το 

RSS, όπως αναφέρθηκε και στο πρώτο κεφάλαιο, είναι µια µορφή τροφοδοσίας του 

web που χρησιµοποιείται για την συχνή δηµοσίευση ενηµερωµένων εργασιών όπως 

καταχωρήσεις σε blog και τίτλους ειδήσεων. Αυτή η τεχνολογία δίνει την ευκαιρία να 

συλλέγονται νέα, δηµοσιεύσεις και άλλες ιστορίες µε το ίδιο θέµα αλλά από 

διαφορετικές ιστοσελίδες.  

Ένας άλλος τρόπος αποτελεί η δηµιουργία περιεχοµένου µε στόχο την 

πρόσκληση για δράση. Πιο συγκεκριµένα η πρόσκληση για δράση θα µπορούσε να 

είναι µια πρόταση να µοιραστούν ένα άρθρο ή να κάνουν ένα σχόλιο ή να λάβουν 

µέρος σε µια συγκεκριµένη δραστηριότητα στον πραγµατικό κόσµο, όπως η 

αναδάσωση µιας περιοχής, ο καθαρισµός µιας παραλίας ή ακόµα και δωρεά για ένα 

σκοπό. Η προβολή βίντεο και φωτογραφιών από τις δραστηριότητες αυτές στην 

ιστοσελίδα θα ήταν ένας καλός τρόπος για να πείσει τους οπαδούς για την 

αυθεντικότητα της προσπάθειας και να κερδίσει την εµπιστοσύνη τους. 
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 Πρωταρχικός στόχος της πύλης είναι η δηµιουργία µιας κοινότητας. Οι χρήστες 

θα πρέπει να ενθαρρύνονται όχι µόνο να σχολιάσουν ή να βαθµολογήσουν τα άρθρα, 

αλλά και να µοιραστούν και να δηµιουργήσουν τα δικά τους. Η σύνδεση στην πύλη 

αυτή χρησιµοποιώντας µια υπάρχουσα διαδικτυακή ταυτότητα θα µπορούσε να 

βοηθήσει, δεδοµένου ότι αποκοµίζει πολλαπλά οφέλη τόσο για τον χρήστη όσο και για 

την ιστοσελίδα. Οι χρήστες θα µπορούν εύκολα να συνδεθούν χωρίς να απαιτούνται 

νέοι κωδικοί πρόσβασης. Από την άλλη πλευρά, η ιστοσελίδα αποκτά πρόσβαση στα 

δεδοµένα των χρηστών στα social media, όπως το Facebook, και τη δυνατότητα να 

συλλέξει δεδοµένα για τη δηµιουργία στατιστικών. 

 Τέλος, για να επιτευχθεί υψηλή συµµετοχή είναι σηµαντική και η χρήση 

παιχνιδιών, τα οποία προκαλούν υψηλότερη εµπλοκή. Στον κόσµο των social media η 

συµµετοχή µετριέται µε τις συνδέσεις, τα σχόλια, τις κριτικές και άλλα παρόµοια. Κάθε 

δράση έχει τη δική της αξία και ο συνδυασµός των ενεργειών αυτών αυξάνει την αξία 

γεωµετρικά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

6.1. Βασική ιδέα 

Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα ευρήµατα της έρευνας καταλήγουµε στον 

τρίτο στόχο, που είναι η ανάπτυξη προτάσεων σχετικά µε την επιλογή της Εθνικής 

Τράπεζας να επενδύσει περαιτέρω στα social media. Για να επιτευχθεί αυτό, όπως έχει 

ήδη αναφερθεί στην ενότητα της Μεθοδολογίας, πρέπει πρώτα απ 'όλα να ληφθούν 

υπόψη τυχόν περιορισµοί (π.χ. νοµοθεσία ή πόροι που απαιτούνται) και κίνδυνοι (π.χ. 

φήµης). Αφού µελετήθηκαν προσεκτικά τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από τις 

συνεντεύξεις µε τα εξειδικευµένα στελέχη της Εθνικής, συνδυάζοντάς τα µε τα 

ευρήµατα από ολόκληρη την έρευνα (πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια) καταλήγουµε 

στην ιδέα σύστασης µιας νέας εφαρµογής-πλατφόρµας.  

Η νέα πύλη θα πρέπει να διαχωριστεί πλήρως από την αρχική σελίδα της 

Τράπεζας, κάτι που δεν συµβαίνει µε την υφιστάµενη προσπάθεια που έχει γίνει το 

τελευταίο διάστηµα µε τον i-bank το οποίο προωθείται ήδη µέσω τριών µέσων 

(YouTube, Facebook και Τwitter). Η τράπεζα θα µπορούσε να αποφασίσει σχετικά µε 

την έναρξη ενός νέου site µε δική του διεύθυνση URL, χωρίς σύνδεση στην αρχική 

σελίδα της. Αυτό θα εξυπηρετήσει το στόχο για την προσέλκυση όχι µόνο των 

υφιστάµενων πελατών αλλά και νέων. Ως εκ τούτου, θα φαίνεται πιο φιλικό για τους 

υποψήφιους πελάτες να εγγραφούν σε µια πλατφόρµα που δεν θα συνδέεται άµεσα µε 

την τράπεζα. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τις απόψεις των ειδικών των social media, 

σύµφωνα µε τις οποίες οι χρήστες προτιµούν συνήθως ανεξάρτητες ιστοσελίδες από 

την εταιρική για να συµµετέχουν. Επιπλέον, η τράπεζα δεν θα χάσει την ακεραιότητα 

της ταυτότητας της και θα είναι σε θέση να διατηρήσει το κύρος της. Τέλος, θα µπορεί 

να αξιοποιήσει τη νέα αξία που δηµιουργείται, αφού σε όλη τη πλατφόρµα θα υπάρχουν 

σύνδεσµοι µε την αρχική σελίδα της Εθνικής τράπεζας και άλλα µηνύµατα για την 

προώθηση συγκεκριµένων προϊόντων. 

Σύµφωνα µε τους ειδικούς, η δηµιουργία µιας ξεχωριστής πλατφόρµας 

θεωρείται ως η καλύτερη επιλογή για µια εταιρεία. Με αυτό τον τρόπο οι εταιρείες 

µπορούν να έχουν τον απόλυτο έλεγχο. Το µειονέκτηµα είναι ότι δεν µπορούν να 
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κερδίσουν από όλα αυτά τα εργαλεία µάρκετινγκ που προσφέρουν τα ιστολόγια. 

Παρόλα αυτά, µπορούν να συγχρονίσουν τη δική τους πλατφόρµα για παράδειγµα µε 

άλλες ψηφιακές κοινότητες όπως το Twitter ή το Blogger. Έτσι εκµεταλλεύονται και τα 

εργαλεία µάρκετινγκ αυτών των κοινωνικών µέσων για να προσελκύσουν νέους 

οπαδούς. 

Το µεγαλύτερο µειονέκτηµα της λειτουργίας ενός νέου site ξεχωριστά από την 

ιστοσελίδα της εταιρείας, αντί να δηµιουργήσει ένα micro site, αφορά στο βαθµό τον 

οποίο αυτή η νέα ιστοσελίδα θα εµφανίζεται στα αποτελέσµατα των µηχανών 

αναζήτησης. Αυτό είναι λογικό, δεδοµένου ότι όταν µια επιχείρηση φιλοξενεί ένα 

micro site ή ένα blog ως υποκατάλογο της αρχικής σελίδας, αναγνωρίζεται το ίδιο από 

τις µηχανές αναζήτησης όπως το Google.  

Οι χρήστες της πλατφόρµας αυτής θα µπορούσαν να είναι υφιστάµενοι πελάτες 

της Εθνικής ή και εν δυνάµει. Η πύλη µπορεί να αποτελέσει ένα αποτελεσµατικό τρόπο 

για την προσέλκυση νέων πελατών, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την βιβλιογραφική 

ανασκόπηση (ενότητα: Word of mouth). Η εγγραφή θα απαιτείται για όσους επιθυµούν 

να έχουν πλήρη πρόσβαση στο περιεχόµενο της πλατφόρµας ή επιθυµούν να 

διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους. Ωστόσο, για την προσέλκυση των µη χρηστών θα 

πρέπει να επιτρέπεται η ελεύθερη πρόσβαση σε ορισµένα θέµατα, καθώς και σε τεστ, 

κουίζ ή κληρώσεις. Όταν ένας χρήστης αποφασίσει να εγγραφεί ώστε να είναι σε θέση 

να αλληλεπιδρά στην πλατφόρµα θα έχει δύο επιλογές: Η πρώτη επιλογή θα είναι να 

εγγραφεί χρησιµοποιώντας το υφιστάµενο προφίλ του στο Facebook και το δεύτερο θα 

είναι δίνοντας µια έγκυρη διεύθυνση e-mail. Η πρώτη επιλογή είναι προτιµότερη για 

την Τράπεζα δεδοµένου ότι: α) παρέχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδοµένα των 

χρηστών όπως οι καταναλωτικές συνήθειες και η συναλλακτική συµπεριφορά, και 

εξασφαλίζει το συγχρονισµό των δύο προφίλ, στο Facebook και την πλατφόρµα. Η 

δεύτερη επιλογή µπορεί να προτιµάται από τους χρήστες που δεν επιθυµούν να 

παρέχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδοµένα ή δεν έχουν σελίδα στο Facebook. 

Σύµφωνα µε τα στελέχη της Εθνικής, η πολιτική ασφάλειας και προσωπικών 

δεδοµένων θα καθοριστούν από την αρµόδια υπηρεσία της Τράπεζας, όπως ήδη 

συµβαίνει για την υφιστάµενη παρουσία της στα social media. 

Τέλος, οι χρήστες της πύλης θα είναι σε θέση να δηµιουργήσουν προφίλ, να 

σχολιάσουν και να µοιραστούν εµπειρίες, να δηµιουργήσουν φιλίες, οµάδες, κοινότητες 

και να ανταλλάσσουν µηνύµατα. Μερικοί από αυτούς θα έχουν το ρόλο των 
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συνδέσµων, οι οποίοι µε τον µεγάλο αριθµό επαφών τους θα βοηθήσουν την 

πλατφόρµα να γίνει µια τάση (σύµφωνα µε την βιβλιογραφία στην ενότητα: Η εικόνα 

της επιχείρησης µέσα από τα social media). Επίσης, θα συµµετέχουν σε δραστηριότητες 

που θα παρέχονται (πρόσκληση για δράση, πρωτοβουλίες) και θα προσκαλούν τους 

φίλους τους. Σε αυτό το πλαίσιο, η νέα πλατφόρµα θα ικανοποιήσει πλήρως τον ορισµό 

των ψηφιακών µέσων κοινωνικής δικτύωσης, που παρέχεται από τους Kaplan και 

Haenlein (2010), σύµφωνα µε τον οποίο τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι «µια 

οµάδα εφαρµογών µε βάση το ∆ιαδίκτυο που στηρίζεται στις ιδεολογικές και 

τεχνολογικές βάσεις του Web 2.0 και που επιτρέπουν τη δηµιουργία και την ανταλλαγή 

των UGC». 

6.2.Περιεχόµενο της Πλατφόρµας 

Για  την ανάπτυξη ενός υλοποιήσιµου σχεδίου θα πρέπει να ανατρέξουµε στην 

πρωτογενή έρευνα, λαµβάνοντας υπόψη ότι απώτερος στόχος αποτελεί για την τράπεζα 

η ενίσχυση της εικόνας ως προς την εγγύτητα προς τον πελάτη. Σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα, οι ερωτηθέντες θα εκτιµήσουν κατά σειρά προτεραιότητας: α) την 

ικανότητα της τράπεζας να προτείνει λύσεις σε πελάτες που έχουν προβλήµατα µε την 

αποπληρωµή δανείων και πιστωτικών καρτών, β) την ικανότητα να παρέχει σωστές 

συµβουλές για τη διαχείριση των χρηµάτων και γ) την ικανότητα να κρατάει ενήµερους 

τους πελάτες για θέµατα που τους ενδιαφέρουν και αφορούν την καθηµερινή τους ζωή, 

όπως για παράδειγµα τη µείωση των καθηµερινών εξόδων τους. 

Για λόγους τραπεζικού απορρήτου, θεωρείται αδύνατη η παροχή 

εξατοµικευµένων συµβουλών σχετικά µε τα χρέη µέσω των ψηφιακών κοινωνικών 

µέσων. Σε αυτό το πλαίσιο, η βασική ιδέα της πλατφόρµας θα είναι η εξοικονόµηση και 

η σωστή διαχείριση των χρηµάτων. Για το σκοπό αυτό θα µπορούσε να χωριστεί σε 

τρεις µεγάλες κατηγορίες ενδιαφέροντος: α) Ενέργεια - Οικολογία, β) 

επιχειρηµατικότητα και γ) διαχείριση χρηµάτων. 

Α) Ενέργεια – Οικολογία 

Τα βασικά σηµεία της συγκεκριµένης κατηγορίας θα είναι τα εξής: 

α) Ανακύκλωση: Μια λίστα µε τις θέσεις σε όλες τις µεγάλες ελληνικές πόλεις, όπου 

µπορεί κανείς να ανακυκλώσει ηλεκτρονικά, tonners κλπ. Οι χρήστες θα έχουν την 

ευκαιρία να εµπλουτίσουν τη συγκεκριµένη λίστα αναλόγως. 
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β) Θέρµανση και εναλλακτικές πηγές ενέργειας: Άρθρα και µελέτες από αξιόπιστες 

πηγές θα αναρτηθούν, ενώ θα ενθαρρύνεται η συζήτηση και η ανταλλαγή απόψεων. 

γ) Πράσινα ∆άνεια: Θα παρέχονται πληροφορίες σχετικά µε τις επιδοτήσεις, ενώ οι 

χρήστες θα έχουν την ευκαιρία να εκτιµήσουν το ποσό της επιδότησης ανάλογα µε το 

εισόδηµά τους. Τέλος, θα υπάρχει και µια διακριτική αναφορά σχετικά µε τις 

δυνατότητες δανειοδότησης που παρέχονται από την Εθνική τράπεζα. 

ε) Εξοικονόµηση ενέργειας: Θα δίνονται απλές συµβουλές σχετικά µε τη διατήρηση της 

ενέργειας στο σπίτι, ενώ οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τις δικές 

τους ιδέες. 

στ) Οικολογικές µεταφορές: Μια ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στο αυτοκίνητο και γενικά 

τις µεταφορές, όπως για παράδειγµα την οικονοµική οδήγηση, τα ποδήλατα, το 

εναλλακτικό καύσιµο, τα υβριδικά αυτοκίνητα κ.α. Οι χρήστες θα πρέπει να 

ενθαρρύνονται να εκφράσουν την προσωπική τους εµπειρία. 

Β) ∆ιαχείριση χρηµάτων 

α) Εκπαίδευση: Μια µηχανή αναζήτησης για υποτροφίες που προσφέρονται σε Έλληνες 

φοιτητές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό θα πρέπει να αναπτυχθεί και να προσφέρεται 

µέσω της πλατφόρµας. Επίσης χρήσιµο θα ήταν και ένα πρόγραµµα υπολογισµού του 

κόστους της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης. Σε αυτό το σηµείο θα µπορούσε να υπάρχει 

αναφορά σε συγκεκριµένα προγράµµατα άντλησης κεφαλαίων (όπως για παράδειγµα το 

πρόγραµµα της Εθνικής Τράπεζας σε συνεργασία µε την Bankassurance  «Εφάπαξ 

Παιδικό Εθνικής» και το «Σπουδάζω») και ενδεικτικά παραδείγµατα των πιθανών 

αποδόσεων.  

β) Κατανάλωση: Το τµήµα αυτό θα προσφέρει µια απλή αριθµοµηχανή, προκειµένου οι 

χρήστες να υπολογίζουν το εισόδηµα τους έναντι των εξόδων και θα τους βοηθάει να 

οργανώσουν τον προσωπικό τους προϋπολογισµό. Ακόµα θα έχουν τη δυνατότητα να 

λάβουν ένα κουίζ για να µάθουν σε ποια κατηγορία καταναλωτών ανήκουν και 

συνεπώς πώς να διαχειρίζονται τις καταναλωτικές τους συνήθειες. Τέλος, θα πρέπει να 

παρέχονται απλές συµβουλές για τον περιορισµό του καθηµερινού κόστους ή την 

εξοικονόµηση χρηµάτων, όπως για παράδειγµα πώς να επωφεληθούν από τα 

συστήµατα ανταµοιβής των καταστηµάτων ή τις τράπεζες. Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει 
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να γίνει αναφορά στο νέο πρωτοποριακό πρόγραµµα επιβράβευσης «Go4more» της 

Εθνικής Τράπεζας που ανταµείβει την συνολική σχέση µε τον πελάτη. 

Γ) Επιχειρηµατικότητα 

α) Θα υπάρχει ενηµέρωση για όλες τις επιχορηγήσεις που ισχύουν κατά τη διάρκεια 

µιας συγκεκριµένης χρονικής περιόδου, τις αναγκαίες προϋποθέσεις και τους αρµόδιους 

φορείς, έτσι ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι επιχειρηµατίες να είναι σε θέση να 

συγκεντρώσουν τις πληροφορίες που χρειάζονται. 

β) Η πλατφόρµα θα παρέχει επίσης συµβουλές στους νέους επιχειρηµατίες σχετικά µε 

τις αρµόδιες αρχές, τις διαδικασίες και την τεκµηρίωση, δηλαδή όλα τα απαιτούµενα 

για τη δηµιουργία µιας νέας επιχείρησης. 

γ) Θα µπορούσε να διοργανωθεί και ένας διαγωνισµός για την καλύτερη 

επιχειρηµατική ιδέα µε βραβείο για παράδειγµα ένα δάνειο µε ευνοϊκούς όρους, σε 

συνεννόηση πάντα και µε την εκ των προτέρων έγκριση όλων των σχετικών τµηµάτων. 

δ) Θα υπάρχει µια σύνδεση µε το YouTube, προκειµένου οι πελάτες να µπορούν να 

παρακολουθούν ένα σύντοµο βίντεο όπου πετυχηµένοι επιχειρηµατίες θα παρουσιάζουν 

τις δικές τους εµπειρίες, τις δυσκολίες που αντιµετωπίσαν και τους τρόπους µε τους 

οποίους κατάφεραν να τις ξεπεράσουν. 

 Η πλατφόρµα δεν θα είναι στατική, αλλά συνεχώς θα εξελίσσεται, θα 

συµµορφώνεται µε τους γενικούς όρους, όπως υπαγορεύονται από τις ανάγκες των 

χρηστών και γενικά του κοινωνικo-οικονοµικού περιβάλλοντος. Τα άρθρα και οι 

δηµοσιεύσεις θα ενηµερώνονται καθηµερινά και θα εµφανίζεται η σχετική ένδειξη 

«νέα» σε κάθε πρωτοεµφανιζόµενη ανάρτηση. Επιπλέον, θα υπάρχει η δυνατότητα οι 

χρήστες να βαθµολογήσουν κάθε άρθρο, ενώ τα πιο δηµοφιλή άρθρα θα εµφανίζονται 

στην αρχική σελίδα, ώστε να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των πιθανών χρηστών. Όπως 

αναφέρθηκε ήδη στην βιβλιογραφική ανασκόπηση, οι αξιολογήσεις βοηθούν τους 

χρήστες να εντοπίζουν υψηλής ποιότητας περιεχόµενο στα social media. 
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6.3.Προώθηση της Πλατφόρµας 

Σχετικά µε την προώθηση της πλατφόρµας, όπως προκύπτει από τις 

συνεντεύξεις µε τους ειδικούς των social media, το πιο σηµαντικό βήµα είναι η 

προσέλκυση του αρχικού πυρήνα των πελατών και η επιθυµία να τη χρησιµοποιήσουν. 

Μόλις ξεκινήσει η χρήση της και εφόσον είναι αρεστή, στην συνέχεια θα 

αυτοπροωθείται. Εποµένως η δηµιουργία µιας κοινότητας θα είναι ο πρώτος στόχος. Οι 

χρήστες θα πρέπει να ενθαρρύνονται όχι µόνο να σχολιάζουν ή να βαθµολογούν τα 

άρθρα, αλλά και να µοιράζονται ή ακόµα και να δηµιουργούν τα δικά τους. Αυτό θα 

µπορούσε να επιτευχθεί µέσω προσκλήσεων των χρηστών για την υποβολή σχόλιων, 

εµπειριών ή ακόµα και φωτογραφιών για να τις µοιραστούν µε τους υπόλοιπους. 

Επίσης, κοινωνικές συνδέσεις θα µπορούσαν να προστεθούν σε αυτή την κατεύθυνση. 

Εκτός του ότι δίνουν ελεύθερη πρόσβαση στα δεδοµένα των χρηστών στα social media 

όπως το Facebook, αποτελούν ευκαιρία άντλησης δεδοµένων και δηµιουργίας δωρεάν 

στατιστικών υψηλής κοινωνικής αξίας. Τέλος, προκειµένου οι χρήστες να συνδέονται 

µεταξύ τους, η εταιρεία πρέπει να γνωρίζει ποια είναι τα κοινά κοινωνικά 

χαρακτηριστικά τους (βιβλιογραφική ανασκόπηση, ενότητα: Το πλαίσιο κηρήθρα). 

Η πλατφόρµα δύναται να προωθηθεί µέσω του δικτύου καταστηµάτων της 

Εθνικής τράπεζας µε φυλλάδια, αφίσες κλπ., όπως εφαρµόζεται ήδη για τα υφιστάµενα 

προϊόντα της. Θα µπορούσε επίσης να προωθηθεί µέσω ενός σύντοµου και έξυπνου 

τηλεοπτικού σποτ ή µε την ανάληψη χορηγίας µιας τηλεοπτικής εκποµπής. Οι χρήστες 

του e-banking της Τράπεζας θα µπορούν να ενηµερωθούν για την έναρξη της νέας 

πλατφόρµας online, ενώ σχετικές πληροφορίες θα περιλαµβάνονται σε κάθε 

ενηµερωτικό φυλλάδιο. 

Μια οµάδα σχετικά µε την πλατφόρµα µπορεί να δηµιουργηθεί στο Facebook 

(σύµφωνα µε την πρωτογενή έρευνα άλλωστε το 91% είναι χρήστες αυτού). Η σελίδα 

αυτής της οµάδας θα πρέπει να ενηµερώνεται µε νέα άρθρα ή σχόλια που 

δηµοσιεύονται στην πλατφόρµα. Ωστόσο, οι χρήστες του Facebook δεν θα είναι σε 

θέση να διαβάσουν το περιεχόµενο, αλλά µόνο τον τίτλο. Για να διαβάσουν ολόκληρο 

το άρθρο, θα πρέπει να συνδεθούν στο portal. Επιπλέον, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η 

πλατφόρµα θα πρέπει να συγχρονιστεί µε άλλα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το 

Twitter, το Facebook και το LinkedIn. Αυτός ο συγχρονισµός θα δώσει την ευκαιρία 

κάθε φορά που ένας χρήστης της πλατφόρµας  τοποθετείται σε ένα θέµα, να 

εµφανίζεται αµέσως στο συγχρονισµένο προφίλ στο Facebook, ούτως ώστε οι φίλοι 
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του/της να δεχτούν την ειδοποίηση και να την ακολουθήσουν. Το ίδιο θα συµβεί και µε 

τους λογαριασµούς στο Twitter, όπου η επικεφαλίδα του θέµατος θα ακολουθείται από 

µια σύνδεση µε την πλατφόρµα. 

Ένας άλλος τρόπος για την προώθηση είναι να εµφανίζεται στο Google. Κατά 

την διαδικασία αναζήτησης στο Google χρησιµοποιώντας µία από τις λέξεις-κλειδιά της 

πλατφόρµας, µια διαφήµιση θα εµφανίζεται δίπλα στα αποτελέσµατα αναζήτησης. Με 

ένα απλό «κλικ» οι χρήστες θα είναι σε θέση να µάθουν περισσότερα σχετικά µε αυτή 

και να την επισκεφτούν. 

Μια πιθανή επέκταση του συστήµατος θα ήταν να µετατρέψει µερικά 

επιλεγµένα καταστήµατα της τράπεζας σε δωρεάν WiFi hotspots. Οι πελάτες θα πρέπει 

πρώτα να συνδεθούν στο portal προκειµένου να συνδεθούν µε το διαδίκτυο. Αυτή είναι 

µια επιτυχηµένη τακτική που ακολουθείται στο εξωτερικό κυρίως από µεγάλα 

ξενοδοχεία. 

Τέλος, και ειδικά για το χρονικό διάστηµα λανσαρίσµατος της πλατφόρµας, θα 

µπορούσε να πραγµατοποιηθεί µια συγκεκριµένη καµπάνια, σύµφωνα µε την οποία οι 

χρήστες που θα εγγραφούν στην πλατφόρµα εντός συγκεκριµένης προθεσµίας θα 

κερδίζουν µπόνους επιστροφής στις πιστωτικές κάρτες που κατέχουν (όπως 

εφαρµόζεται από το τµήµα µάρκετινγκ της Τράπεζας για κάθε νέο προϊόν). 

Το επόµενο βήµα είναι να βρεθεί ένας τρόπος για την διατήρηση των χρηστών 

και την παροχή του κατάλληλου περιεχοµένου ώστε να προσελκύσει νέους πελάτες. 

Στο πλαίσιο αυτό δεν αρκεί η συχνή ενηµέρωση του περιεχοµένου της πλατφόρµας. 

Μια καλή ιδέα θα ήταν η έναρξη διαλόγου µε την διατύπωση ερωτήσεων και η 

ταυτόχρονη παρακίνηση των χρηστών να εκφράσουν τις θέσεις τους σε συγκεκριµένα 

θέµατα. Φωτογραφίες και εικόνες βοηθάνε επίσης στην δέσµευση, δεδοµένου ότι είναι 

σαφείς και συνοπτικές (σύµφωνα µε τα εξειδικευµένα στελέχη της Τράπεζας). 

Ένας άλλος αποτελεσµατικός τρόπος αποτελεί η πρόσκληση για δράση µε 

ανάληψη  πρωτοβουλιών από τους χρήστες. Για παράδειγµα, η οργάνωση ενός 

διαγωνισµού αναδάσωσης, όπου οι χρήστες θα προτείνουν µια θέση για τη 

δραστηριότητα και η νικητήρια θέση θα ήταν αυτή µε τον υψηλότερο αριθµό «likes» 

στο Facebook. Εκτός από την προσέλκυση της προσοχής των χρηστών, µια τέτοια 

πρωτοβουλία θα προβάλλει και το ενδιαφέρον της Τράπεζας για περιβαλλοντικά 
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θέµατα. Οι διαγωνισµοί αυξάνουν την εµπλοκή, δεδοµένου ότι οι άνθρωποι 

αισθάνονται ότι ανταµείβονται, ενώ νιώθουν επίσης ενθουσιασµένοι να επισκέπτονται 

την πλατφόρµα συχνά για να µάθουν τον νικητή. Σε γενικές γραµµές, η ενθάρρυνση για 

δράση προκαλεί ένα είδος εξάρτησης για τον χρήστη που είναι απαραίτητο για την 

επιτυχία µιας νέας ιδέας (σύµφωνα µε την βιβλιογραφία στην ενότητα: Η εικόνα της 

επιχείρησης µέσα από τα social media). 

Θα πρέπει να θεωρείται επιτυχία εάν ένας σηµαντικός αριθµός των χρηστών 

αποφασίσει να έχει τη συγκεκριµένη ιστοσελίδα ως αρχική όταν συνδέεται στο 

διαδίκτυο. Ωστόσο, για να επιτευχθεί αυτό, θα ήταν πολύ χρήσιµο να παρέχει απευθείας 

σύνδεση µε µια πολύ γνωστή µηχανή αναζήτησης, όπως το Google. 

Τέλος, πριν από την έναρξη ενός νέου προϊόντος ή υπηρεσίας, η Τράπεζα θα 

µπορούσε να προβλέψει την επιτυχία του µέσα από µια έρευνα δεδοµένου ότι τα social 

media µπορούν να προβλέψουν πραγµατικά αποτελέσµατα, όπως αναφέρθηκε στην 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στην ενότητα: το µάρκετινγκ των social media. 

6.4. ∆ιαχείριση κρίσης 

Η Τράπεζα πρέπει να λάβει υπόψη το γεγονός ότι η πλατφόρµα θα µπορούσε να 

δεχθεί αρνητικά σχόλια ή να υπάρχουν κακόβουλοι χρήστες οι οποίοι θα την 

αντιµετωπίσουν ως µια ευκαιρία για να εκφράσουν την αγανάκτησή τους για 

οποιοδήποτε είδος προβλήµατος έχουν αντιµετωπίσει στο παρελθόν µε οποιαδήποτε 

τράπεζα. Ακριβώς για το λόγο αυτό η Τράπεζα πρέπει να είναι προετοιµασµένη να 

χειριστεί όλα τα αρνητικά σχόλια που απειλούν να βλάψουν την εικόνα της. Στο 

πλαίσιο αυτό θα πρέπει να αναπτύξει ένα σχέδιο διαχείρισης κρίσεων που θα 

αποτελείται από λεπτοµερείς µεθόδους και µετρήσεις. Σε γενικές γραµµές και µε σκοπό 

την προστασία  του κύρους του προφίλ της, θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα 

µέτρα για τον αποκλεισµό περιεχοµένου που περιέχουν ύβρεις ή κακόβουλα σχόλια 

κάθε είδους (ρατσιστικό, πορνογραφικό, κλπ.). Όπως αναφέρθηκε από τους ειδικούς, 

αυτό θα µπορούσε να επιτευχθεί µε ένα συνδυασµό αυτοµατοποιηµένων συστηµάτων 

υψηλής τεχνολογίας και εξειδικευµένο προσωπικό που θα εντοπίζει και θα αποκλείει 

τις επίµαχες φράσεις, χωρίς ωστόσο αυτή η πολιτική να σηµαίνει ότι όλα τα αρνητικά 

σχόλια θα αποκλείονται ως ακατάλληλα, όταν στην πραγµατικότητα είναι µόνο 

ανεπιθύµητα. Η πιθανή διαγραφή αυτών θα µπορούσε να φέρει σε αµφισβήτηση την 

ακεραιότητα της Τράπεζας σε όλους τους χρήστες. 
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Ενδεχοµένως, τουλάχιστον στο αρχικό στάδιο, θα ήταν φρονιµότερο η 

πλατφόρµα να επιτρέπει στους χρήστες να δηµοσιεύουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά 

µε άρθρα που έχουν αποσταλεί, χωρίς να εκφράσουν άµεσα τη γνώµη τους σχετικά µε 

την Τράπεζα και τα προϊόντα-υπηρεσίες της. Έτσι δεν θα συµµετέχει σε άµεσο διάλογο 

µε τους πελάτες, αλλά θα επικοινωνεί αποτελεσµατικά µαζί τους και θα αφουγκράζεται 

τις ανάγκες και τις ιδέες τους. Ωστόσο, ακόµη και σε αυτή την περίπτωση, κανείς δεν 

µπορεί να εγγυηθεί ότι η Τράπεζα δεν θα δεχτεί αρνητικά σχόλια. 

∆εδοµένου ότι η µη εµπλοκή σε απευθείας διάλογο µε τους χρήστες φαίνεται να 

είναι αναπόφευκτη, η Τράπεζα θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι µπορεί να ωφεληθεί 

ακόµη και από αυτή τη διαδικασία και να αποκοµίσει όφελος. Σύµφωνα µε τον Porter 

J.(Σχεδιάζοντας το Social Web, 2008, Peachpit Press), τα social media δύναται να 

κερδίσουν την επιστροφή δυσαρεστηµένων πελατών. Έκθεση σχετικά µε την πώληση 

καταναλωτικών αγαθών, που ανατέθηκε στην RightNow (Technologies Inc, 

www.rightnow.com) τον Ιανουάριο του 2011 µεταξύ 1.605 ενηλίκων στις ΗΠΑ, το 

68% των καταναλωτών είχε δηµοσιεύσει αρνητική κριτική σε ένα τουλάχιστον µέσο  

κοινωνικής δικτύωσης µετά από µια δυσάρεστη εµπειρία µε κάποιον πωλητή. Από 

αυτούς, το 18% µπορεί να µετατραπεί σε πιστούς πελάτες, το 33% να αλλάξει γνώµη 

και να δηµοσιεύσει µια θετική κριτική και το 34% να διαγράψει την αρχική αρνητική 

του αξιολόγηση. Τα οφέλη στην ανωτέρω περίπτωση είναι πολλαπλά γιατί: α) κερδίζει 

την αφοσίωση των πελατών β) προσελκύει νέους µε την ανάγνωση των θετικών 

κριτικών και γ) επιτυγχάνει την επιστροφή µεγάλου ποσοστού των δυσαρεστηµένων. 

Σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν κάποιες γενικές κατευθυντήριες γραµµές για το πώς θα 

πρέπει να χειριστεί τα αρνητικά σχόλια στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης (όπως, για 

παράδειγµα, να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν γρηγορότερα, να είναι ειλικρινής και 

διαφανής, κλπ) για να θεωρηθεί επιτυχής (σύµφωνα µε τις απαντήσεις της κ.Μηλίτση 

της διεύθυνσης Μαρκετινγκ της Τράπεζας). 

Σε αυτή την κατεύθυνση, µια ασφαλής τακτική θα ήταν να ανταποκρίνεται 

άµεσα και να σχολιάζει, χωρίς ωστόσο να συζητάει κάθε λεπτοµέρεια µε το κοινό. Η 

κουλτούρα των social media απαιτεί την αντιµετώπιση του θέµατος και όχι την 

παραµέλησή του. Οι δυσαρεστηµένοι χρήστες θα µπορούν να απευθύνονται στην 

Υπηρεσία Παραπόνων ∆ιαχείρισης, προκειµένου να επιλύσουν τα προβλήµατά τους. Σε 

κάθε περίπτωση, η πλατφόρµα δεν θα αντικαθιστά το ρόλο του τηλεφωνικού κέντρου ή 

του help desk. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

7.1. Συµπεράσµατα ∆ευτερογενούς έρευνας 

 Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που παρέχονται από την ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας συµπεραίνουµε ότι οι βασικοί τύποι των µέσων κοινωνικής δικτύωσης 

είναι τα: blogs, wikis, podcasts, forum, οι κοινότητες περιεχοµένου και τα µικρο-

ιστολογία. Τα µέσα αυτά διαφοροποιούνται από τα παραδοσιακά µέσα ενηµέρωσης 

(εφηµερίδες, ραδιόφωνο, τηλεόραση, βιβλία) µε τους κυριότερους παράγοντες να είναι: 

η προσβασιµότητα, η ευχρηστία, η αµεσότητα και η µονιµότητα. 

 Με το ηλεκτρονικό WOM (Word of mouth): α) οι πληροφορίες διαδίδονται 

ταχύτερα, διότι οι χρήστες έχουν περισσότερες επαφές σε απευθείας σύνδεση από τους 

πραγµατικούς τους φίλους και γνωστούς, και β) η παρακολούθηση των αποτελεσµάτων 

είναι πολύ πιο εύκολη µε την βοήθεια της τεχνολογίας. Παρά τα πλεονεκτήµατα του 

social media µάρκετινγκ, οι εταιρείες δεν πρέπει να παραµελήσουν το γεγονός ότι 

παρέχεται η δυνατότητα  επικοινωνίας των επιχειρήσεων µε τους καταναλωτές αλλά 

και µεταξύ των καταναλωτών, κατά την οποία µια επιχείρηση δεν έχει κανένα έλεγχο. 

 Η διαδικασία διαµόρφωσης του εµπορικού σήµατος δεν έχει κατ 'ανάγκη άµεσα 

αποτελέσµατα, σε αντίθεση µε την προώθηση των πωλήσεων που έχει άµεσα και 

εύκολα µετρήσιµα αποτελέσµατα. Ωστόσο είναι πολύ πιο δύσκολο για τους 

ανταγωνιστές να το αντιγράψουν. Η διάδοση του εµπορικού σήµατος µέσω των 

κοινωνικών δικτύων, αν διεξάγεται αποτελεσµατικά, συνδέεται θετικά µε την 

αναγνωρισιµότητα της εταιρείας και την αφοσίωση των πελατών. Οι εταιρείες πρέπει 

να σκεφτούνε προσεκτικά την διείσδυση στα κοινωνικά δίκτυα, επειδή αν δεν είναι 

έτοιµες για συνεχή διάλογο και ενεργή συµµετοχή, θα ήταν προτιµότερο να συνεχίσουν 

µε τις παραδοσιακές µορφές επικοινωνίας. Τελικά, εάν τα social media 

χρησιµοποιoύνται µε το σωστό τρόπο, τα οφέλη µπορεί να είναι τεράστια, αλλά εάν ένα 

χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα αποτύχει να πάρει τον έλεγχο της επικοινωνίας ή αν 

εµπλέκεται σε µια διαδικασία διαλόγου χωρίς να είναι κατάλληλα προετοιµασµένο, η 

διείσδυση µπορεί τελικά να βλάψει την εικόνα του. 
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 Εκτός από τις αντικειµενικές ανάγκες (δηλαδή τις βασικές ανάγκες στις οποίες 

οι τράπεζες καλούνται επίσηµα να ανταποκριθούν, όπως για παράδειγµα οι 

αποταµιευτικοί λογαριασµοί, οι πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, τα δάνεια κλπ.) οι 

πελάτες επιζητούν από την τράπεζα χρήσιµες οικονοµικές συµβουλές, σταθερότητα και 

ασφάλεια, σαφήνεια, εµπιστοσύνη, γρήγορες και ευέλικτες διαδικασίες, εναλλακτικά 

κανάλια, ποιότητα και εξατοµικευµένες υπηρεσίες. Η εγγύτητα του πελάτη, η οποία 

αποτελεί ένα παράγοντα στη ποιότητας της σχέσης, είναι ο δεύτερος σηµαντικότερος 

παράγοντας στην αύξηση της αφοσίωσης µετά την δέσµευση. Κατά τη διάρκεια της 

ανάπτυξης ενός νέου προϊόντος είναι θετικά συνδεδεµένη µε την επιτυχία της, καθώς 

επιτρέπει στην εταιρεία να λάβει τα σήµατα από την αγορά, να ανταποκριθεί ταχύτερα 

στις αλλαγές και να επιδείξει µεγαλύτερη ευαισθησία στις ποικίλες ανάγκες των 

πελατών. 

 Τέλος, συµπεραίνουµε ότι οι τράπεζες αποφεύγουν να εισέρχονται στον κόσµο 

των µέσων κοινωνικής δικτύωσης για κανονιστικούς λόγους, για τον κίνδυνο της φήµης 

αλλά και εξαιτίας του κόστους. Κατά την αλληλεπίδραση, ένα χρηµατοπιστωτικό 

ίδρυµα έχει την ευκαιρία να µελετήσει τις αντιλήψεις των πελατών σχετικά µε το ίδιο. 

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν οι Royal Bank of Canada και ABN Amro, 

που φαίνεται να ανταποκρίνονται άµεσα στις παρατηρήσεις που γίνονται στη σελίδα 

τους στο Facebook. Επίσης πολλά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα χρησιµοποιούν τα 

εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης προκειµένου να ενηµερώσουν το κοινό για τις δράσεις 

κοινωνικής ευθύνης (π.χ. Barclays και RBS) και άλλα για να προσφέρουν 

συµβουλευτικές υπηρεσίες µέσω κοινωνικών πλατφόρµων (π.χ. η τράπεζα ASB και η 

Saxo Bank). Οι τράπεζες µπορούν τελικά να αναπτύξουν µια πλατφόρµα, όπου οι 

πελάτες να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν καινοτόµες ιδέες τους ή να 

αλληλεπιδρούν µεταξύ τους. Αξιοσηµείωτο είναι επίσης, ότι έως σήµερα δεν έχει γίνει 

γνωστή καµιά αποτυχία τραπεζικού τοµέα από την χρήση των µέσων κοινωνικής 

δικτύωσης. 

7.2.Συµπεράσµατα Πρωτογενούς έρευνας 

 Από την πρωτογενή έρευνα συµπεραίνουµε ότι τα πιο δηµοφιλή µέσα 

κοινωνικής δικτύωσης στην Ελλάδα είναι το Facebook, το YouTube, το Twitter και το 

LinkedIn. Η πλειοψηφία του πληθυσµού χρησιµοποιεί τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης 

σχεδόν καθηµερινά και οι περισσότεροι τα επιλέγουν κυρίως για ενηµέρωση, 

επικοινωνία και ψυχαγωγία. Προκειµένου οι καταναλωτές να αντιλαµβάνονται µια 
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στενή σχέση µε την τράπεζά τους, θα ήθελαν να τους παρέχουν συµβουλές για την 

διαχείριση των χρηµάτων, λύσεις για την αποπληρωµή δανείων και πιστωτικών 

καρτών, πληροφορίες σχετικά µε θέµατα της καθηµερινής ζωής µε βάση τις ατοµικές 

ανάγκες τους.  

 Σύµφωνα µε τα στελέχη της Eθνικής τράπεζας, δεν έχουν καθοριστεί κάποιοι 

ειδικοί περιορισµοί για τα social media και εποµένως κανένα ψηφιακό µέσο κοινωνικής 

δικτύωσης δεν αποκλείεται από προεπιλογή. Ο γενικός κανόνας είναι ότι, όταν 

πρόκειται για δηµόσια επικοινωνία µε τους πελάτες και άλλα ενδιαφερόµενα µέρη, η 

Τράπεζα θα πρέπει να λαµβάνει πάντοτε υπόψη θέµατα ασφάλειας και προστασίας της 

ιδιωτικής ζωής, καθώς και της δηµόσιας εικόνας της ίδιας. Είναι σηµαντικό ότι η 

Εθνική έχει προβεί ήδη σε σηµαντικές κινήσεις, προκειµένου να κάνει αισθητή την 

παρουσία της στον κόσµο των social media. Επί του παρόντος, η στρατηγική της είναι 

να µην εµπλέκεται σε δηµόσιο διάλογο µε τους πελάτες σχετικά µε σηµαντικά 

τραπεζικά θέµατα, καθώς έχει επικεντρωθεί στην ηλεκτρονική εξυπηρέτηση και 

προωθεί κατά κύριο λόγο το i-bank.  

 Σύµφωνα µε τους ειδικούς, η ιδέα για τη δηµιουργία µιας κοινότητας µεταξύ 

των χρηστών θεωρείται εφικτή και συγκεντρώνει µεγάλες πιθανότητες επιτυχίας. Ο 

καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσει αυτή η ιδέα είναι η δηµιουργία µιας πλατφόρµας ως 

µια ξεχωριστή οντότητα που θα τροφοδοτείται από την Εθνική τράπεζα. 

 Συµπερασµατικά, η Τράπεζα πρέπει να εµπλέκεται σε άµεσο διάλογο µε τους 

πελάτες µόνο όταν είναι απολύτως έτοιµη να δεχτεί αρνητικά σχόλια και έχει αναπτύξει 

µια ολόκληρη διαδικασία για να τα χειριστεί και να ανταποκριθεί άµεσα σε αυτά. Αυτό 

πιθανώς σηµαίνει ότι θα πρέπει να κάνει κάποιες αλλαγές στη στρατηγική που 

ακολουθεί µέχρι σήµερα. Το περιβάλλον των ψηφιακών κοινοτήτων µεταβάλλεται τόσο 

γρήγορα που καθιστά επικίνδυνες ακόµα και βραχυπρόθεσµες προβλέψεις. Το 

πλεονέκτηµα της πρότασης είναι ότι η Εθνική τράπεζα θα έχει τον πλήρη έλεγχο πάνω 

στην συγκεκριµένη πύλη, δεδοµένου ότι δεν θα χρησιµοποιεί ένα δεδοµένο µέσο 

κοινωνικής δικτύωσης. Παρ 'όλα αυτά, το µέλλον θεωρείται ακόµα αβέβαιο. Ο πιο 

σηµαντικός περιορισµός αφορά τη στρατηγική της Εθνικής τράπεζας και ιδιαίτερα την 

έλλειψη εµπειρίας και την προθυµία για κοινωνικό διάλογο µε τους πελάτες. ∆εδοµένου 

ότι η άµεση επικοινωνία θα πρέπει να θεωρείται αναπόφευκτη όταν εισέρχεσαι στον 

κόσµο των social media, η αλλαγή προς την εξωστρέφεια στη νέα εποχή της 

επικοινωνίας θεωρείται απαραίτητη. 
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