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Δπραξηζηίεο 
 

Η νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο απηήο ζα ήηαλ αδύλαηε ρσξίο ηελ θαζνδήγεζε ηεο επηβιέπνπζαο 

θαζεγήηξηάο κνπ θπξίαο Μάξσο Βιαρνπνύινπ, θνζκήηνξα ηεο Σρνιήο Δπηζηεκώλ Πιεξνθνξίαο 

θαη θαζεγήηξηαο ηνπ ηκήκαηνο Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Τεο 

εθθξάδσ ινηπόλ έλα ζεξκό επραξηζηώ γηα ηελ βνήζεηά ηεο. 

 

Από ηηο επραξηζηίεο δελ ζα κπνξνύζε λα ιείςεη ε νηθνγέλεηά κνπ. Δπραξηζηώ ηνπο γνλείο κνπ θαη 

ηνλ αδεξθό κνπ γηα ηελ ζπκπαξάζηαζή ηνπο όρη κόλν ηα δύν ηειεπηαία ρξόληα αιιά γηα όια ηα έηε 

ησλ ζπνπδώλ κνπ. 

 

Τέινο, επραξηζηώ ηελ Ergobyte Πιεξνθνξηθή Α.Δ., θαη ηδηαίηεξα ηνλ θ. Νηθνιαΐδε Γεώξγην, γηα 

ηηο πνιύηηκεο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο απνηέιεζαλ κέξνο ηεο εξγαζίαο κνπ αιιά θαη γηα ηελ 

θαηαλόεζε θαη ππνζηήξημε ηα δύν ηειεπηαία ρξόληα. 
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Πεξίιεςε 
 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία κε ηίηιν «Μέζνδνη ειεθηξνληθήο πξνβνιήο: Μειέηε 

πεξίπησζεο πξντφληνο ινγηζκηθνχ» εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ δηαηκεκαηηθνχ κεηαπηπρηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. 

ηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ κεζφδσλ ειεθηξνληθήο πξνβνιήο θαη ε 

κειέηε ηεο εθαξκνγήο ηνπο ζε έλα πξαγκαηηθφ πξντφλ ψζηε λα αλαδεηρζνχλ ηα δπλαηά θαη 

αδχλαηα ζηνηρεία ησλ κεζφδσλ. 

 

Σν πξψην θαη δεχηεξν θεθάιαην απνηεινχλ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε φπνπ δίλεηαη ν 

νξηζκφο ηεο ειεθηξνληθήο πξνβνιήο θαζψο θαη νξηζκέλα ζρεηηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. ηε 

ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη εμήο κέζνδνη ειεθηξνληθήο πξνβνιήο: 1. Δηαηξηθφο/Πξντνληηθφο 

ηζηφηνπνο, 2. Γηαθήκηζε πξνβνιήο, 3. πλεξγαηηθφ κνληέιν πξνβνιήο, 4. Ηνγελέο κνληέιν 

πξνβνιήο, 5. Πξνβνιή κέζσ ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο, θαη 6. Πξνβνιή κέζσ παηρληδηψλ. ην 

ηξίην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο αλαπηχζζεηαη ε ζηξαηεγηθή πξνβνιήο ελφο πξντφληνο ινγηζκηθνχ. 

Αξρηθά, παξαζέηνληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο θαζψο θαη νη ζηφρνη πνπ έζεζε 

ε εηαηξεία πξηλ ηελ έλαξμε ηεο πξνβνιήο ηνπ. Έπεηηα, αλαπηχζζνληαη νη κέζνδνη πνπ 

αθνινπζήζεθαλ γηα ηελ πξνβνιή ηνπ πξντφληνο θαη ν βαζκφο νινθιήξσζήο ηνπο. ην ηειεπηαίν 

κέξνο ηνπ ηξίηνπ θεθαιαίνπ γίλνληαη πξνηάζεηο γηα βειηίσζε θαη επέθηαζε ηεο ζηξαηεγηθήο 

πξνβνιήο ηνπ πξντφληνο. 

 

Ζ εξγαζία θαηαιήγεη ζε νξηζκέλα ζεκεία ζηα νπνία ζα πξέπεη λα δίλεηαη πξνζνρή θαηά ηελ 

ειεθηξνληθή πξνβνιή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Σν θχξην ζπκπέξαζκα αθνξά ηε ζεκαζία ησλ 

ζηαηηζηηθψλ κεηξήζεσλ επηζθεςηκφηεηαο θαη θιηθ γηα ηελ δηαξθή παξαθνινχζεζε κηαο 

θακπάληαο ειεθηξνληθήο πξνβνιήο. Σα ζηνηρεία απηά δίλνπλ ηελ επθαηξία άκεζεο αμηνιφγεζεο 

θαη αλαπξνζαξκνγήο ησλ κεζφδσλ. 
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Abstract 

 

The thesis statement “Electronic advertising methods: A case study regarding a software 

product” was conducted for the Msc in Management Information Systems of University of 

Macedonia. It aims in presenting the basic electronic advertising methods and their 

implementation in order to point out the methods’ key implementation points. 

 

Chapter 1 and 2 consist the literature review. The definition of electronic advertising is given in 

chapter 1 as well as relevant statistics. In chapter 2, the basic electronic advertising methods are 

presented; website, display advertising, affiliation, viral advertising, search engine advertising 

and advergaming. In chapter 3 the case study regarding a software product is presented which 

results in advertising suggestions.  
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Δηζαγσγή 

 
ήκεξα, ελ έηε 2015, ε ηερλνινγία δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο. Οη ξαγδαίεο εμειίμεηο δελ ζα κπνξνχζαλ λα κελ έρνπλ άκεζν αληίθηππν ζηελ 

νηθνλνκία θαη ην marketing. Γελ είλαη ηπραίν άιισζηε πσο αθφκε θαη ε επηβίσζε ησλ εηαηξεηψλ 

θξίλεηαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο απφ ηνλ βαζκφ απνξξφθεζεο θαη αθνκνίσζεο ηεο ηερλνινγίαο. 

 

Ζ ηερλνινγία έρεη επεξεάζεη ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε φιν ηεο ην κήθνο. Ζ αλάγθε 

κεραλνξγάλσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ γίλεηαη επηηαθηηθή ψζηε λα επηηεπρζεί θαιχηεξε 

παξαθνινχζεζε θαη κέηξεζε ησλ απνηειεζκάησλ. Δπεξεάδνληαη επίζεο φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο 

ηνπ marketing, κεηαμχ ησλ νπνίσλ, ε δηαλνκή θαη ε πξνβνιή. Σέινο, ζπλερψο αλαθαιχπηνληαη 

λέεο κέζνδνη παξαγσγήο νη νπνίεο κεηψλνπλ δξαζηηθά ην θφζηνο θαη ηνλ ρξφλν παξαγσγήο. Όια 

απηά ράξε ζηελ ηερλνινγία. 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία ζα καο απαζρνιήζεη έλαο απφ ηνπο παξαπάλσ ηνκείο θαη απηφο είλαη ε 

πξνβνιή θαη πην ζπγθεθξηκέλα, ε ειεθηξνληθή πξνβνιή. Με ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε θαη ηε 

δπλαηφηεηα εθηχπσζεο, νη πξψηεο απφπεηξεο πξνβνιήο θαη marketing έγηλαλ κε ηε δηάδνζε 

κελπκάησλ κέζσ εθεκεξίδσλ, πεξηνδηθψλ αιιά θαη ηνπ παξαδνζηαθνχ ηαρπδξνκείνπ. ηε 

ζπλέρεηα, ην ξαδηφθσλν θαη ε ηειεφξαζε έδσζαλ δσληάληα ζηηο δηαθεκίζεηο θαη θαζήισζαλ ηνπ 

θαηαλαισηέο ζηνπο δέθηεο ηνπο. Ζ δπλαηφηεηα δηαδξαζηηθφηεηαο κεηαμχ δηαθεκηζηή θαη 

θαηαλαισηή έγηλε εθηθηή ράξε ζηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη ην δηαδίθηπν. Σέινο, ηα 

θηλεηά ηειέθσλν έδσζαλ ηελ επθαηξία ζηε δηαθήκηζε λα θηάζεη θάζε πηπρή ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο πξνζθέξνληαο επηπιένλ δπλαηφηεηεο. (Ellett (2014)) 

 

ε ζχγθξηζε κε ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο marketing θαη δηαθήκηζεο, ε ειεθηξνληθή πξνβνιή 

πξνζθέξεη δηαδξαζηηθφηεηα αλάκεζα ζε δηαθεκηζηή θαη δηαθεκηδφκελν θαζψο θαη ηε 

δπλαηφηεηα κέηξεζεο ησλ απνηειεζκάησλ (Prakash (2014)). Οη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα 

εθκεηαιιεπζνχλ ηα παξαπάλσ πιενλεθηήκαηα γηα λα δηαπξέςνπλ ζηνλ θιάδν ηνπο θαζψο θαη λα 

επεηθηείλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα.  
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χκθσλα κε έξεπλα ηεο Adobe (2014), ην 84% ησλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο δαπαλνχλ κεγάια 

πνζά ζε ειεθηξνληθή πξνβνιή ζεσξνχλ πσο ην marketing πεξλά κηα πεξίνδν επαλάζηαζεο. Oη 

επηρεηξήζεηο, φκσο, δελ θαίλεηαη λα είλαη ηθαλνπνηεκέλεο απφ ηελ απφδνζε ησλ νκάδσλ ηνπο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, κφιηο ην 8% ησλ εηαηξεηψλ ζεσξεί πσο δηαζέηεη δπλαηή θαη ηθαλή νκάδα 

marketing (Kaneshige (2015)). Πάλσ απφ ην 90% ησλ επηρεηξήζεσλ δελ δηαζέηνπλ νκάδεο 

marketing κε ηηο θαηάιιειεο δεμηφηεηεο (Marketing Land (2015)). Δίλαη δήηεκα ηαιέληνπ; Δίλαη 

δήηεκα έιιεηςεο εθπαίδεπζεο; Ζ παξνχζα εξγαζία δελ ζα αλαδείμεη ηελ αηηία ηνπ πξνβιήκαηνο, 

αιιά ζα πξνζπαζήζεη λα εληζρχζεη ηελ πξνζπάζεηα ησλ επαγγαικαηηψλ ηνπ θιάδνπ κε έκκεζν 

ζηφρν ηελ επίηεπμε θαιχηεξσλ απνηειεζκάησλ. Κη φια απηά γηαηί ην 87% ησλ επηρεηξήζεσλ 

ζεσξεί πσο ε «ςεθηαθή κεηακφξθσζε» κπνξεί λα απνηέιεζεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία πξφθεηηαη λα αλαπηπρζνχλ νη βαζηθέο ζχγρξνλεο κέζνδνη ειεθηξνληθήο 

πξνβνιήο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη επηρεηξήζεηο θαη νη ηερληθέο πινπνίεζεο απηψλ. ην δεχηεξν 

κέξνο ηεο εξγαζίαο ζα παξνπζηαζζεί ε πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ ηερληθψλ ζε έλα πξαγκαηηθφ 

πξντφλ. Πξφθεηηαη γηα έλα ινγηζκηθφ ην νπνίν πξνζθέξεηαη κέζσ δηαδηθηχνπ θαη πξνβάιιεηαη 

ειεθηξνληθά. ην ηειεπηαίν κέξνο ηεο εξγαζίαο, ζα γίλνπλ πξνηάζεηο ζηελ εηαηξεία αλάπηπμεο 

γηα ηε βειηίσζε θαη πεξαηηέξσ πξνβνιή ηνπ πξντφληνο, πάληα κε βάζε ηε βηβιηνγξαθία. 

 

ηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ε βαζχηεξε θαηαλφεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ ηερληθψλ ειεθηξνληθήο 

πξνβνιήο θαηά ηελ πξνψζεζε πξαγκαηηθψλ πξντφλησλ. Υάξε ζηελ αλάιπζε ηεο βηβιηνγξαθίαο 

θαη ηεο θακπάληαο πξνβνιήο ηνπ πξντφληνο ινγηζκηθνχ, ζα αλαδεηρζνχλ ηα δπλαηά θαη αδχλαηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθαξκνζκέλσλ ζηξαηεγηθψλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ηα ζηειέρε ηνπ 

marketing ζα είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ φζα πξέπεη λα πξνζέρνπλ θαηά ηε δηελέξγεηα 

θακπαληψλ δηαθήκηζεο θαη πνιηηηθψλ πξνβνιήο. 
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Μεζνδνινγία 

 

Γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο ησλ κεζφδσλ ειεθηξνληθήο πξνβνιήο πξαγκαηνπνηήζεθε 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε κε αλαδήηεζε ζρεηηθψλ ζεκάησλ ζηνπο ειεθηξνληθνχο θαηαιφγνπο 

βηβιηνζεθψλ θαζψο θαη ζην δηαδίθηπν. ηφρνο ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο είλαη ε 

εμνηθείσζε ηνπ αλαγλψζηε κε ηελ ειεθηξνληθή πξνβνιή θαη ηηο βαζηθέο κεζφδνπο απηήο. 

 

Με βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο 

απαηηήζεηο θάζε κεζφδνπ, πξαγκαηνπνηήζεθε ε παξνπζίαζε ηεο πεξίπησζεο πξνβνιήο ελφο 

πξντφληνο ινγηζκηθνχ. Γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε εηαηξεία γηα ηελ 

πξνβνιή ηνπ πξντφληνο, παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα βήκαηα πνπ αθνινπζήζεθαλ. Δπηπιένλ, 

επηζεκαίλνληαη νη επζηνρίεο θαη αζηνρίεο ζηελ εθαξκνγή ησλ ηερληθψλ θαζψο θαη ελδερφκελεο 

απνθιίζεηο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαθφξσλ εξγαιείσλ. Σέινο, πάληα κε βάζε ηε 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε γίλνληαη πξνηάζεηο βειηίσζεο θαη επέθηαζεο ηεο ζηξαηεγηθήο 

πξνβνιήο ηνπ πξντφληνο ινγηζκηθνχ.  
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1. Ηιεθηξνληθή πξνβνιή 

 

1.1 Οξηζκόο 

 

χκθσλα κε ηελ Ακεξηθαληθή Δηαηξεία Marketing (American Marketing Association (2013)), ην 

marketing νξίδεηαη σο «ε δξαζηεξηφηεηα, ην ζχλνιν ησλ ζεζκψλ/νξγάλσλ θαη νη δηαδηθαζίεο 

δεκηνπξγίαο, επηθνηλσλίαο, δηάδνζεο θαη αληαιιαγήο πξνζθνξψλ πνπ έρνπλ αμία γηα ηνπο 

πειάηεο, ζπλεξγάηεο θαη ηελ θνηλσλία, γεληθφηεξα». ηα πιαίζηα πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

πινπνίεζεο ηνπ marketing εληφο κηα επηρείξεζεο, ιακβάλνληαη ππφςε ηέζζεξηο κεηαβιεηέο νη 

νπνίεο αιιεινεμαξηψληαη θαη αιιεινζπζρεηίδνληαη. Οη κεηαβιεηέο απηέο απνηεινχλ ην κίγκα 

marketing, γλσζηφ θαη σο 4P θαη είλαη νη εμήο: 

● Πξντόλ (Product): Σν ζχζηεκα πιηθψλ θαη άπισλ ζηνηρείσλ δηα κέζσ ηνπ νπνίνπ 

δεκηνπξγείηαη σθέιεηα. 

● Γηαλνκή (Place): Πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο πξέπεη λα γίλνπλ γηα 

λα κεηαβηβαζζεί ην πξντφλ απφ ηνλ αξρηθφ πσιεηή ζηνλ ηειηθφ αγνξαζηή.  

● Τηκνιόγεζε (Price): Πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο νδεγνχλ ζηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο ηηκήο (δειαδή ηεο αληαιιαθηηθήο αμίαο εθθξαζκέλεο ζε λνκηζκαηηθέο 

κνλάδεο) ηνπ πξντφληνο. 

● Πξνβνιή (Promotion): Πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο, δειαδή κέζσ ηεο 

κεηάδνζεο κελπκάησλ, κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία επλντθήο ζηάζεο (π.ρ. ζεηηθή άπνςε) θαη 

ζπκπεξηθνξάο (π.ρ. αγνξά) απέλαληη ζην πξντφλ.  

(Μάιιηαξεο (2001)) 

 

Σν κίγκα ηεο πξνβνιήο, κε ηε ζεηξά ηνπ, ζπκπεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηνηρεία: 

● Γηαθήκηζε: Ζ πιεξσκέλε θαη απξφζσπε παξνπζίαζε πξντφλησλ απφ κηα εχθνια 

αλαγλσξίζηκε κνλάδα. 

● Πξνζσπηθή πψιεζε: Ζ πξνθνξηθή θαη άκεζε επηθνηλσλία κε θάπνηνλ πηζαλφ αγνξαζηή 

κε ζθνπφ ηε δηελέξγεηα πψιεζεο. 

● Πξνψζεζε πσιήζεσλ: Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ππνθηλνχλ ηνπο αγνξαζηέο θαη ηνπο 

εμσηεξηθνχο πσιεηέο λα απμήζνπλ ηηο πσιήζεηο, π.ρ. ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο. 
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● Γεκνζηφηεηα θαη δεκφζηεο ζρέζεηο: Οη ηερληθέο επηθνηλσλίαο νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηε 

ζσζηή πιεξνθφξεζε ηνπ θνηλνχ κηα επηρείξεζεο κε ζηφρν ηελ θαηάθηεζε ηεο 

εκπηζηνζχλεο ηνπ. 

● Άκεζν marketing: Ζ ρξήζε ηεο άκεζε επηθνηλσλίαο πσιεηή κε θαηαλαισηέο θαη 

αγνξαζηέο ε νπνία ζηνρεχεη ζηελ πξφθιεζε αληαπφθξηζεο, π.ρ. παξαγγειία ή δνθηκή ηνπ 

πξντφληνο. 

● Γηαδξαζηηθφ marketing: Γηαδηθαζίεο νη νπνίνη πξνυπνζέηνπλ ηε ζπκκεηνρή (δηάδξαζε) 

ηνπ θαηαλαισηή ζε απηέο κε ζηφρν ηελ πξνβνιή ηνπ πξντφληνο. 

(Μάιιηαξεο (2001), ηψκθνο (2004)) 

 

Όπσο αλαθέξεηαη θαη πην πάλσ, ε πξνβνιή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ 

ηεο επηθνηλσλίαο ε νπνία νξίδεηαη σο «ε κεηάδνζε ελφο κελχκαηνο απφ έλαλ απνζηνιέα πξνο 

θάπνηνλ δέθηε κέζσ θάπνηνπ δηαχινπ» (ηψκθνο (2004)). Οη δίαπινη επηθνηλσλίαο απνηεινχλ ηα 

κέζα δηάδνζεο θαη ζπλερψο εμειίζζνληαη. Οξηζκέλα κέζα επηθνηλσλίαο θαη πξνβνιήο 

απνηεινχλ ηα εμήο: ηειεφξαζε, πεξηνδηθά, εθεκεξίδεο, ξαδηφθσλν, εθζέζεηο, ππαίζξηα κέζα 

(αθίζεο, θσηεηλέο επηγξαθέο θ.ιπ.), ηαρπδξνκείν, θηλεκαηνγξάθνο, ζπζθεπαζία πξντφληνο θ.ά. 

(Μάιιηαξεο (2001)). 

 

Σν 1969, ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο, ήξζε λα πξνζηεζεί ζηα παξαδνζηαθά κέζα 

επηθνηλσλίαο ην δηαδίθηπν. Ζ ηφηε πξψηε κνξθή ηνπ δηαδηθηχνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε 

ζχλδεζε ππνινγηζηψλ κεηαμχ ηεζζάξσλ παλεπηζηεκίσλ ηεο Ακεξηθήο (wikipedia (n.d.)). 

Έθηνηε, ην δηαδίθηπν έρεη θέξεη ηελ επαλάζηαζε ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ πνιηηψλ ησλ 

ζχγρξνλσλ θξαηψλ. Όπσο είλαη αληηιεπηφ, ην δηαδίθηπν ήηαλ αδχλαην λα κελ επεξεάζεη ηελ 

πξνβνιή θαη γεληθφηεξα ην marketing. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

● Υαξίδεη ζηελ επηθνηλσλία ακεζφηεηα θαη δηαδξαζηηθφηεηα 

● Γίλεη κεγαιχηεξε ειεπζεξία ζηε δηαθήκηζε 

● Μπνξεί λα κεηψζεη ην θφζηνο 

● Γίλεη ζηελ δηαθήκηζε ηελ αίζζεζε ηεο εκπεηξίαο θαη φρη απιψο ηεο κεηάδνζεο ελφο 

κελχκαηνο 

● Βνεζά ζηελ πην αθξηβή κέηξεζε ησλ απνηειεζκάησλ 
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● Πξνζθέξεη δηαξθή επηθνηλσλία κε ηνλ πειάηε, 24 ψξεο ην εηθνζηηεηξάσξν, 7 εκέξεο ηελ 

εβδνκάδα 

(Greene (2013), Afrina, Sadia & Kaniz(2015)) 

 

Σν 1994 πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξψηε δηαθήκηζε κέζσ δηαδηθηχνπ θαη μεθίλεζε ε λέα επνρή ηεο 

δηαδηθηπαθήο ή ειεθηξνληθήο ή ςεθηαθήο πξνβνιήο. ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη ζρεηηθνί 

νξηζκνί. 

 

Nosrati θ.ά. (2013) Γξαζηεξηφηεηεο πξνβνιήο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν θαη ην 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν γηα ηελ αχμεζε ησλ άκεζσλ πσιήζεσλ κέζσ 

ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαζψο θαη ησλ ελδηαθεξφκελσλ πειαηψλ 

κέζα απφ ηνλ εηαηξηθφ ηζηφηνπν. 

Williams (2012) Ζ δηαδηθαζία πξνψζεζεο ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ. Πεξηιακβάλεη ην marketing κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ, ην ζπλεξγαηηθφ κνληέιν πξνβνιήο (affiliation), ηε 

δηαθήκηζε πξνβνιήο, ηελ πξνβνιή κέζσ ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο θαη 

ηελ πξνβνιή κε ηε ρξήζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο. 

Adel (2012) Πξνψζεζε πξντφλησλ ή/θαη ππεξεζηψλ κέζσ ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο.  

Afrina, Sadia & Kaniz 

(2015) 

Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνψζεζε πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ θαη ηελ 

πξνζέγγηζε ησλ πειαηψλ κέζα απφ ςεθηαθά θαλάιηα. 

Πίλαθαο 1 - Οξηζκνί ειεθηξνληθήο πξνβνιήο  
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1.2 Σηαηηζηηθά ζηνηρεία 

 

Απφ ην 1994 θαη έπεηηα ε δαπάλε γηα ειεθηξνληθή πξνβνιή θαη γεληθφηεξα ελέξγεηεο marketing 

δηαξθψο απμάλεηαη. Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα ζηνηρεία απφ ηελ IAB (2015) ηα νπνία αθνξνχλ ηα 

έζνδα απφ ελέξγεηεο πξνβνιήο κέζσ δηαδηθηχνπ γηα νιφθιεξν ην έηνο 2014. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ηα ζπλνιηθά έζνδα απμήζεθαλ θαηά 15,6% ζε ζρέζε κε ην 2013 θαη έθηαζαλ ηα 49,5 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. 

 

 

Δηθόλα 1 - Δηήζηα έζνδα ειεθηξνληθώλ δηαθεκίζεσλ 2005-2014 (Πεγή: IAB (2015)) 

 

ηελ εηθφλα παξνπζηάδεηαη ε πνξεία ησλ εζφδσλ απφ ην 2005 έσο θαη ην 2014. Όπσο είλαη 

θαλεξφ ε ηάζε επηινγήο ηνπ δηαδηθηχνπ σο κέζν πξνβνιήο είλαη δηαξθψο αλνδηθή. 
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2. Μέζνδνη ειεθηξνληθήο πξνβνιήο 

 

Ζ ειεθηξνληθή πξνβνιή δηαζέηεη δηάθνξα κέζα κεηάδνζεο ηνπ κελχκαηνο ζηνλ ελδηαθεξφκελν, 

ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

1. Δηαηξηθόο ή πξντνληηθόο ηζηόηνπνο 

Πξφθεηηαη γηα ηε δηαδηθηπαθή παξνπζία ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ πξντφληνο. 

Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάξηεζε πιεξνθνξηψλ θαη λέσλ ζρεηηθά κε απηά. 

2. Γηαθήκηζε πξνβνιήο 

Πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ αλάξηεζε εηθαζηηθψλ ζηνηρείσλ (banners) ζε ηξίηνπο 

ηζηφηνπνπο κε ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ ζηελ εηαηξηθή ή πξντνληηθή 

ηζηνζειίδα (Prakash (2014)).  

3. Σπλεξγαηηθό κνληέιν πξνβνιήο (affiliation) 

ε απηφ ην κνληέιν πξνβνιήο, ν δηαθεκηδφκελνο επηβξαβεχεη θάζε ζπλεξγάηε ν νπνίνο 

δηνρεηεχεη επηζθέπηεο ή πηζαλνχο πειάηεο ζηνλ δηαθεκηδφκελν ηζηφηνπν, 

πξαγκαηνπνηψληαο δηθέο ηνπ πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο. (Afrina, Sadia & Kaniz(2015)) 

4. Ινγελέο κνληέιν πξνβνιήο (viral) 

Πεξηιακβάλεη φιεο ηηο online θαη offline ζηξαηεγηθέο νη νπνίεο πξνηξέπνπλ ηνπο 

θαηαλαισηέο λα δηαδψζνπλ έλα δηαθεκηζηηθφ κήλπκα (Wilson (2012), Petrescu & 

Korgaonkarb (2011)). 

5. Πξνβνιή κέζσ ησλ κεραλώλ αλαδήηεζεο 

Πξφθεηηαη γηα ηηο κεζφδνπο πξνβνιήο ηεο εηαηξηθήο ηζηνζειίδαο ζηα νξγαληθά θαη 

πιεξσκέλα απνηειέζκαηα ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο. 

6. Πξνβνιή κέζσ δηαδηθηπαθώλ παηρληδηώλ (advergaming) 

Αθνξά ηελ ελζσκάησζε δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ θαη εηθφλσλ ζε δηαδηθηπαθά 

παηρλίδηα. 

7. Πξνώζεζε κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (E-mail marketing) 

Πξφθεηηαη γηα ηελ άκεζε απνζηνιή ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ (e-mails) ζε πειάηεο ή 

πηζαλνχο αγνξαζηέο (Nosrati θ.ά. (2013)).  

8. Πξνβνιή κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ (Mobile marketing) 

χκθσλα κε ην Mobile Marketing Association (2014), ην mobile marketing νξίδεηαη σο 

ην ζχλνιν ησλ πξαθηηθψλ πνπ επηηξέπεη ζηνπο νξγαληζκνχο λα επηθνηλσλνχλ θαη λα 
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ζπλεξγάδνληαη κε ην θνηλφ ηνπ κε έλαλ δηαδξαζηηθφ ηξφπν κέζα απφ νπνηαδήπνηε θηλεηή 

ζπζθεπή ή δίθηπν. 

9. Πξνβνιή κε ηε ρξήζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο (Social media marketing) 

Αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία πξνζέιθπζεο πξνζνρήο θαη επηζθεπηψλ ζηελ ηζηνζειίδα 

κέζσ ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο (Nosrati θ.ά. (2013)). 

 

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο δελ ζα αζρνιεζνχκε εθηελέζηεξα κε ηνπο ηνκείο ηεο 

πξνβνιήο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, θηλεηψλ ζπζθεπψλ θαη κέζσλ θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο. Αθνινπζεί εθηελήο βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ησλ ππφινηπσλ κεζφδσλ πξνβνιήο. 

 

2.1 Ιζηόηνπνο 

 

Ο φξνο ηζηφηνπνο ζπλαληάηαη θαη σο «δηαδηθηπαθφο ηφπνο» ή «ηζηνρψξνο». Πξφθεηηαη γηα κηα 

ζπιινγή απφ ηζηνζειίδεο νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ δηαθφξσλ ηχπσλ πεξηερφκελν φπσο θείκελν, 

εηθφλεο, βίληεν θαη ήρν (What is a Website (n.d.)). Οη ηζηνζειίδεο πνπ θηινμελνχληαη ζηελ ίδηα 

πεξηνρή (domain) ηνπ δηαδηθηχνπ, ζρεκαηίδνπλ έλαλ ηζηφηνπν. Γηα ηε δηαζχλδεζε ησλ ζειίδσλ 

θαη ηελ πινήγεζε κέζα ζηνλ ηζηφηνπν, ρξεζηκνπνηνχληαη ζχλδεζκνη νη νπνίνη βνεζνχλ ηνλ 

ρξήζηε λα κεηαβεί απφ ηε κία ηζηνζειίδα ζηελ άιιε (wikipedia (n.d.)). 

 

Δθηφο φκσο απφ απηά ηα πην ηερληθά δεηήκαηα, κηα ηζηνζειίδα απνηειεί πιένλ ηελ εηθφλα κηαο 

επηρείξεζεο ή ελφο πξντφληνο πξνο ηνλ θαηαλαισηή. Με ηελ αικαηψδε άλνδν ηεο ρξήζεο ηνπ 

δηαδηθηχνπ, φιν θαη κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ θνηλνχ αλαδεηά πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν είηε γηα 

επηρεηξήζεηο, είηε γηα πξντφληα ή ππεξεζίεο θαζηζηψληαο ηνπο ηζηφηνπνπο βαζηθά εξγαιεία 

πξνβνιήο θαη marketing. Σα νθέιε απφ ηε δεκηνπξγία ελφο εηαηξηθνχ ή πξντφληηθνχ ηζηφηνπνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

● Γηακνξθψλεη ηελ εηθφλα πνπ έρεη ν πηζαλφο πειάηεο γηα ηελ επηρείξεζε θαη επεξεάδεη 

ηελ απφθαζή ηνπ γηα αγνξά ή φρη ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ηεο. (Peters (2009)) 

● Δίλαη δηαζέζηκνο 24 ψξεο ηελ εκέξα, 7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα, φιν ηνλ ρξφλν. Έηζη, ν 

θαηαλαισηήο κπνξεί λα εληνπίζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη νπνηαδήπνηε ζηηγκή 

ην επηζπκεί. 
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● Απνηειεί ηε βάζε πάλσ ζηελ νπνία κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ θαη άιιεο κέζνδνη 

ειεθηξνληθήο πξνβνιήο θαη θαιχηεξεο ζρέζεηο κε ηνλ πειάηε. Π.ρ. κέζα απφ ηνλ 

ηζηφηνπν ν ρξήζηεο κπνξεί λα εγγξαθεί ζην newsletter ηεο εηαηξείαο ή λα ζπκκεηέρεη ζε 

κηα ειεθηξνληθή έξεπλα. (Enterpreneur (2006)) 

● Γεκηνπξγεί αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε φζνπο αληαγσληζηέο δελ έρνπλ 

αθφκα παξνπζία ζην δηαδίθηπν. Βνεζά ζηνλ εληνπηζκφ ηεο επηρείξεζεο φρη κφλν απφ 

πειάηεο αιιά θαη απφ ππνςήθηνπο εξγαδφκελνπο θαη πηζαλνχο ζπλεξγάηεο. (Knox 

(2004)) 

 

2.1.1 Γηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηζηφηνπνπ 

 

χκθσλα κε ηνλ Peters (2009), γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ηζηφηνπνπ απαηηνχληαη 4 βήκαηα: 

1. Αγνξά νλφκαηνο ρψξνπ/ηνκέα (domain name) 

2. πγγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ 

3. ρεδηαζκφο ησλ ζειίδσλ 

4. Γεκνζίεπζε ηνπ ηζηφηνπνπ 

Αθνινπζεί πεξηγξαθή ηνπ θάζε βήκαηνο. 

 

1. Αγνξά νλφκαηνο ρψξνπ/ηνκέα (domain name) 

 

Σν domain name απνηειεί ηελ γλσζηή ζε φινπο δηεχζπλζε πνπ πιεθηξνινγεί έλαο ρξήζηεο ζηελ 

κπάξα δηεπζχλζεσλ ηνπ θπιινκεηξεηή ηνπ (π.ρ. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla 

Firefox, Safari θ.ά.) φηαλ ζέιεη λα επηζθεθζεί έλαλ ηζηφηνπν. Κάζε domain name είλαη κνλαδηθφ 

θαη θαηαρσξείηαη ζε έλα θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν (wikipedia (n.d.)). Γηα ηελ αγνξά ελφο 

νλφκαηνο, κπνξεί θαλείο λα επηζθεθζεί γλσζηέο ηζηνζειίδεο φπσο: namejet.com, godaddy.com, 

papaki.gr, domain.com θαη πνιιέο άιιεο.  

 

Παξφιν πνπ θαίλεηαη απιή, ε επηινγή ελφο domain name είλαη κηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή 

δηαδηθαζία ζηελ νπνία πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή. Ζ δηεχζπλζε είλαη ην πξψην πξάγκα 

πνπ ρξεηάδεηαη λα ζπκάηαη ν θαηαλαισηήο ψζηε λα θηάζεη ζε έλαλ ηζηφηνπν. Γη’ απηφλ ηνλ ιφγν 

ην φλνκα ζα πξέπεη λα: 
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● Μπνξεί λα απνκλεκνλεπζεί εχθνια. Γελ ζα πξέπεη δειαδή λα πεξηέρεη απιψο νξηζκέλεο 

ελσκέλεο κεηαμχ ηνπο ιέμεηο αιιά λα είλαη ζε ζέζε λα ραξαρζεί ζην κπαιφ ηνπ ρξήζηε. 

(Patel (2014)) 

● Πεξηέρεη ηελ επσλπκία ηεο επηρείξεζεο ή ηελ νλνκαζία ηνπ πξντφληνο 

● Πεξίερεη ιέμεηο θιεηδηά ζρεηηθέο κε ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο ή ην 

πξντφλ/ππξεζία πνπ πξνσζείηαη κέζα απφ ηνλ ηζηφηνπν. (Patel (2014)) 

● Δίλαη ζχληνκν ψζηε λα κπνξεί ν ρξήζηεο λα ην ζπκεζεί θαη λα έρεη ηε δηάζεζε λα ην 

πιεθηξνινγήζεη. (Patel (2014)) 

● Δίλαη απιφ ψζηε λα κε δεκηνπξγεί ζχγρπζε. Καιφ ζα είλαη λα απνθεχγνληαη αθξσλχκηα, 

ζπληνκνγξαθίεο, αξηζκνί, παχιεο ή άιια ζχκβνια. (wikiHow (n.d.), Patel (2014)) 

 

Ζ ζεκαζία ηεο επηινγήο domain name θαίλεηαη θαη κέζα απφ ην ρξεκαηηθφ θφζηνο πνπ κπνξεί 

λα ζηνηρίζεη ε αγνξά ηνπ επηζπκεηνχ νλφκαηνο. Οξηζκέλα παξαδείγκαηα αλαθέξνληαη ζηε 

ζπλέρεηα. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2013 ην domain name ebet.com πσιήζεθε έλαληη 1,35 

εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ζηελ εηαηξεία Network Solutions κεηά απφ δηαπξαγκάηεπζε ε νπνία 

μεθίλεζε απφ ηα 50 ρηιηάδεο δνιάξηα. Σν φλνκα ticket.com πσιήζεθε ην 2009 έλαληη 1,525 

εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. Σν domain name toys.com θφζηηζε ζηελ Toys"R"Us 5,1 εθαηνκκχξηα 

δνιάξηα. (Shontell (2014)). 

 

2. πγγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ 

 

Σν πεξηερφκελν κηαο ηζηνζειίδαο είλαη θαη ε νπζία ηεο. Πξφθεηηαη γηα ηηο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο 

είηε ζα κεηψζνπλ, είηε ζα θαηαθέξνπλ λα δηαηεξήζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ επηζθέπηε. Ζ 

ειεθηξνληθή πξνβνιή ηνπ πξντφληνο, ηεο ππεξεζίαο ή ηεο επηρείξεζεο ινηπφλ θξχβεηαη πίζσ 

απφ ην πεξηερφκελν ηνπ ηζηφηνπνπ ηεο ην νπνίν κπνξεί λα είλαη θείκελν, εηθφλεο, βίληεν ή ήρνο. 

 

Ζ παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο επηρείξεζεο, ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ή 

ησλ πξντφλησλ γίλεηαη ζε κνξθή θεηκέλνπ. Όιεο νη πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα δνκεζνχλ 

πξνζεθηηθά ψζηε λα έρνπλ ζπλνρή θαη λφεκα. Δπηπιένλ, ην θείκελν είλαη απηφ πνπ ζα θέξεη 

ηνπο επηζθέπηεο ζηνλ ηζηφηνπν κέζσ ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο. Ηδηαίηεξα ιφγσ ηνπ ηειεπηαίνπ, 
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έρνπλ γξαθεί πνιιά αλαθνξηθά κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ην 

θείκελν ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

● Θα πξέπεη λα έρεη ζπλνρή, λα είλαη άκεζν θαη ζρεηηθφ κε ην πεξηερφκελν ηνπ ηζηφηνπνπ 

(Forbes (2014), Stolley (2011)). 

● Θα πξέπεη λα δηαρσξίδεηαη κε ηίηινπο θαη ην πεξηερφκελν λα νξγαλψλεηαη ζε ιίζηεο. 

(Stolley (2011)) 

● Καιφ ζα ήηαλ λα πεξηέρεη πνιιέο ιέμεηο θιεηδηά ψζηε λα εληνπίδεηαη απφ ηηο κεραλέο 

αλαδήηεζεο. (Stolley (2011)) 

● Γελ ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ζπαζκέλνπο ζπλδέζκνπο (broken links) ή θελέο ζειίδεο 

(Forbes (2014)) 

 

Απφ ηελ άιιε, νη εηθφλεο, νη θσηνγξαθίεο, ηα ζηαηηθά θαη θηλνχκελα ζρέδηα, ηα βίληεν θαη ηα 

αξρεία ήρνπ θάλνπλ κηα ηζηνζειίδα πην ελδηαθέξνπζα θαη θαξηνχλ ακείσην ην ελδηαθέξνλ ηνπ 

επηζθέπηε.  

 

χκθσλα κε ηνλ Stolley (2011), πξηλ ηελ κεηαθφξησζε ησλ παξαπάλσ αξρείσλ ζε έλαλ 

ηζηφηνπν, ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηελ πνηφηεηά ηνπο ζε ζρέζε κε ην κέγεζφο ηνπο. 

Πξνθεηκέλνπ λα θνξηψλεη γξήγνξα ε ζειίδα, νη εηθφλεο θαη ηα βίληεν ζα πξέπεη λα είλαη 

πεξηνξηζκέλα ζε κέγεζνο. Απφ ηελ άιιε, ε πνηφηεηά ηνπο έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ ηειηθή 

εκθάληζε ηεο ηζηνζειίδαο. Θα πξέπεη λα βξεζεί ινηπφλ κηα ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ δχν απηψλ 

ζηνηρείσλ ψζηε λα απνθεπρζνχλ ιάζε. 

 

Έλα επηπιένλ ζεκείν ζην νπνίν ζα πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή είλαη ε δπλαηφηεηα «αλάγλσζεο» 

ησλ γξαθηζηηθψλ θαη ησλ βίληεν απφ εηδηθά ζπζηήκαηα πνπ βνεζνχλ άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο 

ζηελ πεξηήγεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν. Γη’ απηφλ ηνλ ιφγν πξνζθέξνληαη εηδηθέο εληνιέο θαηά ηε 

ζπγγξαθή ηνπ θψδηθα κηαο ηζηνζειίδαο νη νπνίεο ππνθαζηζηνχλ ηηο εηθφλεο ζε πεξίπησζε πνπ 

απηφ ρξεηαζηεί. Αλαιπηηθέο νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηελ πξνζβαζηκφηεηα (accessibility) ζην 

δηαδίθηπν παξέρνληαη απφ ην Web Accessibility Anitiative (W3C (n.d.)). 

 

Καιφ ζα ήηαλ, λα ρσξηζηεί ην πεξηερφκελν ζε ζειίδεο αλάινγα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

πξνβάιεη ψζηε λα είλαη εχθνιν ζηνλ ρξήζηε λα εληνπίζεη απηφ πνπ αλαδεηά. Δλδεηθηηθά, νη 

ηζηνζειίδεο απφ ηηο νπνίεο ζα κπνξνχζε λα απνηειείηαη έλαο εηαηξηθφο ηζηφηνπνο είλαη: αξρηθή 
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ζειίδα, πξντφλ/πξντφληα ή ππεξεζίεο, πειάηεο, ζρεηηθά κε εκάο, επηθνηλσλία, επθαηξίεο 

θαξηέξαο, ραξηνθπιάθην θ.ά. (Peters (2009)). 

 

3. ρεδηαζκφο ησλ ζειίδσλ 

 

Με ηελ πξφνδν ηεο ηερλνινγίαο, δελ ρξεηάδεηαη θάπνηνο λα γλσξίδεη πξνγξακκαηηζκφ θαη λα 

γξάςεη θψδηθα ψζηε λα θαηαζθεπάζεη κηα ηζηνζειίδα. Ζ πην γξήγνξε θαη εχθνιε ιχζε είλαη ε 

αγνξά θαη ρξήζε ππνδεηγκάησλ ζειίδσλ (templates). Σν κφλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη ε 

κεηαθφξησζε ησλ εηθφλσλ, ν δηαρσξηζκφο ησλ ελνηήησλ θαη ππνζειίδσλ ηνπ ηζηφηνπνπ θαη ε 

πξνζζήθε ησλ θεηκέλσλ. (Peters (2009)) Δλαιιαθηηθά, εμεηδηθεπκέλνη πξνγξακκαηηζηέο 

κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ ηνλ ηζηφηνπν ζε δηάθνξεο γιψζζεο φπσο HTML, PHP θ.ιπ.. 

 

Πνιιέο θνξέο, κε ηελ αγνξά ελφο template, ν πειάηεο αγνξάδεη θαη ηνλ ρψξν ζηνλ δηαθνκηζηή ν 

νπνίνο ζα θηινμελήζεη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ (host). Απηφ βέβαηα δελ είλαη ππνρξεσηηθφ θαζψο 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα αγνξάο κφλν ηνπ ππνδείγκαηνο. Μεξηθέο ηζηνζειίδεο απφ ηηο νπνίεο 

κπνξεί θαλείο λα αγνξάζεη templates ή θαη host είλαη: templatemonster.com, godaddy.com, 

web.com, weebly.com θ.ά. 

 

Αλαθνξηθά κε ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ ζειίδσλ, θαιέο πξαθηηθέο ζεσξνχληαη: 

● Οη ζειίδεο θαιφ ζα ήηαλ λα κελ είλαη ππεξθνξησκέλεο κε πνιχ θείκελν, πνιιέο εηθφλεο, 

βίληεν θαη ήρν. (W3Schools (n.d.)) 

● Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ πινήγεζε. Θα πξέπεη λα είλαη απιή θαη 

θαηαλνεηή ψζηε λα κπνξεί λα βξεη ν ρξήζηεο άκεζα νηηδήπνηε ςάρλεη. (W3Schools 

(n.d.)) 

● Ζ εκθάληζε ζα πξέπεη λα είλαη επαγγεικαηηθή. Έλαο πξνζεγκέλνο ηζηφηνπνο κπνξεί λα 

θάλεη κηα επηρείξεζε λα θαλεί κεγάιε παξφιν πνπ κπνξεί λα έρεη ιίγνπο εξγαδφκελνπο. 

(Knox (2004)) 
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4. Γεκνζίεπζε 

 

Δάλ ζην βήκα 3 ην tamplate ζπλνδεχεηαη θαη απφ θηινμελία (hosting), ε δεκνζίεπζε ηνπ 

ηζηφηνπνπ απέρεη έλα κφλν θιηθ. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ε εηαηξεία είηε ζα πξέπεη λα 

λνηθηάζεη ηηο ππεξεζίεο ελφο web host, είηε λα θηινμελίζεη ηνλ ηζηφηνπν ρξεζηκνπνηψληαο δηθή 

ηεο ηερληθή ππνδνκή. 

 

2.1.2 Μεηξήζεηο θαη αμηνιφγεζε 

 

Μεηά ηελ αλάπηπμε θαη δεκνζίεπζε ελφο ηζηφηνπνπ, ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ε πνξεία ηνπ θαη ε 

απήρεζή ηνπ ζην αγνξαζηηθφ θνηλφ θαη ηνπο δπλεηηθνχο πειάηεο. Ζ επηρείξεζε ζα πξέπεη λα 

παξαθνινπζεί ηελ ιεηηνπξγηθή απφδνζε ηνπ ηζηφηνπνπ, ην πιήζνο ησλ επηζθεπηψλ, ηελ 

πξνέιεπζή ηνπο αιιά θαη ην γεληθφηεξν πξνθίι ηνπο. Απηφ είλαη εθηθηφ κέζα απφ κεηξήζεηο θαη 

εξγαιεία αμηνιφγεζεο ηα νπνία πξνζθέξνληαη απφ δηάθνξνπο παξφρνπο.  

 

χκθσλα κε ηνπο Zahran et. al. (2014), νη κέζνδνη αμηνιφγεζεο κηαο ηζηνζειίδαο κπνξνχλ λα 

ρσξηζηνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο: 

 

1. Μέζνδνη εζηηαζκέλεο αμηνιόγεζεο ηζηόηνπσλ (Web site evaluation methods) 

 

Πξφθεηηαη γηα κεζφδνπο νη νπνίεο αμηνινγνχλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ηζηφηνπσλ κε βάζε 

ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα θαη πξαγκαηνπνηνχληαη είηε απηφκαηα, είηε απφ αμηνινγεηέο. ε απηή 

ηελ θαηεγνξία εληάζζνληαη κέζνδνη νη νπνίεο ζηεξίδνληαη ζην testing απφ επηιεγκέλνπο ρξήζηεο 

ή αμηνινγεηέο νη νπνίνη εζηηάδνπλ θπξίσο ζηε ρξεζηκφηεηα θαη επθνιία ρξήζεο θαη πινήγεζεο 

ζηηο ηζηνζειίδεο. ηελ ίδηα θαηεγνξία αλήθνπλ θαη απηφκαηα εξγαιεία ηα νπνία αμηνινγνχλ ηελ 

απφδνζε, ηελ αζθάιεηα, ηελ ρξεζηηθφηεηα θ.ιπ. κηαο ηζηνζειίδαο. 

 

2. Μέζνδνη γεληθόηεξεο αμηνιόγεζεο ηζηνηόπσλ (Web evaluation methods) 

 

Πξνζθέξνπλ κεηξήζεηο θαη θαηάηαμε κε βάζε ηελ επηζθεςηκφηεηα κηαο ηζηνζειίδαο απφ φινπο 

ηνπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ. ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη: 
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α. Μέζνδνη αλάιπζεο ζπλδέζκσλ 

 

Πξφθεηηαη γηα κεζφδνπο νη νπνίεο θαηεγνξηνπνηνχλ ηνπο ηζηφηνπνπο κε βάζε ηνπο ζπλδέζκνπο 

νη νπνίνη παξαπέκπνπλ ζε απηνχο. Οξηζκέλα παξαδείγκαηα εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

κεζφδνπο αλάιπζεο ζπλδέζκσλ είλαη ην PageRank θαη ην Webometrics. Καη ηα δχν εξγαιεία 

βαζίδνληαη ζε αιγφξηζκνπο γηα ηελ θαηάηαμε ησλ ηζηφηνπσλ. ηελ πεξίπησζε ηνπ PageRank, ν 

αιγφξηζκνο ζπλππνινγίδεη ην πιήζνο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ζπλδέζκσλ νη νπνίνη παξαπέκπνπλ 

ζε έλαλ ηζηφηνπν. Αληίζεηα, ην Webometrics αζρνιείηαη κε ηελ αμηνιφγεζε παλεπηζηεκίσλ κε 

βάζε ηηο δεκνζηεχζεηο ησλ αθαδεκατθψλ ηνπ θαη ιακβάλεη ππφςε κφλν ην πιήζνο ησλ 

ζπλδέζκσλ, ρσξίο λα πξνζδίδεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζε απηνχο. 

 

β. Web Analytics 

 

χκθσλα κε ηελ έλσζε web analytics, πξφθεηηαη γηα ηηο κεηξηθέο, αλαιχζεηο θαη αλαθνξέο πνπ 

αθνξνχλ δεδνκέλα ηνπ δηαδηθηχνπ κε ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε θαη βειηηζηνπνίεζε ρξήζεο ηνπ 

δηαδηθηχνπ Πξνζθέξνπλ αλαθνξέο θαη κεηξήζεηο γηα ηνπο επηζθέπηεο ελφο ηζηφηνπνπ θαη ηελ 

πινήγεζή ηνπ ζε απηφλ. Οξηζκέλα παξαδείγκαηα εξγαιείσλ είλαη: Google analytics, Adobe 

SiteCatalyst (Omniture), Chartbeat, WebTrends θ.ά.. Οη βαζηθφηεξεο κεηξήζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο είλαη νη παξαθάησ: 

 Μνλαδηθνί επηζθέπηεο (Unique Visitors): Σν πιήζνο ησλ κνλαδηθψλ αηφκσλ νη νπνίνη 

επηζθέπηνληαη έλαλ ηζηφηνπν ζε κηα νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Καζψο νη πεξηζζφηεξεο 

ηζηνζειίδεο δελ απαηηνχλ ηε ζχλδεζε ηνπ ρξήζηε, ε θαηακέηξεζε γίλεηαη κε ηε ρξήζε ησλ 

cookies. Σα cookies πξνζδίδνπλ ζε θάζε ρξήζηε (ζπζθεπή ή θπιινκεηξεηή) έλαλ κνλαδηθφ 

αξηζκφ (id) θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πινήγεζεο ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

αλαγλψξηζή ηνπ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πινήγεζήο ηνπ. (Web Analytics Association 

(2006)) 

 Δπηζθέςεηο/Σύλνδνη (Visits/Sessions): Ζ αιιειεπίδξαζε κε ηνλ ηζηφηνπν ε νπνία 

απνηειείηαη απφ κία ή πεξηζζφηεξεο αηηήζεηο γηα πξνβνιή πεξηερνκέλνπ. (Web Analytics 

Association (2006)) 
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 Δκθαλίζεηο ζειίδσλ (Page Views): Σν πιήζνο ησλ εκθαλίζεσλ (ή αιιηψο εθηππψζεσλ 

ζηελ νζφλε) θάζε ζειίδαο. (Web Analytics Association (2006)) Κάζε θνξά πνπ κηα ζειίδα 

θνξηψλεηαη ζε έλαλ θπιινκεηξεηή, κεηξάηαη σο page view. (Media Impact Project (n.d.)) 

 Πνζνζηό εγθαηαιείςεσλ (Bounce Rate): Σν πνζνζηφ ησλ ρξεζηψλ πνπ επηζθέπηνληαη κηα 

ζειίδα κέζα ζηνλ ηζηφηνπν θαη αθνινχζσο θεχγνπλ (ζηακαηνχλ ηελ πινήγεζε). (Media 

Impact Project (n.d.))  

 

Με βάζε ηηο κεηξήζεηο απηέο, ηα εξγαιεία web analytics πξνζθέξνπλ επηπιένλ ππεξεζίεο φπσο 

ε ηκεκαηνπνίεζε ηνπ ηζηνηφπνπ θαη ε εμαγσγή αληίζηνηρσλ αλαθνξψλ, ν γεσγξαθηθφο 

εληνπηζκφο ησλ ρξεζηψλ θαη πνιιά άιια. Σν πην δηαδεδνκέλν εξγαιείν web analytics είλαη ην 

Google Analytics ην νπνίν παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθφηεξα ζηε ζπλέρεηα. 

 

Google Analytics 

 

ηελ εηθφλα 2 παξνπζηάδεηαη ην θπξίσο κέξνο ηεο αξρηθήο ζειίδαο ηνπ Google Analytics ζηελ 

νπνία παξνπζηάδνληαη θαη νη βαζηθφηεξεο κεηξήζεηο ηεο ηζηνζειίδαο galinos.gr γηα ηνλ Μάην 

ηνπ 2015. 

 

 

Δηθόλα 2 - Google Analytics  (Πεγή: Google Analytics) 
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Όπσο έρνπλ επηζεκαλζεί θαη ζηελ εηθφλα, νη βαζηθέο πιεξνθνξίεο θαη κεηξήζεηο ηηο νπνίεο 

πξνζθέξεη ην Google Analytics είλαη: 

1. Σα ζηνηρεία ηνπ ηζηνηφπνπ γηα ηνλ νπνίν έρνπλ εμαρζεί ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, 

δειαδή ην www.galinos.gr. 

2. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα ην νπνίν αθνξνχλ νη κεηξήζεηο, δειαδή απφ 1/5/2015 έσο 

31/5/2015. 

3. Ο ηζηφηνπνο ζεκείσζε 646.620 επηζθέςεηο. 

4. Σνλ ηζηφηνπν επηζθέθζεθαλ 366.903 κνλαδηθνί επηζθέπηεο (Users ή Unique 

Visitors). 

5. Ο ηζηφηνπνο πξαγκαηνπνίεζε 1.459.425 εκθαλίζεηο/εθηππψζεηο ζειίδσλ. 

6. ε θάζε επίζθεςε πξνβάιινληαη πεξίπνπ 2,31 ζειίδεο. Πξφθεηηαη γηα ην απνηέιεζκα 

ηεο δηαίξεζεο ησλ εκθαλίζεσλ πξνο ην ζχλνιν ησλ επηζθέςεσλ (Pages/Sessions). 

7. Κάζε επίζθεςε δηαξθεί θαηά κέζν φξν 2 ιεπηά θαη 50 δεπηεξφιεπηα (Average 

Session Duration). 

8. Σν πνζνζηφ εγθαηαιείςεσλ (bounce rate) ηνπ ηζηφηνπνπ είλαη κφιηο 2,46%. 

9. ην γξάθεκα εκθαλίδεηαη ην πνζνζηφ ησλ ρξεζηψλ νη νπνίνη επηζθέπηνληαη γηα 

πξψηε θνξά ηνλ ηζηφηνπν (new visitor) ζε ζχγθξηζε κε φζνπο ηνλ έρνπλ 

μαλαεπηζθεθζεί (returning visitor). Σν 39,8% είλαη λένη επηζθέπηεο. 

 

Δθηφο απφ ηηο βαζηθέο απηέο κεηξήζεηο, ην Google Analytics πξνζθέξεη θαη πνιιά αθφκα 

εξγαιεία. Ο θάηνρνο ηνπ ηζηνηφπνπ κπνξεί λα απνθηήζεη επηπιένλ πιεξνθνξίεο θαη ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία γηα ηνπο ρξήζηεο πνπ ηνλ επηζθέπηνληαη. 
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Δηθόλα 3 - Μελνύ Google Analytics (Πεγή: Google Analytics) 

 

Οη επηινγέο είλαη πνιιέο, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα 3. Απφ ηελ επηινγή «Audience», ν 

ρξήζηεο κπνξεί λα νκαδνπνηήζεη ηνπο ρξήζηεο κε βάζε ηελ ειηθία, ην θχιν, ηελ ηνπνζεζία, ηα 

ελδηαθέξνληά ηνπο, ηε ζπζθεπή πνπ ρξεζηκνπνηνχλ (θηλεηή ζπζθεπή ή ζηαζεξφο ππνινγηζηήο) 

θ.ά.. (Google (2015)) Υάξε ζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο αλαδεηθλχνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ ηνπ ηζηνηφπνπ. Δάλ, γηα παξάδεηγκα, ην 50% ησλ επηζθεπηψλ 

ρξεζηκνπνηεί θηλεηέο ζπζθεπέο γηα ηελ πξφζβαζε ζηνλ ηζηφηνπν, ίζσο ν δηαρεηξηζηήο λα 

ρξεηαζηεί λα θαηαζθεπάζεη κία εθαξκνγή γηα έμππλα θηλεηά ηειέθσλα θαη ηακπιέηεο. 
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Απφ ηελ επηινγή «Acquisition», ν δηαρεηξηζηήο ελεκεξψλεηαη θπξίσο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

θαηαπζάλνπλ νη επηζθέπηεο ζηνλ ηζηφηνπν. Σέζζεξηο είλαη νη πεγέο ζε απηή ηελ πεξίπησζε:  

1. Οξγαληθή αλαδήηεζε (Organic Search): Ο επηζθέπηεο έθζαζε ζηνλ ηζηφηνπν θάλνληαο 

θιηθ ζηα νξγαληθά απνηειέζκαηα κηαο κεραλήο αλαδήηεζεο. 

2. Απεπζείαο (Direct): Ο επηζθέπηεο πιεθηξνιφγεζε ηελ δηεχζπλεζε ζε έλαλ 

θπιινκεηξεηή ή ρξεζηκνπνίεζε θάπνηνλ ζειηδνδείθηε. 

3. Κνηλσληθά δίθηπα (Social): Ο επηζθέπηεο έθαλε θιηθ ζε ζχλδεζκν ζε θάπνην ζειίδα 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο, φπσο ην facebook θαη ην twitter. 

4. Παξαπνκπή (Referral): Ο ρξήζηεο παξαπέκθζεθε ζηoλ ηζηφηνπν απφ κία άιιε 

ηζηνζειίδα, π.ρ. απφ κηα εθεκεξίδα. (Media Impact Project (n.d.)) 

 

Δζηηάζακε ζηηο δχν απηέο επηινγέο γηαηί ζεσξνχκε πσο παξνπζηάδνπλ ην κεγαιχηεξν 

ελδηαθέξνλ ιφγσ ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνζθέξνπλ γηα ηνλ ρξήζηε. 

 

2.2 Γηαθήκηζε πξνβνιήο (display advertising) 

 

Ζ display δηαθήκηζε αθνξά ηηο ζηαηηθέο ή θηλνχκελεο απεηθνλίζεηο νη νπνίεο εκθαλίδνληαη ζε 

κηα ζειίδα πξνηξέπνληαο ηνλ ρξήζηε λα ηηο επηιέμεη κε ζθνπφ λα ηνλ αλαθαηεπζχλνπλ ζηε 

ζειίδα ηνπ δηαθεκηδφκελνπ. χκθσλα κε ηνπο Βιαρνπνχινπ θαη Γεκεηξηάδε (2014) νη πξψηεο 

display δηαθεκίζεηο πνπ εκθαλίζηεθαλ ήηαλ ηα ζηαηηθά banners ηα νπνία είλαη 

«παξαιιειφγξακκνπ ζρήκαηνο εηθφλεο πνπ εκθαλίδνληαη ζε θάπνηα ζέζε ηεο ηζηνζειίδαο ζηελ 

νπνία πξνβάινληαη». Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ηα banners εκπινπηίζηεθαλ κε θίλεζε, 

θείκελν, ήρν θαη δηαδξαζηηθέο δπλαηφηεηεο νδεγψληαο ζηα rich media.  

 

Ζ δηαθήκηζε πξνβνιήο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ ηχπν ηεο, ην πεξηερφκελφ ηεο, ην ζρήκα ηεο, ηε 

ζέζε ηεο ζηελ ηζηνζειίδα θαη ην κέγεζφο ηεο (Hussain, Sweeney, Sullivan Mort (2010)).  
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2.2.1 Σχπνο banner 

 

Οη ειεθηξνληθέο δηαθεκίζεηο ζα κπνξνχζαλ λα ρσξηζηνχλ ζε πνιιέο θαηεγνξίεο ιφγσ ησλ 

πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζπλδπάδνπλ. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ banners ζχκθσλα κε ηνπο Hussain, Sweeney, Sullivan Mort (2010) 

● Σηαηηθά: ην πεξηερφκελφ ηνπο παξακέλεη ακεηάβιεην 

● Αλαδπόκελα (pop-up): αλαδχνληαη ζε λέν παξάζπξν επάλσ απφ ην ελεξγφ φηαλ ν 

ρξήζηεο πξαγκαηνπνηήζεη θάπνηα ελέξγεηα ζην δηαδίθηπν 

● Κηλνύκελα (animated): πεξηέρνπλ θίλεζε κε ζθνπφ λα ηξαβήμνπλ ηελ πξνζνρή ηνπ 

ρξήζηε 

● Γπλακηθά (dynamic ή rich media): πεξηέρνπλ βίληεν θαη ήρν ζπκίδνληαο δηαθεκηζηηθφ 

ζπνη ηεο ηειεφξαζεο θαη ρσξίδνληαη ζε: in-page, expanding, floating, video θ.ά. 

(Doubleclick (n.d.)) 

● Πεξηζηξεθόκελα: απνηεινχληαη απφ πνιιά δεκηνπξγηθά ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζε ζεηξά 

χκθσλα κε κειέηε ησλ ίδησλ επηζηεκφλσλ, ην 95% ησλ display δηαθεκίζεσλ ζε ηζηνζειίδεο 

είλαη ζηαηηθά banners. 

 

Αμίδεη επίζεο λα αλαθέξνπκε ηηο επνλνκαδφκελεο high-impact δηαθεκίζεηο νη νπνίεο ρσξίδνληαη 

απφ ηνπο Baron, Brouwer θαη Garbayo (2014) ζε 3 ππνθαηεγνξίεο: 

1. Γηαθεκίζεηο κεγάισλ δηαζηάζεσλ κε δπλαηφηεηεο δηαδξαζηηθφηεηαο (large-canvas 

display formats) 

2. Οινζέιηδεο δηαθεκίζεηο κε δπλαηφηεηεο δηαδξαζηηθφηεηαο (full-screen interactive 

“takeover” formats) 

3. ηαζεξέο νινζέιηδεο δηαθεκίζεηο (“skin” or wrap formats) 

 

Απηνί νη ηχπνη δηαθεκίζεσλ θαίλεηαη λα απνιακβάλνπλ κεγαιχηεξεο αληαπφθξηζεο απφ ηνπο 

θαηαλαισηέο. Μάιηζηα, ζχκθσλα κε κειέηε ησλ ίδησλ επηζηεκφλσλ, ηδηαίηεξα νη δηαθεκίζεηο 

ηχπνπ 2 θαη 3 θαηαγξάθνπλ κεγαιχηεξα πνζνζηά (ηεο ηάμεσο ηνπ 196%) αλαγλψξηζεο ηνπο 

δηαθεκηδφκελνπ πξντφληνο ζε ζρέζε κε ηηο παξαδνζηαθέο κνξθέο display δηαθήκηζεο. 
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2.2.2 Πεξηερφκελν δηαθήκηζεο 

 

Ωο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο, νη display δηαθεκίζεηο κπνξεί λα πεξηέρνπλ εηθφλα, θείκελν, 

θίλεζε, βίληεν ή θαη ζπλδπαζκφ φισλ απηψλ. χκθσλα κε κειέηεο, νη δηαθεκίζεηο πνπ 

εκθαλίδνπλ εηθφλα θαη φρη θείκελν απνκλεκνλεχνληαη επθνιφηεξα απφ ηνλ αλζξψπηλν 

εγθέθαιν, επνκέλσο ζεσξνχληαη πην απνδνηηθέο. Παξ’ φια απηά, ηα θιηθ ζηηο δηαθεκίζεηο κε 

εηθφλεο δελ θαίλεηαη λα είλαη πεξηζζφηεξα (Hussain, Sweeney, Sullivan Mort (2010)). 

 

2.2.3 ρήκα θαη κέγεζνο 

 

Τπάξρεη κεγάιε πνηθηιία ζην κέγεζνο θαη ην ζρήκα ησλ display δηαθεκίζεσλ πνπ εκθαλίδνληαη 

ζην δηαδίθηπν. Αθνινπζεί απεηθφληζε κε ηα πην δηαδεδνκέλα κεγέζε θαη ζρήκαηα banners ηα 

νπνία φκσο δελ είλαη δεζκεπηηθά. 

 

 

Δηθόλα 4 - Πξόηππα banner (Πεγή: wikipedia) 

 



 
29 

2.2.4 Θέζε ζηελ ηζηνζειίδα 

 

Ζ ζέζε ελφο γξαθηζηηθνχ ζηελ ηζηνζειίδα παίδεη ηδηαίηεξν ξφιν ζηελ δηαθεκηζηηθή ηνπ 

απφδνζε. Έλα banner κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί επάλσ, κέζα ή θάησ απφ ην πεξηερφκελν ηεο 

ζειίδαο. ε γεληθέο γξακκέο, σζηφζν, νη κειέηεο δείρλνπλ πσο νη δηαθεκίζεηο πνπ βξίζθνληαη 

ζηα επάλσ θαη πιάγηα πεξηζψξηα κηαο ηζηνζειίδαο, ηξαβνχλ εμίζνπ ηελ πξνζνρή ηνπ ρξήζηε 

φηαλ επηζθέπηεηαη ηελ ζειίδα κε ζθνπφ λα ελεκεξσζεί γηα θάηη. Απφ ηελ άιιε, φηαλ ν 

επηζθέπηεο θαιείηαη λα εθηειέζεη κηα πην δχζθνιε εξγαζία εληφο ηεο ηζηνζειίδαο, νη 

«θιαζζηθέο» θαη θαηά ζπλέπεηα αλακελφκελεο ζέζεηο εκθάληζεο banners δελ ηνπ ηξαβνχλ 

ηδηαίηεξα ηελ πξνζνρή (Greenberg (2012)). 

 

Δθηφο απφ ηελ επηινγή ησλ παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο banner, ν δηαθεκηδφκελνο θαιείηαη 

λα απνθαζίζεη ζε πνηεο ηζηνζειίδεο ζα ην ηνπνζεηήζεη. χκθσλα κε ηνπο Βιαρνπνχινπ θαη 

Γεκεηξηάδε (2014), γηα ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ηζηνηφπσλ πξνβνιήο, 4 θξηηήξηα κπνξνχλ 

λα ιεθζνχλ ππφςε: 

1. Σν πξνθίι ησλ επηζθεπηώλ ηεο ηζηνζειίδαο ζα πξέπεη λα κνηάδεη κε απηφ ηεο αγνξάο-

ζηφρνπ ηνπ πξντφληνο/ππεξεζίαο ή ηεο επηρείξεζεο. 

2. Σν πεξηερόκελν ηεο ηζηνζειίδαο ζα πξέπεη λα είλαη ζρεηηθφ κε ην πξντφλ/ππεξεζία πνπ 

δηαθεκίδεηαη. χκθσλα κε κειέηεο, φηαλ ην αληηθείκελν ηεο ηζηνζειίδαο είλαη ζπλαθέο 

κε ην πξντφλ, ε δηαθήκηζε ειθχεη πεξηζζφηεξν ηελ πξνζνρή ησλ επηζθεπηψλ θαζψο 

πξφθεηηαη γηα θάηη πνπ ππάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα λα ηνπο ελδηαθέξεη (Greenberg 

(2012)). Δπηπιένλ, φηαλ ε ηζηνζειίδα πεξηέρεη σο επί ην πιείζηνλ εηθφλεο ή βίληεν παξά 

ακηγψο θείκελν, ε απφδνζε ηεο δηαθήκηζεο θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη ζεηηθά (Hsieh, Chen 

(2011)). 

3. Ηδηαίηεξε έκθαζε ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ επηζθεςηκόηεηα ηεο ηζηνζειίδαο ψζηε ε 

δηαθήκηζε λα πξνβιεζεί ζε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν θνηλφ. 

4. εκαληηθφ ζεκείν ζην νπνίν ζα πξέπεη λα ζηαζεί θαλείο είλαη ην θόζηνο ηεο δηαθήκηζεο 

ζηελ ηζηνζειίδα. Ζ θνζηνιφγεζε κπνξεί λα γίλεη κε 3 δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο: 

○ CPI (Cost Per Impression) ή CPM (Cost Per Mille): Υξέσζε αλάινγε ηνπ 

πιήζνπο ησλ πξνβνιψλ πνπ έγηλαλ ζε κία δηαθήκηζε. Σν CPM ππνινγίδεηαη αλά 

1.000 πξνβνιέο ελψ ην CPI αλά κία πξνβνιή. 
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○ CPC (Cost Per Click): Υξέσζε αλάινγε ησλ θιηθ πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη 

ρξήζηεο ζην banner. 

○ CPA (Cost Per Action): Υξέσζε αλάινγε ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηέιεζε ν ρξήζηεο 

αθνχ αθνινχζεζε ηε δηαθήκηζε π.ρ. εγγξαθή ζην newsletter, αγνξά θ.ιπ. 

(Investopedia (n.d.)) 

 

Σέινο, αμίδεη λα ζηαζνχκε ζηνλ βαζκφ ηεο πξνζνρήο πνπ δίλνπλ νη ρξήζηεο ζηα banners ε νπνία 

θπζηθά εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο 

(ηχπνο, πεξηερφκελν, ζέζε, κέγεζνο θαη ζρήκα). Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ε αληαπφθξηζε ησλ 

ρξεζηψλ ζηηο δηαθεκίζεηο απηέο έρεη κεησζεί αηζζεηά (Malheiros θ.ά. (2012)). Υξεζηκνπνηψληαο 

ηερληθέο εμαηνκίθεπζεο (personalization) θαη ζηφρεπζεο (targeting), νη επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ 

έρνπλ θαηαθέξεη λα αλαηξέςνπλ απηή ηελ πηψζε. 

 

χκθσλα κε ηνπο Malheiros θ.ά.. (2012), ε ζηφρεπζε κπνξεί λα γίλεη κε δχν ηερληθέο: 

1. Γηαθήκηζε κε βάζε ηε ζπλάθεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ηζηνηφπσλ πνπ επηζθέθζεθε 

πξφζθαηα ν ρξήζηεο. (contextual advertising) 

2. Γηαθήκηζε κε βάζε ηελ γεληθφηεξε ζπκπεξηθνξά ηνπ ρξήζηε ζην δηαδίθηπν (behavioral 

advertising) 

Ζ εμαηνκίθεπζε απφ ηελ άιιε ρξεζηκνπνηεί νξηζκέλεο πην “επηζεηηθέο” ζηξαηεγηθέο 

πξνθεηκέλνπ λα ηξαβήμεη ηελ πξνζνρή ηνπ ρξήζηε. Μία ηερληθή είλαη ε παξνπζίαζε 

πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ ηνπ ρξήζηε κέζα ζηε δηαθήκηζε φπσο θσηνγξαθίεο, ειηθία, φλνκα 

θ.ά.. 

 

Ζ έξεπλα ησλ Malheiros θ.ά. (2012) έδεημε φηη είλαη πεξηζζφηεξν επράξηζην ζηνπ ρξήζηεο λα 

βιέπνπλ ηνλ πξννξηζκφ ησλ δηαθνπψλ ηνπο ζην πεξηερφκελν κηαο δηαθήκηζεο, παξά ηελ ειηθία 

ηνπο, ην φλνκά ηνπο ή ηελ θσηνγξαθία ηνπο. Απφ ηελ άιιε, δήισζαλ πσο εάλ ην banner 

πεξηέρεη ηε θσηνγξαθία ηνπο, είλαη πην πηζαλφ λα δψζνπλ πξνζνρή ζηε δηαθήκηζε. Σν ζέκα ηεο 

πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθφηεηαο πνπ εγείξεηαη αλαθνξηθά κε απηέο ηηο ηερληθέο είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ, αιιά δελ ζα δηεξεπλεζεί ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 
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2.2.5 Μεηξήζεηο θαη αμηνιφγεζε 

 

Ζ αμηνιφγεζε κηαο δηαθήκηζεο πξνβνιήο πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο κέζσ ηεο κέηξεζεο CTR 

(Click Through Rate). Πξφθεηηαη γηα ην πιήζνο ησλ θιηθ πνπ έιαβε ην γξαθηζηηθφ ζε ζρέζε κε 

ηνλ αξηζκφ ησλ εκθαλίζεσλ ηνπ ζηελ ηζηνζειίδα. Έλα κεγάιν πνζνζηφ CTR δείρλεη πσο ε 

δηαθήκηζε ηξάβεμε ηελ πξνζνρή ησλ επηζθεπηψλ ηνπ ηζηφηνπνπ ρσξίο φκσο απηφ λα 

ζπλεπάγεηαη αληίζηνηρε αχμεζε ζηηο πσιήζεηο ησλ πξντφλησλ. Αλεμάξηεηα απφ ην ζρήκα, ην 

κέγεζνο θαη ηε ζέζε ηεο δηαθήκηζεο, ην κέζν CTR είλαη 0,06%. Γειαδή, νη ρξήζηεο θάλνπλ 

θιηθ ζε ιηγφηεξν απφ 1 δηαθήκηζε αλά 1000 εκθαλίζεηο. (Chaffey (2015)) 

 

2.3 Σπλεξγαηηθό κνληέιν (affiliation) 

 

Σν ζπλεξγαηηθφ κνληέιν ειεθηξνληθήο πξνβνιήο ζπλαληάηαη ζηε βηβιηνγξαθία θαη σο 

affiliation, affiliate marketing, δίθηπν ζπλεξγαδφκελσλ ηζηφηνπσλ θ.ά. θαη αλήθεη ζηε 

γεληθφηεξε θαηεγνξία ηνπ performance based marketing. Ζ ζρέζε affiliation δεκηνπξγείηαη 

θαηφπηλ ζπκθσλίαο θαηά ηελ νπνία ν ζπλεξγάηεο (affiliate) δεζκεχεηαη λα πξνσζεί επηζθέπηεο 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δηαθεκηδφκελνπ. (Βιαρνπνχινπ & Γεκεηξηάδεο (2014)) ηα πιαίζηα ηεο 

ζπλεξγαζίαο, ν affiliate κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη δηάθνξεο κνξθέο ειεθηξνληθήο πξνβνιήο 

φπσο απνζηνιή e-mail ή banners θιπ ψζηε λα επηηχρεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα (Nosrati θ.ά. 

(2013)). Σέινο, ζχκθσλα κε ηνπο Venugopal, Saumendra & Nagaraju (2013), νη ηνκείο ζηνπο 

νπνίνπο ρξεζηκνπνηείηαη απηή ε δπλαηφηεηα πξνβνιήο είλαη ηα ηπρεξά παηρλίδηα, νη ππεξεζίεο 

θνηλήο ρξήζεο αξρείσλ θαη νη ιηαληθέο πσιήζεηο ελψ αθνινπζνχλ ηα θηλεηά ηειέθσλα, ν 

ρξεκαηννηθνλνκηθφο θαη ηαμηδησηηθφο θιάδνο. 

 

2.3.1 Μέζνδνη αληακνηβήο 

 

Αλάινγα κε ηε ζπκθσλία κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ, ν ζπλεξγάηεο κπνξεί λα ακεηθζεί κε ηηο 

παξαθάησ κεζφδνπο: 

1. Pay per sale: Ο ζπλεξγάηεο ακείβεηαη γηα θάζε αγνξά πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ 

πειάηεο πνπ αλαθαηεχζπλε. Σν χςνο ηεο ακνηβήο ππνινγίδεηαη κε βάζε ην 
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πξνζπκθσλεκέλν πνζνζηφ επί ηεο πψιεζεο. χκθσλα κε ηελ Zia UI (2012), ην πνζνζηφ 

ηεο ακνηβήο θπκαίλεηαη απφ 1% έσο 15% θαη εμαξηάηαη απφ ην είδνο πνπ δηαθεκίδεηαη. 

2. Pay per click: Ζ ακνηβή ηνπ ζπλεξγάηε πξνθχπηεη απφ ην πιήζνο ησλ πειαηψλ νη νπνίνη 

επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ δηαθεκηδφκελνπ κέζσ ηνπ πξψηνπ. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε δελ ιακβάλεηαη ππφςε ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαθήκηζεο θαζψο δελ έρεη 

ζεκαζία αλ ν πειάηεο ζα πξνβεί ζε αγνξά. 

3. Pay per lead: Ο ζπλεξγάηεο ακείβεηαη γηα θάζε επηζθέπηε ν νπνίνο γίλεηαη lead, δειαδή 

πηζαλφο πειάηεο. Lead ζεσξνχληαη νη ρξήζηεο νη νπνίνη εθθξάδνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηα 

πξντφληα ηεο επηρείξεζεο ρσξίο λα αγνξάζνπλ άκεζα. Όηαλ, γηα παξάδεηγκα, εγγξαθνχλ 

ζην newsletter ή δεκηνπξγήζνπλ θάπνηνλ ινγαξηαζκφ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

δηαθεκηδφκελνπ. 

(Trixhub (2013)) 

 

2.3.2 Γηαρείξηζε θακπάληαο 

 

Γηα ηε δηαρείξηζε κηαο θακπάληαο affiliate marketing, ε δηαθεκηδφκελε εηαηξεία κπνξεί λα: 

1. αλαζέζεη ην management ζην ηκήκα marketing εληφο ηεο επηρείξεζεο (εθφζνλ ππάξρεη). 

2. πξνζιάβεη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ή λα κηζζψζεη ηηο ππεξεζίεο ελφο εηδηθνχ. 

3. ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ππεξεζίεο ελφο δηθηχνπ affiliate. 

 

ε θάζε πεξίπησζε, ε δηαρείξηζε ηεο θακπάληαο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαζψο ν ππεχζπλνο 

ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ιάβεη ζεκαληηθέο απνθάζεηο φπσο λα επηβάιεη ηνπο θαλφλεο, λα 

θιείζεη ηηο πην ζπκθέξνπζεο ζπκθσλίεο θ.ιπ. (Edelman, Brandi (2014)). 

 

2.3.3 Απνηειεζκαηηθφηεηα δηαθήκηζεο 

 

εκαληηθφ ξφιν ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πξνβνιή πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ δηαδξακαηίδεη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαθήκηζεο. Γη’ απηφλ ηνλ ιφγν, αμίδεη λα 

αλαθεξζνχκε ζηελ έξεπλα ηεο Zia UI (2012) αλαθνξηθά κε ηελ ζηάζε ησλ θαηαλαισηψλ 
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απέλαληη ζην affiliate marketing. χκθσλα ινηπφλ κε ηελ έξεπλα, νη θαηαλαισηέο δείρλνπλ 

ζεηηθνί φηαλ ε δηαθήκηζε: 

● είλαη ρξήζηκε θαη ζρεηηθή κε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο 

● εκπλέεη εκπηζηνζχλε 

● παξέρεη πιεξνθνξίεο 

● παξέρεη θάπνην θίλεηξν 

Οη δηαθεκηζηέο ζα πξέπεη λα δψζνπλ έκθαζε ζε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ψζηε λα θεξδίζνπλ 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ. 

 

2.4 Ινγελέο κνληέιν (Viral Advertising) 

 

Σν ηνγελέο κνληέιν πξνβνιήο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο online θαη offline 

ζηξαηεγηθέο νη νπνίεο πξνηξέπνπλ ηνπο θαηαλαισηέο λα δηαδψζνπλ έλα δηαθεκηζηηθφ κήλπκα 

(Wilson (2012), Petrescu & Korgaonkarb (2011)). Ζ δηάδνζε ηνπ κελχκαηνο ζα κπνξνχζε λα 

παξνκνηαζζεί κε έλαλ ηφ ν νπνίνο εμαπιψλεηαη απφ ζηφκα ζε ζηφκα ή ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε απφ ππνινγηζηή ζε ππνινγηζηή, θαζψο ην κέζν δηάδνζεο είλαη ην δηαδίθηπν. 

Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα κία λέα κνξθή επηθνηλσλίαο ηνπ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ε νπνία πιένλ 

γίλεηαη απφ θαηαλαισηή ζε θαηαλαισηή θαη φρη απφ ηελ επηρείξεζε πξνο ηνλ θαηαλαισηή. 

 

Έλα θιαζζηθφ παξάδεηγκα ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα αλαθεξζεί γηα λα γίλεη θαηαλνεηφ ην 

ηνγελέο κνληέιν είλαη ε ζηξαηεγηθή πνπ αθνινχζεζε ε πιαηθφξκα hotmail. Ζ hotmail ήηαλ απφ 

ηηο πξψηεο ππεξεζίεο νη νπνίεο πξνζέθεξαλ δσξεάλ δηεπζχλζεηο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

ζηνπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ. Ζ ζηξαηεγηθή ηεο γηα ηελ πξνβνιή ηεο ππεξεζίαο ηεο ήηαλ απιή: 

θάησ απφ θάζε κήλπκα πνπ απνζηέιινληαλ κέζσ απηήο πξνζέζεηε ην θείκελν «Απνθηήζηε ηελ 

πξνζσπηθή ζαο δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζην http://www.hotmail.com». Με απηφλ 

ηνλ ηξφπν ελεκέξσζε ρηιηάδεο ρξήζηεο νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα e-mail γηα ηελ 

επηθνηλσλία ηνπο γηα ηελ χπαξμε ηεο δσξεάλ ππεξεζίαο ηεο. 

 

  

http://www.hotmail.com/
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2.3.1 Σν κήλπκα 

 

Πνιιά έρνπλ γξαθεί γηα ην κήλπκα ην νπνίν δηαβηβάδεηαη κέζσ κηαο viral ζηξαηεγηθήο. 

πλνπηηθά ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο ην κήλπκα ζα πξέπεη λα είλαη: 

● ρξήζηκν, λα πξνθαιεί δειαδή ην ελδηαθέξνλ ηνπ αλαγλψζηε ψζηε λα έρεη θίλεηξν λα ην 

αλακεηαδψζεη. (Βιαρνπνχινπ, Γεκεηξηάδεο (2014)) 

● ζχληνκν θαη απιφ ψζηε ν ρξήζηεο λα ην ζπκάηαη εχθνια. Θα πξέπεη δειαδή κέζα απφ 

ιίγεο ιέμεηο λα βγαίλεη έλα αμηνκλεκφλεπην κήλπκα (Scott (2008)) 

● ειθπζηηθφ, λα μεθεχγεη απφ ηα ηεηξηκκέλα (Scott (2008)) 

 

2.3.2 Μέζνδνη θαη ηερληθέο 

 

ηε ζπλέρεηα παξαζέηνληαη νη πην ζχγρξνλεο θαη δηαδεδνκέλεο κέζνδνη θαη ηερληθέο νη νπνίεο 

αθνινπζνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ηνγελνχο κνληέινπ πξνβνιήο. 

 

Απνζηνιή κελχκαηνο ζε θίιν 

 

Ζ πην απιή ζηξαηεγηθή είλαη ε πξνηξνπή ηνπ ρξήζηε λα πξνηείλεη ηελ ηζηνζειίδα ζε έλαλ θίιν 

ηνπ. Σν κφλν πνπ ρξεηάδεηαη λα θάλεη είλαη λα εηζάγεη ηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

ηνπ θίινπ ζε κηα θφξκα θαη ην ζχζηεκα ζα ζηείιεη έλα απηνκαηνπνηεκέλν δηαθεκηζηηθφ κήλπκα 

(Βιαρνπνχινπ, Γεκεηξηάδεο (2014)). 

 

Γσξεάλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο 

 

Ζ δσξεάλ ρξήζε ελφο πξντφληνο ή παξνρή δψξσλ απφ κία εηαηξεία απνηεινχλ έλα απφ ηα 

ηζρπξφηεξα θίλεηξα γηα ηε δηάδνζε ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο απφ ηνλ ρξήζηε. Οξηζκέλα 

παξαδείγκαηα είλαη: ηα δσξεάλ e-mail, δσξεάλ πιεξνθνξίεο, δσξεάλ ινγηζκηθφ, δηαγσληζκνί 

θ.ά.. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, κπνξεί ηα θέξδε λα κελ έξρνληαη απεπζείαο αιιά ε ππεξεζία θζάλεη 

ζε φινπο ηνπο άκεζα θαη έκκεζα ελδηαθεξφκελνπο θαζψο είλαη δσξεάλ. (Wilson (2012)) 
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Ζιεθηξνληθά βηβιία (e-books), άξζξα θαη αλαθνξέο (white papers) 

 

Ζ ζπγγξαθή άξζξσλ ζρεηηθψλ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο κηαο επηρείξεζεο θαη ε αλάξηεζή ηνπο 

ζηνλ εηαηξηθφ ηζηφηνπν απνηειεί έλδεημε ηνπ επαγγεικαηηζκνχ θαη ηεο εμεηδίθεπζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο ζην αληηθείκελν. Δπεηδή κάιηζηα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ 

αλαδεηά πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν, ηα άξζξα απηά κπνξνχλ λα αλαδεκνζεπζνχλ απφ 

ελδηαθεξφκελνπο (Βιαρνπνχινπ, Γεκεηξηάδεο (2014)). Σα ειεθηξνληθά βηβιία απφ ηελ άιιε 

πξνζθέξνληαη δσξεάλ, έρνπλ ρξήζηκν πεξηερφκελν κε πιεζψξα απφ παξαπνκπέο ζηα 

δηαθεκηδφκελα πξντφληα θαη ππεξεζίεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ν αλαγλψζηεο δηαβάδεη απηφ πνπ 

ρξεηάδεηαη αιιά έξρεηαη ζε επαθή κε δηαθεκηζηηθά κελχκαηα ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηνπ 

βηβιίνπ. (Scott (2008)) 

 

Δλεκεξσηηθά δειηία (Newsletters) 

 

Οη επηζθέπηεο ησλ ηζηνζειίδσλ έρνπλ ηελ επθαηξία λα εγγξαθνχλ ζηα newsletters ψζηε λα 

ιακβάλνπλ λέα ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ζην ειεθηξνληθφ ηνπο ηαρπδξνκείν. ην πεξηερφκελν 

ησλ ελεκεξσηηθψλ δειηίσλ ππάξρνπλ ζχλδεζκνη νη νπνίνη αλαθαηεπζχλνπλ ηνλ αλαγλψζηε ζε 

ζρεηηθά άξζξα κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε θαη πξνβνιή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ (Βιαρνπνχινπ, 

Γεκεηξηάδεο (2014)). 

 

2.3.3 ηφρεπζε 

 

χκθσλα κε ηνλ Scott (2008), φζν εχθνιν είλαη λα δηαδνζεί έλα viral κήλπκα ζε δεθάδεο 

ρηιηάδεο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ, άιιν ηφζν εχθνιν είλαη ε θακπάληα λα μεθχγεη απφ ηνλ έιεγρν 

ηνπ δηαθεκηζηή ή θαη λα απνηχρεη. Γη’ απηφλ ηνλ ιφγν, ζηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνχκε ζε έξεπλεο 

νη νπνίεο έρνπλ γίλεη κε ζθνπφ νη ηνγελείο θακπάληεο λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθέο. 

 

Οη Mochalova & Nanopoulos (2014) εξεχλεζαλ ην δήηεκα απφ ηε ζθνπηά ησλ θνηλσληθψλ 

δηθηχσλ θαη ηνπ θαηά πφζν ε ζηφρεπζε κεηάδνζεο ηνπ κελχκαηνο ζε ζπγθεθξηκέλν θνηλφ, ζα 

θέξεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Βαζηδφκελνη ζηε ζεψξεζε φηη νη άλζξσπνη αλαπηχζζνπλ 
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θνηλσληθνχο δεζκνχο κε άηνκα κε ηα νπνία έρνπλ θνηλά ελδηαθέξνληα, δηεμήγαγαλ πεηξάκαηα 

θαη θαηέιεμαλ ζε ζπγθεθξηκέλεο κεηξήζεηο. 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο viral θακπάληαο 

απμάλεηαη φηαλ ν δηαθεκηζηήο γλσξίδεη θαιχηεξα ηα δίθηπα πνπ δεκηνπξγνχληαη κεηαμχ ησλ 

θαηαλαισηψλ ζηελ αγνξά. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη ζε πνηνπο 

θαηαλαισηέο-ζηφρνπο λα επηθνηλσλήζεη αξρηθά ην κήλπκα ψζηε λα θζάζεη ηειηθά κε 

κεγαιχηεξε επηηπρία ζηνπο πηζαλνχο πειάηεο. χκθσλα κε ηνπο Mochalova θαη Nanopoulos, 

κάιηζηα, νη πεξηζζφηεξεο viral θακπάληεο μεθηλνχλ ηε κεηάδνζε ηνπ κελχκαηνο απφ ηνπο ίδηνπο 

θαηαλαισηέο-ζηφρνπο απνηπγράλνληαο ηειηθά ζηε βέιηηζηε δηάδνζή ηνπ. 

 

Οη Botha θαη Reyneke (2013), απφ ηελ άιιε, κειέηεζαλ ηνλ ξφιν ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ζηε 

δηάδνζε βίληεν κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Με άιια ιφγηα, πξνζπάζεζαλ λα εληνπίζνπλ πσο ηα 

ζπλαηζζήκαηα επηδξνχλ ζε έλαλ ρξήζηε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηνλ θαζνδεγνχλ ζην λα 

θνηλνπνηήζεη έλα βίληεν ή λα κηιήζεη ζε άιινπο γη’ απηφ. 

 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα, ηα άηνκα θνηλνπνηνχζαλ ην βίληεν ην νπνίν ηνπο δεκηνπξγνχζε ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα. Δπηπιένλ, γηα λα δεζνχλ ζπλαηζζεκαηηθά, ην βίληεν έπξεπε λα ηνπο είλαη νηθείν 

σο πξνο ην πεξηερφκελν. Σα δχν απηά ζηνηρεία εμαξηψληαη απφ ην πφζν γεληθφ ή εμεηδηθεπκέλν 

είλαη ην πεξηερφκελν ηνπ βίληεν. Έηζη, θαηέιεμαλ ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

● Δάλ ην βίληεν έρεη γεληθφ πεξηερφκελν, ν ρξήζηεο είλαη πηζαλφηεξν λα ην θνηλνπνηήζεη 

φηαλ ηνπ δεκηνπξγεί ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα. 

● Δάλ ην βίληεν είλαη εμεηδηθεπκέλν, ν ρξήζηεο είλαη πηζαλφηεξν λα ην θνηλνπνηήζεη εάλ ην 

πεξηερφκελφ ηνπ ηνλ ελδηαθέξεη θαη ηνπ δεκηνπξγεί ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα. 
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2.5 Πξνβνιή κέζσ ησλ κεραλώλ αλαδήηεζεο 

 

2.5.1 Μεραλέο αλαδήηεζεο 

 

Οη κεραλέο αλαδήηεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ νη νπνίνη 

πξνζπαζνχλ λα εληνπίζνπλ πιεξνθνξίεο, πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο 

ηνπο. Μέζα απφ ζχλζεηνπο αιγφξηζκνπο, νη κεραλέο αλαδήηεζεο παξνπζηάδνπλ ζηνλ ρξήζηε ηηο 

πην ζρεηηθέο ηζηνζειίδεο κε βάζε ην εξψηεκά ηνπ. Οξηζκέλα παξαδείγκαηα κεραλψλ 

αλαδήηεζεο είλαη: Google, Yahoo, Bing, Baidu, AOL θ.ά.. χκθσλα κε ην Net Market Share, 

γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2014 κέρξη θαη ηνλ Μάην ηνπ 2015 ε ρξήζε ησλ 

κεραλψλ αλαδήηεζεο παγθνζκίσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 5. Ζ πην δηαδεδνκέλε κεραλή 

αλαδήηεζεο παξακέλεη ε Google, κε δεχηεξν ην Baidu, ηελ κεραλή αλαδήηεζεο ηεο Κίλαο. 

 

 

Δηθόλα 5 - Παγθόζκηα ρξήζε κεραλώλ αλαδήηεζεο (Πεγή: NetMarketShare) 

 

Οη κεραλέο αλαδήηεζεο ιεηηνπξγνχλ σο εμήο: 

● Δληνπηζκφο ηζηνζειίδσλ: Με ηε ρξήζε εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνχ (crowler, spider ή 

robot) εληνπίδνπλ φιεο ηηο δεκνζηεπκέλεο ηζηνζειίδεο. 

● Δπξεηεξίαζε (indexing): Γεκηνπξγνχλ θαηαιφγνπο κε πιεξνθνξίεο νη νπνίεο αθνξνχλ 

θάζε ηζηνζειίδα. Οη πιεξνθνξίεο απηέο πξνέξρνληαη απφ ηνπο ηίηινπο, ηνπο ζπλδέζκνπο 

(hyperlinks) θαη ηηο πεξηιήςεηο ησλ ηζηνζειίδσλ. 
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● Καηάηαμε: Με ηε ρξήζε αιγνξίζκσλ θαηαηάζζνπλ ηηο ηζηνζειίδεο. Οη αιγφξηζκνη 

δηαθέξνπλ κεηαμχ ησλ κεραλψλ. 

● Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ: Αλάινγα κε ην εξψηεκα ηνπ ρξήζηε, επηζηξέθνπλ ηα πην 

ζρεηηθά απνηειέζκαηα. 

(Harold (2006)) 

 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε κεραλή αλαδήηεζεο ηεο Google θαη νη πεξηνρέο πνπ ηελ 

απαξηίδνπλ. 

  

 

Δηθόλα 6 - Μεραλή αλαδήηεζεο ηεο Google (Πήγή: Google) 

  

Μπάξα αλαδήηεζεο: ηελ πεξηνρή απηή ν ρξήζηεο εηζάγεη ην εξψηεκά ηνπ. Καζψο ν ρξήζηεο 

πιεθηξνινγεί, ε κεραλή αλαδήηεζεο πξνηείλεη θξάζεηο βάζεη ησλ πην ζπρλψλ αλαδεηήζεσλ. 

1. Οξγαληθά απνηειέζκαηα: Οη ζρεηηθέο κε ην εξψηεκα ηνπ ρξήζηε ηζηνζειίδεο. Ζ ζεηξά 

ηνπο πξνθχπηεη απφ ηελ θαηάηαμε πνπ έρνπλ ιάβεη απφ ηε κεραλή αλαδήηεζεο. 
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2. Πιεξσκέλα απνηειέζκαηα: Οη ηδηνθηήηεο ηζηνζειίδσλ πιεξψλνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν 

πνζφ γηα θάζε θιηθ πνπ ιακβάλεη ε ηζηνζειίδα ηνπο. ηηο πεξηνρέο απηέο εκθαλίδνληαη 

φιεο νη δηαθεκηδφκελεο ηζηνζειίδεο. 

 

2.5.2 Γπλαηφηεηεο πξνβνιήο κέζσ ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο 

 

χκθσλα κε ηνπο Purcell, Brenner & Raine (2012), ην 59% ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ κεραλέο αλαδήηεζεο γηα ηνλ εληνπηζκφ πιεξνθνξηψλ. Δπηπξφζζεηα, αλ 

αλαινγηζηνχκε πσο ην 91% ησλ ρξεζηψλ επηζθέπηνληαη ηηο ηζηνζειίδεο ησλ ηξηψλ πξψησλ 

ζειίδσλ ησλ απνηειεζκάησλ κηαο αλαδήηεζεο (Kritzinger & Weideman (2013)), δηαπηζηψλνπκε 

πσο ε ζεκαζία ηεο θαηάηαμεο κηαο πξντνληηθήο ή εηαηξηθήο ηζηνζειίδαο είλαη θαζνξηζηηθή. 

Απηφ άιισζηε είλαη θαλεξφ θαη απφ ηα έζνδα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ πξνβνιή κέζα 

απφ ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο ηα νπνία θηάλνπλ ηα 19 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα γηα ην 2014. 

 

χκθσλα κε ηνπο Kritzinger & Weideman (2013), ην marketing κέζσ κεραλψλ αλαδήηεζεο ή 

Search Engine Marketing πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ζηξαηεγηθέο νη νπνίεο πξνζβιέπνπλ ζηελ 

πξνψζεζε ησλ ηζηνηφπσλ κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο ζέζεο ηνπο ζηα απνηειέζκαηα ησλ κεραλψλ 

αλαδήηεζεο.  

  

Search Engine Optimization (SEO) 

  

χκθσλα κε ηνπο Parikh θαη Deshmukh (2013) θαη Wenyu θ.ά. (2010), ην SEO νξίδεηαη σο: νη 

ηερληθέο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αχμεζε ησλ επηζθεπηψλ κηαο ηζηνζειίδαο κέζσ ηεο 

θαιχηεξεο ζέζεο ηεο ζηα νξγαληθά απνηειέζκαηα κηαο αλαδήηεζεο. Πξνθεηκέλνπ νη ηερληθέο 

απηέο λα έρνπλ επηηπρία, ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε ζε πνηα ραξαθηεξηζηηθά δίλνπλ 

πξνηεξαηφηεηα νη κεραλέο αλαδήηεζεο. χκθσλα κε ηνπο Βιαρνπνχινπ θαη Γεκεηξηάδε (2014), 

ηα θξηηήξηα θαηάηαμεο ησλ ηζηνηφπσλ θηλνχληαη γχξσ απφ δχν άμνλεο: 

● Σπλάθεηα: Αθνξά ην πφζν ζρεηηθφ είλαη ην πεξηερφκελν ηεο ζειίδαο κε ηηο ιέμεηο ηεο 

αλαδήηεζεο. Σν πεξηερφκελν ην εληνπίδεη απφ ηνπο ηίηινπο, ηηο θξάζεηο πνπ πεξηέρνληαη 

ζηε ζειίδα θ.ιπ. 
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● Δγθπξόηεηα: Αθνξά ηελ αμηνπηζηία ηνπ ηζηνηφπνπ ε νπνία αμηνινγείηαη κε βάζε ηηο 

παξαπνκπέο (κε ηε ρξήζε ζπλδέζκσλ) πνπ γίλνληαη ζε απηφλ αιιά θαη κε ηε 

ζρεηηθφηεηα ησλ εζσηεξηθψλ ζπλδέζκσλ. 

 

Τερληθέο 

 

1. Καηαρψξεζε ηεο δηεχζπλζεο ηεο ηζηνζειίδαο ζηελ κεραλή αλαδήηεζεο. (Kritzinger & 

Weideman (2013)) Ζ αλίρλεπζε θαη επξεηεξίαζε ησλ ηζηνζειίδσλ είλαη κηα δηαδηθαζία 

πνπ ελδέρεηαη λα θαζπζηεξήζεη. Γη’ απηφλ ηνλ ιφγν, ην πξψην βήκα κεηά ηε δεκνζίεπζή 

ηεο είλαη ε ελεκέξσζε ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο. 

2. Βειηηζηνπνίεζε ζην πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο (on page optimization), ε νπνία 

πεξηιακβάλεη: 

○ Δληνπηζκφο ιέμεσλ θιεηδηψλ ζρεηηθψλ κε ην πεξηερφκελν. χκθσλα κε ηελ 

Crowley (2014), πξνθεηκέλνπ λα επηιεγνχλ εχζηνρα νη ιέμεηο θιεηδηά, ζα πξέπεη 

ν δηαθεκηζηήο λα ζθεθηεί ζαλ ηνλ θαηαλαισηή πνπ αλαδεηά πιεξνθνξίεο ζην 

δηαδίθηπν ψζηε λα βξεη ηηο ιέμεηο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχζε θαηά ηελ αλαδήηεζε. 

Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα δνθηκάζεη ηηο ιέμεηο απηέο ζε αλαδεηήζεηο ψζηε λα 

αμηνινγήζεη ηα απνηειέζκαηα πνπ εκθαλίδνληαη. Δάλ απηά είλαη ζρεηηθά κε ην 

πξντφλ ή ηελ επηρείξεζε πνπ επηζπκεί λα πξνβάιεη, ηφηε ε επηινγή κπνξεί λα 

ζεσξεζεί επηηπρεκέλε. 

○ Δλζσκάησζε ησλ ιέμεσλ θιεηδηψλ ζηνπο ηίηινπο ησλ ζειίδσλ, ζηηο meta εηηθέηεο 

(ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνζήθεπζε πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο δελ είλαη νξαηέο 

ζηνλ ρξήζηε, π.ρ. ε πεξηγξαθή κηαο εηθφλαο) θαη ζην πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ. 

χκθσλα κε ηνπο Parikh θαη Deshmuhk (2013), ε ζπρλφηεηα ρξήζεο ησλ ιέμεσλ 

θιεηδηψλ ζην πεξηερφκελν ζα πξέπεη λα θπκαίλεηαη απφ 3% έσο 5% ζηα θείκελα 

500-700 ιέμεσλ θαη ζην 8% κε 10% ζηα κεγαιχηεξα θείκελα. 

○ Γεληθφηεξε βειηηζηνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, φπσο νξζνγξαθηθφο θαη 

ζπληαθηηθφο έιεγρνο, δηαξθήο ελεκέξσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, θαηάιιειε 

ηκεκαηνπνίεζε θαη νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηψλ, εχθνιε πινήγεζε γηα ηνλ 

ρξήζηε. 
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○ Γεκηνπξγία ράξηε ηνπ ηζηνηφπνπ (sitemap) κε ηνλ νπνίν παξνπζηάδνληαη φιεο νη 

ζειίδεο ηεξαξρηθά. Ο ράξηεο δελ βνεζά κφλν ηνλ ρξήζηε θαηά ηελ πινήγεζε 

αιιά θαη ηε κεραλή αλαδήηεζε ζηελ επξεηεξίαζε ηνπ ηζηνηφπνπ. (Parikh & 

Deshmuhk (2013)) 

3. Βειηηζηνπνίεζε εθηφο ηεο ηζηνζειίδαο (off page optimization) ε νπνία εζηηάδεη θπξίσο 

ζηε δεκηνπξγία ζπλδέζκσλ πνπ νδεγνχλ ζηελ ηζηνζειίδα, γλσζηή θαη σο ρηίζηκν 

ζπλδέζκσλ (link building) (Mouledous (2015)). Πην ζπγθεθξηκέλα, πεξηιακβάλεη: 

○ Καηαρψξεζε ηεο ζειίδαο ζε δηαδηθηπαθνχο θαηαιφγνπο. Οη θαηάινγνη απηνί 

κπνξεί λα θαηαηάζζνπλ ηελ ηζηνζειίδα κε βάζε ηελ ηνπνζεζία ή ηνλ ηνκέα 

δξαζηεξηφηεηαο (π.ρ. ηαηξηθά πξντφληα). (Mouledous (2015)) 

○ Αλαξηήζεηο ζε forums κε ζπλδέζκνπο νη νπνίνη νδεγνχλ ζηελ ηζηνζειίδα. 

(Parikh & Deshmuhk (2013) 

○ Γεκηνπξγία blog εληφο ηεο ηζηνζειίδαο κε ζπρλέο αλαξηήζεηο γηα ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ην πξντφλ ή ηελ επηρείξεζε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν δηαζθαιίδεηαη θαη ε 

δηαξθήο ελεκέξσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ηζηνηφπνπ. (Harold (2006)) 

○ Γξαζηεξηνπνίεζε ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Ζ δεκηνπξγία ζειίδσλ ζε 

κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ε αλάξηεζε ζπλδέζκσλ πξνο ηελ εηαηξηθή ή 

πξντνληηθή ηζηνζειίδα απμάλεη ηνπο επηζθέπηεο ηεο. (Parikh & Deshmuhk (2013) 

 

Όπσο φιεο νη κέζνδνη πξνβνιήο, έηζη θαη ην SEO παξνπζηάδνπλ νξηζκέλα κεηνλεθηήκαηα θαη 

νξηζκέλα πιενλεθηήκαηα. Δλ ζπληνκία, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο πξφθεηηαη γηα κηα 

ζηξαηεγηθή ε νπνία απαηηεί ρξφλν γηα λα απνδψζεη, ηα απνηειέζκαηά ηεο σζηφζν δηαξθνχλ 

πεξηζζφηεξν απφ κηα δηαθήκηζε πξνβνιήο (Kritzinger & Weideman (2013)). Δάλ θάπνηνο 

επηιέμεη λα εθαξκφζεη ηερληθέο SEO, ζα πξέπεη λα παξακέλεη ελεκεξσκέλνο γηα ηνπο 

αιγφξηζκνπο κε ηνπο νπνίνπο ιεηηνπξγνχλ νη κεραλέο αλαδήηεζεο ψζηε λα αθνινπζνχλ ηηο 

απαηηήζεηο ηνπο θαη ε ηζηνζειίδα λα παξακέλεη «θηιηθή» πξνο απηέο (Chen-Yuan θ.ά. (2011)) 
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Pay Per Click (PPC) 

 

Πξφθεηηαη γηα ηελ ζηξαηεγηθή θαηά ηελ νπνία ν δηαθεκηδφκελνο θαηαβάιεη έλα πνζφ ζηε 

κεραλή αλαδήηεζεο γηα θάζε θιηθ πνπ ιακβάλεη απφ ηελ πξνβνιή ηνπ ζηα πιεξσκέλα 

απνηειέζκαηα. (Wenyu θ.ά. (2010)) Οπζηαζηηθά πξαγκαηνπνηείηαη δεκνπξαζία θαηά ηελ νπνία 

ν δηαθεκηδφκελνο νξίδεη ην πνζφ πνπ πξνηίζεηαη λα πιεξψζεη γηα κηα ζπγθεθξηκέλε αλαδήηεζε 

ιέμεσλ. Σν πνζφ απηφ αληηζηνηρεί ζε θάζε θιηθ πνπ ζα ιακβάλεη ε ηζηνζειίδα ηνπ (Pay Per 

Click). (Li-Hsing θ.ά. (2011)) Σα πιεξσκέλα απνηειέζκαηα απνηεινχληαη απφ έλαλ ηίηιν, κηα 

ζχληνκε πεξηγξαθή θαη ηνλ ζχλδεζκν πξνο ηε ζειίδα, ρσξίο γξαθηζηηθά ζηνηρεία (Βιαρνπνχινπ 

& Γεκεηξηάδεο (2014)) 

 

Ζ αλάπηπμε κηαο θαιά ζρεδηαζκέλεο ζηξαηεγηθήο ε νπνία ζα ιακβάλεη ππφςε ηηο ηάζεηο ηεο 

αγνξάο, είλαη ζεκαληηθή. Ζ εχζηνρε επηινγή ιέμεσλ θιεηδηά θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη 

θαζνξηζηηθή. ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη νξηζκέλεο θαιέο πξαθηηθέο γηα ηελ επηινγή ζσζηψλ 

ιέμεσλ θιεηδηψλ θαηά ηε δεκνπξαζία, φπσο θαηαγξάθεθαλ απφ ηελ Gillette (2015). 

● Οη θξάζεηο/ιέμεηο ζα πξέπεη λα απαληνχλ ζε εξσηήζεηο. Οη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ 

έρνπλ ηελ ηάζε λα πιεθηξνινγνχλ απεπζείαο ην εξψηεκά ηνπο ζηελ κεραλή αλαδήηεζε, 

γηα παξάδεηγκα «Πσο ζα κάζσ λα ξάβσ». 

● Πεγή εληνπηζκνχ ησλ απνξηψλ ησλ θαηαλαισηψλ θαη άξα πηζαλψλ πειαηψλ είλαη ην 

ηειεθσληθφ θέληξν εμππεξέηεζεο ηεο εηαηξείαο (εθφζνλ ππάξρεη), νη ζρεηηθέο 

αλαξηήζεηο ζε forum θαζψο θαη νη ηζηνζειίδεο αλάξηεζεο θξηηΗθψλ. 

 

Καη ζηελ πεξίπησζε ηνπ PPC, εληνπίδνληαη ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζηνηρεία ηα νπνία ζα ρξεηαζηεί 

λα ιάβεη ππφςε θαλείο θαηά ηελ επηινγή κεζφδνπ ειεθηξνληθήο πξνβνιήο. Ζ κέζνδνο PCC 

ινηπφλ πξνζθέξεη απφιπην έιεγρν ηεο δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο κε άκεζα απνηειέζκαηα. 

(Kritzinger & Weideman (2013)) Απφ ηελ άιιε, ην θφζηνο ηεο είλαη αξθεηά κεγαιχηεξν απφ 

απηφ ηνπ SEO θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπ εθήκεξα θαζψο δηαξθνχλ φζν βξίζθεηαη ζε εθαξκνγή ε 

δηαθεκηζηηθή θακπάληα. 
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2.6 Πξνβνιή κέζσ παηρληδηώλ (Advergaming) 

 

Ζ πξνβνιή κέζσ παηρληδηψλ ή αιιηψο advergaming νξίδεηαη σο ε κνξθή marketing ε νπνία 

ρξεζηκνπνηεί βηληενπαηρλίδηα σο εξγαιεία κεηάδνζεο θαη πξνψζεζεο πξντφλησλ ή νξγαληζκψλ 

(Pacheco & Souza-Concilio (2013)). χκθσλα κε ηνπο Santos, Gonzalo θαη Gisbert (2007), 

πξφθεηηαη γηα δηαδηθηπαθά παηρλίδηα ηα νπνία ελζσκαηψλνπλ δηαθεκηζηηθά κελχκαηα θαη 

εηθφλεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε δηαζθέδαζε εληάζζεηαη ζηε δηαδηθαζία ηεο πξνβνιήο ελφο 

πξντφληνο θάλνληαο ηε δηαρσξηζηηθή γξακκή κεηαμχ δηαζθέδαζεο θαη δηαθήκηζεο πνιχ ιεπηή. 

(Aldas-Manzano θ.ά.(2015)). Οξηζκέλα παξαδείγκαηα δηαθεκηζηηθψλ παηρληδηψλ είλαη νη γξίθνη, 

ηα θιαζζηθά παηρλίδηα κεραλεκάησλ πνπ δέρνληαλ θέξκα (arcade), παηρλίδηα κε avatar ή κε 

εηθφλεο θ.ιπ.. Έλα παξάδεηγκα advergame παξνπζηάδεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. 

 

 

Δηθόλα 7 - Advergame  (Πεγή: games.com) 
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2.6.1 Δίδε advergames 

 

χκθσλα κε ηνπο Aldas-Manzano θ.ά. (2015), ηα δηαδηθηπαθά δηαθεκηζηηθά παηρλίδηα κπνξνχλ 

λα δηαρσξηζηνχλ ζε 3 ππνθαηεγνξίεο: 

1. Σπλεηξκηθά (Associative): ην δηαθεκηδφκελν πξντφλ απιψο ζπλδέεηαη κε ηελ θχξηα 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ παηρληδηνχ, π.ρ. εκθαλίδεηαη ζε θάπνην logo. 

2. Δπεμεγεκαηηθά (Illustrative): ην δηαθεκηδφκελν πξντφλ απνηειεί θχξην κέξνο ηνπ 

παηρληδηνχ, π.ρ. ν ρξήζηεο αιιειεπηδξά έκκεζα κε απηφ. 

3. Δθθξαζηηθά (Demonstrative): επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα αιιειεπηδξάζεη άκεζα κε ην 

πξντφλ ζηε θπζηθή ηνπ κνξθή. 

 

2.6.2 Πιενλεθηήκαηα 

 

Ζ πξνβνιή κέζσ δηαδηθηπαθψλ παηρληδηψλ ραξίδεη νξηζκέλα ηζρπξά πιενλεθηήκαηα θαη νθέιε 

γηα ηνλ δηαθεκηδφκελν ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

1. χκθσλα κε έξεπλεο, θαίλεηαη λα έρνπλ ηζρπξφηεξε επίδξαζε ζηελ ζηάζε ηνπ 

θαηαλαισηή απέλαληη ζε έλα πξντφλ (Pacheco & Souza-Concilio (2013)) 

2. Ζ δηάξθεηα έθζεζεο ζε δηαθεκηζηηθά κελχκαηα είλαη κεγαιχηεξε (Pacheco & Souza-

Concilio (2013)). χκθσλα κε ην Entertainment Software Association (2014), ην 50% 

ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε έλα advergame, αζρνινχληαη κε 

απηφ θαηά κέζν φξν γηα 25 ιεπηά. 

3. Δληζρχνπλ ηηο ηνγελείο θακπάληεο πξνβνιήο θαζψο δηαδίδνληαη επθνιφηεξα (Aldas-

Manzano θ.ά. (2015)) 

4. Πξνζθέξνπλ δπλαηφηεηεο δπλακηθήο δηαθήκηζεο ε νπνία κπνξεί λα ζηεξηρζεί ζηελ 

ηνπνζεζία (location-based) ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν ρξήζηεο, βειηηψλνληαο ηελ ζηφρεπζε 

ηεο πξνβνιήο ( (Entertainment Software Association (2014)). 

5. Απνηεινχλ έλα κέζν δηάδνζεο δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ ζε λεαξφ θνηλφ θαη παηδηά 

(Pacheco & Souza-Concilio (2013)) 

6. Σα απνηειέζκαηα ηεο δηαθήκηζεο κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ άκεζα θαη κε ιεπηνκέξεηα 

(Mráček & Mucha (2011)) 
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Σέινο, θαιφ ζα ήηαλ λα αλαθεξζνχκε ζηελ άπνςε ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ γηα ηα 

ειεθηξνληθά δηαθεκηζηηθά παηρλίδηα. Οη Aldas-Manzano θ.ά. (2015) δηεξεχλεζαλ ηελ ζηάζε 

ησλ θαηαλαισηψλ απέλαληη ζηα advergames θαη ζηελ ηνπνζέηεζε πξντφλησλ ζε απηά. Σν 

θπξηφηεξν ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο ήηαλ πσο νη δηαθεκηζηέο ζα πξέπεη λα εληζρχζνπλ ηελ 

ζεηηθή εηθφλα πνπ δεκηνπξγνχλ ηα παηρλίδηα δίλνληαο ζε απηά έλαλ πην ρξεζηηθφ ραξαθηήξα. 

Απηφ ζα ήηαλ εθηθηφ εάλ, γηα παξάδεηγκα, ηα παηρλίδηα είραλ επηκνξθσηηθφ ραξαθηήξα. 
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3. Μειέηε πεξίπησζεο πξντόληνο ινγηζκηθνύ 

 

Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, ηα απνηειέζκαηα ηεο βηβιηνγξαθηθήο 

αλαζθφπεζεο πξφθεηηαη λα εθαξκνζηνχλ ζε έλα πξαγκαηηθφ πξντφλ θαη ζηηο κεζφδνπο 

ειεθηξνληθήο πξνβνιήο ηνπ. Σν πξντφλ πνπ πξφθεηηαη λα αλαιπζεί είλαη ην «Γαιελφο Office», 

έλα δηαδηθηπαθφ ινγηζκηθφ ην νπνίν απεπζχλεηαη ζε ηαηξνχο. Αθνινπζεί κηα ζχληνκε πεξηγξαθή 

ηνπ πξντφληνο θαη κηα αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ησλ κεζφδσλ πξνβνιήο ηνπ. 

 

3.1 Τν πξντόλ 

 

Σν Γαιελφο Office απνηειεί κηα ππεξεζία ηεο πιαηθφξκαο Γαιελφο (www.galinos.gr) ε νπνία 

ιεηηνπξγεί απφ ην 2011 θαη πξνζθέξεη πιεξνθφξεζε ζε επαγγεικαηίεο πγείαο γηα φια ηα 

θάξκαθα θαη ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ Διιάδα. Έρνληαο 

πξνζαλαηνιηζηεί ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο, ε εηαηξεία αλέπηπμε ην πξφγξακκα 

Γαιελφο Office γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ θαζεκεξηλψλ αλαγθψλ ησλ ηδησηηθψλ ηαηξείσλ. 

 

Σνλ επηέκβξην ηνπ 2014 ε εηαηξεία έζεζε ην πξφγξακκα ζε θιεηζηή πηινηηθή δνθηκή (closed 

beta testing) ε νπνία νινθιεξψζεθε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2015. ην testing ζπκκεηείραλ, 

θαηφπηλ επηινγήο, ηαηξνί δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ νη νπνίνη πξνζθιήζεθαλ κέζσ ηνπ 

θαξκαθεπηηθνχ νδεγνχ «Γαιελφο». Σνπο επφκελνπο κήλεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη απαξαίηεηεο 

βειηηψζεηο ζην πξφγξακκα, ζχκθσλα κε ηα ζρφιηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ην beta testing. Σν 

Γαιελφο Office παξνπζηάζηεθε ζηελ αγνξά ζηηο 4 Ηνπλίνπ ηνπ 2015 θαη έθηνηε ε εηαηξεία 

αλάπηπμήο ηνπ έρεη μεθηλήζεη ηελ θακπάληα πξνβνιήο ηνπ. Καζψο ην πξφγξακκα πξνζθέξεηαη 

κέζσ δηαδηθηχνπ, ε εηαηξεία έρεη εζηηάζεη ζε ειεθηξνληθέο δξαζηεξηφηεηεο marketing. Πξνηνχ 

αλαιχζνπκε ηελ θακπάληα ειεθηξνληθήο πξνβνιήο ηνπ πξντφληνο, ζα παξνπζηάζνπκε ηα βαζηθά 

ηνπ ραξαθηεξηζηηθά. 

 

Ζ εηαηξεία έρεη επηιέμεη ην freemium κνληέιν γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ πξντφληνο. Σν freemium 

απνηειεί ζχκπηπμε δχν ιέμεσλ ηνπ free, δειαδή δσξεάλ θαη ηνπ premium δειαδή 

πξνλνκηνχρνο. χκθσλα κε ην κνληέιν απηφ ην πξντφλ δηαηίζεηαη δσξεάλ πξνο ηνπο 
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θαηαλαισηέο θαη ηα έζνδα πξνέξρνληαη απφ φζνπο επηζπκνχλ λα αγνξάζνπλ επηπιένλ 

δπλαηφηεηεο. (Freemium, n.d.). Έηζη αθξηβψο θαη ην Γαιελφο Office, ην νπνίν πξνζθέξεηαη 

δσξεάλ πξνο φινπο γηα ηελ θαηαρψξεζε έσο 150 αζζελψλ θαη ηε κεηαθφξησζε αξρείσλ 

ζπλνιηθνχ κεγέζνπο έσο 10MB. Όζνη ρξήζηεο μεπεξάζνπλ ηα φξηα ηεο δσξεάλ ρξήζεο, ζα 

πξέπεη λα πξνρσξήζνπλ ζηελ αγνξά ζπλδξνκήο. 

 

Σν Γαιελφο Office απνηειεί έλα δηαδηθηπαθφ ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο ηαηξείνπ. ηε ζπλέρεηα 

παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη νη δπλαηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηα νπνία θαη 

επηδηψθεηαη λα πξνβιεζνχλ. 

 Ηιεθηξνληθόο θάθεινο πγείαο: Πεξηιακβάλεη φια ηα πξνζσπηθά θαη ηαηξηθά ζηνηρεία 

ηνπ αζζελνχο, φπσο απηά θαηαρσξνχληαη απφ ηνλ ηαηξφ. 

 Ηκεξνιόγην: Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ξαληεβνχ θαη πξνζσπηθψλ 

γεγνλφησλ. 

 Δθηππώζεηο: Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα εμαγσγήο εθηππψζεσλ κε βάζε ηα απνζεθεπκέλα 

ζην πξφγξακκα ζηνηρεία. 

 Γηαρείξηζε αξρείσλ: Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα κεηαθφξησζεο, νξγάλσζεο, αλαδήηεζεο θαη 

πξνβνιήο εηθφλσλ θαη αξρείσλ θεηκέλνπ. 

 Πξόζβαζε κέζσ δηαδηθηύνπ: Ζ πξφζβαζε ζην πξφγξακκα γίλεηαη κέζα απφ έλαλ 

θπιινκεηξεηή ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο πξνζσπηθνχο θσδηθνχο πξφζβαζεο θαη 

θξππηνγξάθεζεο. 

 Αζθάιεηα δεδνκέλσλ: Ζ εηαηξεία έρεη θξνληίζεη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

δεδνκέλσλ θαζψο ην πξφγξακκα απνζεθεχεη θαη δηαρεηξίδεηαη επαίζζεηεο ηαηξηθέο 

πιεξνθνξίεο. 

 Δπηπιένλ παξνρέο: Πεξηιακβάλνπλ ηελ απηφκαηε δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο ηαηξείνπ, ηε 

δσξεάλ παξνρή εθαξκνγήο γηα θηλεηά ηειέθσλα θαη ηελ ειεπζεξία δεδνκέλσλ, ηε 

δπλαηφηεηα δειαδή ιήςεο αξρείνπ ησλ αζζελψλ θαη ησλ ξαληεβνχ ηνπ ηαηξνχ, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηάζηαζε ηεο ζπλδξνκήο. 

 

ηελ παξαθάησ εηθφλα παξνπζηάδεηαη ε βαζηθή δηεπαθή ηεο εθαξκνγήο φπνπ θαίλνληαη θαη ηα 

ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο. 
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Δηθόλα 8 - Πξόγξακκα Γαιελόο Office (Πεγή: office.galinos.gr) 

 

3.2 Μέζνδνη πξνβνιήο 

 

Σν Γαιελφο Office έρεη παξνπζηαζζεί πνιχ πξφζθαηα θαη βξίζθεηαη ζηε θάζε εηζαγσγήο ηνπ 

ζηελ αγνξά. Γη’ απηφλ ηνλ ιφγν, ν ζθνπφο ηεο πξνβνιήο δελ είλαη ε άκεζε πψιεζε αιιά ε 

γλσζηνπνίεζε ηεο θπθινθνξίαο ηνπ πξντφληνο. Άκεζνο ζηφρνο ινηπφλ είλαη ε πξνζέιθπζε 

επηζθεπηψλ ζηνλ πξντνληηθφ ηζηφηνπν θαη θαη’ επέθηαζε ε δεκηνπξγία απφ απηνχο ινγαξηαζκνχ 

γηα ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε εηαηξεία επηδηψθεη:  

 ηελ αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο ηνπ πξντνληηθνχ ηζηφηνπνπ 

 ηε δεκηνπξγία 200 ινγαξηαζκψλ δνθηκαζηηθήο ρξήζεο έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο 

 ηελ αλάδεημε ηεο ηζηνζειίδαο ζηηο 3 πξψηεο ζειίδεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο νξγαληθήο 

αλαδήηεζεο έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο. 
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Γηα ηελ πξνβνιή ηνπ, ε πξψηε ελέξγεηα ηεο εηαηξείαο ήηαλ ε θαηαζθεπή ηνπ πξντνληηθνχ 

ηζηφηνπνπ office.galinos.gr φπνπ εθαξκφζζεθαλ ηερληθέο βειηηζηνπνίεζεο γηα ηνλ εληνπηζκφ 

απφ ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο (Search Engine Optimization). ηε ζπλέρεηα, πξνρψξεζε ζηε 

δηαθήκηζε πξνβνιήο κε ηε ρξήζε banners ζηελ ηζηνζειίδα www.galinos.gr. ην παξψλ 

θεθάιαην πξφθεηηαη λα παξνπζηαζζνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ νη παξαπάλσ κέζνδνη. 

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε εηαηξεία αθνινχζεζε θαη άιιεο ζηξαηεγηθέο πξνβνιήο νη νπνίεο 

φκσο δελ ζα αλαπηπρζνχλ ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Αξρηθά, επηθνηλψλεζε ηελ 

θπθινθνξία ηνπ πξντφληνο ζε ειεθηξνληθά θαη έληππα πεξηνδηθά θαζψο θαη ζε ελεκεξσηηθέο 

ηζηνζειίδεο κε ηελ απνζηνιή δειηίνπ ηχπνπ. Δπηπιένλ, εθαξκφδνληαο ηερληθέο marketing κέζσ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ελεκέξσζε γηα ην λέν πξφγξακκα ηνπο ρξήζηεο ηνπ 

θαξκαθεπηηθνχ νδεγνχ Γαιελφο νη νπνίνη απαζρνινχληαη σο ηαηξνί. Σέινο, ην Γαιελφο Office 

δηαζέηεη ζειίδεο ζην facebook θαη ην twitter ζηηο νπνίεο αλαξηά ε εηαηξεία φια ηα λέα ζρεηηθά 

κε ηελ εθαξκνγή. 

 

3.2.1 Ηζηφηνπνο office.galinos.gr 

 

Ζ δηαδηθηπαθή παξνπζία ηνπ Γαιελφο Office γίλεηαη κέζα απφ ην office.galinos.gr. Ο ηζηφηνπνο 

απνηειείηαη απφ 20-25 ζειίδεο, πξφθεηηαη δειαδή γηα έλα mini site πξντνληηθήο παξνπζίαζεο. 

Πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη 

παξάιιεια ηε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ζην πξφγξακκα. 

 

Σν πξφγξακκα Γαιελφο Office είλαη δηαζέζηκν κέζσ δηαδηθηχνπ. Γη’ απηφλ ηνλ ιφγν ζηελ 

ηζηνζειίδα παξνπζίαζεο ηνπ πξντφληνο πξνζθέξεηαη θαη πξφζβαζε ζηελ εθαξκνγή. Όπσο 

θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα 9, ζηελ αξρηθή ζειίδα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα έλαξμεο ηεο δσξεάλ 

δνθηκήο θαζψο θαη εηζφδνπ ζην πξφγξακκα. Οη δχν απηέο δπλαηφηεηεο πξνβάινληαη ζε φιεο ηηο 

ζειίδεο ηνπ ηζηφηνπνπ ζηελ ζηαζεξή κπάξα ζην επάλσ κέξνο. 

 

http://www.galinos.gr/
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Δηθόλα 9 - Ιζηνζειίδα office.galinos.gr (Πεγή: office.galinos.gr) 

 

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, ηέζζεξα είλαη ηα βήκαηα αλάπηπμεο κηαο ηζηνζειίδαο: 

1. Αγνξά νλφκαηνο ρψξνπ/ηνκέα (domain name) 

2. πγγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ 

3. ρεδηαζκφο ησλ ζειίδσλ 

4. Γεκνζίεπζε ηνπ ηζηφηνπνπ 

ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηάζνπκε αλαιπηηθά πσο εθάξκνζε ε εηαηξεία ηα βήκαηα απηά. 

 

Σν φλνκα ρψξνπ/ηνκέα απνηειεί επέθηαζε ηνπ galinos.gr. Ζ εηαηξεία απνθάζηζε λα ζηεξίμεη ην 

branding ηνπ πξντφληνο ζηελ δηαδεδνκέλε θαη πνιχ δεκνθηιή πιαηθφξκα Γαιελφο. Έηζη, δελ 

ρξεηάζηεθε λα αγνξάζεη θάπνην φλνκα ρψξνπ αιιά επέθηεηλε ηελ ήδε θαηαρσξεκέλε δηεχζπλζε 

www.galinos.gr δεκηνπξγψληαο ην office.galinos.gr. Ωο πξνο ηα ζεκεία αμηνιφγεζεο ηνπ 

νλφκαηνο, φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο πξφθεηηαη 

γηα έλα επθνινκλεκφλεπην, απιφ θαη ζχληνκν φλνκα ην νπνίν πεξηιακβάλεη πιήξσο ηελ 

επσλπκία ηνπ πξντφληνο. Ζ κνλαδηθή αδπλακία ηελ νπνία εληνπίδνπκε είλαη πσο δελ 

πεξηιακβάλεη ιέμεηο θιεηδηά. Αλ, σζηφζν, ε ιέμε «office» ζεσξεζεί θιεηδί (θαζψο παξαπέκπεη 

ζην γξαθείν θαη, θαηά ζπλέπεηα, ζην ηαηξείν), ηφηε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαιχπηνληαη 

πιήξσο θαη ε επηινγή ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί πνιχ επηηπρεκέλε. 

http://www.galinos.gr/
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Ζ ζπγγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ν ζρεδηαζκφο ησλ ζειίδσλ ήηαλ δχν δξαζηεξηφηεηεο νη 

νπνίεο έγηλαλ παξάιιεια. Αξρηθά εληνπίζηεθαλ ηα ζηνηρεία ζηα νπνία επηζπκνχζε λα εζηηάζεη ε 

εηαηξεία, ρσξίζηεθαλ ζε ππνζειίδεο νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα θαηεγνξηνπνηήζεθαλ θαη 

δεκηνπξγήζεθε ην κελνχ. Καηά ηε δηάξθεηα ζπγγξαθήο ηνπ πεξηερνκέλνπ, ν ζρεδηαζκφο ησλ 

ζειίδσλ αλαπξνζαξκφδνληαλ ψζηε λα επηηεπρζεί ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα ζηελ 

πινήγεζε. 

 

Σν πεξηερφκελν ηνπ office.galinos.gr απνηειείηαη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ απφ θείκελν θαζψο 

θαη νξηζκέλεο εηθφλεο ηεο εθαξκνγήο θαη γξαθηζηηθά ζηνηρεία. Σν θείκελν είλαη άκεζν θαη 

ζπλεθηηθφ κε επδηάθξηηνπο ηίηινπο. Δπηπιένλ, δελ έρνπλ εληνπηζηεί ζπαζκέλνη ζχλδεζκνη νη 

νπνίνη δπζρεξαίλνπλ ηελ πινήγεζε θαη ελνρινχλ ηνλ ρξήζηε. 

 

Οη εηθφλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο ζα κπνξνχζαλ λα ρσξηζζνχλ 

ζε δχν θαηεγνξίεο: 

1. Δηθφλεο ηεο εθαξκνγήο 

Πξφθεηηαη γηα ηα ιεγφκελα «screenshot» ηα νπνία ειήθζεζαλ εληφο ηεο εθαξκνγήο, είλαη 

επεμεγεκαηηθά θαη ζπλνδεχνπλ ην θείκελν. Έλα παξάδεηγκα ζα κπνξνχζε θαλείο λα 

εληνπίζεη ζηε ζειίδα «Ηαηξηθέο επηζθέςεηο». Οη εηθφλεο απηέο ζπκβάινπλ ζηελ θαιχηεξε 

πξνβνιή ηνπ πξντφληνο αιιά θαη εκπινπηίδνπλ ην πεξηερφκελν. Ωο πξνο ην πιήζνο ηνπο, νη 

εηθφλεο είλαη αξθεηέο. Άιισζηε, αλ ν επηζθέπηεο επηζπκεί λα δεη πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο 

πνπ αθνξνχλ ην Γαιελφο Office, κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζε δσξεάλ δνθηκή. 

2. Γξαθηζηηθά ζηνηρεία 

Πξφθεηηαη γηα εηθφλεο νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηελ αηζζεηηθή βειηίσζε ηεο ηζηνζειίδαο. 

Μπνξεί θαλείο λα ηα εληνπίζεη ζηελ αξρηθή ζειίδα αιιά θαη ζηηο ζειίδεο ηνπ κελνχ 

«εηδηθφηεηεο». Ωο πξνο ην πιήζνο ηνπο, ζεσξνχκε πσο είλαη αξθεηέο αλ αλαινγηζζνχκε πσο 

ν ηζηφηνπνο απνηειείηαη απφ 20-25 ζειίδεο. 

Γεληθφηεξα, νη εηθφλεο δελ επηβαξχλνπλ ηελ ηαρχηεηα απφθξηζεο ηνπ ηζηφηνπνπ θαζψο ην 

κέγεζφο ηνπο θπκαίλεηαη απφ 13,7 έσο 51,2 KB. 
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Ζ δηάηαμε θαη νξγάλσζε ησλ ζειίδσλ γίλεηαη κέζα απφ ην θεληξηθφ κελνχ ην νπνίν απνηειείηαη 

απφ ηηο παξαθάησ ζειίδεο: 

 Γπλαηόηεηεο: Παξνπζηάδεη ηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

o Μεηξψν αζζελψλ 

o Φάθεινο πγείαο 

o Ζκεξνιφγην 

o Ηαηξηθέο επηζθέςεηο 

o Γηαρείξηζε αξρείσλ 

o Δθηππψζεηο 

 Υπεξεζίεο: Παξνπζηάδεη φιεο ηηο επηπιένλ ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη καδί κε ηελ 

εθαξκνγή. 

o Πνιιαπινί ρξήζηεο 

o Mobile έθδνζε 

o Ηζηνζειίδα ηαηξείνπ 

o Ζι. ζπληαγνγξάθεζε 

 Τερληθή ππεξνρή: Δδψ αλαθέξνληαη θαη αλαιχνληαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

εθαξκνγήο ηα νπνία αθνξνχλ θπξίσο ηελ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ησλ απνζεθεπκέλσλ 

δεδνκέλσλ. 

o Cloud-based 

o Διεπζεξία δεδνκέλσλ 

o Zero Knowledge 

o Καηαγξαθή ελεξγεηψλ 

 Δηδηθόηεηεο: Δμεγεί πσο ην πξφγξακκα εμππεξεηεί ηηο δηαθνξεηηθέο ηαηξηθέο 

εηδηθφηεηεο. 

o Παζνιφγνο / Γεληθφο ηαηξφο 

o Παηδίαηξνο 

o Καξδηνιφγνο 

 Σρεηηθά κε ην Office: Παξαζέηεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθαξκνγή φπσο ην θφζηνο θαη 

ηνλ θαηαζθεπαζηή ηεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη ππνζηήξημεο. 

o Κφζηνο 

o Τπνζηήξημε 

https://office.galinos.gr/portal/medical/el/patients
https://office.galinos.gr/portal/medical/el/ehr
https://office.galinos.gr/portal/medical/el/calendar
https://office.galinos.gr/portal/medical/el/encounters
https://office.galinos.gr/portal/medical/el/documents
https://office.galinos.gr/portal/medical/el/reports
https://office.galinos.gr/portal/medical/el/multi-user
https://office.galinos.gr/portal/medical/el/mobile
https://office.galinos.gr/portal/medical/el/practice-website
https://office.galinos.gr/portal/medical/el/e-syntagografisi
https://office.galinos.gr/portal/medical/el/saas
https://office.galinos.gr/portal/medical/el/data-liberation
https://office.galinos.gr/portal/medical/el/zero-knowledge
https://office.galinos.gr/portal/medical/el/audit-log
https://office.galinos.gr/portal/medical/el/general-practitioner
https://office.galinos.gr/portal/medical/el/pediatrician
https://office.galinos.gr/portal/medical/el/cardiologist
https://office.galinos.gr/portal/medical/el/pricing
https://office.galinos.gr/portal/medical/el/support
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o πρλέο εξσηήζεηο 

o Σεθκεξίσζε 

o Λίγα ιφγηα γηα εκάο 

o Δπηθνηλσλία 

 

Σν κελνχ ηνπ ηζηφηνπνπ δελ είλαη αλαδηπινχκελν θαη εκθαλίδεηαη κφληκα ζην θάησ ή ζην 

αξηζηεξφ κέξνο ηεο νζφλεο. Απηφ, δηεπθνιχλεη ηελ πινήγεζε ηνπ ρξήζηε θαζψο κε έλα θιηθ 

κπνξεί λα βξεη απηφ πνπ ςάρλεη. 

 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηζηφηνπνπ θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ ζειίδσλ δελ ρξεζηκνπνηήζεθε θάπνην 

ππφδεηγκα ζειίδαο (template) ή εηδηθφ ινγηζκηθφ. Οη πξνγξακκαηηζηέο ηεο εηαηξείαο αλέπηπμαλ 

ηηο ηζηνζειίδεο ζε γιψζζα PHP. Σν office.galinos.gr θηινμελείηαη ζε απνκαθξπζκέλνπο 

δηαθνκηζηέο (servers) ηεο εηαηξείαο νη νπνίνη βξίζθνληαη ζηε Γεξκαλία.  

 

Ωο πξνο ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ ζειίδσλ ν ηζηφηνπνο θαίλεηαη λα ηθαλνπνηεί ζε κεγάιν βαζκφ ηα 

θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε. Οη ζειίδεο είλαη ηζνξξνπεκέλεο κε 

αξθεηφ θείκελν θαη γξαθηθά ζηνηρεία. Ο ηζηφηνπνο απνηειείηαη απφ ιίγεο ζειίδεο, πξάγκα πνπ 

δηεπθνιχλεη ηδηαίηεξα ηελ πινήγεζε. Σέινο, θαίλεηαη λα έρεη δσζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ 

εκθάληζε ηνπ ηζηνηφπνπ θαζψο ην πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε επαγγεικαηίεο πγείαο. 

 

Δπηζθεςηκφηεηα θαη κεηξήζεηο 

 

Μέζσ ηνπ Google Analytics, ε εηαηξεία παξαθνινπζεί ηελ επηζθεςηκφηεηα θαη ην πξνθίι ησλ 

ρξεζηψλ. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ δηαζέηεη ε εηαηξεία γηα ηνπο 

επηζθέπηεο ηνπ ηζηφηνπνπ θαη πηζαλνχο πειάηεο ηνπ πξντφληνο. Γηα ηελ αλάιπζε απηή, έρνπκε 

ζηε δηάζεζή καο ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1 Μαΐνπ έσο 31 Ηνπιίνπ 2015. 

 

https://office.galinos.gr/portal/medical/el/faq
https://office.galinos.gr/portal/medical/el/documentation
https://office.galinos.gr/portal/medical/el/about-us
https://office.galinos.gr/portal/medical/el/contact
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Δηθόλα 10 - Δπηζθεςηκόηεηα office.galinos.gr  (Πεγή: Google Analytics) 

 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα 10, γηα ηνπο κήλεο Μάην, Ηνχλην θαη Ηνχιην, ν ηζηφηνπνο 

office.galinos.gr δέρζεθε 1.233 επηζθέπηεο νη νπνίνη πξφβαιαλ θαηά κέζν φξν 2,90 ζειίδεο. Ζ 

ζπλνιηθή δηάξθεηα παξακνλήο ζηε ζειίδα ήηαλ 2 ιεπηά θαη 21 δεπηεξφιεπηα, αξηζκφο πνπ 

δείρλεη πσο νη ρξήζηεο αθηέξσζαλ ρξφλν γηα ηελ αλάγλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. Σέινο, ην 78% 

ησλ ρξεζηψλ επηζθέθζεθαλ γηα πξψηε θνξά ηε ζειίδα, πξάγκα ην νπνίν επηβεβαηψλεη πσο ν 

ηζηφηνπνο είλαη θαηλνχξηνο. Οη δηαθπκάλζεηο πνπ εκθαλίδνληαη απφ ηα κέζα Ηνπλίνπ θαη έπεηηα 

νθείινληαη ζηε δηεμαγσγή θακπάληαο πξνβνιήο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κε ζθνπφ ηελ 

ελεκέξσζε ησλ ρξεζηψλ ηνπ galinos.gr γηα ηελ θπθινθνξία ηνπ πξντφληνο. Δίλαη ηδηαίηεξα 

ρξήζηκν φκσο λα παξνπζηάζνπκε πην ζπγθεθξηκέλα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ην θνηλφ πνπ 

επηζθέθζεθε ηε ζειίδα. 
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Δηθόλα 11 - Πξνέιεπζε ρξεζηώλ office.galinos.gr  (Πεγή: Google Analytics) 

 

Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, απφ ην κελνχ «Acquisition», ν 

δηαρεηξηζηήο ηνπ ηζηφηνπνπ κπνξεί λα ελεκεξσζεί γηα ηελ πξνέιεπζε ησλ επηζθεπηψλ. ηελ 

πεξίπησζε ηνπ office.galinos.gr, βιέπνπκε ην πιήζνο ησλ ζπλφδσλ (sessions) πνπ πξνήιζαλ απφ 

παξαπνκπή (referral), άκεζε πιεθηξνιφγεζε (direct), θνηλσληθά δίθηπα (social) θαη νξγαληθή 

αλαδήηεζε (organic search). ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη κεηξήζεηο θαη ηα 

πνζνζηά ηνπο ζε ζρέζε κε ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ζπλφδσλ. 

 

 Σύλνδνη (Sessions) Πνζνζηό 

Παξαπνκπή (referral) 833 54,5% 

Άκεζε πιεθηξνιόγεζε (direct) 518 33,9% 

Κνηλσληθά δίθηπα (social) 139 9% 

Οξγαληθή αλαδήηεζε (organic search) 39 2,6% 

Σύλνιν 1.529 100% 

Πίλαθαο 2 - Μεηξήζεηο ζειίδαο office.galinos.gr 

 

Παξαηεξψληαο ηα πνζνζηά ηνπ πίλαθα 2, θαηαιήγνπκε ζηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα: 

 Πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο επηζθέπηεο θαηαθζάλνπλ ζηνλ ηζηφηνπν κέζσ 

παξαπνκπψλ. Οη παξαπνκπέο απηέο ελδέρεηαη λα είλαη ειεθηξνληθνί θαηάινγνη ζηνπο 

νπνίνπο έρεη θαηαρσξεζεί ην Γαιελφο Office, ηα δηαθεκηζηηθά banners ηα νπνία έρνπλ 

αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα galinos.gr θ.ά.. χκθσλα κε αλαιπηηθφηεξα ζηαηηζηηθά, ην 
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75% απηψλ πξνέξρνληαη απφ ην galinos.gr, to 2,7% απφ ηνλ εηαηξηθφ ηζηφηνπν 

(www.ergobyte.gr) θαη ηα ππφινηπα απφ αλαξηήζεηο ζε δηαδηθηπαθνχο θαηαιφγνπο θαη 

ελεκεξσηηθέο ηζηνζειίδεο. Ζ ηδηαίηεξα κεγάιε πξνζέιεπζε επηζθεπηψλ απφ ην 

galinos.gr νθείιεηαη ζηελ θακπάληα display πξνβνιήο ε νπνία αλαπηχζζεηαη ζηε 

ζπλέρεηα.  

 Αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ ησλ επηζθεπηψλ (33,9%) θαηαθζάλεη πιεθηξνινγψληαο ηε 

δηεχζπλζε ηνπ ηζηφηνπνπ ή ρξεζηκνπνηψληαο θάπνηνλ ζειηδνδείθηε. Έηζη, 

ζπκπεξαίλνπκε πσο ε δηεχζπλζε απνκλεκνλεχεηαη εχθνια ή νη ρξήζηεο απνζήθεπζαλ 

ηνλ ηζηφηνπν ζηνλ θπιινκεηξεηή ηνπο γηα λα ηνλ μαλαεπηζθεθζνχλ. 

 Ζ πξνζέιεπζε κέζσ θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαη νξγαληθήο αλαδήηεζεο είλαη ε πην 

αδχλακε. Ζ εηαηξεία ζα πξέπεη λα εζηηάζεη ηελ πξνζνρή ηεο πξνο απηέο ηηο 

θαηεπζχλζεηο. ε επφκελε ελφηεηα ζα αλαιπζεί ε ζηξαηεγηθή ηεο εηαηξείαο γηα ηελ 

βειηηζηνπνίεζε ηεο ζέζεο ηνπ office.galinos.gr ζηα νξγαληθά απνηειέζκαηα 

αλαδεηήζεσλ. 

 

Άιια ζηνηρεία πνπ ζπιιέμακε απφ ηηο αλαθνξέο ηνπ Google Analytics είλαη ηα εμήο: 

 Σν 65% ησλ πξνβνιψλ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ λνκφ Αηηηθήο θαη ην 14% απφ ηνλ 

λνκφ Θεζζαινλίθεο. Ζ πιεξνθνξία απηή βνεζά ηελ εηαηξεία λα εζηηάζεη θαιχηεξα ηελ 

ζηξαηεγηθή marketing ηεο αλάινγα κε ηνπο ζηφρνπο ηεο. Γηα παξάδεηγκα, γλσξίδνληαο 

πσο κε ηελ ειεθηξνληθή δηαθήκηζε θαηαθηά ηηο κεγάιεο πφιεηο, ελδέρεηαη λα 

αθνινπζήζεη ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηε δηείζδπζε ζηελ επαξρία, φπσο ην άκεζν 

marketing. 

 Σν 54% ησλ ρξεζηψλ ρξεζηκνπνίεζε ηνλ Google Chrome γηα ηελ πεξηήγεζε ζηε ζειίδα, 

ην 21% ηνλ Mozilla Firefox θαη ην 10% ηνλ Safari. Σα ζηνηρεία απηά είλαη ηδηαίηεξα 

ρξήζηκα γηα ηελ εηαηξεία. Γηα παξάδεηγκα, επεξεάδνπλ ηελ απφθαζε ηεο θαηά ηελ 

θαηαζθεπή εθαξκνγήο γηα θηλεηά ηειέθσλα. Δθφζνλ γλσξίδεη φηη ην 10% ησλ πηζαλψλ 

πειαηψλ ηεο ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ Safari, δειαδή ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα iOS, ζα πξέπεη λα 

ζθεθζεί ην ελδερφκελν λα θαηαζθεπάζεη mobile εθαξκνγή θαη γηα iOS, εθηφο απφ 

Android. 

 

http://www.ergobyte.gr/
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Όιεο νη παξαπάλσ κεηξήζεηο έρνπλ αθφκε κεγαιχηεξε αμία εάλ ζπλδπαζζνχλ κε ηε δηελέξγεηα 

δηαθεκηζηηθψλ θακπαληψλ κε θχξην ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζήο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, 

θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηεο θακπάληαο e-mail marketing, ε εηαηξεία ήηαλ ζε ζέζε λα 

παξαθνινπζεί ηελ απφδνζή ηεο θαη λα ηελ αλαπξνζαξκφδεη θαηάιιεια. 

 

3.2.2 Γηαθήκηζε πξνβνιήο 

 

Μεηά ηελ αλάπηπμε θαη δεκνζίεπζε ηνπ πξντνληηθνχ ηζηφηνπνπ, ε εηαηξεία μεθίλεζε ηελ 

θακπάληα δηαθήκηζεο πξνβνιήο κε ηελ αλάξηεζε ηεζζάξσλ banner ζηελ ηζηνζειίδα galinos.gr. 

Ζ θακπάληα απηή μεθίλεζε ήδε απφ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2014 κε ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε ρξεζηψλ 

νη νπνίνη ζα είραλ ηε δηάζεζε λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ πηινηηθή ρξήζε θαη ην testing ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

 

Αξρηθφο ζηφρνο ήηαλ ε ελεκέξσζε γηα ηελ επηθείκελε θπθινθνξία ηνπ Γαιελφο Office θαη ε 

ζπκπιήξσζε ηεο θφξκαο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ην beta testing. Μεηά ηελ νινθιήξσζε 

ηνπ beta testing θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειηθψλ δηνξζψζεσλ ζην πξφγξακκα, νη επηζθέπηεο 

κπνξνχζαλ λα ζπκπιεξψζνπλ ηα ζηνηρεία ηνπο ζε εηδηθή θφξκα ψζηε λα ελεκεξσζνχλ κέζσ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ γηα ηελ θπθινθνξία ηνπ. Σέινο, κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο 

θπθινθνξίαο, νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ απεπζείαο ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπο θαη λα 

απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζην πξφγξακκα. Όπσο βιέπνπκε, ε εηαηξεία επεδίσμε λα θξαηήζεη 

ακείσην ην ελδηαθέξνλ ησλ πηζαλψλ πειαηψλ αιιά θαη λα θαηαγξάςεη ηα ζηνηρεία ηνπο ψζηε λα 

βξίζθεηαη ζε άκεζε επαθή καδί ηνπο. 

 

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, 4 είλαη ηα θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ηνπ/ησλ ηζηφηνπνπ/ηζηφηνπσλ 

γηα ηελ δηεμαγσγή δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο πξνβνιήο: 

1. Σν πξνθίι ησλ επηζθεπηψλ 

2. Σν πεξηερφκελν ηνπ ηζηφηνπνπ 

3. Ζ επηζθεςηκφηεηα ηνπ ηζηφηνπνπ 

4. Σν θφζηνο ηεο δηαθήκηζεο 
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Ζ ηζηνζειίδα galinos.gr δέρεηαη θαζεκεξηλά 12.000 επηζθέπηεο, εθ ησλ νπνίσλ ην 31% είλαη 

ηαηξνί δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηνλ ηζηφηνπν επηζθέπηνληαη ή έρνπλ 

επηζθεθζεί 20.000 ηαηξνί. πλεπψο, ην galinos.gr απνηειεί πιεξνθφξεζεο γηα ηα θάξκαθα πνπ 

θπθινθνξχλ ζηελ Διιάδα γηα κεγάιν πιήζνο ηαηξψλ. πκπεξαίλνπκε ινηπφλ πσο ην πξνθίι ησλ 

ρξεζηψλ είλαη ηδηαίηεξα ζηνρεπκέλν θαη ε επηζθεςηκφηεηα πνιχ ηθαλνπνηεηηθή. Σν πεξηερφκελν 

ηεο ηζηνζειίδαο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηα επαγγεικαηηθά ελδηαθέξνληα ησλ πηζαλψλ αγνξαζηψλ 

ηνπ Γαιελφο Office. Σν θφζηνο, ηέινο, είλαη ηδηαίηεξα ρακειφ γηα ηελ εηαηξεία θαζψο ε 

ηζηνζειίδα galinos.gr αλήθεη ζηελ ίδηα. Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα κηθξά δηαθπγφληα θέξδε απφ 

δηαθεκίζεηο πνπ δελ εκθαλίδνληαη ιφγσ ηεο πξνβνιήο ησλ banners ηνπ Γαιελφο Office.  

 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη ηα δηαθεκηζηηθά banner ηνπ Γαιελφο Office ζην 

galinos.gr. Πξνθεηκέλνπ λα είλαη πην εχθνιε ε θαηαλφεζε, ηα εηθαζηηθά έρνπλ ιάβεη νλφκαηα 

απφ ην A έσο ην D. 

 

 

Δηθόλα 12 - Banners Γαιελόο Office (Πεγή: www.galinos.gr) 
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Όια ηα banner είλαη θηλνχκελα θαη παξνπζηάδνληαη ζε ζηαζεξφ ζεκείν θάζε ηζηνζειίδαο, δελ 

είλαη δειαδή αλαδπφκελα. ηφρνο ηεο εηαηξείαο είλαη λα κελ δεκηνπξγείηαη φριεζε ζηνλ ρξήζηε 

θαη λα δηαθπιαρζεί ε επηζηεκoληθή εηθφλα ηνπ galinos.gr. Αθνινπζεί πίλαθαο κε αλαιπηηθά 

ζηνηρεία γηα θάζε έλα, ν νπνίνο βαζίδεηαη ζηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε. 

 

 Μέγεζνο Θέζε Πεξηερόκελν 

A 300 x 100 Φάξκαθα 
Κηλνχκελε εηθφλα θαη θείκελν 

πνπ εκθαλίδεηαη ζηαδηαθά 

B 300 x 100 Φάξκαθα 
ηαζεξή εηθφλα θαη θείκελν πνπ 

εκθαλίδεηαη ζηαδηαθά 

C 448 x 120 Αξρηθή ζειίδα 
Κηλνχκελε εηθφλα θαη θείκελν 

πνπ εκθαλίδεηαη ζηαδηαθά 

D 336 x 280 

Κσδηθνπνίεζε ATC 

Έιεγρνο ζπγρνξήγεζεο 

Γξαζηηθέο νπζίεο 

Κσδηθνπνίεζε ICD-10 

Δηθφλα σο θφλην θαη θείκελν 

πνπ εκθαλίδεηαη ζηαδηαθά 

Πίλαθαο 3 - Φαξαθηεξηζηηθά ησλ banner 

 

Σν banner A έρεη κέγεζνο 300 x 100 θαη παξνπζηάδεηαη κέζα ζην πεξηερφκελν ησλ ζειίδσλ ησλ 

θαξκάθσλ. Ωο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπ, απνηειείηαη απφ κία θηλνχκελε εηθφλα νπνία 

εκθαλίδεηαη πξψηα θαη ζηε ζπλέρεηα αλαπηχζζεηαη ην θείκελν. θνπφο ηεο εηαηξείαο είλαη ε 

ζχλδεζε ηεο ηζηνζειίδαο Γαιελφο κε ην πξφγξακκα Γαιελφο Office. ηελ εηθφλα θαίλεηαη λα 

κπαίλεη ε ζθξαγίδα ηνπ θαξκαθεπηηθνχ νδεγνχ ζην πξφγξακκα. 

 

Σν banner B εκθαλίδεηαη επίζεο ζηηο ζειίδεο ηνλ θαξκάθσλ. Καη ζε απηφ ην banner είλαη 

εκθαλήο ε δηάζεζε ζχλδεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηνλ θαξκαθεπηηθφ νδεγφ Γαιελφο. Απηφ 

είλαη έθδειν απφ ηελ εηθφλα ηνπ αξραίνπ ηαηξνχ Γαιελνχ ζην αξηζηεξφ κέξνο ε νπνία 

εκθαλίδεηαη ζε φιεο ηηο ζειίδεο ηνπ νδεγνχ. 

 

Σν banner C έρεη κεγεζνο 448 x 120 θαη παξνπζηάδεηαη ζην θάησ κέξνο ηεο αξρηθήο ζειίδαο ηνπ 

galinos.gr, ακέζσο κεηά ηηο πιεξνθνξίεο. Πξφθεηηαη γηα κηα ζειίδα ε νπνία δελ έρεη κεγάιε 

επηζθεςηκφηεηα ζε ζχγθξηζε κε ηνλ ππφινηπν ηζηφηνπν. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ην 

galinos.gr δέρεηαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ επηζθεπηψλ απφ ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο. Έηζη, νη 
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ρξήζηεο αλαθαηεπζχλνληαη ζε ζειίδεο θαξκάθσλ, δξαζηηθψλ νπζηψλ θ.ιπ. θαη φρη ζηελ αξρηθή. 

Ωο πξνο ηελ εκθάληζή ηνπ, είλαη φκνην κε ην A. 

 

Σέινο, ην banner D είλαη ην πην κεγάιν θαζψο έρεη κέγεζνο 336 x 280. Δκθαλίδεηαη ζηηο ζειίδεο 

ησλ θσδηθνπνηήζεσλ ATC θαη ICD - 10 (θαηεγνξηνπνηνχλ ηηο δξαζηηθέο νπζίεο θαη ηηο λφζνπο, 

αληίζηνηρα), ησλ δξαζηηθψλ νπζηψλ θαη ηνπ ειέγρνπ ζπγρνξήγεζεο (φπνπ ν ρξήζηεο κπνξεί λα 

εληνπίζεη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ζπγθεθξηκέλσλ θαξκάθσλ). ην θείκελφ ηνπ παξνπζηάδεη 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθαξκνγήο (θάθεινο πγείαο, πξνγξακκαηηζκφο ξαληεβνχ, mobile 

έθδνζε) θαη «θαιεί» ηνλ ρξήζηε λα ην επηιέμεη ψζηε λα κάζεη πεξηζζφηεξα. 

 

Ζ απφδνζε ησλ ηεζζάξσλ απηψλ banner είλαη θαλεξή κέζα απφ ην Click Through Rate ηνπο ην 

νπνίν παξνπζηάδεηαη ζηελ επφκελε εηθφλα. Όπσο θαίλεηαη, ε θακπάληα μεθίλεζε ζηηο 23 

Ννεκβξίνπ 2014 θαη ζπλερίδεηαη κέρξη ζήκεξα. 

 

 
Δηθόλα 13 - CTR banners (Πεγή: Double Click For Publishers) 

 

Πξηλ μεθηλήζνπκε ηελ αλάιπζε νθείινπκε λα δηεπθξηλίζνπκε πσο ε εηαηξεία έρεη ζέζεη 

νξηζκέλα θξηηήξηα γηα ηε ζπρλφηεηα πξνβνιήο ησλ banner. Ζ δηαθήκηζε παξνπζηάδεηαη ζε θάζε 



 
61 

επηζθέπηε κφλν κία θνξά ηελ εκέξα, αλεμάξηεηα απφ ην πφζεο θνξέο ζα επηζθεθζεί ην 

galinos.gr. Ζ έλλνηα ηνπ επηζθέπηε ζε απηή ηελ πεξίπησζε ηαπηίδεηαη κε ηνλ θπιινκεηξεηή θαη 

φρη κε ην πξφζσπν ην νπνίν ηνλ ρεηξίδεηαη. Γηα παξάδεηγκα, εάλ απφ ηνλ Google Chrome ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ππνινγηζηή επηζθεθζεί ν ηαηξφο κηα ζειίδα θαξκάθνπ ηνπ galinos.gr θαη δεη ην 

banner A ή B θαη ζηε ζπλέρεηα ε γξακκαηέαο ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ ίδην ππνινγηζηή θαη 

θπιινκεηξεηή γηα λα λα πξαγκαηνπνηήζεη έλαλ έιεγρν ζπγρνξήγεζεο, ηφηε δελ ζα εκθαληζηεί 

ην banner D. Με απηφλ ηνλ ηξφπν δηθαηνινγείηαη ν κηθξφο ζπλνιηθφο αξηζκφο πξνβνιήο ησλ 

banner ζε ζχγθξηζε κε ηηο ζπλνιηθέο εκθαλίζεηο ζειίδσλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην galinos.gr απφ 

ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2014. 

 

Σα banner A θαη B, αλεμάξηεηα απφ ηα θιηθ πνπ δέρζεθαλ, έρνπλ πξνβιεζεί πάλσ 750.000 

θνξέο, ελψ ην C 231.000 θαη ην D κφιηο 130.000. Απηφ ζα κπνξνχζε λα θαλεξψλεη ηελ 

πξνηίκεζε ησλ ρξεζηψλ ηνπ galinos.gr γηα ηηο ζειίδεο πνπ παξνπζηάδνπλ πιεξνθνξίεο γηα 

θάξκαθα. Γελ γίλεηαη φκσο λα είκαζηε ζίγνπξνη ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ζηε ζπρλφηεηα 

πξνβνιήο ησλ banner αλά ρξήζηε. Δλδερνκέλσο, ε πξψηε ζειίδα πνπ επηζθέπηνληαη νη ρξήζηεο 

θαη έξρνληαη ζε επαθή κε ηε δηαθήκηζε λα είλαη κηα ζειίδα θαξκάθνπ θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

πξνβάινπλ θάπνηα άιιε ζηελ νπνία φκσο δελ κπνξνχλ λα δνπλ ηελ ίδηα δηαθήκηζε. πλεπψο 

είλαη πηζαλφηεξν ε πξψηε ζειίδα (landing page) πνπ επηζθέπηνληαη λα είλαη θαξκάθνπ θαη έηζη 

λα εμεγείηαη ε δηαθνξά ζην πιήζνο ησλ πξνβνιψλ. 

 

Σα πην επηηπρεκέλα banner θαίλεηαη λα είλαη ηα C θαη D. Σν D, ιφγσ κεγέζνπο θαηαιακβάλεη 

κεγαιχηεξν ρψξν ζηε ζειίδα θαη εκθαλίδεηαη κέζα ζην θείκελφ ηεο. Σν C, απφ ηελ άιιε, 

πξνβάιεηαη κφλν ζηελ αξρηθή ζειίδα αιιά ζε ζεκείν θάησ απφ ην βαζηθφ πεξηερφκελν. Λφγσ 

ηεο θίλεζεο, σζηφζν, ηξαβάεη ηελ πξνζνρή ηνπ ρξήζηε. Σα banner A θαη B, απφ ηελ άιιε, 

πξνβάινληαη ζηελ ίδηα ζέζε θαη ηα CTR ηνπο έρνπλ ζεκαληηθή δηαθνξά. Δπνκέλσο, ην A ζα 

κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζζεί σο πην επηηπρεκέλν απφ γξαθηζηηθήο άπνςεο. Σα A θαη C, απφ ηελ 

άιιε, είλαη αηζζεηηθά φκνηα αιιά εκθαλίδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο ζέζεηο θαη ζειίδεο. Σν C 

παξνπζηάδεη κεγαιχηεξν CTR. Υάξε ζηε βηβιηνγξαθία, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα πσο 

ιφγσ ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ ρξήζηε γηα ην πεξηερφκελν ησλ ζειίδσλ δξαζηηθψλ νπζηψλ, ε 

πξνζνρή ηνπ δελ απνζπάηαη απφ ηα banner. 
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Γεληθά, ην κέζν CTR φισλ ησλ banner ππνινγίδεηαη ζην 0,14% θαη μεπεξλά θαηά πνιχ ην κέζν 

CTR, ην νπνίν είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 0,06% ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία. Ζ επηινγή ηνπ 

galinos.gr γηα ηελ πξψηε ειεθηξνληθή πξνβνιή ηνπ Γαιελφο Office ραξαθηεξίδεηαη πνιχ 

επηηπρεκέλε αλ ιάβνπκε ζπκπιεξσκαηηθά ππφςε ην πνζνζηφ ησλ επηζθεπηψλ πνπ 

θαηαθζάλνπλ ζηελ πξντνληηθή ηζηνζειίδα κέζσ ηνπ galinos.gr. (θεθάιαην 3.2.1).  

 

3.2.3 Βειηηζηνπνίεζε πεξηερνκέλνπ (Search Engine Optimization) 

 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, ην πξφγξακκα Γαιελφο Office απεπζχλεηαη 

ζε ηαηξνχο νη νπνίνη είλαη ηδηνθηήηεο ή εξγάδνληαη ζε ηδησηηθά ηαηξεία. ηφρνο ηνπ είλαη λα 

θαιχςεη ηεο κεραλνγξαθηθέο ηνπο αλάγθεο. Σν πξφγξακκα πξνζθέξεηαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, 

γη’ απηφλ ηνλ ιφγν ε ηζηνζειίδα ηνπ ζα πξέπεη λα εληνπίδεηαη εχθνια απφ ηνπο πηζαλνχο 

πειάηεο. Σν πην δηαδεδνκέλε πεγή επηζθεπηψλ είλαη αδηακθηζβήηεηα νη κεραλέο αλαδήηεζεο. 

 

Καηά ηε ζρεδίαζε θαη αλάπηπμε ηνπ ηζηφηνπνπ office.galinos.gr αιιά θαη κεηά ηε δεκνζίεπζή 

ηνπ, ε εηαηξεία αθνινχζεζε ηερληθέο Search Engine Optimization (SEO) ψζηε λα ιάβεη ηηο 

θαιχηεξεο δπλαηέο ζέζεηο ζηα νξγαληθά απνηειέζκαηα ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο. Μάιηζηα, 

θξφληηζε λα δεκνζηεχζεη ηελ ηζηνζειίδα αξθεηνχο κήλεο πξηλ ηελ θπθινθνξία ηνπ πξντφληνο 

ψζηε λα ππάξρεη ρξφλνο λα αληρλεπζεί απφ ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο. Έηζη, δελ ρξεηάζηεθε λα 

θαηαρσξήζεη ηε δηεχζπλζε ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο. 

 

Ωο πξνο ην πεξηερφκελν, ε νκάδα αλάπηπμεο εληφπηζε θαη ελζσκάησζε ιέμεηο θιεηδηά φπσο 

«ηαηξείν», «πξφγξακκα», «ηαηξφο» θ.ά.. ε ζχγθξηζε κε ηε βηβιηνγξαθία, σζηφζν, δελ αλέπηπμε 

ράξηε γηα ηνλ ηζηφηνπν. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο βειηηζηνπνίεζεο εμσηεξηθά ηνπ ηζηφηνπνπ, ε 

εηαηξεία δεκηνχξγεζε ζειίδα γηα ην Γαιελφο Office ζε facebook θαη twitter θαη θαηαρψξεζε ηε 

δηεχζπλζε ζε δηαδηθηπαθνχο θαηαιφγνπο. Αθνινπζεί αλαιπηηθφηεξε παξνπζίαζε θαη 

αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ απηψλ. 
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Βειηηζηνπνίεζε εληφο ηεο ηζηνζειίδαο (on page optimization) 

 

Ζ βειηηζηνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ζειίδαο office.galinos.gr μεθίλεζε κε ηνλ εληνπηζκφ 

θαηάιιεισλ ιέμεσλ θιεηδηψλ. Πξνθεηκέλνπ λα βξεη ηηο πην ζηνρεπκέλεο, ε εηαηξεία 

επηζθέθζεθε ζρεηηθέο ηζηνζειίδεο θαη ηζηνιφγηα ηα νπνία επηζθέπηνληαη ηαηξνί. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν ήηαλ ζε ζέζε λα γλσξίδεη ην ιεμηιφγην θαη ηηο θξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη πηζαλνί 

αγνξαζηέο γηα λα αλαθεξζνχλ ζε έλα πξντφλ φπσο ην Γαιελφο Office. Σηο ίδηεο ιέμεηο 

αλακέλεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη θαηά ηελ αλαδήηεζε ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζην δηαδίθηπν. 

 

Έρεη ελδηαθέξνλ λα παξνπζηαζζνχλ νη ιέμεηο θιεηδηά ηηο νπνίεο ηειηθά επέιεμε ε νκάδα 

αλάπηπμεο θαη ζρεδίαζεο λα εληάμεη ζην πεξηερφκελν ηνπ ηζηφηνπνπ. Πξνθεηκέλνπ λα ηηο 

εληνπίζνπκε, πξαγκαηνπνηήζακε αλαδήηεζε ιέμεσλ ηηο νπνίεο ζεσξήζακε ζρεηηθέο κε φζα 

πξνζθέξεη ην πξφγξακκα. Ζ αλαδήηεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 10 ηπραίεο ζειίδεο. ηνλ 

παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ ιέμεσλ απηψλ ζην 

office.galinos.gr. 

 

 Σειίδεο   

Λέμεηο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Σύλνιν Τίηινη 

Ιαηξείν 5 3 2 2 7 6 2 4 2 2 35 Ναη 

Πξόγξακκα 4 3 3 2 1 3 7 1 5 1 30 Ναη 

Λνγηζκηθό 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3 Όρη 

Ιαηξόο 2 1 1 3 4 1 1 1 1 1 16 Όρη 

Σπληαγή 1 2 1 1 1 5 1 1 1 1 15 Όρη 

Γηαρείξηζε 1 1 1 1 2 1 1 2 1 0 11 Όρη 

Πίλαθαο 4 - Καηακέηξεζε ιέμεσλ - θιεηδηώλ 

 

Οη πην ζπρλά ρξεζηκνπνηεκέλεο ιέμεηο ινηπφλ είλαη νη «Ηαηξείν» θαη «Πξφγξακκα». Οη ιέμεηο 

απηέο κάιηζηα έρνπλ εληαρζεί θαη ζηνπο ηίηινπο φισλ ησλ ζειίδσλ κηαο θαη ζε φιεο ππάξρεη ε 

ζηαζεξή κπάξα ε νπνία παξνπζηάδεη ην ινγφηππν ηνπ πξντφληνο θαη ηε θξάζε «Έπθνιν θαη 

αμηφπηζην πξφγξακκα ηαηξείνπ». Θα ήηαλ αβάζηκν λα αμηνινγήζνπκε ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο 

ησλ ιέμεσλ θιεηδηψλ κε βάζε ηε βηβιηνγξαθία θαζψο έρνπκε ζηε δηάζεζή καο πνζνζηά 
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αμηνιφγεζεο γηα θείκελα άλσ ησλ 500 ιέμεσλ. Ο ηζηφηνπνο ηνπ Γαιελφο Office δηαζέηεη ζειίδεο 

κεγέζνπο ηεο ηάμεσο ησλ 250 – 300 ιέμεσλ.  

 

Ωο πξνο ηε γεληθφηεξε εηθφλα ηνπ ηζηφηνπνπ, θαηφπηλ αλάγλσζήο ηνπ δελ παξαηεξήζεθαλ 

νξζνγξαθηθά ή ζπληαληηθά ιάζε. Οη πιεξνθνξίεο είλαη νξγαλσκέλεο ζε πέληε θαηεγνξίεο νη 

νπνίεο είλαη εχθνια θαηαλνεηέο. Λφγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπ ηζηφηνπνπ, ν ρξήζηεο κπνξεί λα βξεη 

απηφ πνπ ςάρλεη κε έλα ή δχν θιηθ, γεγνλφο πνπ δηεπθνιχλεη ηδηαίηεξα ηελ πινήγεζε. 

 

Βειηηζηνπνίεζε εθηφο ηεο ηζηνζειίδαο (off page optimization) 

 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη λσξίηεξα, ε εηαηξεία εθάξκνζε ηερληθέο θαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ 

ρηηζίκαηνο ζπλδέζκσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε εηαηξεία αηηήζεθε ηελ θαηαρψξεζε ηεο ζειίδαο ζε 

πνιινχο ειιεληθνχο ειεθηξνληθνχο θαηαιφγνπο θαη κέρξη ζηηγκήο έρεη θαηαρσξεζεί ζην 

rolos.gr. Δπηπιένλ έρεη δεκηνπξγήζεη ηε ζειίδα «Γαιελφο Office» ζην facebook θαη ηνλ 

ινγαξηαζκφ «Γαιελφο Office» ζην twitter φπνπ αλαξηά λέα ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα. 

Πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ν αξηζκφο ησλ εμσηεξηθψλ ζπλδέζκσλ, ην Γαιελφο Office δηαζέηεη 

δηθή ηνπ ζειίδα ζην galinos.gr αιιά θαη ζηελ εηαηξηθή ηζηνζειίδα (www.ergobyte.gr). 

 

Δθαξκφδνληαο ηηο πξναλαθεξζείζεο ζηξαηεγηθέο ε εηαηξεία επηδηψθεη λα αλεβάζεη ην 

office.galinos.gr ζηα νξγαληθά απνηειέζκαηα ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο. Γηα λα θξίλνπκε ην 

απνηέιεζκα, δελ ππάξρεη άιινο ηξφπνο απφ ην λα πξαγκαηνπνηήζνπκε ζρεηηθέο αλαδεηήζεηο θαη 

λα εληνπίζνπκε ηε ζέζε ηνπ ηζηφηνπνπ. ε αλψλπκε πεξηήγεζε αλαδεηήζακε ηηο παξαθάησ 

θξάζεηο θαη είρακε ηα εμήο απνηειέζκαηα 

 Πξφγξακκα ηαηξείνπ ή πξφγξακκα δηαρείξηζεο ηαηξείνπ 

o ηελ ηξίηε ζειίδα εκθαλίδεηαη ε ζειίδα ηνπ Γαιελφο Office ζην galinos.gr. 

o ηελ ηέηαξηε ζειίδα ζπλαληάκε ηελ θαηαρψξεζε ζηνλ θαηάινγν rolos.gr θαη 

ζρεηηθέο αλαθνξέο ζηνλ ειεθηξνληθφ ηχπν 

o Ζ ηζηνζειίδα office.galinos.gr εκθαλίδεηαη κεηά ηελ δέθαηε ζειίδα 

απνηειεζκάησλ. 

 Ηαηξηθφ ινγηζκηθφ 
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o Μέρξη θαη ηε δέθαηε ζειίδα ησλ απνηειεζκάησλ, δελ εκθαλίδεηαη θακία 

αλαθνξά ζην Γαιελφο Office. 

 Software ηαηξείνπ 

o Μέρξη θαη ηε δέθαηε ζειίδα ησλ απνηειεζκάησλ, δελ εκθαλίδεηαη θακία 

αλαθνξά ζην Γαιελφο Office. 

 

Όπσο βιέπνπκε, ε παξνπζία ηνπ πξντφληνο ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο βαζίδεηαη ζηηο ηζηνζειίδεο 

νη νπνίεο παξαπέκπνπλ ζε απηφ. Οη off page ηερληθέο ινηπφλ δείρλνπλ λα απνδίδνπλ. Απφ ηελ 

άιιε, ην in page optimization θαίλεηαη λα κελ επηθέξεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Όπσο 

θαίλεηαη θαη απφ ηελ θαηακέηξεζε ησλ ιέμεσλ-θιεηδηψλ, νξηζκέλεο θαηλνκεληθά «δειεαζηηθέο» 

ιέμεηο, φπσο «ινγηζκηθφ» θαη «ηαηξφο» δελ εκθαλίδνληαη αξθεηά ζπρλά. Ζ αηηία εληνπίδεηαη ζην 

κέγεζνο ηνπ ηζηφηνπνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα, ζην πιήζνο ησλ ζειίδσλ θαη ησλ ιέμεσλ ζε απηέο. 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη λσξίηεξα, ν ηζηφηνπνο απνηειείηαη απφ 20-25 ζειίδεο θάζε κηα απφ ηηο 

νπνίεο έρεη θαηά κέζν φξν 250-300 ιέμεηο. Ζ εηαηξεία ζα πξέπεη ινηπφλ, λα βξεη ηξφπνπο λα 

εκπινπηίζεη ην πεξηερφκελν κε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη εζσηεξηθέο παξαπνκπέο 

(εζσηεξηθνχο ζπλδέζκνπο).  

 

Θα πξνηείλακε ηελ ελίζρπζε ηνπ in page optimization κε ηε δεκηνπξγία ελφο blog απφ φπνπ ζα 

κπνξνχλ λα ελεκεξψλνληαη νη ρξήζηεο θαη νη πειάηεο γηα φια ηα λέα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

πξνζηίζεληαη ζηελ εθαξκνγή. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα εμαζθαιηζζεί ν εκπινπηηζκφο θαη ε 

δηαξθήο ελεκέξσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, ζα δεκηνπξγεζεί πιηθφ ην νπνίν ζα κπνξεί λα αλαξηάηαη 

ζηα θνηλσληθά δίθηπα αιιά θαη ζα δηαηεξεζεί ην ελδηαθέξνλ ησλ ρξεζηψλ ακείσην. Σν 

ηζηνιφγην, ηέινο, ζα ζπλεηζθέξεη ζηελ άκεζε επηθνηλσλία κε ηνπο ρξήζηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

Ωο πξνο ηε ζχγθιηζε κε ηνπο γεληθφηεξνπο ζηφρνπο ηεο θακπάληαο ειεθηξνληθήο πξνβνιήο, 

δηαπηζηψζεθαλ ηα εμήο: 

 Ζ επηζθεςηκφηεηα ηνπ ηζηφηνπνπ πνιιαπιαζηάζηεθε. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζηελ 

πξφζθαηε δηαδηθηπαθή παξνπζία ηνπ πξντφληνο. 

 Μέρξη ηα ηέιε Απγνχζηνπ, έρνπλ δεκηνπξγεζεί 120 ινγαξηαζκνί γηα ηε ρξήζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Όπσο ήηαλ αλακελφκελν, ν ζηφρνο δελ επεηεχρζε άκεζα. Θεσξνχκε 

φκσο πσο πξφθεηηαη γηα έλα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζην νπνίν κάιηζηα κεζνιαβεί 



 
66 

θαη ε πεξίνδνο ησλ ζεξηλψλ δηαθνπψλ, θαη δελ κπνξεί λα θξηζεί ε επηηπρία ή κε ηνπ 

ζηφρνπ. 

 Όπσο αλαθέξζεθε ζην παξψλ θεθάιαην, ε ζέζε εκθάληζεο ηεο ηζηνζειίδαο ζηα 

νξγαληθά απνηειέζκαηα ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο είλαη ρακειή. Θα πξέπεη ε εηαηξεία 

λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο θηλήζεηο κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ηνπ ranking. 

 

3.3 Πξνηάζεηο πξνβνιήο 

 

3.3.1 Δπέθηαζε ηεο δηαθήκηζεο πξνβνιήο 

 

Όπσο αλαθέξζεθε ζην θεθάιαην 3.2.2, ε εηαηξεία επέιεμε λα ηνπνζεηήζεη δηαθεκηζηηθά banner 

κφλν ζηνλ ηζηφηνπν www.galinos.gr ν νπνίνο κάιηζηα ηεο αλήθεη. Θα κπνξνχζε φκσο λα 

επεθηείλεη ηε ζπγθεθξηκέλε θακπάληα δηαθεκίδνληαο ην πξφγξακκα θαη ζε άιιεο ζπλαθείο 

ηζηνζειίδεο. Απηφ θπζηθά ζα είρε θαη ην αλάινγν θφζηνο. 

 

Πξνθεηκέλνπ λα επηιέμεη ηνπο θαηάιιεινπο ηζηφηνπνπο, ε εηαηξεία ζα πξέπεη λα 

παξαθνινπζήζεη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ελφο ηδηψηε ηαηξνχ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα είλαη ζε ζέζε 

λα αλαθαιχςεη ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ. Ζ δηαθήκηζε ζα κπνξνχζε λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζε ηζηνζειίδεο ηνπ άκεζνπ αιιά θαη έκκεζνπ ελδηαθέξνληφο ηνπ. ηε 

ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νξηζκέλεο πξνηάζεηο. 

 

Ηζηνζειίδεο άκεζνπ ηαηξηθνχ ελδηαθέξνληνο 

 Δλεκεξσηηθέο ηζηνζειίδεο κε ηαηξηθή ζεκαηνινγία 

 Δπηζηεκνληθέο ηζηνζειίδεο (ηαηξηθέο δεκνζηεχζεηο, έξεπλα θ.ιπ.) 

 Ηζηνζειίδεο ηαηξηθψλ ζπιιφγσλ 

 Ηζηνζειίδεο ηαηξηθψλ εηαηξεηψλ 

 

Ηζηνζειίδεο γεληθψλ ελδηαθεξφλησλ 

 Δηδεζενγξαθηθέο ηζηνζειίδεο πνηθίιεο χιεο (νηθνλνκία, πνιηηηζκφο, θ.ιπ.) 

 Portal εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο (απηνθίλεηα, ηερλνινγία, δηαηξνθή, ηαμίδηα θ.ιπ.) 

http://www.galinos.gr/
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Ζ θαηάιιειε απφθαζε ζα ιεθζεί αθνχ ε εηαηξεία έξζεη ζε επηθνηλσλία κε ηνπο δηαρεηξηζηέο 

ζπγθεθξηκέλσλ ζειίδσλ ψζηε λα ελεκεξσζεί αλαιπηηθφηεξα γηα ην πξνθίι ησλ ρξεζηψλ αιιά 

θαη ηελ επηζθεςηκφηεηα ηεο ηζηνζειίδαο. Καζνξηζηηθφ παξάγνληα ζηελ ηειηθή απφθαζε ζα 

δηαδξακαηίζεη θπζηθά θαη ην θφζηνο ηεο δηαθήκηζεο. 

 

3.3.2 Κακπάληα Pay Per Click 

 

χκθσλα κε ην θεθάιαην 2.5.1, νη κεραλέο αλαδήηεζεο απνηεινχλ πξφζθνξν έδαθνο γηα ηελ 

πξνβνιή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Οη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ ηηο ρξεζηκνπνηνχλ θαηά θφξνλ 

φηαλ αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο γηα νηηδήπνηε ηνπο απαζρνιεί, κεηαμχ απηψλ θαη νη αγνξέο. Όπσο 

είδακε ζην θεθάιαην 3.2.3, ε ζέζε εκθάληζεο ηνπ ηζηφηνπνπ office.galinos.gr έρεη δπλαηφηεηεο 

βειηίσζεο αθνινπζψληαο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο. Μηα επηπιένλ πξφηαζε, σζηφζν ζα ήηαλ ε 

ελίζρπζε ηεο δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο πξνβνιήο πνπ 

πξνζθέξεη ε Google. 

 

Υξεζηκνπνηψληαο ην Google Adwords, ε εηαηξεία κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κηα θακπάληα 

πξνβνιήο ζηα πιεξσκέλα απνηειέζκαηα ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο. Ζ δηαδηθαζία είλαη απιή 

θαη γίλεηαη κέζσ δηαδηθηχνπ. Ο ρξήζηεο επηζθέπηεηαη ην https://adwords.google.com θαη 

δεκηνπξγεί ηελ θακπάληα ηνπ επηιέγνληαο ιέμεηο θιεηδηά θαζψο θαη ην θφζηνο πνπ είλαη 

δηαηεζεηκέλνο λα πιεξψζεη γη΄ απηά. 

 

χκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Google Adwords αιιά θαη ηεο βηβιηνγξαθίαο, ε ρξήζε 

κεγαιχηεξσλ θξάζεσλ είλαη πην απνηειεζκαηηθή. Γη’ απηφλ ηνλ ιφγν πξνηείλεηαη ε επηινγή ησλ 

παξαθάησ ιέμεσλ θιεηδηψλ: 

 Πξφγξακκα δηαρείξηζεο ηαηξείνπ 

 Ηαηξηθφ ινγηζκηθφ 

 Γσξεάλ πξφγξακκα ηαηξείνπ 

 Ζιεθηξνληθφο θάθεινο πγείαο 

 Πξφγξακκα ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο 

 

https://adwords.google.com/
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Αλαθνξηθά κε ηελ επηινγή ηνπ θφζηνπο, ε Google πξνζθέξεη πνιιέο δπλαηφηεηεο φπσο ε 

«απηφκαηε δηαρείξηζε πξνζθνξψλ» γηα ηνπο ρξήζηεο νη νπνίνη είλαη αξράξηνη. 

 

Σέινο, ην ιεθηηθφ (θείκελν) ηεο δηαθήκηζεο πξνηείλεηαη λα είλαη έλα απφ ηα παξαθάησ: 

 Γσξεάλ πξφγξακκα ηαηξείνπ απφ ηνλ Γαιελφ 

 Νέν ηαηξηθφ ινγηζκηθφ απφ ην galinos.gr 

 Γσξεάλ πξφγξακκα δηαρείξηζεο ηαηξείνπ 

Οη παξαπάλσ πξνηάζεηο πξνέθπςαλ απφ ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο, ηνπο ζηφρνπο πξνβνιήο 

ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη απφ αληίζηνηρεο δηαθεκίζεηο αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ. 

 

Δίκαζηε πεπεηζκέλνη πσο κηα ηέηνηα θακπάληα, ζα θαηαθέξεη λα επηθνηλσλήζεη αθφκε πην 

απνηειεζκαηηθά ην Γαιελφο Office γεγνλφο ην νπνίν ζα αληηθαηνπηξηζηεί ζηελ αχμεζε ηεο 

επηζθεςηκφηεηαο θαη ησλ ινγαξηαζκψλ νη νπνίνη ζα ρξεζηκνπνηνχλ ην πξφγξακκα. 
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Σπκπεξάζκαηα 

 

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, κειεηήζεθαλ θαη αλαπηχρζεθαλ νη βαζηθέο κέζνδνη 

ειεθηξνληθήο πξνβνιήο πιελ ηεο δηαθήκηζεο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, κέζσλ 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη θηλεηψλ ηειεθψλσλ. ηφρνο ήηαλ ε βαζχηεξε θαηαλφεζε ηεο 

εθαξκνγήο ησλ κεζφδσλ ειεθηξνληθήο πξνβνιήο κέζσ ηεο κειέηεο πεξίπησζεο ελφο πξντφληνο 

ινγηζκηθνχ. 

 

ηα θεθάιαηα 1 θαη 2 παξνπζηάζζεθαλ αλαιπηηθά ε ειεθηξνληθή πξνβνιή θαη νη εμήο κέζνδνη: 

εηαηξηθφο ή πξντνληηθφο ηζηφηνπνο, δηαθήκηζεο πξνβνιήο, ζπλεξγαηηθφ κνληέιν πξνβνιήο, 

ηνγελέο κνληέιν πξνβνιήο, πξνβνιή κέζσ κεραλψλ αλαδήηεζεο θαη πξνβνιή κέζσ 

δηαδηθηπαθψλ παηρληδηψλ. ην θεθάιαην 3 αλαπηχρζεθε ν ηξφπνο εθαξκνγήο νξηζκέλσλ απφ ηηο 

παξαπάλσ κεζφδνπο ζε έλα πξαγκαηηθφ πξντφλ. Υάξε ζηνλ ζπλδπαζκφ ηεο βηβιηνγξαθηθήο 

αλαζθφπεζεο θαη ηεο αλάιπζεο ηεο πξαγκαηηθήο κειέηεο πεξίπησζεο θαηαιήμακε ζε νξηζκέλα 

ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

 

Ο ηζηφηνπνο ελφο πξντφληνο κπνξεί λα απνηειέζεη ην βαζηθφ ζεκείν πψιεζεο απηνχ. Δηδηθά ζε 

πξντφληα ηερλνινγίαο, φπσο ηα ινγηζκηθά, νη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο θ.ά., ν ηζηφηνπνο απνηειεί 

ηε «βηηξίλα» ηεο επηρείξεζεο ή ηε «ζπζθεπαζία» ηνπ πξντφληνο. Όπσο ινηπφλ κηα εκπνξηθή 

επηρείξεζε επηδηψθεη λα πξνβάιεη ηα πξντφληα ηεο ζηα θαιχηεξα ξάθηα ηνπ θαηαζηήκαηνο ψζηε 

λα ηα βιέπνπλ φινη νη θαηαλαισηέο, έηζη θαη κηα ειεθηξνληθή επηρείξεζε ζηνρεχεη ζηε δηαξθή 

δηνρέηεπζε επηζθεπηψλ ζηνλ πξντνληηθφ ή εηαηξηθφ ηζηφηνπν. 

 

Ζ ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ banner ζε επηιεγκέλνπο ηζηφηνπνπο είλαη κηα ζχλζεηε κέζνδνο 

θαζψο ν δηαθεκηδφκελνο νθείιεη λα ιάβεη ππφςε πνιινχο παξάγνληεο. Ζ ζεκαληηθφηεξε 

απφθαζε αθνξά ηνπο ηζηφηνπνπο φπνπ ζα δηεμαρζεί ε θακπάληα. Γηα ηελ επηινγή απηή ζα πξέπεη 

κειεηήζεη πξνζεθηηθά ην πιήζνο αιιά θαη ην πξνθίι ησλ ρξεζηψλ ηνπ ηζηφηνπνπ. Ζ θαηάιιειε 

επηινγή, ιακβάλνληαο πάληα ππφςηλ ην θφζηνο δηαθήκηζεο, κπνξεί λα θέξεη πνιχ ζεηηθά 

απνηειέζκαηα. 
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Όζνλ αθνξά ηε δηαθήκηζε κέζσ κεραλψλ αλαδήηεζεο, ην off page optimization θαίλεηαη λα 

έρεη πην γξήγνξα απνηειέζκαηα. Απφ ηελ άιιε, ην on page optimization εμαξηάηαη θπξίσο απφ 

ηελ θαηάιιειε επηινγή θαη ελζσκάησζε ιέμεσλ θιεηδηψλ. Γελ ππάξρεη σζηφζν θάπνηα 

επαξθψο θαηαηνπηζηηθή ηερληθή γηα ηελ επηινγή ησλ ιέμεσλ θαη θξάζεσλ απηψλ. ηφρνο είλαη 

λα θαηαθέξεη ν δηαθεκηζηήο λα ζθεθζεί φπσο ν πηζαλφο πειάηεο. Κάηη ηέηνην είλαη εθηθηφ κε ηε 

βαζηά θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ θαη ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο ηνπ ππνςήθηνπ αγνξαζηηθνχ θνηλνχ. 

 

ε θάζε πεξίπησζε, ην θπξηφηεξν θαη ζεκαληηθφηεξν ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγεη ε 

παξνχζα εξγαζία αθνξά ηνλ ξφιν ησλ κεηξήζεσλ ζηε δηεμαγσγή θακπαληψλ ειεθηξνληθήο 

δηαθήκηζεο. Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηηο πξψηεο ζειίδεο ηεο κειέηεο, έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα 

πνπ δίλεη ην δηαδίθηπν ζηελ πξνβνιή είλαη ε δπλαηφηεηα κέηξεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο. Ο 

δηαθεκηζηήο κπνξεί λα γλσξίδεη πφζνη επηζθέπηεο έθζαζαλ ζηνλ ηζηφηνπν θαη κε πνηνλ ηξφπν, 

γηα πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα παξακέλνπλ ζηε ζειίδα, πνηα είλαη ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ζηνηρεία, 

θαη πνιιά άιια. Δθκεηαιιεπφκελνο ην παξαπάλσ πιενλέθηεκα, κπνξεί λα αλαδηακνξθψλεη 

θαηάιιεια ηελ θακπάληα. 

 

Οη αιιαγέο ζηηο κεζφδνπο πξνβνιήο θαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπο είλαη ξαγδαίεο, γη’ απηφλ ηνλ ιφγν 

θαη ε έξεπλα ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη θαηάιιεια. Πξνηείλεηαη ε πεξαηηέξσ κειέηε ησλ 

ζηαηηζηηθψλ κεηξήζεσλ ησλ ηζηφηνπσλ παξάιιεια κε ηε δηελέξγεηα δηαθεκηζηηθψλ θακπαληψλ. 

Οη θακπάληεο ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ είηε ηα παξαδνζηαθά, είηε ηα ςεθηαθά κέζα 

πξνβνιήο. ε παξφκνηεο κειέηεο, κπνξνχλ λα δηεμαρζνχλ ηεζη κε αιιαγέο ζηηο κεζφδνπο θαη 

ηερληθέο πξνβνιήο θαη λα παξαθνινπζνχληαη νη επηπηψζεηο ζηελ επηζθεςηκφηεηα ηνπ ηζηφηνπνπ. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα αλαδεηρζνχλ κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ελδερφκελεο αζηνρίεο θαηά ηελ 

πξνβνιή θαη ζα εληνπηζζνχλ νη αηηίεο ηνπο. 

 

Κιείλνληαο, αμίδεη λα αλαθέξνπκε νξηζκέλα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηε ρξήζε ησλ κεζφδσλ 

ειεθηξνληθήο πξνβνιήο απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. χκθσλα κε ηελ Διιεληθή Δηαηξεία 

Γηνηθήζεσο Δπηρεηξήζεσλ (2014): 

 Οη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο δαπαλνχλ θαηά κέζν φξν ην 16% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο 

γηα marketing ζε online ελέξγεηεο. 
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 Σν 55% ησλ επηρεηξήζεσλ αθνινπζνχλ ζηξαηεγηθέο SEO θαη ην 95% αθνινπζνχλ 

ζηξαηεγηθέο Pay Per Click γηα ηελ πξνβνιή κέζσ ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο. 

 Μεηά ην SEM, ε πην δηαδνκέλε κέζνδνο πξνβνιήο είλαη ν ηζηφηνπνο ελψ αθνινπζνχλ ε 

δηαθήκηζε πξνβνιήο (display) θαη ηα SMS θαη e-mail marketing. 

 Σν 21% ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ αθνινπζνχλ ζηξαηεγηθέο ειεθηξνληθήο πξνβνιήο 

εδψ θαη ηνπιάρηζηνλ 10 έηε, ην 42% ηα ηειεπηαία 6-10 ρξφληα θαη ην 37% ιηγφηεξν απφ 

5 ρξφληα. 

 

Βιέπνπκε ινηπφλ πσο νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ζηξέθνληαη πξνο ηελ ειεθηξνληθή πξνβνιή, 

αθνινπζψληαο ηελ παγθφζκηα αγνξά. Ζ πεξαηηέξσ έξεπλα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζα 

εληζρχζεη ηε δπλακηθή ηεο αγνξάο ηνπ ειεθηξνληθνχ marketing θαη ζα βειηηψζεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ.  
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