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Περίληψη 

Αποτελεί γενική παραδοχή των ανθρώπων της διαφήμισης ότι οι εταιρικές διαφημιστικές 

ιστοσελίδες αποτελούν μια από τις πιο ολοκληρωμένες μορφές διαφήμισης, καθώς εφαρμόζουν στην 

πληρέστερή του μορφή το σύστημα επικοινωνίας στα πλαίσια της στρατηγικής προβολής των 

επιχειρήσεων. Στις μέρες μας, αποτελούν σημαντικά εργαλεία προβολής και προώθησης εταιρικών 

προϊόντων, ενσωματώνοντας λειτουργίες σχεσιακού μάρκετινγκ, με σκοπό τη δημιουργία θετικής 

εικόνας για τις επιχειρήσεις και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους. Η μέτρηση αποτελεσματικότητας 

διαφήμισης αποτελεί διαχρονικό πρόβλημα μάρκετινγκ που αποσκοπεί στον έλεγχο και στην 

εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των διαφημιστικών στόχων που έχει θέσει η επιχείρηση. Η 

μοντελοποίηση διαφημιστικής αποτελεσματικότητας αποτελεί μια από τις ερευνητικές προσεγγίσεις 

των ακαδημαϊκών της διαφήμισης, με την οποία επιχειρείται η αποσύνθεση της «αξίας» της 

διαφήμισης σε διαστάσεις και δείκτες και η αναγνώριση των παραγόντων που επηρεάζουν και 

καθορίζουν τα επίπεδα των συγκεκριμένων δεικτών. Στην περίπτωση των εταιρικών διαφημιστικών 

ιστοσελίδων, η ανάπτυξη μοντέλων μέτρησης αποτελεσματικότητας οδήγησε στη διαμόρφωση ενός 

νέου θεωρητικού πλαισίου λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μέσου και τις 

αυξημένες απαιτήσεις του κοινού του Διαδικτύου.  

Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η ανάπτυξη ενός θεωρητικού, ολοκληρωμένου μοντέλου 

μέτρησης αποτελεσματικότητας εταιρικών ιστοσελίδων διαφήμισης και η ερευνητική εφαρμογή του. 

Ειδικότερα, το προτεινόμενο μοντέλο μελετά και αξιολογεί παράγοντες-κριτήρια προϋπαρχόντων 

ερευνητικών προσπαθειών για την ανάπτυξη σχετικών μοντέλων, και αναγνωρίζει επιπρόσθετους 

παράγοντες-κριτήρια, επαναπροσδιορίζοντας τη λειτουργία της συγκεκριμένης διαφημιστικής 

μονάδας. 

Τα ευρήματα της εφαρμογής του προτεινόμενου μοντέλου με την πραγματοποίηση πρωτογενούς 

έρευνας, καταγράφουν τις τάσεις και τις αντιλήψεις των συμμετοχόντων και επιβεβαιώνουν την 

υιοθέτηση των χρησιμοποιούμενων κριτηρίων του μοντέλου. Επιπλέον, συμβάλλουν σημαντικά 

στον προσδιορισμό των σχέσεων μεταξύ των κριτηρίων και των δεικτών αποτελεσματικότητας του 

μοντέλου. Τέλος, η ερευνητική εφαρμογή του μοντέλου θα οδηγήσει σε τροποποιήσεις και 

βελτιώσεις της αρχικής μορφής του, με κύριο στόχο την ενσωμάτωση βαρύτητας και στάθμισης των 

κριτηρίων και την ανάπτυξη ενός πολυκριτηρίου μοντέλου μέτρησης αποτελεσματικότητας, που θα 

αποτελέσει αντικείμενο μελλοντικής έρευνας.  
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Κεφάλαιο 1ο 

 

 

 

Εισαγωγή 

 

 

1.1 Διαδικτυακή Διαφήμιση και Εταιρικές Διαφημιστικές Ιστοσελίδες  

Η υιοθέτηση του δημοφιλέστερου «δικτύου αλληλεπίδρασης», του Διαδικτύου, ως μέσου προβολής 

και διαφήμισης, αποτελεί τη σημαντικότερη εξέλιξη στο χώρο της επικοινωνίας μετά την 

ανακάλυψη του ραδιοφώνου. Για τους πρακτικούς της διαφήμισης, η Διαδικτυακή διαφήμιση, λόγω 

της μοναδικότητας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του μέσου, έδωσε λύσεις σε σημαντικά 

προβλήματα που δημιουργήθηκαν και παγιώθηκαν από την εφαρμογή των παραδοσιακών μορφών 

διαφήμισης, όπως είναι ο ελάχιστος διαφημιστικός χρόνος και χώρος, το μεγάλο κόστος παραγωγής 

και μετάδοσης, η μικρή ποσότητα μεταδιδόμενης πληροφορίας. Για τους θεωρητικούς της 

διαφήμισης, η διαφήμιση στο Διαδίκτυο κατέρριψε το πρότυπο της μονότονης και μονόπλευρης 

επικοινωνίας της παραδοσιακής διαφήμισης, καθιερώνοντας ένα νέο μοντέλο αμφίδρομης 

επικοινωνίας που επιτρέπει τη δημιουργία «σχέσεων» μεταξύ της επιχείρησης και του πελάτη ή 

υποψήφιου πελάτη της. Η διαφημιστική παρουσία των επιχειρήσεων στο Διαδίκτυο δεν πρέπει να 
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είναι αποτέλεσμα πειραματισμού ή μιμητισμού, αλλά μια συνειδητή απόφαση που θα εντάσσεται 

στα πλαίσια στρατηγικού και συντονισμένου προγράμματος.  

Στο περιβάλλον του Διαδικτύου διαμορφώθηκαν και ακόμα διαμορφώνονται πολλαπλές μορφές 

Διαδικτυακής διαφήμισης. Ένας γενικά παραδεκτός διαχωρισμός αναφέρεται σε δύο κατηγορίες: Η 

πρώτη αφορά στις εταιρικές ιστοσελίδες προβολής και διαφήμισης και η δεύτερη στα υπόλοιπα είδη 

Διαδικτυακής διαφήμισης που λειτουργούν ως μέσα προώθησης των εταιρικών ιστοσελίδων όπως 

είναι τα «πλαίσια» (banners), οι χορηγίες (sponsorships), οι «σύνδεσμοι κειμένου» (text links) κ.α.  

Οι εταιρικές διαφημιστικές ιστοσελίδες αποτελούν τη βασική διαφημιστική μονάδα κάθε 

επιχείρησης στο Διαδίκτυο και αποσκοπούν κυρίως στην προβολή και προώθηση των προϊόντων και 

της ίδιας της επιχείρηση. Πρόκειται για εταιρικές ιστοσελίδες που ενσωματώνουν πολλαπλές 

πολιτικές και λειτουργίες για να επιτύχουν το βασικό σκοπό της λειτουργίας τους. Λειτουργούν 

σαφώς ως μέσα παροχής πληροφοριών και δημιουργίας θετικής εικόνας για τα προϊόντα και την 

επιχείρηση, αλλά ταυτόχρονα και ως δίαυλοι επικοινωνίας με το κοινό-στόχο, ως μέσα 

«ανάδρασης», ως μέσα υποστήριξης πελατών και ως μέσα παροχής υπηρεσιών για τους επισκέπτες 

και πελάτες της εκάστοτε επιχείρησης. 

Η μέτρηση αποτελεσματικότητας εταιρικών διαφημιστικών ιστοσελίδων λόγω του πολλαπλού ρόλου 

τους και της πολυπλοκότητας και διαφορετικότητας του μέσου, αποτελεί μια πρόκληση για τους 

θεωρητικούς και πρακτικούς της διαφήμισης. Οι πρώτες προσπάθειες εννοιολογικής προσέγγισης 

του προβλήματος χαρακτηρίζονται από την υιοθέτηση και χρήση δεικτών, κριτηρίων και 

αποτελεσμάτων της παραδοσιακής διαφήμισης. Ωστόσο, πολύ σύντομα η ανεπάρκεια της 

συγκεκριμένης πρακτικής να αξιολογήσει και να αποσαφηνίσει την ανταπόκριση του κοινού σε αυτή 

τη μορφή διαφήμισης, δημιούργησε την ανάγκη ενός νέου θεωρητικού πλαισίου μέτρησης 

αποτελεσματικότητας των εταιρικών διαφημιστικών ιστοσελίδων.  

Η «μοντελοποίηση» της διαφημιστικής αποτελεσματικότητας αποτελεί μια μέθοδο ερευνητικής 

προσέγγισης της μέτρησης αποτελεσματικότητας, που χρησιμοποιείται πολύ συχνά από τους 

ακαδημαϊκούς στο χώρο της διαφήμισης. Συγκεκριμένα, αναφέρεται στην αναγνώριση παραγόντων 

και στην αναπαράσταση των συσχετισμών τους με συγκεκριμένα αποτελέσματα διαφήμισης, βάσει 

της ανταπόκρισης του κοινού σε συγκεκριμένα διαφημιστικά «ερεθίσματα». Οι παράγοντες που 

επηρεάζουν τη στάση του κοινού απέναντι στη διαφήμιση και συντελούν  στη διαμόρφωση των 

επιθυμητών αποτελεσμάτων διαφήμισης, θα αποτελέσουν κριτήρια αξιολόγησης και μέτρησης 

αποτελεσματικότητας, προκειμένου να ελέγξουν οι επιχειρήσεις την πετυχημένη ή όχι λειτουργία 

των εταιρικών τους ιστοσελίδων. Στην πλειοψηφία τους, τα θεωρητικά μοντέλα διαφήμισης οδηγούν 

στην ανάπτυξη και λειτουργία Συστημάτων Στήριξης Αποφάσεων. 
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Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η ανάπτυξη μιας νέας προσέγγισης για τη μέτρηση 

αποτελεσματικότητας εταιρικών διαφημιστικών ιστοσελίδων, που υποστηρίζεται με την ανάπτυξη 

ενός θεωρητικού μοντέλου και την εφαρμογή του σε ερευνητικό επίπεδο. Ειδικότερα, γίνεται αρχικά 

η μελέτη και αξιολόγηση των προϋπαρχόντων μοντέλων αποτελεσματικότητας εταιρικών 

ιστοσελίδων διαφημιστικού περιεχομένου που καταγράφονται στη διεθνή βιβλιογραφία, και στη 

συνέχεια η ερευνητική εφαρμογή του προτεινόμενου μοντέλου με την πραγματοποίηση πρωτογενούς 

έρευνας.  

Η μέτρηση αποτελεσματικότητας εταιρικών ιστοσελίδων διαφήμισης πρόκειται να απασχολήσει 

σημαντικά την ακαδημαϊκή κοινότητα στο μέλλον, καθώς η ραγδαία υιοθέτηση του Διαδικτύου από 

το κοινό και η ανάπτυξη εταιριών στα πλαίσια εφαρμογής «σχεσιακού» και Διαδικτυακού 

μάρκετινγκ, καθιστούν την αποτελεσματική διαφημιστική παρουσία στο Διαδίκτυο βασική 

προτεραιότητα για την πλειοψηφία των επιχειρήσεων. Οι μετρήσεις αποτελεσματικότητας 

ενσωματώνουν θεωρητικές προσεγγίσεις, έρευνες και μελέτες χρηστικότητας, ποσοτικές μετρήσεις 

με την ανάλυση των log αρχείων. Η συνεισφορά όλων αυτών των μετρήσεων είναι σημαντική για τη 

βελτιστοποίηση της λειτουργίας των εταιρικών διαφημιστικών ιστοσελίδων. Άλλωστε, είναι κοινός 

τόπος για τους ανθρώπους της διαφήμισης ότι μια μόνο προσέγγιση δεν επαρκεί για την 

ολοκληρωμένη κάλυψη του θέματος. 

 

1.2 Συμβολή Διατριβής 

Η συμβολή της διατριβής συνίσταται στην επίτευξη επιμέρους ερευνητικών στόχων που 

επικεντρώνονται στα ακόλουθα: 

  στην παρουσίαση όλων των θεωρητικών και πρακτικών προσεγγίσεων του προβλήματος της 

μέτρησης αποτελεσματικότητας και της αξιολόγησης εταιρικών διαφημιστικών ιστοσελίδων 

που καταγράφονται στο χώρο της Διαδικτυακής διαφήμισης  

 στη μελέτη, ανάλυση και αξιολόγηση των θεωρητικών μοντέλων μέτρησης 

αποτελεσματικότητας που αναπτύχθηκαν έως σήμερα, με αντικείμενο έρευνας τις εταιρικές 

διαφημιστικές ιστοσελίδες 

 στην ανάπτυξη και ανάλυση ενός προτεινόμενου, ολοκληρωμένου, θεωρητικού μοντέλου 

μέτρησης αποτελεσματικότητας εταιρικών ιστοσελίδων διαφήμισης, μέσα από την υιοθέτηση 

παραγόντων-κριτηρίων προϋπαρχόντων μοντέλων και την αναγνώριση επιπρόσθετων 

παραγόντων–κριτηρίων που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενες ερευνητικές 

προσπάθειες 
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 στην πραγματοποίηση πρωτογενούς έρευνας που καταγράφει τη συμπεριφορά και την 

ανταπόκριση ελληνικού κοινού απέναντι στη συγκεκριμένη μορφή διαφήμισης. 

1.3 Δομή Διατριβής 

Ακολουθεί η δομή της παρούσας διδακτορικής διατριβής με μια σύντομη περιγραφή των κεφαλαίων 

και μια σχηματική απεικόνιση της διαδικασίας που ακολουθήθηκε κατά την έρευνα (σχήμα 1.1). 

Κεφάλαιο 1ο: Εισαγωγή

Μέρος 1ο: 
Βιβλιογραφική 
ανασκόπηση της 
Διαδικτυακής 

Διαφήμισης, των 
Εταιρικών Ιστοσελίδων 
Διαφήμισης και της 

μέτρησης 
αποτελεσματικότητας

Κεφάλαιο 3ο: Τι είναι οι εταιρικές ιστοσελίδες διαφήμισης; Ποιος είναι ο 
«κύκλος ζωής» τους; Ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες εταιρικών 
ιστοσελίδων διαφήμισης;

Κεφάλαιο 4ο: Τί σημαίνει αποτελεσματικότητα διαφήμισης στην 
παραδοσιακή διαφήμιση; Ποια είναι τα βασικά θεωρητικά 
μοντέλα μέτρησης αποτελεσματικότητας; Ποιες είναι οι βασικές 
ερευνητικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται;

Κεφάλαιο 5ο: Τί σημαίνει αποτελεσματικότητα 
διαφήμισης στις εταιρικές ιστοσελίδες διαφήμισης; 
Ποια είναι τα θεωρητικά μοντέλα μέτρησης 
αποτελεσματικότητας που αναπτύχθηκαν; Τι σημαίνει 
αξιολόγηση εταιρικών ιστοσελίδων με βάσει την 
ποιότητα και χρηστικότητα;  Ποιες είναι οι βασικές 
μέθοδοι ποσοτικών μετρήσεων;

Κεφάλαιο 6ο: Ποια είναι η βασική 
αντίληψη του προτεινόμενου μοντέλου; 
Ποια είναι τα κριτήρια και οι δείκτες 
αποτελεσματικότητας που υιοθετήθηκαν;

Κεφάλαιο 2ο: Τι είναι η Διαδικτυακή διαφήμιση; Ποιες είναι οι διαφορές 
της με την παραδοσιακή; Ποια είναι τα βασικά είδη Διαδικτυακής 
διαφήμισης; 

Κεφάλαιο 7ο: Ποια μεθοδολογία 
ακολουθήθηκε; Ποια είναι τα 
αποτελέσματα, τα συμπεράσματα 
και οι περιορισμοί της έρευνας

Κεφάλαιο 8ο: 
Συμπεράσματα
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Προσέγγιση του 

Προτεινόμενου Μοντέλου
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Σχήμα 1.1 Δομή Διατριβής 

 

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί πραγματοποιείται βιβλιογραφική ανασκόπηση της Διαδικτυακής 

διαφήμισης. Μετά από μια σύντομη ιστορική αναδρομή που περιγράφει τις συνθήκες διαμόρφωσης 

του Διαδικτύου ως μέσο προβολής και διαφήμισης των επιχειρήσεων, επιχειρείται η σύγκριση της 
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Διαδικτυακής διαφήμισης με παραδοσιακές μορφές διαφήμισης προκειμένου να αναδειχθεί η 

μοναδικότητα και διαφορετικότητά της. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι βασικές μορφές Διαδικτυακής 

διαφήμισης και τα στάδια σχεδιασμού ενός ολοκληρωμένου διαφημιστικού προγράμματος στο 

Διαδίκτυο. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την αναφορά στη συνεισφορά της Διαδικτυακής 

διαφήμισης στην πολιτική και στρατηγική Διαδικτυακού μάρκετινγκ των επιχειρήσεων. 

Στο τρίτο κεφάλαιο, πραγματοποιείται η ανάλυση της εταιρικής διαφημιστικής ιστοσελίδας που 

αποτελεί το αντικείμενο μελέτης της παρούσας διδακτορικής διατριβής. Συγκεκριμένα, 

παρουσιάζεται ο κύκλος ζωής της εξεταζόμενης διαφημιστικής μονάδας με αναλυτική περιγραφή 

των αποφάσεων και των λειτουργιών που λαμβάνονται και πραγματοποιούνται σε κάθε στάδιο. 

Τέλος, αναφέρονται οι βασικές κατηγορίες εταιρικών ιστοσελίδων που καταγράφονται 

βιβλιογραφικά, αλλά και στο χώρο του Διαδικτύου τα τελευταία χρόνια. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο πραγματοποιείται η εννοιολογική προσέγγιση του όρου αποτελεσματικότητα 

της διαφήμισης με αναφορές στην έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί στην παραδοσιακή διαφήμιση. 

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα μοντέλα μέτρησης αποτελεσματικότητας της παραδοσιακής 

διαφήμισης και παρουσιάζονται οι βασικές μέθοδοι και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην 

ακαδημαϊκή έρευνα για την μέτρηση αποτελεσματικότητας της διαφήμισης. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο καταγράφονται οι τρεις βασικές ερευνητικές προσεγγίσεις και πρακτικές 

μέτρησης αποτελεσματικότητας εταιρικών διαφημιστικών ιστοσελίδων. Αρχικά, γίνεται μια 

παρουσίαση των κριτηρίων και δεικτών αποτελεσματικότητας που αναπτύχθηκαν στη διάρκεια των 

τελευταίων χρόνων με αντικείμενο την αποτελεσματικότητα των εταιρικών διαφημιστικών 

ιστοσελίδων. Στη συνέχεια, ακολουθεί η παρουσίαση, ανάλυση και αξιολόγηση των θεωρητικών 

μοντέλων μέτρησης αποτελεσματικότητας εταιρικών ιστοσελίδων διαφημιστικού περιεχομένου. Το 

δεύτερο μέρος του κεφαλαίου επικεντρώνεται σε έρευνες και μελέτες χρηστικότητας και ποιότητας 

που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των εταιρικών ιστοσελίδων. Τέλος, ακολουθεί μια 

σύντομη παρουσίαση των ποσοτικών μετρήσεων αποτελεσματικότητας ιστοσελίδων μέσα από την 

περιγραφή των βασικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση ποσοτικών δεικτών. 

Στο έκτο κεφάλαιο πραγματοποιείται η παρουσίαση και ανάλυση του προτεινόμενου θεωρητικού 

μοντέλου μέτρησης αποτελεσματικότητας εταιρικών ιστοσελίδων. Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά 

στη βασική αντίληψη του προτεινόμενου μοντέλου, στους στόχους και στη διαδικασία ανάπτυξής 

του. Ακολουθεί η εμπεριστατωμένη παρουσίαση του μοντέλου με την ανάλυση των κριτηρίων και 

των δεικτών αποτελεσματικότητας που περιλαμβάνονται σε αυτό.  
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Στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ερευνητική εφαρμογή του προτεινόμενου μοντέλου. Αρχικά, 

γίνεται αναφορά στους γενικούς και ειδικούς στόχους της συγκεκριμένης ερευνητικής εφαρμογής. 

Στη συνέχεια, περιγράφεται η διαδικασία πραγματοποίησης της πρωτογενούς έρευνας και η 

μεθοδολογία που επιλέχθηκε για την επεξεργασία των δεδομένων. Ακολουθεί η παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων της έρευνας, καθώς και των συμπερασμάτων που προέκυψαν σε σχέση με το 

προτεινόμενο μοντέλο μέτρησης αποτελεσματικότητας. Τέλος, γίνεται αναφορά στους περιορισμούς 

της έρευνας που πραγματοποιήθηκε. 

Στο τελευταίο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη ανασκόπηση των ευρημάτων, με την εξαγωγή 

συνολικών και τελικών συμπερασμάτων σε σχέση με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα 

πλαίσια εκπόνησης της παρούσας διατριβής και την αναφορά στα στοιχεία πρωτοτυπίας που 

προτάθηκαν στα πλαίσια ανάπτυξης του νέου θεωρητικού μοντέλου μέτρησης αποτελεσματικότητας 

εταιρικών διαφημιστικών ιστοσελίδων. Η παρούσα διατριβή ολοκληρώνεται με προτάσεις για 

μελλοντική έρευνα στο πεδίο της Διαδικτυακής Διαφήμισης σύμφωνα με τις ερευνητικές τάσεις και 

κατευθύνσεις που διαμορφώνονται.  

 

Στο παράρτημα που παρατίθεται στο τέλος της βασικής δομής της διατριβής, περιλαμβάνονται το 

ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για τους σκοπούς της έρευνας και οι στατιστικοί πίνακες που 

προέκυψαν από την εφαρμογή συγκεκριμένης μεθόδου για την ανάλυση των δεδομένων της 

έρευνας. 
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Διαφήμιση στο Διαδίκτυο  

 

 

2.1 Η χρήση του Διαδικτύου σαν μέσο επικοινωνίας και προβολής 

Σύμφωνα με τους Arens και Bovee (1994), διαφήμιση είναι «η απρόσωπη επικοινωνία 

πληροφοριών, συνήθως με πληρωμή και στη φύση της πειστική, που αφορά σε προϊόντα, υπηρεσίες 

ή ιδέες από συγκεκριμένους χορηγούς και με τη χρήση διαφόρων μέσων» (σελ.11). Από έναν τόσο 

απλό αλλά ακριβή ορισμό της διαφήμισης είναι πολύ εύκολο να διακρίνει κανείς τα πεδία έρευνας 

που εδώ και πολλά χρόνια απασχολούν τους ακαδημαϊκούς και τους πρακτικούς του διαφημιστικού 

χώρου ανά τον κόσμο. Ένα μόνο από αυτά είναι η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών με σκοπό την 

αποτελεσματικότερη χρήση μέσων επικοινωνίας, που θα ενδυνάμωναν το διαφημιστικό μήνυμα και 

θα προσέγγιζαν με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο το κοινό–στόχο του εκάστοτε προγράμματος 

προβολής μιας επιχείρησης. 

Ο ορισμός οποιουδήποτε μέσου ως διαφημιστικού αφορά όλα τα μέσα που θα μπορούσαν να 

επικοινωνήσουν το μήνυμα της διαφημιστικής καμπάνιας στο κοινό, όπως είναι η τηλεόραση, το 

ραδιόφωνο, τα έντυπα, το άμεσο μάρκετινγκ (direct marketing), οι αφίσες κ.α. (Sissors & Bumba, 
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1996). Τις τελευταίες δεκαετίες και μέχρι της αρχές της δεκαετίας του ‘90, οι άνθρωποι της 

διαφήμισης επικεντρώνουν τις ερευνητικές τους προσπάθειες στη δημιουργία νέων μορφών 

διαφήμισης και μεθόδων καθώς και στη βελτιστοποίηση της χρήσης των λεγόμενων παραδοσιακών 

μέσων. Ωστόσο, μετά την τηλεόραση που άλλαξε ριζοσπαστικά το τοπίο της διαφήμισης, για πολλά 

χρόνια η διαφήμιση ακολουθεί ένα σχεδόν μονότονο πρότυπο μονόπλευρης και μαζικής 

επικοινωνίας μηνυμάτων. Οι μορφές ή τα είδη της διαφήμισης έχουν παγιωθεί και η επιστημονική 

έρευνα όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα των μέσων, έχει σχεδόν εξαντλήσει τις δυνατότητες 

κάθε μέσου ως προς την προσέγγιση του κοινού. 

Η ανάπτυξη του δημοφιλέστερου «δικτύου αλληλεπίδρασης», του Διαδικτύου (Internet) και 

συγκεκριμένα του βασικότερου εργαλείου του, του Παγκόσμιου Ιστού Πληροφοριών (World Wide 

Web – Web), έρχεται για άλλη μια φορά να αλλάξει τα δεδομένα, καθιερώνοντας ένα νέο δίαυλο 

επικοινωνίας με πολλές ιδιαιτερότητες και μια νέα αγορά με πολλές προοπτικές. Η αποδοχή και 

υιοθέτηση του Διαδικτύου ως μέσου προβολής και προώθησης προϊόντων από τους πρακτικούς της 

διαφήμισης υπήρξε εντυπωσιακή και εξακολουθεί να παραμένει μια μεγάλη πρόκληση λόγω της 

διαφορετικότητας και ιδιαιτερότητας του μέσου (Bush, et al, 1998). Επιπλέον, έρευνες στις 

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έδειξαν ότι ο ρυθμός υιοθέτησης του Διαδικτύου και από το 

κοινό υπήρξε το ίδιο εντυπωσιακός και σαφώς υψηλότερος σε σχέση με αυτόν των λεγόμενων «νέων 

μέσων» της εκατονταετίας που πέρασε: ραδιόφωνο, τηλεόραση και καλωδιακή τηλεόραση (Morgan 

Stanley Technology Research, 2000). 

Η επιλογή του Διαδικτύου ως διαφημιστικού μέσου υπήρξε σχεδόν υποχρεωτική για πολλούς λόγους 

από τους ανθρώπους της διαφήμισης. Καταρχήν, γιατί πληρεί τη βασική προϋπόθεση της 

λειτουργίας της διαφήμισης: έχει τη δυνατότητα να μεταδώσει ένα διαφημιστικό μήνυμα σε ένα 

μεγάλο κοινό. Ουσιαστικά όμως γιατί κατάφερε λόγω της μοναδικότητάς του και των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών του να δώσει λύσεις σε ουσιαστικά προβλήματα που απασχολούσαν τους 

πρακτικούς της διαφήμισης, όπως ο διαφημιστικός χρόνος, το κόστος (μετάδοσης και παραγωγής), η 

ποσότητα της μεταδιδόμενης πληροφορίας και η πολυπόθητη «ανάδραση» (feedback) (Cho, 1999; 

Lei, 2000). Ταυτόχρονα, εισήγαγε ένα νέο επικοινωνιακό μοντέλο ενδυναμώνοντας έννοιες και 

πρακτικές που αποτελούσαν απραγματοποίητα όνειρα για τους ανθρώπους της διαφήμισης όπως 

είναι η αμφίδρομη και διαπροσωπική επικοινωνία, το «exposure on demand» και η αλληλεπίδραση ( 

Morris & Ogan, 1996; Bush et al, 1998; Ducoffe, 1996; Ind & Riondino, 2001). 

Η δυνατότητα του World Wide Web να μεταδίδει μια μεγάλη ποσότητα πληροφοριών σε ένα μεγάλο 

κοινό, εικοσιτέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο, με χαμηλό κόστος μετάδοσης, το καθιστά ούτως ή 

άλλως ένα επιπλέον σημαντικό μέσο προβολής μεταξύ των υπολοίπων. Το αξιοσημείωτο είναι ότι οι 

επιχειρήσεις που θα επιλέξουν το συγκεκριμένο μέσο θα μπορέσουν να προχωρήσουν ένα βήμα 
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παραπέρα και να δημιουργήσουν μια νέα σχέση επαφής και επικοινωνίας με το κοινό και επομένως 

με τους πιθανούς πελάτες με σκοπό όχι μόνο τη μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων αλλά και την 

ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών (Hoffman & Novak, 1996). 

Αρχικά, η επιλογή και εκμετάλλευση του World Wide Web ως μέσο στο πρόγραμμα προβολής λόγω 

του περιορισμένου κοινού που το παρακολουθούσε, αφορούσε έναν περιορισμένο αριθμό 

επιχειρήσεων. Οι Barker & Groenne (1996) υποστηρίζουν ότι για τις επιχειρήσεις που το κοινό-

στόχος είναι χρήστες του World Wide Web, και τα προϊόντα προς προβολή προωθούνται ή 

πωλούνται στο World Wide Web, η διαφήμιση στο Διαδίκτυο είναι μονόδρομος. Για τις υπόλοιπες 

επιχειρήσεις, η διαφήμιση στο Διαδίκτυο δεν είναι απαραίτητη αλλά μπορεί να λειτουργήσει 

συμπληρωματικά εφόσον αυτές κρίνουν ότι τα γενικά οφέλη για το προϊόν και την επιχείρηση είναι 

σημαντικά. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια πολλές επιχειρήσεις αισθάνονται υποχρεωμένες να έχουν 

μια διαφημιστική παρουσία στο Διαδίκτυο γιατί κυριαρχεί η άποψη  ότι όλες οι άλλες επιχειρήσεις 

το πραγματοποιούν (Bush et al, 1998).  

Το Διαδίκτυο ξεκίνησε ως πηγή πληροφοριών, καθιερώθηκε ως νέος δίαυλος επικοινωνίας και 

εξελίχθηκε σε μια δυναμική και ανταγωνιστική αγορά προϊόντων και υπηρεσιών. Μπροστά σε μια 

τέτοια προοπτική, κανείς σήμερα δεν αμφισβητεί τη διαφημιστική χρήση του Διαδικτύου. Η 

ανάπτυξη διαφορετικών μορφών διαφήμισης στο Διαδίκτυο επιβεβαιώνει την εξέλιξη του. Ωστόσο, 

πολλοί είναι αυτοί που αμφισβητούν την αποτελεσματικότητά του. Η αποτελεσματική χρήση του ως 

διαφημιστικό μέσο προϋποθέτει ότι αξιοποιείται η διαφορετικότητά του από τα υπόλοιπα μέσα και 

ότι αναγνωρίζονται οι αδυναμίες του. Η Διαδικτυακή διαφήμιση αποτελεί τη νέα πρόκληση για τους 

ανθρώπους της διαφήμισης και ένα νέο μέσο προς εξερεύνηση για το κοινό. 

 

2.2 Κοινό του Διαδικτύου – Βασικά Χαρακτηριστικά 

Οι αυστηρότεροι κριτές της Διαφήμισης στο Διαδίκτυο από την αρχή δήλωναν απαισιόδοξοι για την 

εξέλιξη και καθιέρωση του μέσου στα προγράμματα προβολής των επιχειρήσεων, υπογραμμίζοντας 

ότι η μεγαλύτερη αδυναμία του Διαδικτύου, η οποία θα ξεπεραστεί πολύ δύσκολα, είναι το μικρό 

κοινό σε σύγκριση με αυτό των παραδοσιακών διαφημιστικών μέσων. Είναι ακριβές ότι ακόμη και 

σήμερα σε όλες τις κοινωνίες ανά τον κόσμο, το κοινό του Διαδικτύου παραμένει μικρότερο από 

αυτό της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου με διαφορές που ποικίλουν από χώρα σε χώρα, ανάλογα 

με την τεχνολογική τους ανάπτυξη, τα επίπεδα εκπαίδευσης και την οικειότητα των πολιτών τους σε 

θέματα τεχνολογίας. Αντίθετα, για τους υποστηρικτές του νέου μέσου το κοινό του αποτελούσε 
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εξαρχής ένα από τα βασικά του «όπλα», καθώς παρουσιάζει ελκυστικά δημογραφικά 

χαρακτηριστικά για τους διαφημιστές και τις επιχειρήσεις. 

Το επιχείρημα των πρώτων έχει χάσει την αποδεικτική ισχύ του, καθώς η αποδοχή του Διαδικτύου 

και ο ρυθμός υιοθέτησης του ανά τον κόσμο, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ξεπέρασε και τις πιο 

αισιόδοξες προβλέψεις. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στην Αυστραλία και στην Ευρώπη 

(κυρίως στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης) τουλάχιστον το ένα τρίτο του πληθυσμού ή και 

παραπάνω δηλώνουν χρήστες του Διαδικτύου (πίνακας 2.1) (Internet World Stats, 2005). Το 

εντυπωσιακό είναι ότι σε όλο τον κόσμο ο ρυθμός ανάπτυξης της χρήσης του Διαδικτύου είναι 

τριψήφιος (πίνακας 2.1). Επιπλέον, έρευνες έχουν καταδείξει ότι οι χρήστες του Διαδικτύου είναι 

διατεθειμένοι να θυσιάσουν ακόμα και χρόνο που διαθέτουν για την τηλεόραση προκειμένου να 

περάσουν περισσότερη ώρα στο Διαδίκτυο (Hyland, 2001). Το Διαδίκτυο μπορεί πλέον να 

αντιμετωπίζεται από τους ανθρώπους της διαφήμισης σαν μέσο μαζικής αγοράς κάτι φυσικά που 

τους διευκολύνει στις πρακτικές τους. 

 
Πίνακας 2.1 Η χρήση του Διαδικτύου και οι ρυθμοί ανάπτυξής του Παγκοσμίως (Internet World 

Stats, 2005) 

 

Ωστόσο, η ανάπτυξη του Διαδικτύου και η εξέλιξή του ως μέσο επικοινωνίας δεν επέφεραν 

ουσιαστικές αλλαγές στα χαρακτηριστικά του κοινού που το χρησιμοποιεί. Το κοινό του Διαδικτύου 

εξακολουθεί να θεωρείται «ιδανικό» για τις επιχειρήσεις και οι τάσεις που δημιουργούνται είναι 

ακόμη πιο αισιόδοξες. 

Στα μέσα της δεκαετίας του ‘90 και λίγο μετά την εμφάνιση των πρώτων διαφημίσεων στο 

Διαδίκτυο, οι έρευνες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατέδειξαν ότι τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά των χρηστών του Διαδικτύου είναι όμοια με αυτά των χρηστών ηλεκτρονικών 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΎΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΧΡΗΣΤΩΝ 

ΡΥΘΜΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

(2000-2005) 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΣΤΩΝ 
ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 
ΑΦΡΙΚΗ 12.937.100 186,60% 1,4% 
ΑΣΙΑ 266.742.420 133,40% 7,4% 
ΕΥΡΩΠΗ 230.923.361 124,00% 31,0% 
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ 17.325.900 227,80% 6,7% 
ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ 218.400.380 102,00% 66,5% 
ΛΑΤΙΝΙΚΗ 
ΑΜΕΡΙΚΗ 55.279.770 205,90% 10,1% 

ΩΚΕΑΝΙΑ 15.838.216 107,90% 47,4% 
ΣΥΝΟΛΟ 817.447.147 126,40% 12,7% 
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υπολογιστών (CyberAtlas, 1996). Στην πλειοψηφία τους οι χρήστες ήταν άτομα με ανώτερη ή 

ανώτατη μόρφωση, υψηλό εισόδημα, αποδεκτό κοινωνικά προφίλ, άντρες και φυσικά με γνώσεις 

γύρω από την τεχνολογία των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του Διαδικτύου  (SRI Information, 

1996). Τα παραπάνω χαρακτηριστικά περιγράφουν έναν «ιδανικό» πιθανό αγοραστή, ο οποίος μέχρι 

τότε ήταν πολύ δύσκολο να προσεγγιστεί με τα παραδοσιακά διαφημιστικά μέσα (Hyland, 2001). 

Ωστόσο, τα περιορισμένα ποσοστά γυναικών χρηστών του Διαδικτύου δεν αποτελούσαν ευχάριστα 

νέα, δεδομένου ότι οι γυναίκες είναι αυτές που παίρνουν την τελική αγοραστική απόφαση και 

ενδιαφέρουν περισσότερο τους υπεύθυνους της διαφήμισης (Burstein & Kline, 1995). Τα τελευταία 

χρόνια, το γυναικείο κομμάτι του κοινού του Διαδικτύου αυξάνεται με τους ταχύτερους ρυθμούς. 

Επιπλέον, σε αντίθεση με τους άντρες χρήστες, οι γυναίκες χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο λιγότερο 

για διασκέδαση και περισσότερο για έρευνα αγοράς, αλλά και για ηλεκτρονικές αγορές προϊόντων 

με σκοπό την εξοικονόμηση χρόνου (Garrubo, 1999). Σήμερα, το προφίλ των χρηστών του 

Διαδικτύου εκφράζει το προφίλ του γενικού πληθυσμού και του μέσου αγοραστή, εξέλιξη που 

θεωρείται θετική από τους υπεύθυνους της διαφήμισης. Θετικό είναι και το γεγονός ότι ένα μεγάλο 

κομμάτι του κοινού του Διαδικτύου αποτελείται από άτομα ηλικίας 16 έως 20 ετών, τα οποία στην 

παρούσα φάση της ζωής τους μπορεί να μην είναι τελικοί αγοραστές, αλλά η εξοικείωσή τους με το 

μέσο αυξάνει τις πιθανότητες να εξελιχθούν σε δυνητικούς αγοραστές ηλεκτρονικού εμπορίου στο 

μέλλον αυξάνοντας την αξίας της διαφημιστικής τους έκθεσης. 

Στην Ελλάδα, η ανάπτυξη του Διαδικτύου τα τελευταία χρόνια υπήρξε επίσης αξιοσημείωτη. Με 

ρυθμό ανάπτυξης 71.8% την τελευταία πενταετία (Internet World Stats, 2005), το ένα τρίτο των 

ελληνικών νοικοκυριών διαθέτει ηλεκτρονικό υπολογιστή, ενώ το 28,9% αυτών έχουν πρόσβαση 

στο Διαδίκτυο (ΕΣΥ, 2006). Τα στοιχεία αυτά μπορεί να θεωρηθούν πιο εντυπωσιακά, αν 

επισημανθεί ότι στην Ελλάδα η χρήση του Διαδικτύου ξεκίνησε με καθυστέρηση τουλάχιστον πέντε 

ετών και ότι η εκπαίδευση των Ελλήνων σε θέματα τεχνολογίας παρουσιάζεται μειωμένη σε σχέση 

με αυτή των πολιτών άλλων Ευρωπαϊκών χωρών. Ο δημογραφικός χάρτης του Κοινού του 

Διαδικτύου στην Ελλάδα τα τελευταία δυο χρόνια ακολουθεί σε γενικές γραμμές τις παγκόσμιες 

τάσεις. Τα αποτελέσματα της έρευνας της Εθνικής Στατιστική Υπηρεσίας (2005) προσδιορίζουν το 

γενικό προφίλ του Έλληνα χρήστη του Διαδικτύου, ο οποίος είναι μεταξύ 16-34 ετών και απόφοιτος 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (διάγραμμα 2.1). Η συμμετοχή των γυναικών στη χρήση Η/Υ και 

Διαδικτύου ανέρχεται στον 43% επιβεβαιώνοντας την παγκόσμια τάση αύξησης των γυναικών 

χρηστών. Είναι φανερό λοιπόν, από τα αποτελέσματα των ελάχιστων ερευνών που έχουν 

πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα ότι το δημογραφικό προφίλ του Έλληνα χρήστη είναι επίσης 

ελκυστικό από διαφημιστική άποψη. 
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Διάγραμμα 2.1 Επίπεδο εκπαίδευσης Χρηστών Internet (ΕΣΥ, 2005) 

 

Είναι φανερό λοιπόν, από τα αποτελέσματα των ελάχιστων ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί 

στην Ελλάδα ότι το δημογραφικό προφίλ του Έλληνα χρήστη είναι επίσης ελκυστικό από 

διαφημιστική άποψη. 

Παρά την παραδοχή των περισσότερων ακαδημαϊκών της διαφήμισης ότι τα δημογραφικά στοιχεία 

του μέσου επηρεάζουν τη διαφημιστική του χρήση, οι τελευταίες έρευνες επικεντρώνονται 

περισσότερο στα κίνητρα των χρηστών με σκοπό να αναλύσουν τη συμπεριφορά των τελευταίων 

στο Διαδίκτυο (Rodgers & Cannon, 2000), κάτι που αποτελεί και το ζητούμενο για τους ανθρώπους 

της διαφήμισης. Φυσικά, τα κίνητρα των χρηστών επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά τους όπως το φύλο, το επίπεδο μόρφωσης και τιςι γνώσεις και 

ικανότητες τους σε σχέση με τους Η/Υ (Hofmman & Novak, 1996 ; Kraut, 1996). Οι Rodgers & 

Sheldon (2002) στην προσπάθεια τους δημιουργήσουν μια λίστα κινήτρων χρήσης του Παγκόσμιου 

Ιστού ( Web Motivation Inventory) αναγνωρίζουν τέσσερα βασικά κίνητρα χρήσης του Διαδικτύου: 

έρευνα (research), επικοινωνία (communication), αγορά (shop) και πλοήγηση (surf). Στην Ελλάδα, 

βασικά κίνητρα των χρηστών είναι κυρίως η ενημέρωση, η ψυχαγωγία και η επικοινωνία και πολύ 

λιγότερο η αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών (GfK Market Analysis, 2004).  

Ο προσδιορισμός των κινήτρων των χρηστών, τα οποία μπορεί να μεταβάλλονται χρόνο με το χρόνο, 

μπορεί να αποτελέσει ένα βασικό εργαλείο για τους πρακτικούς της διαφήμισης στο Διαδίκτυο. 

Αποφάσεις που αφορούν στην επιλογή των ειδών Διαδικτυακής διαφήμισης στα πλαίσια ενός 

συντονισμένου online προγράμματος προβολής και στην βελτιστοποίηση των διαφόρων μορφών της 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ INTERNET

Κατώτατη 
εκπαίδευση

12,7%

Δεν 
παρακολούθησε 

εκπαίδευση
0,3%Ανώτερη & 

Ανώτατη 
εκπαίδευση

39,0%

Μέση εκπαίδευση
48,0%
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Διαδικτυακής διαφήμισης, επηρεάζονται άμεσα από τα κίνητρα του κοινού του μέσου. Από την άλλη 

πλευρά, η γνώση των δημογραφικών στοιχείων είναι απαραίτητη για τη σωστή επιλογή του κοινού - 

στόχου ενός διαφημιστικού προγράμματος στο Διαδίκτυο. Το κοινό του Διαδικτύου δεν είναι μόνο 

ελκυστικό αλλά και εξαιρετικά απαιτητικό και αυτό είναι μια ιδιαιτερότητα που δυσκολεύει τους 

ανθρώπους της διαφήμισης. 

 

2.3 Το μέλλον του Παγκόσμιου Ιστού ως διαφημιστικού μέσου 

Ο Stewart (1992) στις αρχές της δεκαετίας του ’90, πριν την εμφάνιση της διαφήμισης στο 

Διαδίκτυο προμηνύει μεγάλες αλλαγές στο χώρο και την αποτελεσματικότητα της διαφήμισης 

λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές εξελίξεις της προηγούμενης δεκαετίας. Η καθιέρωση του 

Διαδικτύου ως διαφημιστικού μέσου με ταχύτατους ρυθμούς θα αλλάξει ριζικά τη διαφήμιση ως 

μέσο προβολής προϊόντων και υπηρεσιών αλλά κυρίως ως μέσο επικοινωνίας με τους πιθανούς 

πελάτες της εκάστοτε επιχείρησης. 

Είναι πολύ αυτοί που πιστεύουν ότι παρά την γρήγορη ανάπτυξη και εξέλιξή του, το Διαδίκτυο 

βρίσκεται ακόμα σε νηπιακή ηλικία και στο στάδιο διαμόρφωσης ως διαφημιστικό μέσο, κυρίως αν 

αναλογιστεί κανείς την ιστορία των παραδοσιακών διαφημιστικών μέσων (Silk, et al, 2001). 

Ωστόσο, η διαφήμιση στο Διαδίκτυο αποτελεί πλέον σημαντικό κομμάτι των προϋπολογισμών 

προβολής και μάρκετινγκ, και οι διαφημιστές αναζητούν πρακτικές για την καλύτερη του 

αξιοποίηση. Και ενώ αρχικά οι επιλογές για διαφήμιση στο Διαδίκτυο ήταν περιορισμένες, οι Doyle 

et al, (1999) απαριθμούν μόλις τρεις, σήμερα οι μορφές της Διαδικτυακής διαφήμισης φαίνονται να 

είναι απεριόριστες. 

Σε αντίθεση με τους πρακτικούς που αναλώνονται στην αποτελεσματική εφαρμογή των ειδών της 

Διαδικτυακής διαφήμισης, οι ακαδημαϊκοί επικεντρώνουν την έρευνα τους στην μέτρηση 

αποτελεσματικότητάς τους (Rodgers & Chen, 2002). Η ανάπτυξη μεθόδων μέτρησης της 

ανταπόκρισης της Διαδικτυακής διαφήμισης ενδέχεται να απασχολήσει τους ακαδημαϊκούς και στο 

μέλλον, καθώς ακόμη και διαφημιστικές εταιρίες που την έχουν υιοθετήσει εξακολουθούν να 

αμφισβητούν την αξία της ως επικοινωνιακό εργαλείο. Η παραδοχή της διαφορετικότητας του 

Διαδικτύου ως μέσο αλληλεπίδρασης οδήγησε στην αμφισβήτηση της εφαρμογής των υπαρχουσών 

θεωριών περί αποτελεσματικότητας της διαφήμισης.  

Και ενώ, η μέτρηση αποτελεσματικότητας της διαφήμισης στο Διαδίκτυο φαίνεται να αποτελεί την 

μεγαλύτερη πρόκληση, υπάρχουν και άλλα ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά. Η τιμολόγηση 
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διαφόρων μορφών διαφήμισης, όπου είναι απαραίτητη η συμβολή τρίτων για την προβολή τους, 

εξακολουθεί μετά από μία δεκαετία να είναι υπό διαπραγμάτευση. Οι υπάρχουσες πρακτικές και 

μέθοδοι αμφισβητούνται από τις διαφημιστικές εταιρίες γιατί μέχρι τώρα φαίνεται να λειτουργούν 

μόνο προς όφελος των μεσαζόντων. Ο διαφημιστικός χώρος του Διαδικτύου παραμένει ακριβός 

αποτρέποντας πολλές επιχειρήσεις που δεν εμπορεύονται προϊόντα και επιχειρήσεις στο Διαδίκτυο, 

να ενσωματώσουν τη Διαδικτυακή διαφήμιση στο πρόγραμμα προβολής τους (Ling & Lawer, 2001). 

Δεν είναι τυχαίο φυσικά ότι η τιμολόγηση κάποιων μορφών Διαδικτυακής διαφήμισης είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη με την αποτελεσματικότητά τους. 

Μελλοντικά, ένα ακόμη ζήτημα που ενδέχεται να απασχολήσει τους ανθρώπους του διαφημιστικού 

χώρου είναι το θέμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων του κοινού του μέσου (privacy). 

Με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας η συγκέντρωση και ανταλλαγή προσωπικών στοιχείων των 

καταναλωτών όπως το όνομα και η διεύθυνσή τους, ο αριθμός της ταυτότητάς τους ή τα στοιχεία της 

πιστωτικής τους κάρτας, γίνονται σε κλάσματα δευτερολέπτου. Φυσικά, το ζήτημα δεν είναι τόσο 

απλό και δεν αφορά μόνο τις διαφημιστικές εταιρείες, αλλά πρωτίστως τις εταιρείες που 

διαφημίζονται και εμπορεύονται στο Διαδίκτυο και τις κυβερνήσεις των χωρών που με όπλο τους τη 

νομοθεσία μπορούν να ελέγξουν το φαινόμενο ανταλλαγής προσωπικών πληροφοριών για 

διαφημιστική χρήση. Οι Sheeham & Gleason (2001) επιβεβαιώνουν ότι οι πρακτικοί της διαφήμισης 

αναγνωρίζουν την αξία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ατόμων που εκτίθενται σε 

κάποιες μορφές Διαδικτυακής διαφήμισης, χωρίς ωστόσο να παίρνουν κατάλληλα μέτρα για να 

αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Το 2003 (Οδηγός Δημοσιότητας & Επικοινωνίας), η αμερικανική 

Γερουσία με νομοσχέδιο της έκρινε παράνομες τις διαφημίσεις μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 

όταν αυτή πραγματοποιείται χωρίς την συναίνεση και επιθυμία των χρηστών του Διαδικτύου, 

επηρεάζοντας άμεσα πρακτικές και μεθόδους Διαδικτυακής Διαφήμισης. Παρόμοιες ρυθμίσεις σε 

όλο τον κόσμο θα αλλάξουν τη στάση των πρακτικών της διαφήμισης στο Διαδίκτυο, καθώς θα είναι 

πλέον υποχρεωμένοι από το νόμο να υιοθετήσουν πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

Η εξέλιξη του Διαδικτύου ως επικοινωνιακού και διαφημιστικού μέσου θα δημιουργήσει κι άλλες 

νέες ευκαιρίες και προκλήσεις. Οι Silk et al (2003), υποστηρίζουν ότι η πετυχημένη ή όχι πορεία του 

νέου διαφημιστικού μέσου εξαρτάται άμεσα από το βαθμό διείσδυσης του Διαδικτύου στα 

νοικοκυριά. Μια άλλη διάσταση της ίδιας άποψης προσανατολίζεται προς τη «μετάλλαξη» του 

Διαδικτύου σε κάτι που θα μοιάζει περισσότερο με τηλεόραση (Bank, 1996). Η αλήθεια είναι ότι η 

συνταγή της επιτυχίας δεν έχει βρεθεί ακόμα γιατί οι πρακτικοί της διαφήμισης δεν έχουν 

εκμεταλλευτεί πλήρως τις απεριόριστες επικοινωνιακές δυνατότητες του μέσου. 

Με τη διαφήμιση στο Διαδίκτυο ξεκίνησε ο διάλογος ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τους 

καταναλωτές, κάτι που οι πρώτοι υποστηρίζουν ότι επιζητούσαν εδώ και δεκαετίες. Η διάθεση, ο 
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βαθμός και ο τρόπος συμμετοχής των δύο μερών σε αυτή την αμφίδρομη  επικοινωνία αποτελούν τη 

βάση για επιτυχημένη επιχειρηματική δραστηριότητα (Ind & Riondino, 2001). Το Διαδίκτυο και η 

διαφημιστική του χρήση αποτελούν απλά το μέσο.  

 

2.4 Ιστορική Αναδρομή – Βασικές Μορφές Διαδικτυακής Διαφήμισης  

Η διαφήμιση στο Διαδίκτυο, όπως και κάθε μορφή διαφήμισης, επιχειρεί τη μετάδοση πληροφοριών 

με απώτερο σκοπό να προκαλέσει και να επηρεάσει την πολυπόθητη συναλλαγή επιχειρήσεων – 

αγοραστών προς όφελος και των δύο μερών, βάσει των αρχών του Μάρκετινγκ. Σύμφωνα με τους 

Zeff & Aronson (1999), ο ορισμός και η εννοιολογική προσέγγιση της διαφήμισης στο Διαδίκτυο 

είναι ένας αδιέξοδος ανταγωνισμός μεταξύ ανθρώπων της διαφήμισης που προέρχονται από 

διαφορετικούς χώρους. Έτσι διαφημιστές που ασχολούνται με την έντυπη διαφήμιση προσεγγίζουν 

θεωρητικά και πρακτικά τη διαφήμιση με ιδιότητες της έντυπης διαφήμισης, ενώ διαφημιστές που 

εξειδικεύονται στο μέσο της τηλεόρασης ορίζουν τη διαφήμιση στο Διαδίκτυο χρησιμοποιώντας 

«τηλεοπτικά» κριτήρια. 

Ωστόσο, αυτή η «συζήτηση» αφορά περισσότερο τους πρακτικούς της διαφήμισης και την 

προσπάθεια τους να αναζητήσουν αποτελεσματικές πρακτικές και εφαρμογές ενός «νέου» είδους 

διαφήμισης. Για τους θεωρητικούς, ο ορισμός της διαφήμισης επικεντρώνεται στη διαφορετικότητα 

και ως ένα βαθμό στη μοναδικότητα του μέσου. Οι Schlosser et al (1999), ορίζουν τη διαφήμιση στο 

Διαδίκτυο ως «οποιαδήποτε μορφή, είδος ή τύπο διαφημιστικού περιεχομένου διαθέσιμα στο 

Διαδίκτυο και σχεδιασμένα από επιχειρήσεις με κύριο σκοπό την ενημέρωση των καταναλωτών για 

προϊόντα ή υπηρεσίες τους». Πιο απλά, η διαφήμιση στο Διαδίκτυο μπορεί να έχει τη μορφή 

κειμένου, ήχου, video ή οποιοδήποτε συνδυασμό των τριών μεταδίδοντας πληροφορίες στην 

ποσότητα που κάθε επιχείρηση επιθυμεί με τη χρήση υπηρεσιών του Διαδικτύου ή του Παγκόσμιου 

Ιστού (Web) όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, οι ιστοσελίδες, οι ομάδες συζητήσεων (chat groups) 

κ.α.  

Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα είδη της διαφήμισης, η διαφήμιση στο Διαδίκτυο εξελίσσεται ως προς 

την μορφή, τη χρήση της, τη χρησιμότητά της, την αποτελεσματικότητά της, τα επίπεδα αποδοχής 

της από το κοινό, χάρη στη συνεχή εξέλιξη του μέσου (Διαδικτύου) που χρησιμοποιεί και των 

υπηρεσιών του. Τα παραδοσιακά μέσα όπως είναι η τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τα έντυπα έχουν 

πάρει την τελική τους μορφή εδώ και χρόνια με αποτέλεσμα η υιοθέτηση νέων πρακτικών από τα 

είδη διαφήμισης που τα χρησιμοποιούν για την προσέγγιση του κοινού να είναι ελάχιστη. Παρά τα 

ελάχιστα χρόνια χρήσης του ως διαφημιστικού μέσου, το Διαδίκτυο έχει ωριμάσει αρκετά σε σχέση 
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με τα πρώτα του βήματα, όπως επίσης σημαντική ήταν και η μεταστροφή της γνώμης του κοινού 

απέναντι στη Διαδικτυακή διαφήμιση .   

Οι πρώτοι που επιχείρησαν να εκμεταλλευτούν τη νέα επικοινωνιακή τεχνολογία του Διαδικτύου 

ήταν η online υπηρεσία Prodigy στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στις αρχές της δεκαετίας του 

’90. Η εταιρεία λειτουργώντας κατά κάποιο τρόπο σε πειραματικό επίπεδο και χρησιμοποιώντας 

τους χρήστες – μέλη της, κατάφερε να δημιουργήσει μια νέα πηγή εσόδων με τη μετάδοση 

διαφημιστικών μηνυμάτων (Zeff & Aronson, 1999). To 1994, η νομική εταιρία Lawerence Canter & 

Martha Siegel, επίσης στην Αμερική, διαφήμισε τις υπηρεσίες της εταιρίας για έκδοση πράσινης 

κάρτας στο Διαδίκτυο, αποστέλλοντας ηλεκτρονικά μηνύματα διαφημιστικού περιεχομένου σε μέλη-

χρήστες ομάδες συζητήσεων (newsgroups) που ξεπερνούσαν τις 7.000 στον αριθμό (EC2@USC, 

2001). Επειδή η αποστολή  των μηνυμάτων έγινε χωρίς τη συγκατάθεση των χρηστών και το 

περιεχόμενο τους απείχε από τα ενδιαφέροντά τους, οι πρώτες αντιδράσεις σε αυτή τη μορφή 

Διαδικτυακής διαφήμισης που ονομάστηκε spamming, υπήρξαν έντονα αρνητικές και θεωρήθηκε 

παράταιρη σε σχέση με τις online συζητήσεις και γενικότερα τη χρήση του Διαδικτύου που μέχρι 

τότε λειτουργούσε σαν μέσο ανταλλαγής επιστημονικών και πνευματικών ιδεών.  

Αποτέλεσμα αυτών των αντιδράσεων ήταν η δημιουργία του «Netiquette» ενός είδους πρωτοκόλλου 

που όριζε κανόνες και αρχές σωστής χρήσης του Διαδικτύου και απαγόρευε οποιαδήποτε μορφή 

διαφημιστικής ή εμπορικής εφαρμογής σε αυτό (Zeff & Aronson, 1999). Εκείνη την εποχή 

δημιουργήθηκαν «μαύρες λίστες» από άτομα ή επιχειρήσεις που χρησιμοποιούσαν την υπηρεσία του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων, ενώ πολλές από αυτές 

έχασαν το λογαριασμό τους εξαιτίας των χιλιάδων ηλεκτρονικών μηνυμάτων διαμαρτυρίας  που δεν 

μπορούσαν να χειριστούν οι εξυπηρετητές τους (Barker & Gronne, 1996). Ήταν πλέον ξεκάθαρο ότι 

έπρεπε η διαφήμιση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να αλλάξει μορφή προκειμένου να γίνει 

αποδεκτή από τους χρήστες ή να αναζητηθούν νέοι τρόποι προβολής προϊόντων και υπηρεσιών με 

τη χρήση άλλων υπηρεσιών του Διαδικτύου. 

Το τοπίο θα αλλάξει ριζικά τον Οκτώβριο του 1994 με την εμφάνιση του ηλεκτρονικού περιοδικού 

Hotwired (ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Wired). Πολλές γνωστές επιχειρήσεις όπως οι 

AT&T, ΙΒΜ, PEPSI, VOLVO κ.α. είχαν υπογράψει με τους υπεύθυνους του περιοδικού από τον 

Απρίλιο προκειμένου να διαφημιστούν στις ηλεκτρονικές σελίδες του Διαδικτύου. Για την προβολή 

των επιχειρήσεων χρησιμοποιήθηκε η μικρότερη σε μέγεθος online διαφημιστική μονάδα, το 

«πλαίσιο» (banner), που σήμερα θεωρείται η κυρίαρχη μορφή Διαδικτυακής διαφήμισης. Οι 

υπεύθυνοι των διαφημιστικών πρακτορείων των πρώτων επιχειρήσεων που προβλήθηκαν στο 

Διαδίκτυο (πολλοί από τους οποίους δεν είχαν την άδεια των πελατών τους για να το κάνουν), 

σήμερα δηλώνουν ότι δεν είχαν συνειδητοποιήσει τη σημασία του εγχειρήματος τους και επιπλέον 
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δεν μπορούσαν να αντιληφθούν τη δύναμη του Διαδικτύου ως μέσου προβολής (Riedman, 2000). Η 

ευχάριστη έκπληξη για τους ανθρώπους της διαφήμισης ήταν η έλλειψη αρνητικών αντιδράσεων ή 

παραπόνων για την προβολή των διαφημιστικών banner στις ιστοσελίδες του περιοδικού που 

προμήνυε την αλλαγή της στάσης των χρηστών απέναντι στη Διαδικτυακή διαφήμιση και την 

αποδυνάμωση του «Netiquette». 

Τα χρόνια που ακολούθησαν η εμφάνιση των μηχανών αναζήτησης (Yahoo, 1995), η ανάπτυξη 

γλωσσών προγραμματισμού για το Διαδίκτυο (Java, 1995), η εμφάνιση κι άλλων ηλεκτρονικών 

περιοδικών και εφημερίδων με διαθέσιμο διαφημιστικό χώρο (Wall Street Journal Interactive 

version, 1996), ο σχεδιασμός εταιρικών ιστοσελίδων ( General Motors, 1997), καθώς και η ανάπτυξη  

εργαλείων μέτρησης της «κίνησης» (traffic) Διαδικτυακών τόπων, οδήγησαν στην ωρίμανση του 

Διαδικτύου ως διαφημιστικού μέσου και στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων προγραμμάτων προβολής 

μόνο με τη χρήση διαφόρων μορφών διαφήμισης στο Διαδίκτυο.  

Η νέα χιλιετία βρίσκει τη Διαφήμιση στο Διαδίκτυο σε περίοδο «άνθησης». Για τις επιχειρήσεις που 

εμπορεύονται στο Διαδίκτυο αποτελεί μονόδρομος. Για τις υπόλοιπες, όταν χρησιμοποιείται, 

λειτουργεί συμπληρωματικά με τα παραδοσιακά μέσα. Η εκτεταμένη διαφημιστική χρήση του 

Διαδικτύου οδήγησε στη δημιουργία και ανάπτυξη εργαλείων που «μπλοκάρουν» αυτές τις 

διαφημίσεις και είναι πολύ αυτοί που πιστεύουν ότι το κλίμα ενδέχεται να γίνει και πάλι αρνητικό. 

Μέχρι τώρα τα αποτελέσματα των ερευνών κοινού στο Διαδίκτυο είναι καθησυχαστικά για τους 

θεωρητικούς και πρακτικούς της διαφήμισης στο Διαδίκτυο. 

Βασικές Μορφές Διαφήμισης στο Διαδίκτυο 

Τα πρώτα χρόνια της σύντομης ιστορίας της διαφήμισης στο Διαδίκτυο, οι μορφές και πρακτικές 

που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ελάχιστες. Οι Doyle et al (1999) σε μια προσπάθεια να παρουσιάσουν 

τις εφαρμογές της διαφήμισης στο Διαδίκτυο εκείνο το διάστημα, και να βοηθήσουν τους 

υπεύθυνους της διαφήμισης να επιλέξουν την κατάλληλη για μια επιχείρηση ή ένα προϊόν, 

αναγνωρίζουν τρεις βασικές μορφές: τις ιστοσελίδες ενημερωτικού και διαφημιστικού περιεχομένου 

(destination sites) το σχεδιασμό των οποίων αναλαμβάνουν οι εκάστοτε επιχειρήσεις, τμήματα 

ιστοσελίδων άλλων εταιριών (micro-sites) επί πληρωμή και τα γνωστά banner. Με την πάροδο του 

χρόνου η εξέλιξη του μέσου (όπως η αύξηση του bandwidth, η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών), η 

αλλαγή των δυνατοτήτων και απαιτήσεων του κοινού, αλλά και οι δημιουργικές ιδέες των 

πρακτικών της διαφήμισης οδήγησαν στην ανάπτυξη νέων μορφών Διαδικτυακής διαφήμισης και 

στη βελτιστοποίηση αυτών που εμφανίστηκαν αρχικά (Silk et al, 2001). Τα διάφορα είδη της 

Διαδικτυακής διαφήμισης βασίζονται σε υπηρεσίες του Διαδικτύου όπως είναι το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, αλλά κυρίως στον Παγκόσμιο Ιστό Πληροφοριών. Κάθε είδος διαφήμισης έχει 
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ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και δυνατότητες ως προς την προσέγγιση του κοινού, την τιμολόγησή του, 

την ευελιξία, την αλληλεπίδραση, τα οποία καθορίζουν κάθε την καταλληλότητά τους για την 

προβολή συγκεκριμένων προϊόντων, υπηρεσιών και επιχειρήσεων. Ωστόσο, σε ένα καλά 

σχεδιασμένο πρόγραμμα προβολής στο Διαδίκτυο είναι απαραίτητη η επιλογή περισσότερων του 

ενός είδους Διαδικτυακής διαφήμισης για πιο αποτελεσματική προσέγγιση του κοινού. Σε αυτή την 

ενότητα παρουσιάζονται περιληπτικά οι πιο δημοφιλείς ως προς τη χρήση τους μορφές Διαδικτυκής 

διαφήμισης: 

• Διαφημιστική Ιστοσελίδα 

Για πάρα πολλούς η διαφημιστική παρουσία στον Παγκόσμιο Ιστό αναφέρεται στη δημιουργία 

ιστοσελίδας διαφημιστικού περιεχομένου. Θεωρείται ότι είναι η πρώτη διαφημιστική εξόρμηση των 

επιχειρήσεων στο Διαδίκτυο (Zeff & Aronson, 1999). Κατά τους Dowling et al (1998) ιστοσελίδα 

«είναι μια ομάδα σελίδων στον Παγκόσμιο Ιστό, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους έτσι ώστε ο 

χρήστης να έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο όλων των σελίδων». Με τη χρήση του «υπερκειμένου» 

η εκάστοτε επιχείρηση έχει τη δυνατότητα μετάδοσης μεγάλης ποσότητας πληροφοριών, ενώ η 

λειτουργία των «συνδέσμων» συμβάλλει στη σωστή δόμηση και οργάνωση της παρεχόμενης 

πληροφορίας. Τα τελευταία χρόνια μεγάλη  σημασία δίνεται στην αισθητική των ιστοσελίδων που 

επιτυγχάνεται με τη χρησιμοποίηση εικόνας, κινούμενης εικόνας, ήχου και video. 

Η ιστοσελίδα αποτελεί τη βάση ή το σημείο έναρξης και κατάληξης μιας επικοινωνιακής και 

διαφημιστικής πολιτικής στο Διαδίκτυο. Τα περισσότερα είδη Διαδικτυακής διαφήμισης αποτελούν 

εργαλεία προώθησης και προβολής της ιστοσελίδας της επιχείρησης ή ενός συγκεκριμένου 

προϊόντος, λειτουργώντας συμπληρωματικά με αυτή. Αρχικά, αποτελούσε την πιο φθηνή 

διαφημιστική επένδυση στο Διαδίκτυο και μια αναγκαστική επιλογή για αρκετές επιχειρήσεις που 

δημιουργούσαν το δικό τους δικτυακό τόπο «επειδή όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις το έκαναν» 

(Bush et al, 1998).   

• Πλαίσιο (Banner) 

Τα banners είναι μικρά ορθογώνια (τα τελευταία χρόνια και άλλων σχημάτων) εικονίδια διαφόρων 

μεγεθών, τα οποία λειτουργούν ως «σύνδεσμοι» σε διαφημιστικές ή εμπορικές ιστοσελίδες. Αν ο 

χρήστης κάνει «κλικ» στο banner εισέρχεται στο διαδικτυακό τόπο της επιχείρησης που το έχει 

σχεδιάσει και το χρηματοδοτεί. Τα banner τοποθετούνται σε διάφορα σημεία των ιστοσελίδων και 

μπορεί να είναι στατικά, κινούμενα ή ακόμα και να εμπεριέχουν το στοιχείο της αλληλεπίδρασης, 

ανάλογα με το στόχο της διαφήμισης (Zeff & Aronson, 1999). Για το κοινό του Διαδικτύου που 

«σερφάρει» χωρίς σκοπό στο Διαδίκτυο, τα banner λειτουργούν σαν τις τηλεοπτικές ή ραδιοφωνικές 
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διαφημίσεις προσπαθώντας σε πρώτο επίπεδο να τραβήξουν το ενδιαφέρον και την προσοχή τους. 

Ενώ οι θεωρητικοί της διαφήμισης αμφισβήτησαν από την αρχή την αποτελεσματικότητα του 

banner, αυτό το είδος της διαφήμισης υπήρξε και εξακολουθεί να είναι αντικείμενο εκτεταμένης 

έρευνας και μελέτης. Εξάλλου, ερωτήματα που αφορούν στο μέγεθος, το σχήμα, την αισθητική, την 

ιστοσελίδα και το σημείο της τοποθέτησής τους και την τιμολόγησή τους παραμένουν ανοιχτά.    

• Κουμπί (Button) 

To button είναι μια μορφή διαφήμισης τύπου banner, το οποίο επίσης περιλαμβάνει απλό κείμενο, 

γραφικά ή δυναμικό περιεχόμενο. Διαφέρει από το banner στο μέγεθος (είναι σημαντικά μικρότερο) 

και στην ανανέωση του περιεχομένου του. Σε αντίθεση με τα banners, το περιεχόμενο των buttons 

παραμένει αμετάβλητο για μεγάλο χρονικό διάστημα με σκοπό την ενδυνάμωση του μηνύματος. 

Η αποδοχή τους από το κοινό ήταν πάντοτε υψηλή, καθώς έχει ταυτιστεί με την απόκτηση δωρεάν 

λογισμικού. Η χρήση τους είναι πολύ απλή και η χρησιμότητα τους για το κοινό σημαντική. Ο 

χρήστης με ένα πάτημα στο button αποθηκεύει στο μηχάνημα του αυτόματα και χωρίς τη 

συμπλήρωση κάποιας αίτησης ή φόρμας το διαφημιζόμενο λογισμικό του χορηγού.  

Ένα από τα πρώτα διαφημιστικά προγράμματα που βασίστηκε σε αυτό το είδος διαφήμισης και 

έτυχε μεγάλης ανταπόκρισης από το κοινό ήταν το button “Download Netscape Now” (Rai, 2000). Η 

τοποθέτηση του button σε επιλεγμένες ιστοσελίδες οδήγησε σε έναν μεγάλο αριθμό χρηστών που 

υιοθέτησαν το συγκεκριμένο λογισμικό και σε εξοικείωση του κοινού με την εταιρεία. 

Παρά τα υψηλά επίπεδα ανταπόκρισης του κοινού στα buttons και κυρίως τα υψηλά επίπεδα 

αναγνωρισιμότητας των προϊόντων και των επιχειρήσεων - χορηγών τους, η χρήση τους είναι πλέον 

περιορισμένη καθώς έχουν αντικατασταθεί από τα banners. 

• «Σύνδεσμοι» κειμένου (text links) 

Ίσως να αποτελεί την πιο απλή μορφή διαφήμισης στον Παγκόσμιο Ιστό ως προς το σχεδιασμό της. 

Επίσης είναι η λιγότερη «ενοχλητική» για το κοινό. Αυτό δε σημαίνει ότι δεν μπορεί να είναι 

αποτελεσματική ή ότι δεν απαιτείται σημαντική έρευνα και μελέτη από τους υπεύθυνους της 

διαφήμισης κυρίως για την τοποθέτησή τους και την επιλογή του κειμένου. 

Οι αποφάσεις σχετικά με την τοποθέτηση των «συνδέσμων» κειμένου δεν αφορούν μόνο στην 

επιλογή συγκεκριμένων ιστοσελίδων και θέσης, αλλά και στη βελτιστοποίηση της σειράς εμφάνισής 

τους στις μηχανές αναζήτησης. Στο Διαδίκτυο πλέον υπάρχουν ιστοσελίδες που όλα τα έσοδα τους 
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προέρχονται μόνο από διαφημίσεις αυτής της μορφής. Τα τελευταία χρόνια οι «σύνδεσμοι κειμένου» 

συνδυάζονται και με άλλες μορφές διαφήμισης όπως είναι τα buttons και τα pop-ups που 

περιγράφονται παρακάτω. 

• Ταξινομημένες Διαφημίσεις (Classifieds) 

Πρόκειται για ένα είδος διαφήμισης που ακολουθεί τα πρότυπα των ταξινομημένων διαφημίσεων 

που δημοσιεύονται στις εφημερίδες. Και στο Διαδίκτυο όπως και στις εφημερίδες οι ταξινομημένες 

διαφημίσεις έχουν περιεχόμενο τοπικού χαρακτήρα. 

Η εφαρμογή των ταξινομημένων διαφημίσεων εκμεταλλεύεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις 

αυξημένες δυνατότητες αναζήτησης και τη διαχείριση βάσεων δεδομένων, την ευελιξία στην 

ανανέωση του κειμένου και λειτουργεί πιο αποτελεσματικά σε σχέση με τις εφημερίδες και για το 

κοινό και για τους διαφημιζόμενους (ΙΑΒ, 2000). 

Υπάρχουν πολλοί Διαδικτυακοί τόποι αποκλειστικά με ταξινομημένες διαφημίσεις επί πληρωμή ή 

και δωρεάν για τις επιχειρήσεις που θέλουν να διαφημιστούν τοπικά. Κατά τον Rai (1999), η επιλογή 

αυτών των ιστοσελίδων είναι πολύ σοβαρή υπόθεση καθώς σε πολλές από αυτές στοιχεία των 

χρηστών, όπως είναι οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους, πωλούνται για να χρησιμοποιηθούν σε 

διαφημίσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς την έγκρισή τους, κάτι που μειώνει την 

αξιοπιστία των διαφημιζομένων σε αυτές. 

• Interstitials 

Πρόκειται για μια από τις πιο πρόσφατες μορφές Διαδικτυακής διαφήμισης, γνωστές και σαν pop-

ups. Σύμφωνα με τους De Pelsmacker et al (2001), interstitial είναι η διαφήμιση που εμφανίζεται 

ξαφνικά την ώρα που ο χρήστης βρίσκεται μεταξύ δύο ιστοσελίδων διακόπτοντας την πλοήγησή 

τους. Για οκτώ με δώδεκα δευτερόλεπτα, οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να υπομείνουν το 

interstitial μέχρι να κατέβει η σελίδα που ζήτησαν. Στη λειτουργία του μοιάζει πολύ με την 

τηλεοπτική διαφήμιση και για αυτό το λόγο δεν είναι καθόλου αρεστό αλλά μάλλον ενοχλητικό 

είδος για το κοινό του Διαδικτύου (MC:Technology Marketing Intelligence, 2000). 

Τα πρώτα interstitials έπιαναν όλη την οθόνη και ήταν στην πλειοψηφία τους κινούμενες εικόνες με 

έντονα χρώματα ή ακόμα και αναπαραγωγή video, με σκοπό περισσότερο να εντυπωσιάσουν το 

χρήστη και λιγότερο να τον ενημερώσουν. Το τελευταίο διάστημα προκειμένου να αυξηθεί η 

αποτελεσματικότητά τους και ταυτόχρονα να μειωθεί η δυσαρέσκεια του κοινού, το μέγεθος τους 

έχει μειωθεί, η μορφή τους έχει απλοποιηθεί, ενώ ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να το κλείσει πριν 

ολοκληρωθεί η παρουσίασή του.  
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• Χορηγία (Sponsorship) 

Η χορηγία ως πρακτική της παραδοσιακής διαφήμισης και των δημοσίων σχέσεων μιας επιχείρησης 

αναφέρεται στην παροχή οικονομικής στήριξης για την παροχή υπηρεσίας ή έργου (κοινωνικού, 

πολιτιστικού ή αθλητικού χαρακτήρα) από κάποιον άλλον οργανισμό (Burnett and Moriarty, 1998). 

Η χορηγία στο Διαδίκτυο λειτουργεί για τον ίδιο σκοπό με τη διαφορά ότι αναφέρεται στην κάλυψη 

των δαπανών ανάπτυξης και λειτουργίας μιας ιστοσελίδας ή στην παροχή δωρεάν υπηρεσιών 

Διαδικτύου στους χρήστες. 

Στην πρώτη περίπτωση, η επιλογή της ιστοσελίδας που θα υποστηριχθεί οικονομικά από την 

επιχείρηση θα πρέπει να γίνει κατόπιν έρευνας και το περιεχόμενο της θα πρέπει να σχετίζεται 

άμεσα με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του χορηγού. Εμμέσως δηλαδή ο χορηγός παρέχει δωρεάν 

στο κοινό-στόχο του πληροφορίες του άμεσου ενδιαφέροντός του. Στην αρχή ή στο τέλος της 

ιστοσελίδας υπάρχει το μήνυμα «μια χορηγία του/της» («sponsored by»), ένας «σύνδεσμος 

κειμένου» ή το λογότυπο του χορηγού που επίσης λειτουργεί ως σύνδεσμος και οδηγεί τον χρήστη 

στην εταιρική ιστοσελίδα του χορηγού. Μια επιτυχημένη τέτοιας μορφής χορηγία είναι το 

παράδειγμα της Procter & Gamble στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που στα πλαίσια του 

προγράμματος προβολής των προϊόντων Pampers υπήρξε χορηγός της ιστοσελίδας «Parent Time» το 

οποίο παρείχε πληροφορίες για την ανατροφή παιδιών για όλες τις φάσης της παιδικής τους ηλικίας 

(De Pelsmacker et al, 2001). 

Η χορηγία που αναφέρεται στην παροχή υπηρεσιών στο κοινό του Διαδικτύου χωρίς την ελάχιστη 

οικονομική επιβάρυνση συνήθως περιλαμβάνει υπηρεσίες όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή 

παροχή λογισμικού για την εκτέλεση προγραμμάτων (π.χ εργαλεία εκκαθάρισης από ιούς, 

μεταφραστικά εργαλεία) κ.α. 

Κατά τον Ianni (1998), η χορηγία που εκείνη την περίοδο αποτελούσε το 30 με 40 τις εκατό των 

καταμετρημένων διαφημίσεων στο Διαδίκτυο θα αποτελέσει ένα από τα ισχυρά όπλα των 

διαφημιστών γιατί προσφέρει χαμηλού προφίλ και διακριτική διαφήμιση, αλλά και γιατί κατά 

κάποιο τρόπο μέσω αυτής μπορεί να επιτευχθεί η συνεχής επαφή με το κοινό.  

• Διαφημίσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail advertising) 

Έχει ήδη αναφερθεί ότι πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή διαφήμισης στο Διαδίκτυο. Η πρώτη 

απόπειρα βέβαια δεν υπήρξε επιτυχημένη αλλά δίνοντας το «κακό» παράδειγμα βοήθησε στη 

βελτιστοποίηση αυτής της μεθόδου. Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι στην ουσία ταχυδρομείο το 

οποίο λειτουργεί στα πλαίσια ενός δικτύου υπολογιστών (π.χ. το Διαδίκτυο) και δίνει τη δυνατότητα 

σε κάθε χρήστη να αποστέλλει σε έναν ή πολλούς ταυτόχρονα μηνύματα οπουδήποτε στον κόσμο 



 

Κεφάλαιο 2ο – Διαφήμιση στο Διαδίκτυο 23

και αν βρίσκονται αυτοί, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ή λεπτά (Zeff & Aronson, 1999). Αν ο 

παραλήπτης δεν έχει ανοιχτό τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή το μήνυμα αποθηκεύεται στην 

«ηλεκτρονική» του θυρίδα και μπορεί να το διαβάσει οποιαδήποτε στιγμή. 

Δύο τύποι διαφημιστικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υπάρχουν (Johnson et al, 1998): 

- Άμεσο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Direct email) το οποίο αποστέλλεται απευθείας από την 

επιχείρηση στους καταναλωτές που έχουν δηλώσει ότι ενδιαφέρονται για πληροφορίες 

κάποιας κατηγορίας προϊόντων. 

- Υπό χορηγία ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Sponsored email) για το οποίο η επιχείρηση 

πληρώνει προκειμένου να αποσταλεί σε μέλη «ομάδων ή λιστών συζητήσεων» 

(«newsletters», «newsgroups») με συγκεκριμένο αντικείμενο κοινού ενδιαφέροντος. 

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ακόμα και σήμερα αποτελεί το αντικείμενο «συζήτησης» μεταξύ των 

ανθρώπων της διαφήμισης ως προς την αποτελεσματικότητά του, ενώ έφερε στην επιφάνεια πολλά 

ζητήματα ουσίας όπως η παραβίαση της προσωπικών δεδομένων με τη διάδοση της ηλεκτρονικής 

διεύθυνσης ενός χρήστη και την αποστολή μηνυμάτων στην θυρίδα του χωρίς την έγκρισή του. 

Παρά τις έντονες αμφισβητήσεις και ενώ πολλές χώρες έχουν ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία 

δημιουργίας νομικών πλαισίων για τον περιορισμό των ανεπιθύμητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων 

διαφημιστικού περιεχομένου, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εξακολουθεί να αποτελεί μια από βασικές 

λύσεις προβολής προϊόντων και υπηρεσιών στο Διαδίκτυο. Άλλωστε, το πρώτο πράγμα που κάνουν 

οι χρήστες μόλις συνδεθούν με το Διαδίκτυο είναι να ελέγχουν το λογαριασμό τους για νέα 

μηνύματα. 

 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να διαφημίσει και να διαφημιστεί μια επιχείρηση στο Διαδίκτυο πέρα από 

τα είδη και τις πρακτικές που περιγράφηκαν παραπάνω. Για όλες τις παραπάνω μορφές 

Διαδικτυακής διαφήμισης έχουν τεθεί προδιαγραφές ως προς την ανάπτυξη και το σχεδιασμό τους, 

τη μέτρηση αποτελεσματικότητάς τους, αλλά και ως προς τη μονάδα τιμολόγησής τους. Ωστόσο, η 

διαφήμιση μπορεί να είναι επιστήμη, αλλά είναι και φαντασία.  

Συμπερασματικά, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι πολλά από τα είδη της Διαδικτυακής διαφήμισης 

βασίζονται ως ιδέα και ως τρόπος λειτουργίας σε είδη διαφήμισης των παραδοσιακών μέσων 

(πίνακας 2.2). Ωστόσο, λόγω της ιδιαιτερότητας του Διαδικτύου αποκτούν άλλη δυναμική και 

περισσότερες δυνατότητες ως προς την προσέγγιση του κοινού-στόχου, την ευελιξία στην 

παραγωγή, την ποσότητα μεταδιδόμενης πληροφορίας, το χρόνο απόκρισης σε ερωτήματα του 
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κοινού, τη μέτρηση αποτελεσματικότητας και την «επανατροφοδότηση». σύγκριση μεταξύ 

παραδοσιακής και Διαδικτυακής διαφήμισης αποτελεί το αντικείμενο της επόμενης ενότητας. 

Μοντέλο Παραδοσιακής Διαφήμισης Μοντέλο Διαδικτυακής 
Διαφήμισης 

Άμεσο Διαφήμιση Ταχυδρομείο Άμεσο Ηλεκτρονικό 
Ταχυδρομείο 

Ταξινομημένες Διαφημίσεις στον Τύπο Online Ταξινομημένες 
Διαφημίσεις σε Ιστοσελίδες 

Τηλεοπτικές Διαφημίσεις Interstitials 
Χορηγία γεγονότων, δρώμενων Χορηγία Ιστοσελίδων 

Υπαίθριες  Διαφημιστικές Πινακίδες Bunners 

Ενημερωτικό / Διαφημιστικό Φυλλάδιο Διαφημιστική Ιστοσελίδα 

Πίνακας 2.2 Συσχετισμός μοντέλων παραδοσιακής και Διαδικτυακής διαφήμισης 

Επιπλέον, θα πρέπει να τονισθεί ότι η διαφημιστική ή εταιρική ιστοσελίδα αποτελεί τη βασική και 

πρωταρχική μορφή Διαδικτυακής διαφήμισης. Τα περισσότερα από τα υπόλοιπα είδη λειτουργούν 

ως «σύνδεσμοι», δηλαδή ως εργαλεία προώθησης της ιστοσελίδας της επιχείρησης με σκοπό να 

κατευθύνουν το κοινό στην ιστοσελίδα προκειμένου να ενημερωθεί πιο αναλυτικά για τα προϊόντα ή 

και να τα αγοράσει αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα(σχήμα 2.1). Κατά την εφαρμογή ενός 

ολοκληρωμένου προγράμματος προβολής στο Διαδίκτυο τις περισσότερες φορές συμμετέχουν 

παραπάνω από ένα είδη διαφήμισης ανάλογα με το στόχο του προγράμματος. Κάποια λειτουργούν 

ως βάση του προγράμματος και κάποια συμπληρωματικά. 

Δι
αφ
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banner

button

text links

Interstitials

email-advertising

sponsorship

 

Σχήμα 2.1 Διαφημιστική Ιστοσελίδα και άλλες μορφές Διαδικτυακής Διαφήμισης 
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2.5 Διαφορές Διαδικτυακής και Παραδοσιακής Διαφήμισης 

Ο όρος παραδοσιακή διαφήμιση καθιερώθηκε με την ανάπτυξη ενός «νέου» δικτύου μέσων μαζικής 

επικοινωνίας με διαφορετική δυναμική, χρήση πολυμέσων και έντονο το στοιχείο αλληλεπίδρασης. 

Αναφέρεται στη μετάδοση του διαφημιστικού μηνύματος με τη χρήση παραδοσιακών μέσων 

επικοινωνίας όπως είναι η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, οι εφημερίδες, τα περιοδικά και η άμεση 

διαφήμιση (direct advertising). Παρόλο που ο όρος «παραδοσιακή» προσδίδει το στοιχείο της 

παλαιότητας, σε καμία περίπτωση δεν αναφέρεται στην εγκατάλειψη της χρήσης ή και την αναίρεση 

της χρησιμότητάς της. Για τα επόμενα χρόνια η παραδοσιακή διαφήμιση θα εξακολουθεί να έχει τον 

πρωτεύοντα ρόλο στη βιομηχανία της διαφήμισης. Tα παραδοσιακά διαφημιστικά μέσα δεν 

πρόκειται να αντικατασταθούν από τα νέα μέσα αλληλεπίδρασης όπως το Διαδίκτυο και η 

Διαδραστική τηλεόραση (Interactive Advertising), τα οποία θα λειτουργούν για πολλά χρόνια ακόμα 

ως συμπληρωματικά των πρώτων στα προγράμματα προβολής των επιχειρήσεων (Meadows-Klue, 

2002).   

Ιστορικά, η ανακάλυψη κάθε νέου μέσου επικοινωνίας είχε να προσθέσει κάτι νέο στη βιομηχανία 

της διαφήμισης και να αυξήσει την αποτελεσματικότητά τους ως προς την μετάδοση του 

διαφημιστικού μηνύματος. Επιπλέον, το κοινό κάθε νέου μέσου λειτουργούσε πάντα εις βάρος των 

παλαιότερων μέσων (Lei, 2000). Η τηλεόραση, που μέχρι τη δεκαετία του ’90 θεωρούνταν η 

μεγαλύτερη επανάσταση στο χώρο της επικοινωνίας και προβολής, υιοθετήθηκε από το κοινό με 

πολύ γρήγορους ρυθμούς και για πολλά χρόνια υπήρξε το επίκεντρο της προσπάθειας των ανθρώπων 

της διαφήμισης και η αιτία εγκατάλειψης των υπόλοιπων παραδοσιακών διαφημιστικών μέσων. 

Για να γίνει μια σύγκριση μεταξύ της παραδοσιακής διαφήμισης και της διαφήμισης στο Διαδίκτυο, 

είναι απαραίτητο να μελετηθούν προσεκτικά τα χαρακτηριστικά των μέσων που χρησιμοποιούνται. 

Τα παραδοσιακά μέσα διαφέρουν μεταξύ τους ως προς συγκεκριμένες διαστάσεις όπως την αποδοχή 

τους από το κοινό, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία τους ως κανάλια επικοινωνίας και φυσικά 

τη χρήση τους (Hoffman & Novak, 1996). Καθένα παρουσιάζει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 

έναντι των υπολοίπων (Wells et al, 1992; Russell, 1993; Τζωτζάκης και Τζωρτζάκη, 1996): 

• Εφημερίδες 

Υπήρξαν για πολλές δεκαετίες μονόδρομος για τους ανθρώπους της διαφήμισης. Το κοινό τους 

θεωρείται ιδιαίτερα αγαπητό από τους διαφημιστές, καθώς παρουσιάζει υψηλά ποσοστά 

μορφωμένων ατόμων, άνω το 30 ετών. Χάρη στα χαρακτηριστικά του κοινού τους και στη 

θεματολογία τους, οι εφημερίδες ακόμα και σήμερα θεωρούνται αξιόπιστες πηγές ενημέρωσης και 

προβολής προϊόντων και υπηρεσιών. Παρουσιάζουν ευελιξία στην παραγωγή και στον 
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προγραμματισμό μετάδοσης του διαφημιστικού μηνύματος και μεγάλη ποσότητα μεταδιδόμενης 

πληροφορίας. Οι εφημερίδες υπέστησαν σοβαρό πλήγμα με την ανακάλυψη του ραδιοφώνου και της 

τηλεόρασης, καθώς το βασικό μειονέκτημα του μέσου είναι το μικρό μέγεθος του κοινού που το 

παρακολουθεί. 

• Περιοδικά 

Με τα περιοδικά έγινε εφικτή η πολυπόθητη για τους πρακτικούς της διαφήμισης προσέγγιση του 

κοινού-στόχου στην έντυπη διαφήμιση χάρη στην εξειδίκευση της θεματολογίας τους. Το τελευταίο 

διάστημα παρουσιάζεται αύξηση του κοινού τους, καθώς και εξαιρετικά εντυπωσιακές 

διαφημιστικές παραγωγές. Παρουσιάζουν πολλές δυσκολίες ως προς τον προγραμματισμό προβολής 

του μηνύματος. 

• Ραδιόφωνο 

Είναι ακόμα και σήμερα το πιο φθηνό μέσο ως προς την παραγωγή και τοποθέτηση του 

διαφημιστικού μηνύματος. Η δημοτικότητα του έχει αυξηθεί την τελευταία πενταετία εξαιτίας των 

έντονων ρυθμών ζωής που επιβάλλουν πολλές ώρες εργασίας και μετακίνησης, καθιστώντας το ως 

απαραίτητο και μοναδικό μέσο ενημέρωσης και διασκέδασης για ένα σημαντικό κομμάτι του 

πληθυσμού. Παρουσιάζει επίσης υψηλά ποσοστά αφοσίωσης κοινού, αλλά και χαμηλά ποσοστά 

αποτελεσματικότητας εξαιτίας του «θορύβου» που παρεμβάλλεται. 

• Τηλεόραση 

Η τηλεόραση έκανε το όνειρο των ανθρώπων της διαφήμισης πραγματικότητα. Με τη χρήση ενός 

και μοναδικού μέσου μπορούσε να επιτευχθεί ταυτόχρονα η επίδειξη του προϊόντος και η μετάδοση 

της απαραίτητης για το κοινό πληροφορίας. Ο συνδυασμός εικόνας και ήχου, καθώς και τα υψηλά 

ποσοστά υιοθέτησής του μέσου από το κοινό αποτελούν τη δύναμή του. Ωστόσο, παρουσιάζει 

υψηλό κόστος παραγωγής και τοποθέτησης, ενώ η προσέγγιση ενός συγκεκριμένου κοινού-στόχου 

είναι δύσκολο να επιτευχθεί εξαιτίας τους εύρους του κοινού του μέσου. 

• Άμεση διαφήμιση 

Το βασικό πλεονέκτημα της άμεσης διαφήμισης είναι η δυνατότητα μετάδοσης μεγάλης ποσότητας 

πληροφορίας και η ευελιξία στο σχεδιασμό της διαφήμισης. Επιπλέον, με την κατάλληλη έρευνα 

μπορεί να επιτευχθεί η προσέγγιση του κοινού-στόχου ενός προγράμματος προβολής. Η μέτρηση 

αποτελεσματικότητας ως προς τη μετάδοση του μηνύματος είναι εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση, 
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καθώς μια επιχείρηση δε μπορεί να είναι ποτέ σίγουρη αν η διαφήμιση που ταχυδρομήθηκε 

αναγνώστηκε τελικά από τον παραλήπτη. 

Η ιδιαιτερότητα των παραδοσιακών μέσων και η διαφορετικότητά τους δεν επιτρέπει την εξαγωγή 

γενικών συμπερασμάτων σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας τους και την αποτελεσματικότητά τους 

ως μέσα προβολής και διαφήμισης. Ωστόσο, η μακρόχρονη χρήση τους και το γεγονός ότι 

χρησιμοποιούν το ίδιο μοντέλο επικοινωνίας για την μετάδοση του διαφημιστικού μηνύματος 

οδήγησε στην καθιέρωση ενός «πρότυπου» διαφήμισης που παρουσιάζει τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά (Rust & Oliver, 1994; Barker & Groenne, 1996; Hoffman & Novak, 1996; Cho, 

1999; Βλαχοπούλου & Πατσιούρα, 2000): 

• Επικοινωνία μιας κατεύθυνσης 

Το επικοινωνιακό μοντέλο της παραδοσιακής διαφήμισης περιλαμβάνει τη μετάδοση επιλεγμένων 

πληροφοριών από την επιχείρηση προς το κοινό-στόχο που αποτελεί τους πιθανούς αγοραστές της 

(σχήμα 2.2). Πρόκειται ουσιαστικά για ένα μονόλογο της επιχείρησης, η οποία επιλέγει την 

ποσότητα και την ποιότητα της πληροφορίας, το χρόνο και τη μορφή μετάδοσής της.  

επιχείρηση
παραδοσιακά
διαφημιστικά 

μέσα

πληροφορίες

κοινό
διαφ.μήνυμα

 

Σχήμα 2.2 Επικοινωνία μιας κατεύθυνσης στην Παραδοσιακή Διαφήμιση 
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• Παθητικότητα Κοινού 

Σε αυτό το μοντέλο επικοινωνίας το κοινό «παίζει» τον παθητικό ρόλο του δέκτη, μην έχοντας τη 

δυνατότητα να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες, να θέσει ερωτήματα ή ακόμα να ασκήσει κριτική 

(έκθεση παραπόνων) για το προϊόν, τη διαδικασία προβολής του, τη γενικότερη πολιτική της 

επιχείρησης. Ο μόνος «ενεργός» ρόλος του κοινού έχει να κάνει με την προσπάθεια του να 

«αποφύγει» την έκθεσή του στο διαφημιστικό μήνυμα. 

• Σύντομη έκθεση του κοινού στη διαφήμιση 

Είτε λόγω του υψηλού κόστους παραγωγής της διαφήμισης, είτε λόγω του περιορισμένου χρόνου 

και χώρου που έχουν οι διαφημιστές στη διάθεση τους, ο χρόνος προβολής μετάδοσης του 

διαφημιστικού μηνύματος (κυρίως στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση) περιορίζεται σε μερικά 

δευτερόλεπτα. Ακόμα και στις έντυπες διαφημίσεις ο χρόνος που αναλώνουν οι αναγνώστες δεν 

ξεπερνά τα πέντε (5) δευτερόλεπτα. 

• Ελάχιστη ποσότητα μεταδιδόμενης πληροφορίας 

Η σύντομη προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων και ο περιορισμένος χώρος που διαθέτουν τα έντυπα 

μέσα επικοινωνίας για διαφημίσεις έχει ως αποτέλεσμα τη μετάδοση περιορισμένης πληροφορίας, σε 

απλή μορφή για να γίνει καταρχήν κατανοητό το περιεχόμενο από το κοινό, το οποίο φαίνεται να 

δίνει ελάχιστη προσοχή σε διαφημιστικού χαρακτήρα μηνύματα. 

• Τυποποίηση Διαφημιστικών Μηνυμάτων 

Το κοινό αντιμετωπίζεται ως μια ομοιόμορφη μάζα από την παραδοσιακή διαφήμιση γιατί 

ανεξάρτητα από τις ανάγκες και τις επιθυμίες του, κάθε καταναλωτής είναι αποδέκτης του ίδιου 

μηνύματος χωρίς τη δυνατότητα να επιλέξει κάτι διαφορετικό από αυτό που έχει αποφασίσει να 

μεταδώσει η επιχείρηση (σχήμα 2.3).  
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επιχείρηση
παραδοσιακά
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Σχήμα 2.3 Τυποποίηση διαφημιστικών μηνυμάτων στην Παραδοσιακή Διαφήμιση 

 

Παρά τις αλλαγές που έχουν επιφέρει οι τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο των παραδοσιακών μέσων 

(κυρίως στην παραγωγή), η διαφήμιση που τα χρησιμοποιεί προσπαθεί να προσεγγίσει το κοινό 

μαζικά. Η ανάγκη των καταναλωτών να αντιμετωπίζονται από τις επιχειρήσεις ως ξεχωριστές 

οντότητες αφορά και στην παραγωγή, αλλά και στην προβολή των προϊόντων. Οι Rust και Oliver 

(1994) είχαν προβλέψει την «παρακμή» της παραδοσιακής διαφήμισης και την ανάγκη ενός νέου 

επικοινωνιακού περιβάλλοντος και μοντέλου που θα εμπεριέχει το στοιχείο της αλληλεπίδρασης, 

ξεκινώντας ένα διάλογο επιχείρησης - καταναλωτή. Κανείς ωστόσο δεν μπορεί να καταργήσει την 

αναγκαιότητα της παραδοσιακής διαφήμισης παρά τις αδυναμίες της. Ο συνδυασμός των 

παραδοσιακών και των «νέων» μέσων αποτελεί τη βέλτιστη λύση που θα μεγιστοποιήσει την 

αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων προβολής. 

 

2.5.1 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα Διαδικτυακής Διαφήμισης 

Η ανάπτυξη ενός νέου επικοινωνιακού μέσου όπως το Διαδίκτυο έχει προκαλέσει μεγάλες 

οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές, καθώς αλλάζει τις «συμπεριφορές» και των επιχειρήσεων και 
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του κοινού. Πολλοί μιλάνε για ένα νέο «πολιτισμό», καθόλου «εικονικό», αλλά εξ ολοκλήρου 

πραγματικό. Νέα τεχνολογία, νέα επιχειρησιακά μοντέλα και φυσικά νέο κοινό με υψηλές 

απαιτήσεις ως προς την πληροφόρηση και την ψυχαγωγία.  

Σε αυτό το περιβάλλον οι άνθρωποι της διαφήμισης προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες 

του νέου μέσου μαζικής επικοινωνίας ως προς την προβολή επιχειρήσεων, προϊόντων και 

υπηρεσιών. Ωστόσο, όπως ακριβώς συμβαίνει με τα παραδοσιακά μέσα διαφήμισης, το Διαδίκτυο 

παρουσιάζει μεν δυνατότητες, αλλά και αδυναμίες. Τα πλεονεκτήματά του πηγάζουν ουσιαστικά 

από τις καινοτόμες λύσεις που έδωσε σε «ιστορικά» και ουσιαστικά ζητήματα που απασχολούσαν 

τους ανθρώπους του διαφημιστικού χώρου.  

• «Διάλογος» επιχείρησης–κοινού 

Όπως επισημάνθηκε στην προηγούμενη ενότητα, τα παραδοσιακά μέσα μέχρι και σήμερα 

ακολουθούν το μοντέλο επικοινωνίας «μιας κατεύθυνσης» (one-way communication). Με το 

Διαδίκτυο εγκαινιάζεται ένα νέο επικοινωνιακό μοντέλο που ευνοεί τη δημιουργία διαπροσωπικών 

σχέσεων της επιχείρησης με κάθε καταναλωτή-χρήστη ξεχωριστά, εφαρμόζοντας την «πολλοί-προς-

πολλούς» επικοινωνία (many-to many communication) με τη χρήση ενός υπερμεσικού δικτύου 

υπολογιστών «αλληλεπίδρασης» (Hoffman & Novak, 1996) (σχήμα 2.4). Ουσιαστικά, η σχέση και 

επαφή που δημιουργείται ανάμεσα στην επιχείρηση και τον εκάστοτε πιθανό πελάτη δεν είναι 

άμεση, αλλά πραγματοποιείται με τη χρήση ενός ενδιάμεσου υπολογιστικού συστήματος και 

περιβάλλοντος που τους δίνει τη δυνατότητα να «αλληλεπιδρούν». Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι το 

διαφημιστικό μήνυμα μπορεί να ανταποκρίνεται πλέον στις ιδιαιτέρες ανάγκες και επιθυμίες κάθε 

καταναλωτή, καθώς η επιχείρηση μπορεί να τις αναγνωρίσει και ο καταναλωτής να τις δηλώσει 

μέσα από τον «διάλογο» τους. Πολλές επιχειρήσεις ακόμα και κάποιες με έντονη διαφημιστική 

παρουσία στο Διαδίκτυο δεν έχουν εκμεταλλευτεί στο έπακρον τη δυνατότητα «αμφίδρομης» 

επικοινωνίας. Αλλά ακόμα και αυτές που έχουν ξεκινήσει το διάλογο με το κοινό δεν έχουν 

αποφασίσει πόσο άμεσος και «ανοιχτός» θα είναι αυτός ο διάλογος, καθώς η επιχείρηση μπορεί να 

είναι αποδέκτης και θετικής και αρνητικής κριτικής (Ind & Riondino, 2001). 
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Σχήμα 2.4 Επικοινωνία «πολλοί-προς-πολλούς» (Hoffman & Novak, 1996) 

 

• Ενεργό κοινό 

Ο ρόλος του κοινού κατά τη διάρκεια της έκθεσης του στη διαφήμιση είναι «πλέον» ενεργός 

εμπεριέχοντας τα στοιχεία της απόφασης και της δράσης. Ο καταναλωτής μπορεί να αποφασίσει 

ποιες πληροφορίες θα πάρει, με ποια σειρά, πότε και πόσο χρόνο θα δαπανήσει σε αυτή τη 

διαδικασία (Hoeken, 2001). Αυτό σημαίνει ότι κάθε χρήστης εκτίθεται με διαφορετικό τρόπο στη 

διαφήμιση, ώστε να ικανοποιήσει τις εκάστοτε ανάγκες του για ενημέρωση.  

• Μεγάλη ποσότητα μεταδιδόμενης πληροφορίας 

Το «υπερκείμενο» έδωσε τη δυνατότητα μετάδοσης μεγάλης ποσότητας πληροφοριών (κυρίως με το 

σχεδιασμό και τη λειτουργία των διαφημιστικών ιστοσελίδων). Οι επιχειρήσεις δεν περιορίζονται 

στη μετάδοση ενός σύντομου διαφημιστικού μηνύματος, αλλά με την παροχή των κατάλληλων 

πληροφοριών δίνουν τη δυνατότητα στο κοινό να γνωρίσουν την επιχείρηση και τα προϊόντα της και 

να μάθουν τις δραστηριότητές της. Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται μια σχέση ανάμεσα στην 

επιχείρηση και στο κοινό που βασίζεται στην πληροφορία ή καλύτερα στη γνώση, η οποία συχνά 
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μεταφράζεται σε συχνότερη επικοινωνία και σε περισσότερες και πιο ουσιαστικές συναλλαγές 

ανάμεσα στα δύο μέρη (Müller & Seidler, 1999; Ind & Riondino, 2001)  

• Ευελιξία στο σχεδιασμό διαφημίσεων 

Χάρη στα προγραμματικά εργαλεία του Διαδικτύου η αναπροσαρμογή του περιεχομένου της 

διαφήμισης και η αναμόρφωσή της γίνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα και όσο συχνά χρειάζεται 

προκειμένου να βελτιστοποιηθεί το τελικό αποτέλεσμα του διαφημιστικού προγράμματος (Cho, 

1999). Για παράδειγμα, σε μια διαφημιστική ιστοσελίδα η κατάργηση πληροφοριών ή «συνδέσμων» 

που δεν προτιμούνται από το κοινό που επισκέπτεται την ιστοσελίδα, η προσθήκη ή αφαίρεση 

εικόνων για την ενδυνάμωση του μηνύματος μπορεί να γίνουν σε ελάχιστες ώρες. 

• Διαφήμιση κατά απαίτηση (Advertising on demand) 

Μετά από πολλές δεκαετίες ένα ανομολόγητο όνειρο των διαφημιστών γίνεται πραγματικότητα. Με 

τη χρήση των παραδοσιακών μέσων η έκθεση του κοινού στη διαφήμιση ήταν ή τυχαία ή χωρίς τη 

συναίνεση και επιθυμία του, μειώνοντας τα επίπεδα αποτελεσματικότητας και απόδοσης της 

διαφημιστικής προσπάθειας. Αντίθετα, η διαφημιστική έκθεση στο Διαδίκτυο τις περισσότερες 

φορές είναι επιλογή του ίδιου του καταναλωτή (Cho, 1999). Το κοινό επιλέγει να εκτεθεί στη 

διαφήμιση κάνοντας «κλικ» σε κάποιο banner, διαβάζοντας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα, κάνοντας 

πλοήγηση στην ιστοσελίδα της επιχείρησης και ελέγχοντας την ποιότητα και την ποσότητα της 

πληροφορίας που θα πάρει. 

Στη νέα εποχή που έχει ξεκινήσει με το Διαδίκτυο και τις υπόλοιπες τεχνολογίες ψηφιακής 

επικοινωνίας, η διαφήμιση γίνεται πιο «προσωπική», μια εμπειρία όπου ο καταναλωτής μπορεί να 

συμμετάσχει μαθαίνοντας, διασκεδάζοντας και επικοινωνώντας.  

Ωστόσο, σε καμία περίπτωση η διαφήμιση στο Διαδίκτυο δεν πρέπει να θεωρηθεί «πανάκεια» στο 

χώρο της διαφήμισης. Η βασική αδυναμία του μέσου, το μικρό κοινό σε σχέση με τα υπόλοιπα 

παραδοσιακά μέσα, το καθιστά μέχρι τώρα δευτερεύον διαφημιστικό μέσο. Η χρήση του Διαδικτύου 

απαιτεί υποδομή σε υλικό, λογισμικό και γνώση, και φυσικά την οικονομική συνδρομή από μεριά 

των χρηστών. Όταν η αγορά της παραπάνω υποδομής γίνει με την ίδια ευκολία που ένα νοικοκυριό 

αγοράζει μια τηλεόραση ή ένα ραδιόφωνο τότε θα μπορεί κανείς να αναφέρεται στο Διαδίκτυο σαν 

πρωταρχικό μέσο προβολής ενός οργανωμένου προγράμματος. Ακόμα και αν μια επιχείρηση 

κατορθώσει να χρησιμοποιήσει επιτυχώς το Διαδίκτυο και τον Παγκόσμιο Ιστό ως μέσο προβολής, 

θα πρέπει να λάβει υπόψη της ότι ακόμα και αν η τεχνολογία λειτουργεί με τρόπο καινοτόμο και 

«επαναστατικό», η συμπεριφορά του κοινού απέναντι στα μέσα και τη διαφήμιση δεν έχει αλλάξει 

ριζικά (Ind & Riondino, 2001). 
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Επιπλέον, με τη διαφήμιση στο Διαδίκτυο ισχύει κάτι παράδοξο που δεν ισχύει στα υπόλοιπα 

παραδοσιακά μέσα και που πολλοί το θεωρούν μειονέκτημα. Η επιχείρηση πρέπει να διαφημίσει ότι 

διαφημίζεται στο Διαδίκτυο, που σημαίνει ότι εκτός από το προϊόν θα πρέπει να προωθήσει και το 

μέσο. Το κοινό πρέπει να ενημερωθεί για τη διαφημιστική παρουσία της επιχείρησης στο Διαδίκτυο, 

δηλαδή για τη λειτουργία του διαφημιστικού Διαδικτυακού της τόπου, από όπου μπορεί να αντλήσει 

πληροφορίες για την επιχείρηση και τα προϊόντα της, να επικοινωνήσει με τους ανθρώπους της και 

ακόμα να αγοράσει από αυτή αν του παρέχεται αυτή η δυνατότητα. Η προώθηση της διαφημιστικής 

ιστοσελίδας μπορεί να γίνει μέσω του Διαδικτύου με τις κατάλληλες μορφές διαφήμισης ή και μέσω 

των παραδοσιακών μέσων. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες επιχειρήσεις τοποθετούν την 

διεύθυνση της διαφημιστικής τους ιστοσελίδας σε τηλεοπτικές ή έντυπες διαφημίσεις. 

Η διαφήμιση στο Διαδίκτυο με τις δυνατότητες και αδυναμίες της αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο 

επικοινωνίας και προβολής για την επιχείρηση. Η αξιοποίηση της από την επιχείρηση με την 

ανάπτυξη του Διαδικτύου είναι πλέον απαραίτητη αλλά θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο που θα 

μεγιστοποιεί την απόδοση της. 

 

2.5.2 Κριτήρια Σύγκρισης Παραδοσιακής και Διαδικτυακής Διαφήμισης 

Με την ανάπτυξη του νέου διαφημιστικού μέσου, ένα κομμάτι της έρευνας της διαφήμισης 

επικεντρώθηκε στη σύγκριση των μέσων με τη χρήση κριτηρίων που εκφράζουν τις αποφάσεις που 

καλείται να λάβει ο υπεύθυνος του διαφημιστικού προγράμματος. Η σύγκριση μεταξύ των 

διαφημιστικών μέσων αποσκοπεί κυρίως στη βελτιστοποίηση της χρήση του κάθε μέσου ξεχωριστά 

και στο σχεδιασμό ενός αποτελεσματικού ολοκληρωμένου προγράμματος προβολής με την επιλογή 

των κατάλληλων μέσων για την προβολή του εκάστοτε διαφημιστικού μηνύματος, αλλά και την 

επίτευξη του απαραίτητου συντονισμού. Στη συγκεκριμένη ενότητα επιχειρείται μια τέτοια 

σύγκριση με σκοπό να αναδειχθούν οι δυνατότητες και οι αδυναμίες κάθε διαφημιστικού μέσου . 

Ο Sepstrup (1991) περιγράφει το «ιδανικό» για κάθε διαφημιστή ως τη μέγιστη δυνατή προσέγγιση 

ενός πολύ καλά ορισμένου κοινού-στόχου, με καλές πιθανότητες επανατροφοδότησης και με το 

χαμηλότερο δυνατό κόστος ορίζοντας με αυτό τον τρόπο τις ακόλουθες διαστάσεις-κριτήρια για την 

αξιολόγηση διαφορετικών διαφημιστικών στόχων (κάποιες από τις οποίες θα χρησιμοποιηθούν στη 

σύγκριση αυτής της ενότητας): προσέγγιση, επιλεκτικότητα, επανατροφοδότηση, κόστος, 

δυνατότητα μετάδοσης πληροφορίας. 
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Ένα επιπλέον κριτήριο που θα χρησιμοποιηθεί είναι η μέτρηση αποτελεσματικότητας καθώς 

αποτελεί διαδικασία ζωτικής σημασίας που ολοκληρώνει ουσιαστικά τον κύκλο κάθε προγράμματος 

προβολής. 

• προσέγγιση 

Η προσέγγιση αναφέρεται στο μέγεθος του κοινού που μπορεί να προσεγγιστεί από κάθε μέσο. Το 

Διαδίκτυο προσεγγίζει το μικρότερο σε μέγεθος κοινό και όπως έχει ήδη ειπωθεί αυτό είναι και το 

βασικό του μειονέκτημα έναντι των άλλων μέσων. Αισιόδοξες προβλέψεις αναφέρουν ότι σε πολλές 

περιοχές του κόσμου όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το κοινό του Διαδικτύου θα 

ξεπεράσει αυτό της έντυπης διαφήμισης. Ωστόσο, η τηλεόραση και τη δεκαετία που διανύουμε θα 

διατηρήσει την πρωτοκαθεδρία της, καθώς αποτελεί το μέσο των πολλών και μια συσκευή 

απαραίτητη για κάθε νοικοκυριό. (Σχήμα 2.5) 

• επιλεκτικότητα 

Η υψηλή επιλεκτικότητα όταν είναι εφικτή από ένα μέσο αποτελεί σίγουρα πλεονέκτημα του, καθώς 

αναφέρεται στη δυνατότητά του να προσεγγίσει αποτελεσματικά τμήματα του κοινού-στόχου, και 

είναι βασικός στόχος κάθε προγράμματος προβολής. Το Διαδίκτυο παρουσιάζει υψηλά επίπεδα 

επιλεκτικότητας χάρη στην «έκθεση κατά απαίτηση» του κοινού. Το κοινό που ενδιαφέρεται για την 

επιχείρηση και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της αποφασίζει το ίδιο να εκτεθεί στις διαφημίσεις του 

Διαδικτύου με σκοπό να αντλήσει περισσότερες πληροφορίες ή να επικοινωνήσει με τους 

ανθρώπους της επιχείρησης. Η κίνηση προσέγγισης γίνεται από τους πιθανούς πελάτες προς την 

επιχείρηση. Η τηλεόραση και το ραδιόφωνο παρουσιάζουν χαμηλά ποσοστά επιλεκτικότητας 

εξαιτίας τους έντονου «θορύβου» που χαρακτηρίζει το είδος της επικοινωνίας που χρησιμοποιούν. 

Αυτό συμβαίνει λόγω του μεγάλου αριθμού τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών, της πληθώρας 

των διαφημίσεων που προβάλλονται στα δύο μέσα και φυσικά εξαιτίας της ευκολίας του κοινού να 

αποφύγει την έκθεσή του στις διαφημίσεις. Η έντυπη διαφήμιση και κυρίως τα περιοδικά βρίσκονται 

σε καλύτερη μοίρα λόγω της εξειδίκευσης τους στη θεματολογία τους και επομένως στον 

προσδιορισμό κοινών χαρακτηριστικών και ενδιαφερόντων του κοινού που τα χρησιμοποιούν. 

(Σχήμα 2.5) 

• επανατροφοδότηση 

Η επανατροφοδότηση αναφέρεται στη δυνατότητα του κοινού να μεταδώσει πληροφορίες στην 

επιχείρηση δια μέσου του ίδιου μέσου που χρησιμοποιεί η επιχείρηση για να διαφημιστεί. Σε κανένα 

από τα παραδοσιακά μέσα δεν είναι δυνατή η «άμεση» ανάδραση του κοινού. Το κοινό προκειμένου 
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να πάρει περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν ή ακόμα και να εκφράσει τις εντυπώσεις του για 

τον τρόπο διαφήμισης του προϊόντος θα πρέπει να χρησιμοποιήσει άλλα μέσα επικοινωνίας όπως το 

τηλέφωνο ή την αλληλογραφία που μεταφράζεται σε επιπλέον χρόνο και κόπο που τις περισσότερες 

φορές δεν είναι διατεθειμένο να διαθέσει. Αντίθετα, στο Διαδίκτυο το κοινό την ώρα που εκτίθεται 

στη διαφήμιση με τις επιλογές του κατά την περιήγηση μιας διαφημιστικής ιστοσελίδας και με τη 

χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να δώσει ή και να ζητήσει πληροφορίες, δίνοντας 

στην επιχείρηση τη δυνατότητα να γνωρίσει καλύτερα τις ανάγκες και επιθυμίες του ως προς την 

ενημέρωση που επιζητά. (Σχήμα 2.5) 

• μέτρηση αποτελεσματικότητας 

Η μέτρηση της επιτυχίας ενός προγράμματος προβολής με τη χρήση παραδοσιακών μέσων είναι μια 

χρονοβόρα, «ακριβή» και πολύπλοκη διαδικασία, καθώς αφορά στην αξιολόγηση ποσοτικών και 

ποιοτικών χαρακτηριστικών. Οι υπεύθυνοι της διαφήμισης με «έρευνες κοινού» προσπαθούν να 

διαπιστώσουν πόσοι πιθανοί αγοραστές «εκτέθηκαν» στη διαφήμιση, πώς «αντέδρασαν» και πόσο 

πείστηκαν από το διαφημιστικό μήνυμα και τον τρόπο μετάδοσής του. Αντίθετα, στο Διαδίκτυο 

χάρη στην τεχνολογία του Παγκόσμιου Ιστού και με τη χρήση του κατάλληλου λογισμικού, οι 

υπεύθυνοι της διαφήμισης έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν πόσοι, πώς, πότε και για πόση ώρα 

«εκτέθηκαν» στη διαφήμιση άμεσα και σε καθημερινή βάση. (Σχήμα 2.5) 
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

DIRECT MKT
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ΕΦ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΡΑΔΙΟΦ ΩΝΟ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

•

•

•

•
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

DIRECT MKT

ΕΝΤΥΠΗ ΔΙΑΦ ΗΜΙΣΗ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ / ΡΑΔΙΟΦ ΩΝΟ

 

Σχήμα 2.5 Σύγκριση Διαδικτύου και παραδοσιακών διαφημιστικών μέσων 
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• κόστος 

Το κόστος της διαφήμισης αναφέρεται συνήθως στο κόστος σχεδίασης και παραγωγής, και στο 

κόστος τοποθέτησης μιας διαφήμισης. Η τηλεόραση παρουσιάζει υψηλό κόστος παραγωγής και 

τοποθέτησης τα τελευταία χρόνια εξαιτίας του έντονου ανταγωνισμού που οδήγησε σε υψηλής 

ποιότητας τηλεοπτικές διαφημίσεις. Το ραδιόφωνο έχει χαμηλό κόστος παραγωγής και τοποθέτησης, 

ενώ οι έντυπες διαφημίσεις (κυρίως στις εφημερίδες) παρουσιάζουν χαμηλά ποσοστά σχεδίασης και 

υψηλό κόστος τοποθέτησης εξαιτίας του περιορισμένου διαθέσιμου χώρου. Το «άμεσο μάρκετιγνκ» 

είναι ένα ακριβό είδος διαφήμισης γιατί προϋποθέτει υψηλό κόστος παραγωγής και σημαντικό 

κόστος αποστολής. Το Διαδίκτυο προς το παρών θεωρείται ένα «φθηνό» μέσο ως προς την 

παραγωγή και τοποθέτηση και κυρίως πάντα σε σχέση με το χρόνο προβολής του μηνύματος (24 

ώρες το 24ωρο) και την ποσότητα της μεταδιδόμενης πληροφορίας. Ωστόσο, στο κόστος μιας 

διαφημιστικής ιστοσελίδας θα πρέπει να συμπεριληφθεί και το κόστος προώθησής της με τη χρήση 

άλλων ειδών Διαδικτυακής Διαφήμισης. (Πίνακας 2.3) 

 Τηλεόραση Ραδιόφωνο Εφημερίδες Περιοδικά Direct 
Marketing 

Διαδίκτυο

Κόστος 
Παραγωγής 

Υψηλό Χαμηλό Χαμηλό Χαμηλό Υψηλό Χαμηλό 

Κόστος 
Τοποθέτησης 

Υψηλό Υψηλό Υψηλό Υψηλό Υψηλό Χαμηλό 

Πίνακας 2.3 Σύγκριση Παραδοσιακής και Διαδικτυακής Διαφήμισης με κριτήριο το κόστος 

 

Οι αδυναμίες ενός διαφημιστικού μέσου δε πρέπει να οδηγήσουν στην εξολοκλήρου κατάργησή του 

από ένα πρόγραμμα προβολής, όπως και οι δυνατότητές του σε σχέση με συγκεκριμένες διαστάσεις 

δεν πρέπει να οδηγήσουν στην πλήρη και χωρίς προϋποθέσεις υιοθέτησή του. Οι υπεύθυνοι του 

μάρκετινγκ και της διαφήμισης γνωρίζουν πολύ καλά ότι όλα τα μέσα δε λειτουργούν το ίδιο 

αποτελεσματικά για όλα τα προϊόντα (Kwank et al, 2002). Η τηλεόραση εξακολουθεί να είναι το 

«ιδανικό μέσο» προβολής για προϊόντα ευρείας κατανάλωσης χάρη στο μεγάλο μέγεθος κοινού που 

μπορεί να προσεγγίσει. Τα περιοδικά εξειδίκευσης αποτελούν πρωταρχικό μέσο προβολής για 

προϊόντα και υπηρεσίες που άπτονται άμεσα της θεματολογίας του.  Το Διαδίκτυο με τη σειρά του 

λειτουργεί πιο αποτελεσματικά για συγκεκριμένα προϊόντα, τμήματα κοινού και είδη υπηρεσιών, 

όπως είναι τα προϊόντα επιλογής για τα οποία ο καταναλωτής ζητά περισσότερη πληροφορία και 

διαθέτει πιο πολύ χρόνο για να την αποκτήσει (Leong et al,1998; Yoon & Kim, 2002).  
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Επομένως, η σύγκριση μεταξύ των διαφημιστικών μέσων θα πρέπει να γίνεται για κάθε επιχείρηση 

και προϊόν ξεχωριστά με κριτήρια που θα σχετίζονται άμεσα με τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε 

κοινού-στόχου και τις ιδιότητες του προϊόντος. Η σύγκριση που πραγματοποιήθηκε σε αυτή την 

ενότητα με κριτήρια που σχετίζονται άμεσα με τις επιδόσεις και απώλειες των μέσων έγινε 

ουσιαστικά για να επιβεβαιώσει την ιδιαιτερότητα και διαφορετικότητα του Διαδικτύου ως 

διαφημιστικού μέσου. 

 

2.6 Οργάνωση Διαφημιστικού Προγράμματος στο Διαδίκτυο 

Η διαφημιστική παρουσία των επιχειρήσεων στο Διαδίκτυο πρέπει να γίνεται στα πλαίσια ενός 

οργανωμένου και συντονισμένου προγράμματος προκειμένου να είναι αποτελεσματική. Η ανάπτυξη 

και οργάνωση μιας online διαφημιστικής καμπάνιας από την επιχείρηση θα πρέπει να είναι μια 

συνειδητή απόφαση (και όχι μια απλή αντιγραφή της πολιτικής που ακολουθούν οι ανταγωνιστές 

της), δεδομένου ότι αφορά στη χρήση ενός παγκόσμιου μέσου, που θα προβάλλει τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες της σε μια αγορά χωρίς γεωγραφικά όρια. Το αποτέλεσμα ενός τέτοιου προγράμματος θα 

συγκριθούν με τη διαφημιστική προσπάθεια πολυεθνικών επιχειρήσεων που δαπανούν τεράστια 

χρηματικά ποσά για τη Διαδικτυακή διαφημιστική τους παρουσία και παράγουν διαφημίσεις υψηλής 

ποιότητας και αισθητικής. 

 

2.6.1 Βασικοί Μετέχοντες 

Πριν δούμε τις αποφάσεις και τις επιλογές που πρέπει να γίνουν στα πλαίσια ενός οργανωμένου 

διαφημιστικού προγράμματος στο Διαδίκτυο, θα γίνει μια αναφορά στους βασικούς μετέχοντες σε 

αυτή τη διαδικασία (σχήμα 2.6). Οι Jeff & Aronson (1999) αναγνωρίζουν τρεις ομάδες που 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο κατά την ανάπτυξη του προγράμματος εκτός από την επιχείρηση:  

• Πωλητές (Sellers)  

Πρόκειται για τους κατέχοντες ιστοσελίδων, γνωστοί ως «εκδότες» (publishers), που παρουσιάζουν 

μεγάλη «κίνηση» λόγω των υπηρεσιών που παρέχουν ή της πληροφορίας που είναι διαθέσιμες σε 

αυτές (όπως είναι οι μηχανές αναζήτησης ή τα ηλεκτρονικά περιοδικά και εφημερίδες) και 

ταυτόχρονα διαθέτουν επί πληρωμή χώρο για την τοποθέτηση Διαδικτυακών διαφημίσεων.  
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• Αγοραστές (Buyers) 

Πρόκειται για τις διαφημιστικές εταιρίες που έχουν αναλάβει την προώθηση διαφημιστικών 

ιστοσελίδων, προϊόντων και υπηρεσιών μιας επιχείρησης, δηλαδή την τοποθέτηση συγκεκριμένων 

μορφών Διαδικτυακής διαφήμισης στις ιστοσελίδες των «εκδοτών». Οι υπεύθυνοι ανάπτυξης ενός 

διαφημιστικού προγράμματος στο Διαδίκτυο αναζητούν τις ιστοσελίδες που επισκέπτεται τακτικά το 

κοινό-στόχος και που το περιεχόμενο τους παρουσιάζει υψηλή συνάφεια με τα προς προώθηση 

προϊόντα. Επιπλέον, διαπραγματεύονται την αγορά χώρου για την καταλληλότερη τοποθέτηση του 

banner, button ή του interstitial. 

• Εταιρείες Τεχνικής Υποστήριξης 

Πρόκειται για τις εταιρείες που παρέχουν την τεχνική υποστήριξη τόσο σε αυτούς που παράγουν τη 

διαφήμιση και προσπαθούν να καινοτομήσουν, αλλά και σε αυτούς που πωλούν διαφημιστικό χώρο 

και πρέπει να αποδεικνύουν την αξία των ιστοσελίδων τους. Οι συγκεκριμένες εταιρείες 

αναλαμβάνουν την ανάπτυξη λογισμικού και εργαλείων για την κατασκευή ιστοσελίδων, τη 

δημιουργία εναλλακτικών Διαδικτυακών διαφημίσεων, την παρακολούθηση της «κίνησης» 

Διαδικτυακών τόπων, την πραγματοποίηση ποσοτικών μετρήσεων των επισκέψεων μια ιστοσελίδας, 

συμμετέχουν και αυτές ενεργά στη διαμόρφωση των προγραμμάτων. 
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Σχήμα 2.6 Βασικοί Μετέχοντες στην ανάπτυξη Διαφημιστικού Προγράμματος στο Διαδίκτυο 



 

Κεφάλαιο 2ο – Διαφήμιση στο Διαδίκτυο 39

Ο Ephron (1997) επισήμανε από πολύ νωρίς ότι ο «πόλεμος» μεταξύ αγοραστών και πωλητών 

διαφημιστικού χώρου και χρόνου της παραδοσιακής διαφήμισης θα περάσει και στο περιβάλλον του 

Διαδικτύου, καθώς ο προσδιορισμός ενός μοντέλου τιμολόγησης θα δημιουργούσε αντιθέσεις. Οι 

διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο ενδιαφερόμενων μερών διαρκούσαν τόσο πολύ που τα τελευταία 

χρόνια την πραγματοποίησή τους έχουν αναλάβει ανεξάρτητες επιχειρήσεις (Interactive Agencies). 

Όταν οι στόχοι ενός διαφημιστικού προγράμματος είναι σαφείς τότε οι διαπραγματεύσεις είναι 

πιθανό να διαρκέσουν λιγότερο, καθώς ο ρόλος που θα διαδραματίσει κάθε ένας από τους 

μετέχοντες είναι πιο ξεκάθαρος.  

 

2.6.2 Στάδια Οργάνωσης Διαφημιστικού Προγράμματος στο Διαδίκτυο 

Έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενη ενότητα ότι το παράδοξο της Διαδικτυακής διαφήμισης είναι 

ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να «διαφημίζουν ότι διαφημίζονται» και αυτό ως ένα βαθμό διαφοροποιεί 

το διαφημιστικό πρόγραμμα στο Διαδίκτυο από αυτό που διαμορφώνεται στα πλαίσια της 

παραδοσιακής διαφήμισης. Η διαφημιστική παρουσία μιας επιχείρησης χρησιμοποιεί ως βασική 

μονάδα που θα επικοινωνήσει το διαφημιστικό μήνυμα και θα προωθήσει τους στόχους προβολής 

της επιχείρησης στο νέο μέσο, τη διαφημιστική ή εμπορική εταιρική ιστοσελίδα (Barker & Groenne, 

1996), και ταυτόχρονα επιλέγει εναλλακτικές μορφές διαφήμισης για την προώθηση αυτής της 

ιστοσελίδας και την ενδυνάμωση του μηνύματος. 

Η ανάπτυξη ενός διαφημιστικού προγράμματος στο περιβάλλον του Παγκόσμιου Ιστού 

Πληροφοριών δεν είναι μια διαδικασία με προκαθορισμένα στάδια. Κάθε επιχείρηση διαμορφώνει 

το πρόγραμμα της ανάλογα με τους αρχικούς στόχους προβολής που έχει θέσει, τους 

επιχειρησιακούς της στόχους και φυσικά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προωθεί. Για 

παράδειγμα, στόχοι ενός διαφημιστικού προγράμματος στο Διαδίκτυο μπορεί να είναι η ανάπτυξη 

ενός Διαδικτυακού τόπου, η αξιολόγηση και βελτιστοποίηση της υπάρχουσας ιστοσελίδας, η 

προώθηση της ιστοσελίδας , η προώθηση συγκεκριμένων (π.χ. νέων) προϊόντων και υπηρεσιών κ.α. 

Τα στάδια που θα ακολουθηθούν κατά τη διαμόρφωση του προγράμματος έχουν άμεση σχέση με τον 

αρχικό στόχο και το επιθυμητό τελικό αποτέλεσμα. Η Lowery (2004) επισημαίνει ότι η ανάπτυξη 

στρατηγικής περιλαμβάνει μακροχρόνιους σχεδιασμούς όπως είναι η λειτουργία της εταιρικής 

ιστοσελίδας αλλά και βραχυχρόνιους, που αφορούν στην επιλογή των στρατηγικών προώθησης. 

Παρακάτω αναφέρονται τα στάδια ανάπτυξης ενός διαφημιστικού προγράμματος στο Διαδίκτυο που 

πρέπει να ακολουθήσει μια επιχείρηση χωρίς Διαδικτυακή διαφημιστική παρουσία (σχήμα 2.7): 
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Σχήμα 2.7 Στάδια Ανάπτυξης Διαφημιστικού Προγράμματος στο Διαδίκτυο 

- Καθορισμός διαφημιστικών στόχων 

Ο παγκόσμιος οργανισμός ΙΑΒ (2000) αναφέρει εικοσιοκτώ λόγους για τους οποίους μια επιχείρηση 

θα πρέπει να εισέλθει στον κόσμο της Διαδικτυακής διαφήμισης περιγράφοντας έμμεσα τους 

σκοπούς που μπορεί να επιτύχει με τη χρήση της τελευταίας. Μεταξύ των στόχων αυτών 

περιλαμβάνονται η αύξηση αναγνωρισιμότητας (awareness) της επιχείρησης και των προϊόντων της, 

η απόκτηση νέων πελατών, η ενίσχυση της «πίστης» (loyalty) των πελατών της, η βελτίωση της 

εικόνας της επιχείρησης, η συχνή επικοινωνία με τους πελάτες και η δημιουργία «σχέσης» μεταξύ 

τους, η επίτευξη ανατροφοδότησης ακόμα και ο έλεγχος νέων πολιτικών προϊόντος, τιμολόγησης και 

προβολής. Αυτό σημαίνει ότι η Διαδικτυακή διαφήμιση και κυρίως η λειτουργία διαφημιστικών 

ιστοσελίδων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα ολοκληρωμένο εργαλείο μάρκετινγκ πέρα από τις 

δυνατότητες προβολής. Όπως συμβαίνει και με την παραδοσιακή διαφήμιση οι στόχοι θα πρέπει να 

μεταφράζονται και σε ποσοτικά μεγέθη για να υποστηριχθεί η διαδικασία της μέτρησης 

αποτελεσματικότητας. 

- Προσδιορισμός κοινού-στόχου 

Το κοινό-στόχος ενός Διαδικτυακού διαφημιστικού προγράμματος είναι ουσιαστικά το κομμάτι της 

αγοράς – στόχου της επιχείρησης το οποίο χρησιμοποιεί το μέσο. Η επιχείρηση λοιπόν θα πρέπει να 

προχωρήσει σε έρευνα κοινού στο Διαδίκτυο προκειμένου να προσδιορίσει τα ιδιαίτερα 
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χαρακτηριστικά των πιθανών αγοραστών - χρηστών αλλά και τις συνήθειες και επιλογές τους στο 

Διαδίκτυο. Η μελέτη και ανάλυση της online συμπεριφοράς του κοινού-στόχου θα διευκολύνει τόσο 

την ανάπτυξη μιας διαφημιστικής ιστοσελίδας που θα καλύπτει τις απαιτήσεις των επισκεπτών της, 

όσο και την επιλογή των μεθόδων προώθησής της, και για αυτό το λόγο αποτελεί ένα ξεχωριστό 

αντικείμενο έρευνας της ακαδημαϊκής κοινότητας (Shih, 1998; Rodgers & Sheldon, 2002).  

- Καθορισμός προϋπολογισμού 

O Shimp (1993) επισημαίνει ότι ο καθορισμός διαφημιστικού προϋπολογισμού είναι ίσως η 

σημαντικότερη απόφαση στα πλαίσια ανάπτυξης του διαφημιστικού προγράμματος. Στην 

παραδοσιακή διαφήμιση το ποιος και πώς διαμορφώνει τον διαφημιστικό προϋπολογισμό 

προβληματίζει τους υπεύθυνους μάρκετινγκ, καθώς οι επιλογές επηρεάζονται και από πολλούς εξω-

επιχειρησιακούς παράγοντες όπως είναι η πολιτική τιμολόγησης των μέσων επικοινωνίας, οι 

διαπραγματευτικές ικανότητες των διαφημιστικών εταιριών, οι επιλογές του κοινού ως προς τα μέσα 

ακόμα και η πολιτική των ανταγωνιστών. Η ελαχιστοποίηση του διαφημιστικού χώρου και χρόνου 

στα παραδοσιακά μέσα οδήγησε στην αύξηση των τιμών και του κόστους της διαφήμισης και 

δυσκόλεψε το έργο των πρακτικών μάρκετινγκ και διαφήμισης (Bigne, 1995). 

Στο Διαδίκτυο ο διαφημιστικός προϋπολογισμός αφορά στην ανάπτυξη και φιλοξενία  της 

διαφημιστικής ιστοσελίδας (web site development & hosting) και στην τοποθέτηση των διαφόρων 

ειδών διαφήμισης, όπως τα banners και τα interstitials που θα παίξουν τον ρόλο των προωθητικών 

μέσων της ιστοσελίδας (Ad placement). Ο καθορισμός ενός τέτοιου προϋπολογισμού αποτελεί μια 

επίπονη διαδικασία κυρίως για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι η έλλειψη ενός συστήματος τιμολόγησης 

που θα είναι αποδεκτό και από τους αγοραστές και από τους πωλητές διαφημιστικού χώρου στο 

Διαδίκτυο (Ephron, 1997). Ο δεύτερος λόγος είναι η γρήγορη αλλαγή των τιμών που 

διαμορφώνονται από τους «εκδότες» των ιστοσελίδων που φιλοξενούν διαφημίσεις. Το σκηνικό δε 

φαίνεται να αλλάζει στο προσεχές μέλλον οπότε οι επιχειρήσεις σε συνεργασία με τις διαφημιστικές 

εταιρίες που γνωρίζουν την αγορά του Διαδικτύου θα πρέπει από κοινού να διαμορφώνουν το 

βέλτιστο προϋπολογισμό. 

- Ανάπτυξη διαφημιστικής ιστοσελίδας 

Η ανάπτυξη διαφημιστικής ιστοσελίδας αποτελεί το αντικείμενο του επόμενου κεφαλαίου και 

μπορεί να αποτελέσει από μόνη της ένα διαφημιστικό πρόγραμμα. Αυτό που θα μπορούσε να 

ειπωθεί σε αυτό το σημείο είναι ότι κάθε ιστοσελίδα έχει το δικό της κύκλο ζωής (Buchanan & 

Lukaszewski, 1997) και ότι η ανάπτυξη της είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει τον καθορισμό 
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στόχων, το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη λειτουργία της ιστοσελίδας. Οι στόχοι της 

διαφημιστικής ιστοσελίδας θα πρέπει να είναι σύμφωνοι με τους στόχους του προγράμματος.   

- Επιλογή μέσων προώθησης  

Η διαδικασία επιλογής μέσων τοποθέτησης αναφέρεται και ως “προγραμματισμός μέσων στον 

Παγκόσμιο Ιστό (web media planning)”. Στην παραδοσιακή διαφήμιση ο προγραμματισμός μέσων 

αναφέρεται κυρίως στην επιλογή των μέσων επικοινωνίας που θα χρησιμοποιηθούν για την 

επικοινωνία του  διαφημιστικού μηνύματος. Αναφέρεται και στο σχεδιασμό αλλά και στην τελική 

αγορά των μέσων. Περιλαμβάνει αποφάσεις γενικού χαρακτήρα όπως η επιλογή των μέσων (π.χ. 

τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες), αλλά και ειδικού χαρακτήρα όπως η επιλογή των καναλιών 

(π.χ. τηλεοπτικό κανάλι, ζώνη, εκπομπή και ακριβής χρόνος μετάδοσης του μηνύματος) (Pasadeos et 

al, 1997). 

Στο Διαδίκτυο ο προγραμματισμός μέσων περιλαμβάνει την επιλογή Διαδικτυακών διαφημίσεων 

που θα χρησιμοποιηθούν για την προώθηση της ιστοσελίδας ή των προϊόντων της επιχείρησης, την 

επιλογή των ιστοσελίδων και του χρόνου τοποθέτησής τους, την διαπραγμάτευση της αγοράς του 

διαφημιστικού χώρου και τελικά την τοποθέτησή τους (Jeff & Aronson, 1999). Τα τελευταία χρόνια 

μελετάται η χρήση των παραδοσιακών μέσων ως πρακτικές προώθησης ιστοσελίδων καθώς η 

εφαρμογή τους υπήρξε αποτελεσματική (Ilfelf & Winer, 2002). Ο προγραμματισμός μέσων στο 

Διαδίκτυο μπορεί επίσης να αποτελέσει ένα βραχυχρόνιο διαφημιστικό πρόγραμμα. 

- Αξιολόγηση προγράμματος – μέτρηση αποτελεσματικότητας 

Η μέτρηση αποτελεσματικότητας του προγράμματος έχει ως στόχο τη βελτιστοποίηση  επιλογών 

που χρησιμοποιήθηκαν και συνήθως περιλαμβάνει δύο στάδια:  

• τη μέτρηση αποτελεσματικότητας της ιστοσελίδας με τη χρήση ποσοτικών και ποιοτικών 

κριτηρίων 

• τη μέτρηση αποτελεσματικότητας των πρακτικών προώθησης της ιστοσελίδας.  

Εξαιτίας της ιδιαιτερότητας του μέσου ήταν αναγκαία η ανάπτυξη νέων κριτηρίων και δεικτών 

καθώς και μεθόδων μέτρησης αποτελεσματικότητας (Pavlou & Stewart, 2000). Ωστόσο, στην 

μέτρηση αποτελεσματικότητας πρέπει να αξιολογούνται όλες οι αποφάσεις και επιλογές που έγιναν 

κατά τη διάρκεια ανάπτυξης του διαφημιστικού προγράμματος καθώς λάθη μπορεί να έγιναν στον 

προσδιορισμό του κοινού-στόχου, στη διαμόρφωση του προϋπολογισμού ακόμα και στον καθορισμό 

των στόχων. 
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2.7 Χρήση και εφαρμογή της Διαδικτυακής Διαφήμισης στο Διαδικτυακό 

Μάρκετινγκ  

Το Διαδίκτυο έχει εξελιχθεί σε μια δυναμική και έντονα ανταγωνιστική αγορά και οι υπεύθυνοι του 

μάρκετινγκ με τη σειρά τους έχουν αντιληφθεί ότι πρέπει και μπορούν να εκμεταλλευτούν τη νέα 

πραγματικότητα ποικιλοτρόπως ακόμα και όταν δε χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για την εμπορία 

αγαθών και υπηρεσιών. Το Διαδικτυακό Μάρκετινγκ αναφέρεται στην εφαρμογή πολιτικών και 

πρακτικών μάρκετινγκ με τη χρήση του Διαδικτύου. Την τελευταία δεκαετία η ακαδημαϊκή 

κοινότητα και οι πρακτικοί του μάρκετινγκ μελετούν την εφαρμογή θεωριών του παραδοσιακού 

μάρκετινγκ στο Internet Μάρκετινγκ, αναλύουν την online καταναλωτική συμπεριφορά και 

αναζητούν λύσεις σε ζητήματα που απασχολούν τους καταναλωτές-χρήστες του Διαδικτύου όπως η 

προστασία προσωπικών δεδομένων και η ασφάλεια «συναλλαγών» με τις επιχειρήσεις. 

Στο νέο περιβάλλον μάρκετινγκ που έχει διαμορφωθεί δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να 

«αντιμετωπίσουν» κάθε καταναλωτή ξεχωριστά, να αναπτύξουν προϊόντα και υπηρεσίες που θα 

καλύπτουν τις προδιαγραφές του και να καθιερώσουν ένα «διάλογο» με τους πελάτες τους που 

μακροπρόθεσμα θα λειτουργήσει προς όφελος και των δύο μερών (Blattberg et al, 1994). Με 

εργαλείο το Διαδίκτυο, το μάρκετινγκ μπορεί να διεκπεραιώσει επιτυχώς τα παρακάτω (Heinen, 

1996; Kiani, 1998; Hou & Rego, 2002; Βλαχοπούλου, 2003): 

• Προσέλκυση νέων πελατών και διατήρηση των υπαρχόντων  

Με τη δημιουργία μιας εταιρικής ιστοσελίδας η επιχείρηση παρέχει λεπτομερείς, έγκυρες και 

ενημερωμένες σε τακτά διαστήματα πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντά της ενισχύοντας το 

ενδιαφέρον νέων πιθανών πελατών και την αγοραστική πρόθεση των υπαρχόντων πελατών της. 

Παράλληλα μπορεί να χρησιμοποιήσει το Διαδικτυακό της τόπο και σαν μέσο φυσικής διανομής 

προϊόντων διευρύνοντας τον κύκλο εργασιών της. 

• Εξυπηρέτηση και υποστήριξη πελατών (Customer service & support) 

Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στους πελάτες αποτελεί κυρίως θέμα πολιτικής και φιλοσοφίας 

μιας επιχείρησης που με τη βοήθεια της τεχνολογίας του Διαδικτύου επιτυγχάνεται πιο εύκολα. Ο 

πελάτης έχει τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Διαδικτυακό τόπο μιας 

επιχείρησης να επικοινωνήσει άμεσα με τους ανθρώπους της χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο ή έτοιμες φόρμες της ιστοσελίδας για να πάρει περισσότερες πληροφορίες, οδηγίες για 

τη χρήση του προϊόντος ή λύσεις σε προβλήματα που αντιμετώπισε πριν ή μετά την αγορά του. 
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• Σχεδιασμός νέων προϊόντων και επανασχεδιασμός των υπαρχόντων βάσει 

επανατροφοδότησης  

Η διαπροσωπική επαφή που δημιουργείται ανάμεσα στην επιχείρηση και τον πελάτη χάρη στην 

εφικτή με το Διαδίκτυο αλληλεπίδραση, λειτουργεί και προς όφελος της επιχείρησης που 

αναγνωρίζει τις ανάγκες των πελατών της, αρνητικές ή θετικές αντιδράσεις για νέα προϊόντα, τυχόν 

προβλήματα ή δυσαρέσκεια με τα υπάρχοντα προϊόντα, επιθυμίες για επιπλέον υπηρεσίες κατά την 

αγορά ή μετά την αγορά των προϊόντων που μπορεί να οδηγήσουν σε επαναπροσδιορισμό των 

προδιαγραφών που έχουν τεθεί κατά την παραγωγική διαδικασία. 

• Πραγματοποίηση έρευνας αγοράς 

Το Διαδίκτυο αποτελεί ανεξάντλητη πηγή πληροφοριών έρευνας αγοράς (υπάρχουν διαθέσιμες 

τουλάχιστον 2.000 βάσεις δεδομένων που συγκεντρώνουν στοιχεία ερευνών αγοράς, προϊόντος και 

κοινού). Ταυτόχρονα, η επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει το Διαδικτυακό της τόπο σαν 

εργαλείο έρευνας αγοράς δίνοντας κριτήρια στους πελάτες ή τους απλούς επισκέπτες προκειμένου 

να συμπληρώσουν φόρμες ή ερωτηματολόγια και να αντλήσει τις πληροφορίες που χρειάζεται για να 

πάρει τις ανάλογες αποφάσεις μάρκετινγκ. 

• Προβολή και διαφήμιση προϊόντων και υπηρεσιών 

Η Διαδικτυακή διαφήμιση αποτελεί την πιο συνηθισμένη και δημοφιλή εφαρμογή του Internet 

Μάρκετινγκ. Το νέο πρότυπο επικοινωνίας που καθιέρωσε το Διαδίκτυο βοήθησε στην επίτευξη του 

αντικειμενικού διαφημιστικού στόχου, δηλαδή στην επικοινωνία της σωστής πληροφορίας στο 

κατάλληλο κοινό με τρόπο πειστικό. Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου ενδυναμώνει το ρόλο 

της Διαδικτυακής διαφήμισης. Από την άλλη η Διαδικτυακή διαφήμιση «τροφοδοτεί» το 

ηλεκτρονικό εμπόριο παρέχοντας αναγνωρισιμότητα, προσελκύοντας τους πιθανούς πελάτες και 

παίζοντας το ρόλο του ενδιάμεσου στην διαπροσωπική τους επικοινωνία (σχήμα 2.8).  



 

Κεφάλαιο 2ο – Διαφήμιση στο Διαδίκτυο 45

Αναγνωρισιμότητα

Προσέλκυση

Επίσκεψη / Επικοινωνία

Αγορά

Επανάληψη αγοράς

 

Σχήμα 2.8 Μοντέλο 5 φάσεων του Μάρκετινγκ στο Web (Berthon et al, 1996) 

 

Ακόμα και οι πιο αυστηροί κριτές της Διαδικτυακής διαφήμισης αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα 

του ρόλου της στο πρόγραμμα μάρκετινγκ των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εμπορικά στο 

Διαδίκτυο. Ωστόσο, τα οφέλη της επικοινωνίας που καθιέρωσε και παρέχει η Διαδικτυακή 

διαφήμιση είναι αναγκαία για όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τους ειδικούς στόχους που έχει 

θέσει. 
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3.1 Κύκλος Ζωής Εταιρικών Διαφημιστικών Ιστοσελίδων 

Οι διαφημιστικές ιστοσελίδες αποτελούν για την πλειοψηφία της ακαδημαϊκής κοινότητας, τη 

βασική διαφημιστική μονάδα κάθε επιχείρησης στο Διαδίκτυο (Barker & Groenne,1996; Cho, 1999, 

Karson & Korgaonkar, 2001; McMillan & White, 2001) και το αντικείμενο μελέτης της παρούσας 

διατριβής. Η Macias (2003) αναφέρεται στις ιστοσελίδες με διαφημιστικό περιεχόμενο ως τον τελικό 

προορισμό της Διαδικτυακής διαφήμισης που συνδυάζει στο μεγαλύτερο βαθμό μέσα 

αλληλεπίδρασης και εφαρμογές πολυμέσων. Για τις περισσότερες επιχειρήσεις η ανάπτυξη μιας 

εταιρικής ιστοσελίδας υπήρξε η πρώτη τους «ανάμιξη» στο χώρο του Διαδικτύου (Zeff & Aronson, 

1999). Η θετική στάση των καταναλωτών απέναντι στις επιχειρήσεις που είχαν το δικό τους 

διαδικτυακό τόπο, καθώς τις θεωρούσαν περισσότερο προσανατολισμένες προς τους πελάτες, 

αξιόπιστες, υψηλής τεχνολογίας και πιο βιώσιμες (Ghose & Dou, 1998; Bush et al, 1998), 

δημιούργησε τη λανθασμένη αντίληψη ότι «μια οποιαδήποτε ιστοσελίδα είναι καλύτερη από μια 

καθόλου ιστοσελίδα» (Berthon et al, 1996). Οι Liu & Shrum (2002) περιγράφουν μια τηλεοπτική 

διαφήμιση, αντιπροσωπευτική της αντίληψης των επιχειρήσεων, η οποία μεταδόθηκε τα πρώτα 
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χρόνια ανάπτυξης και λειτουργίας των διαφημιστικών ιστοσελίδων. Στη διαφήμιση εμφανίζονται 

δύο στελέχη επιχείρησης να έχουν τον ακόλουθο διάλογο: ο ένας λέει «Πρέπει να στήσουμε μια 

εταιρική ιστοσελίδα». Ο δεύτερος ρωτάει «Για ποιο λόγο;»  και ο πρώτος απαντά «Δεν ξέρω!». 

Η ανάπτυξη ιστοσελίδων από τις επιχειρήσεις χωρίς ξεκάθαρους και συγκεκριμένους στόχους και 

χωρίς τα κατάλληλα μέσα μέτρησης της απόδοσης και της συνολικής ωφέλειας αυτής της 

επένδυσης, υπήρξε μια τακτική με πολύ μεγάλο ρίσκο, καθώς η έρευνα για το νέο διαφημιστικό 

μέσο ήταν ακόμα σε νηπιακή ηλικία και η τεχνολογία που έπρεπε να χρησιμοποιηθεί άγνωστη στους 

περισσότερους πρακτικούς της διαφήμισης (Hoffman & Novak, 1996; Rossiter & Bellman, 1999). 

Οι πρώτες μετρήσεις ανταπόκρισης του κοινού στο νέο μέσο και η πεποίθηση των χρηστών ότι οι 

εταιρικές ή διαφημιστικές ιστοσελίδες αντικατοπτρίζουν σε μεγάλο βαθμό την «εικόνα» της 

επιχείρησης, οδήγησαν σε αύξηση της ζήτησης για περισσότερη «έρευνα» και «γνώση» σχετικά με 

το πώς οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια αποτελεσματική διαφημιστική 

παρουσία με τη χρήση των ιστοσελίδων. 

Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν πολλοί όροι που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τις 

εταιρικές ιστοσελίδες με διαφημιστικό περιεχόμενο (πίνακας 3.1). Επιπλέον, έχουν δοθεί αρκετοί 

ορισμοί για να ερμηνεύσουν τη λειτουργία τους. Οι Dreze & Zufrygen (1997) ορίζουν τη 

διαφημιστική ιστοσελίδα ως μια «συλλογή ιστοσελίδων που περιλαμβάνει πληροφορίες για ένα 

συγκεκριμένο προϊόν, διαφημιστικό περιεχόμενο, καθώς και την πιθανότητα ανταλλαγής 

πληροφοριών επί πληρωμή». Ο συγκεκριμένος ορισμός επιβεβαιώνει την αρχική χρήση των 

πρωτοεμφανιζόμενων διαφημιστικών ιστοσελίδων ως πηγών μεγάλης ποσότητας πληροφοριών γύρω 

από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εκάστοτε επιχείρησης, χάρη στην τεχνολογία του 

«υπερκειμένου». Οι Ghose & Dou (1998) ορίζουν τις ιστοσελίδες με διαφημιστικό περιεχόμενο «ως 

εταιρικές ιστοσελίδες που παρέχουν μια «εικονική» παρουσία της εκάστοτε εταιρίας και των 

προσφορών της», προσδίδοντας σε αυτές μια επιπλέον διάσταση η οποία είναι δυνατή με τη χρήση 

πολυμέσων και ξεφεύγει από τα πλαίσια της συμβατικής τους μέχρι τότε χρήσης ως απλά μέσα 

μετάδοσης πληροφοριών (Ηο, 1997).  

 

Web Ads 

“Target – Advertisements” 

Brand Web Sites 

Corporate Web Sites 
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Πίνακας 3.1 Χρησιμοποιούμενοι όροι Εταιρικών Διαφημιστικών Ιστοσελίδων στη Διεθνή 

Βιβλιογραφία 

Στις αρχές της νέας χιλιετίας, μετά από δέκα χρόνια εφαρμογής αυτής της μορφής Διαδικτυακής 

διαφήμισης, και καθώς οι επιχειρήσεις και οι πρακτικοί της διαφήμισης έχουν ήδη αντιληφθεί τις 

εξαιρετικές δυνατότητες του μέσου αποκτώντας την απαραίτητη τεχνογνωσία, οι διαφημιστικές 

ιστοσελίδες αποτελούν πλέον ολοκληρωμένα εργαλεία μάρκετινγκ και πολλές φορές σημεία 

πώλησης εταιρικών προϊόντων και υπηρεσιών (Heinen, 1996). Οι Azzone et al (2000) προσδίδουν 

τρεις βασικές διαστάσεις στις εταιρικές διαφημιστικές ιστοσελίδες υποστηρίζοντας ότι πρόκειται 

βασικά για ένα δι-επικοινωνιακό εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να 

επικοινωνήσουν άμεσα με τους πελάτες τους, να πουλήσουν online τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 

τους και το πιο σημαντικό να παράσχουν υποστήριξη μετά τις πωλήσεις.  

Ο ορισμός των Hwang et al (2003) ερμηνεύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη λειτουργία και τους 

στόχους των διαφημιστικών ιστοσελίδων όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί σήμερα (σχήμα 3.1): 

πρόκειται για «εταιρικές ιστοσελίδες οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να συνδυάσουν πολλαπλές 

λειτουργίες, όπως η παροχή πληροφοριών, η ανάπτυξη στρατηγικών προώθησης της εικόνας και των 

προϊόντων της επιχείρησης καθώς επίσης και λειτουργίες άμεσης ή έμμεσης πώλησης  των 

τελευταίων». 

Internet Advertising Sites 

Interactive Advertising Sites 

Internet Presence Sites 

Advertising Presence Sites 

Advertising Web Sites 

Marketing Web Sites 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

Κανάλι
Πωλήσεων

Εργαλείο
Μάρκετινγκ

Διαφημιστικό
μέσο

 
Σχήμα 3.1 Λειτουργίες Διαφημιστικής Ιστοσελίδας (Hwang et al, 2003) 

Η σημαντικότητα των διαφημιστικών ιστοσελίδων σε σχέση με τις υπόλοιπες μορφές Διαδικτυακής 

διαφήμισης έγκειται στα σημεία που τη διαφοροποιούν από τις τελευταίες. Σε αντίθεση με τα 

διαφημιστικά πλαίσια και τα interstitials όπου η έκθεση του κοινού στο διαφημιστικό μήνυμα είναι 

τυχαία ή συμπτωματική, στις διαφημιστικές ιστοσελίδας η έκθεση γίνεται μετά από πρωτοβουλία 

του ίδιου του χρήστη που επιλέγει το χρόνο και τη διάρκεια της επίσκεψής του στην ιστοσελίδα 

(Rodgers & Thorson, 2000). Επιπλέον, οι υπεύθυνοι του μάρκετινγκ έχουν απεριόριστο χρόνο και 

χώρο να επικοινωνήσουν τα διαφημιστικά τους μηνύματα (Hwang et al, 2003). Τέλος, η δυνατότητα 

για άμεση επανατροφοδότηση (feedback) στοιχείο απαραίτητο στο επικοινωνιακό μοντέλο της 

διαφήμισης, είναι επιτεύξιμη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέσα στα πλαίσια της διαφημιστικής 

ιστοσελίδας, στο βαθμό που ο επισκέπτης μπορεί να «αντιδράσει» στα μηνύματα μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την επιχείρηση ή συμπληρώνοντας μια φόρμα επικοινωνίας (Liu & 

Shrum, 2002). 

Η εξέλιξη των διαφημιστικών ιστοσελίδων στο πέρασμα των χρόνων έχει αποδείξει ότι η 

μονοδιάστατη χρήση της ως απλό μέσο μετάδοσης πληροφοριών σχετικών με την επιχείρηση και τα  

προϊόντα της, «υποτιμά» τις «διαδραστικές» δυνατότητες του μέσου και οδηγεί σε μια καθόλου ή 

ελάχιστη ανταγωνιστική πολιτική μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο. Ο Ducoffe (1996) από πολύ νωρίς 

προέβλεψε ότι ο χώρος του Διαδικτύου θα εξελιχθεί σε μια «άγρια ζούγκλα» μέσα στην οποία οι 

επιχειρήσεις εκτός από τον ανταγωνισμό θα έχουν να αντιμετωπίσουν ένα πολύ δύσκολο, και ολοένα 
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και περισσότερο εξειδικευμένο κοινό, στο να αναζητά τον καλύτερο για αυτό Διαδικτυακό τόπο. Η 

ανάπτυξη αποτελεσματικών εταιρικών ιστοσελίδων με διαφημιστικό περιεχόμενο αποτελεί μια από 

τις μεγαλύτερες προκλήσεις των υπευθύνων μάρκετινγκ και διαφήμισης και σύμφωνα με τους 

Hoffman  et al (1995) το μέλλον της διαφήμισης και του μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο. 

Ένας τρόπος να αποσαφηνιστεί η λειτουργία μιας διαφημιστικής ιστοσελίδας είναι η περιγραφή των 

σταδίων ανάπτυξής της. Οι Buchanan & Lukaszewski (1997) παρομοιάζουν τις διαφημιστικές 

ιστοσελίδες με εταιρίες που πρέπει να βασίζονται σε προσεκτικό σχεδιασμό, ανάλυση των αναγκών 

της αγοράς και προμελετημένο χρονικό προγραμματισμό (σελ.3). Επιπλέον, αναγνωρίζουν την 

ύπαρξη «κύκλου ζωής» για κάθε ιστοσελίδα ο οποίος αποτελείται από τέσσερις φάσεις: το 

σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή και τη λειτουργία (σχήμα 3.2). 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΜΕΤΡΗΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΞΕΛΙΞΗ

«ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ» ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 
Σχήμα 3.2 «Κύκλος Ζωής» Εταιρικής Διαφημιστικής Ιστοσελίδας (Buchanan & Lukaszewski 

(1997) 

Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη και λειτουργία εταιρικών ιστοσελίδων με διαφημιστικό 

περιεχόμενο και άλλων με τη μορφή ηλεκτρονικών καταστημάτων αποτελεί αντικείμενο του project 

management (διαχείριση έργου), καθώς είναι μια διαδικασία που πρέπει να πραγματοποιηθεί με 

αποτελεσματικό και επαγγελματικό τρόπο (Taylor et al, 2001). Ωστόσο, η έρευνα γύρω από τον 

σχεδιασμό μιας διαφημιστικής ιστοσελίδας μέχρι τώρα επικεντρώνεται κυρίως στην ανάπτυξη 

λογισμικού (προγραμματιστικών εργαλείων) για την υλοποίησή τους και λιγότερο στη μεθοδολογία 

ανάπτυξης τους και στην ουσιαστική εκπαίδευση των πρακτικών που ασχολούνται με το 
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συγκεκριμένο αντικείμενο (Taylor et al, 2001). Οι Abels at al (1999) επισημαίνουν ότι η ακαδημαϊκή 

κοινότητα δεν έχει ασχοληθεί σοβαρά με τη διαμόρφωση ενός μεθοδολογικού μοντέλου ανάπτυξης 

Web ιστοσελίδων. Επιπλέον, το περιεχόμενο και οι λειτουργίες των διαφημιστικών ιστοσελίδων 

έχουν εγείρει νομικά ζητήματα όπως είναι η κατοχύρωση πνευματικής ιδιοκτησίας, που πρέπει να 

ληφθούν σοβαρά υπόψη κατά τη διαδικασία υλοποίησης (English, 1997). 

O «κύκλος ζωής» των διαφημιστικών ιστοσελίδων περιγράφεται αναλυτικά στις επόμενες ενότητες 

του κεφαλαίου και περιλαμβάνει τα πρώτα και τελευταία στάδια ανάπτυξης και λειτουργίας των 

ιστοσελίδων με σκοπό να μας εισάγει στο πρόβλημα της μέτρησης αποτελεσματικότητας 

διαφημιστικών ιστοσελίδων που αποτελεί και το αντικείμενο της παρούσας διατριβής. 

 

3.2 Σχεδιασμός Εταιρικής Διαφημιστικής Ιστοσελίδας  

Για τις εταιρείες που η διαφημιστική ιστοσελίδα αποτελεί μέσο για την επίτευξη επιχειρησιακών 

στόχων και επομένως ένα έργο με μακροπρόθεσμη διάρκεια, ο σχεδιασμός της είναι μια πολύπλοκη 

και χρονοβόρα διαδικασία που προϋποθέτει εκτεταμένη έρευνα, καθορισμό συγκεκριμένων στόχων, 

ανάπτυξη μεθοδολογίας και χρονοδιαγράμματος και τελικά δημιουργία ποσοτικών και ποιοτικών 

κριτηρίων μέτρησης αποτελεσματικότητας και αξιολόγησης. Ο σχεδιασμός πρέπει να γίνεται με 

επαγγελματικό τρόπο και προϋποθέτει ότι οι υπεύθυνοι ενός τέτοιου έργου οφείλουν να είναι 

γνώστες τόσο της τεχνολογίας του Διαδικτύου και των προγραμματιστικών εργαλείων που έχουν 

αναπτυχθεί, όσο και των επιχειρησιακών διαδικασιών και δραστηριοτήτων μάρκετινγκ (Taylor et, 

2001). Ωστόσο, έρευνες έχουν δείξει ότι η ανάληψη του σχεδιασμού και της ανάπτυξης συνολικά 

μιας διαφημιστικής ιστοσελίδας γίνεται στα πλαίσια του εσωτερικού περιβάλλοντος μιας 

επιχείρησης (in-house development), ακόμα και όταν το προσωπικό δεν έχει τα κατάλληλα 

προσόντα ή τα απαραίτητα εργαλεία ( SBR, 1997; Cunliffe, 2000). 

Ανεξάρτητα από το αν η ανάπτυξη της διαφημιστικής ιστοσελίδας γίνει από τα ίδια τα στελέχη της 

επιχείρησης ή από εξωτερικούς συνεργάτες - επαγγελματίες στο συγκεκριμένο αντικείμενο, στην 

πρώτη φάση του «κύκλου ζωής» μιας διαφημιστικής ιστοσελίδας οι υπεύθυνοι μάρκετινγκ και 

διαφήμισης της επιχείρησης κατέχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Σε αυτή τη φάση θα 

αναγνωρισθούν οι ανάγκες και θα τεθούν οι στόχοι που η επιχείρηση θα πραγματώσει με την 

υιοθέτηση του Παγκόσμιου Ιστού ως μέσου προβολής, και θα πρέπει να συγκεντρωθούν όλες οι 

απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν στο κοινό του μέσου, τη δράση τον ανταγωνιστών στον ίδιο 

χώρο, προσδιορίζοντας μια συγκεκριμένη πολιτική προώθησης και προβολής (Cunliffe, 2000). Οι 

Buckanan & Lukaszewski (1997) αναλύουν την πρώτη φάση του σχεδιασμού στα ακόλουθα στάδια: 
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καθορισμός στόχων, ανάλυση κοινού, επιλογή κατάλληλου περιεχομένου και επιλογή στρατηγικής 

προβολής (σχήμα 3.3). 

ΣΤΑΔΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ - ΣΤΟΧΟΥ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

 
Σχήμα 3.3 Στάδια Σχεδιασμού Διαφημιστικής Ιστοσελίδας 

3.2.1 Καθορισμός Στόχων Διαφημιστικής Ιστοσελίδας 

Το βασικό κίνητρο που οδήγησε τις επιχειρήσεις στην ανάπτυξη δικών τους εταιρικών ιστοσελίδων 

για την προβολή των προϊόντων τους ήταν το γεγονός ότι θα μπορούσαν να αποτελέσουν μέσο για 

την επίτευξη συγκεκριμένων επιχειρησιακών στόχων που δε θα μπορούσαν να επιτευχθούν με 

κάποια άλλη μορφή Διαδικτυακής διαφήμισης, όπως είναι τα πλαίσια και το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο ή μέσα από ιστοσελίδες – χορηγούς διαφημιστικού περιεχομένου (sponsored 

advertising web sites) (Williamson, 1997). 

Σύμφωνα με τους Pavlou & Stewart (2000), οι στόχοι της Διαδικτυακής Διαφήμισης μπορεί να είναι 

παρόμοιοι με αυτούς της παραδοσιακής διαφήμισης όπως είναι για παράδειγμα (Bendixen, 1993): 

• η αύξηση των επιπέδων αναγνωρισιμότητας (awareness) για μια μάρκα (brand) ή ένα προϊόν 

• η ενημέρωση των πελατών για τα χαρακτηριστικά και τα οφέλη ενός προϊόντος ή μιας μάρκας 

• η δημιουργία θετικών αντιλήψεων και εντυπώσεων για το προϊόν ή την μάρκα 

• η επίτευξη της πολυπόθητης «προτίμησης» για το προϊόν ή την μάρκα 

• η αγοραστική απόφαση των πελατών ως αποτέλεσμα της «πειθούς».  
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Ωστόσο, οποιαδήποτε επιχείρηση έχει αντιληφθεί τη μοναδικότητα και δυναμικότητα του νέου 

μέσου, οφείλει να διευρύνει τους στόχους της και να επιδιώξει την ενεργή συμμετοχή των πελατών 

κατά την έκθεση τους στο διαφημιστικό μήνυμα μιας ιστοσελίδας, με απώτερο σκοπό την αύξηση 

των επιπέδων «ικανοποίησης» και εμπιστοσύνης και την ανταλλαγή πληροφοριών και από τις δύο 

πλευρές. 

O Upshaw (1995) τονίζει ότι η επιχείρηση μέσω της διαφημιστικής ιστοσελίδας μπορεί να 

ενδυναμώσει τη μάρκα (brand) προϊόντος και να αυξήσει τα επίπεδα «πίστης» και αφοσίωσης των 

πελατών, στόχος που δε μπορεί να επιτευχθεί με καμιά άλλη μορφή παραδοσιακής διαφήμισης. Οι 

Hoffman & Novak (1995) αναφέρουν ότι βασικός στόχος των επιχειρήσεων που αναπτύσσουν τη 

δική τους ιστοσελίδα θα πρέπει να είναι ο ενεργός ρόλος των πελατών στην διαδικασία του 

μάρκετινγκ, επισημαίνοντας με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα χρήσης της ιστοσελίδας ως 

ολοκληρωμένου εργαλείου μάρκετινγκ και όχι μόνον ως μέσου προβολής και εκτεταμένης 

πληροφόρησης. 

Υπάρχει ενδεχομένως μια μεγάλη κλίμακα στόχων της διαφημιστικής ιστοσελίδας, οι οποίοι μπορεί 

να είναι καθαρά διαφημιστικοί όπως η προβολή των προϊόντων, αλλά και στόχοι μάρκετινγκ όπως η 

παροχή υπηρεσιών «υποστήριξης» στους πελάτες ακόμα και η online πώληση των προϊόντων 

(Ghose & Dou, 1998). Συγκεκριμένα, στόχοι μιας διαφημιστικής εταιρικής ιστοσελίδας μπορεί να 

είναι οι ακόλουθοι (Heinen, 1996; Buchanan & Lukaszewski, 1997; IAB, 1999; Zeff & Aronson, 

1999; Azzone et al, 2000) (σχήμα 3.4): 

• απαντήσεις σε ερωτήματα που πιθανότατα απασχολούν τους πιθανούς αγοραστές 

• επίδειξη προϊόντων και υπηρεσιών 

• διεξαγωγή έρευνας μάρκετινγκ και κοινού με τη συμπλήρωση online φόρμας από τους 

επισκέπτες   

• πώληση προϊόντων υπηρεσιών  

• ανάπτυξη βάσης δεδομένων των αγοραστών της επιχείρησης 

• ενημέρωση μετόχων και επενδυτών της επιχείρησης 

• παροχή και βελτίωση συστήματος «υποστήριξης πελατών» (customer support)  

• προώθηση και έλεγχος διαφορετικών πολιτικών τιμολόγησης, προβολής και προώθησης 

• προσέγγιση κοινού που δεν παρακολουθεί τα παραδοσιακά μέσα προβολής και διαφήμισης. 
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• αύξηση 
αναγνωρισιμότητας (brand 
awareness)
• βελτίωση εικόνας 
(image) επιχείρησης / 
προϊόντων
• δημιουργία θετικής 
αντίληψης (positive 
attitude)

• ενθάρρυνση 
«αφοσίωσης» πελατών 
(brand loyalty)

• επίδειξη προϊόντων / 
υπηρεσιών
• παροχή υπηρεσιών 
«υποστήριξης» πελατών 
(customer support)
• παροχή νέων καναλιών 
επικοινωνίας

• ενημέρωση μετόχων & 
επενδυτών

• έρευνα μάρκετινγκ
• έλεγχος/δοκιμή νέων 
πολιτικών μάρκετινγκ

• πώληση προϊόντων & 
υπηρεσιών

• κατασκευή βάσης 
δεδομένων πελατών

• αύξηση 
«επαναλαμβανόμενης 
αγοράς» (repeat 
purchase)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ

ΣΤΟΧΟΙ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ

 
Σχήμα 3.4 Στόχοι Εταιρικής Ιστοσελίδας Διαφημιστικής 

Οι στόχοι της διαφημιστικής ιστοσελίδας πρέπει να έχουν άμεση σχέση με την κατηγορία 

προϊόντος που προωθείται σε αυτή κάτι που θα αναλυθεί διεξοδικά σε επόμενο κεφάλαιο. Για 

ορισμένες κατηγορίες προϊόντων, όπως για παράδειγμα για τα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, η 

ιστοσελίδα εκπληρώνει κυρίως στόχους προβολής και διαφήμισης, ενώ για προϊόντα επιλογής η 

παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ενδεχομένως να αποτελεί πρωταρχικό στόχο και λειτουργία της 

διαφημιστικής ιστοσελίδας. 

Επειδή οι στόχοι της διαφημιστικής ιστοσελίδας θα αποτελέσουν κριτήρια για την αξιολόγησή 

της μετά το στάδιο της πλήρης εφαρμογής, θα πρέπει να είναι σαφώς ορισμένοι είτε είναι 

ποιοτικοί, είτε είναι ποσοτικοί δηλαδή μετρήσιμοι με οικονομικά μεγέθη (Buchanan & 

Lukaszewski, 1997). Επιπλέον, θα αποτελέσουν τη βάση για αποφάσεις που αφορούν στο 

σχεδισμό, όπως είναι η επιλογή των χρωμάτων, του ύφους της «γλώσσας», των λειτουργιών, των 

πληροφοριών που θα ενσωματωθούν στην ιστοσελίδα που θα παρθούν στα επόμενα στάδια της 

ανάπτυξης και εφαρμογής. 
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3.2.2 Ανάλυση Κοινού – Στόχου  

Ένα στοιχείο – κλειδί κατά το σχεδιασμό της διαφημιστικής ιστοσελίδας είναι ότι θα πρέπει να 

ικανοποιεί τους επιχειρησιακούς στόχους της επιχείρησης, αλλά και τις ανάγκες των επισκεπτών και 

πιθανών αγοραστών (Cunliffe, 2000). Για να συμβεί αυτό η επιχείρηση θα πρέπει να προσδιορίσει το 

κοινό του Διαδικτύου που την ενδιαφέρει να προσεγγίσει ως κομμάτι της αγοράς – στόχου και να 

γνωρίσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, τις ανάγκες, τις επιθυμίες και τις απαιτήσεις τους σε 

σχέση με τη διαφημιστική παρουσία της επιχείρησης. Όπως ακριβώς μια επιχείρηση είναι αδύνατο 

να προσεγγίσει συνολικά το κοινό της τηλεόρασης με μια τηλεοπτική διαφήμιση, έτσι και μια 

ιστοσελίδα δε μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης για όλους τους χρήστες του Διαδικτύου και δε θα 

πρέπει αυτό να είναι στόχος της επιχείρησης. 

Οι υπεύθυνοι του μάρκετινγκ θα πρέπει πριν προχωρήσουν στην ανάλυση του κοινού – στόχου της 

ιστοσελίδας να κατανοήσουν ότι το κοινό του Διαδικτύου «συμπεριφέρεται» διαφορετικά από το 

κοινό των παραδοσιακών μέσων. Τα τελευταία χρόνια τα κίνητρα, η συμπεριφορά και η ανάλυση 

των αναγκών του κοινού του Διαδικτύου αποτελεί αντικείμενο εκτεταμένης έρευνας στην 

ακαδημαϊκή κοινότητα (Korgaonkar & Wolin, 1999; Rodgers & Sheldon, 2002; Sheeman, 2002; 

Donthou & Garcia, 1999). Ωστόσο, είναι πολλοί αυτοί που θεωρούν ότι η έρευνα βρίσκεται σε 

νηπιακή ηλικία (Gaw, 1999; Rodgers & Sheldon, 2002). Είναι βέβαιο όμως πως με το πέρασμα του 

χρόνου οι χρήστες του Διαδικτύου έχουν γίνει «περισσότερο ώριμοι, πολύπλοκοι και ευφυείς» 

(Pereira, 2000). 

Οι Buchanan & Lukaszewski (1997) προτείνουν τον καθορισμό κοινού πρωταρχικής σπουδαιότητας 

και κοινού δευτερεύουσας σπουδαιότητας, οι οποίοι μπορεί να είναι (σχήμα 3.5): 

• υπάρχοντες πελάτες  

• πιθανοί αγοραστές 

• surfers 

• συνεργάτες και προμηθευτές 

• μέτοχοι  

• ανταγωνιστές κ.α. 

Κοινό – στόχος μιας διαφημιστικής ιστοσελίδας τις περισσότερες φορές είναι οι πιθανοί αγοραστές 

των προϊόντων της που πραγματοποιούν έρευνα αγοράς στο Διαδίκτυο πριν πάρουν την αγοραστική 

απόφαση, τρέχοντες πελάτες της επιχείρησης που επισκέπτονται την ιστοσελίδα για να 

επικοινωνήσουν με την επιχείρηση ή να εξυπηρετηθούν μετά την πώληση, άτομα που κάνουν 
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περιήγηση στο Διαδίκτυο και θα μπορούσαν να παίξουν το ρόλο των «διαμορφωτών γνώμης» στους 

υπόλοιπους χρήστες του Διαδικτύου. 

ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ

ΠΙΘΑΝΟΙ
ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ

SURFERS

ΚΟΙΝΟ - ΣΤΟΧΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ
ΚΟΙΝΟ - ΣΤΟΧΟΣΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΜΕΤΟΧΟΙ / 

ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ / 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

 
Σχήμα 3.5 Προσδιορισμός Κοινού – Στόχου Εταιρικής Διαφημιστικής Ιστοσελίδας 

Μετά τον καθορισμό των στόχων οι υπεύθυνοι της διαφήμισης θα πρέπει να προχωρήσουν  στην 

ανάλυση του κοινού που σημαίνει προσδιορισμός των κινήτρων του κοινού, του επιπέδου 

τεχνογνωσίας που το χαρακτηρίζει, ανάλυση των αναγκών και των προσδοκιών του, αναγνώριση 

των επιθυμιών του. Η αναγνώριση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του κοινού μπορεί να 

οδηγήσουν σε αναθεώρηση ή περαιτέρω ανάλυση των στόχων της ιστοσελίδας και να καθορίσουν το 

περιεχόμενο και τη λειτουργία της ιστοσελίδας και τη στρατηγική προώθησης της ιστοσελίδας στο 

Διαδίκτυο και στα παραδοσιακά μέσα διαφήμισης. Παρά τη σημαντικότητά της ανάλυσης του 

κοινού οι επιχειρήσεις προχωρούν στην ανάπτυξη του Διαδικτυακού τους τόπου χωρίς την 

απαραίτητη έρευνα κοινού (Gartner Group, 1995). Μια ιστοσελίδα που δεν ικανοποιεί τις ανάγκες 

του κοινού στόχου είναι μάλλον απίθανο να οδηγήσει σε ικανοποίηση των επιχειρησιακών στόχων 

(Cunliffe, 2000).  

 

3.2.3 Επιλογή Κατάλληλου Περιεχομένου 

Για την ακαδημαϊκή κοινότητα οι επισκέπτες μιας διαφημιστικής ιστοσελίδας ή ενός ηλεκτρονικού 

καταστήματος είναι κυρίως «καταναλωτές» πληροφοριών (Koivumaki, 2001) και επομένως η  
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ποιότητα και η δομή της πληροφορίας στα πλαίσια της ιστοσελίδας  είναι εξαιρετικής σημασίας. 

Επίσης για τους «ειδικούς» στον Παγκόσμιο Ιστό και τους σχεδιαστές ιστοσελίδων το περιεχόμενο 

είναι το στοιχείο που θα κρίνει την επιτυχία ή αποτυχία μιας διαφημιστικής ιστοσελίδας (Heinen, 

1996). 

Ο Perreira (2000) επισημαίνει πως ο καθορισμός των πληροφοριών που θα περιληφθούν τελικά στην 

ιστοσελίδα και του τρόπου που θα παρουσιαστούν αυτές οι πληροφορίες σε ένα κοινό με ετερογενή 

χαρακτηριστικά είναι μια πολύ δύσκολη και πολύπλοκη διαδικασία. Οι αποφάσεις που πάρθηκαν 

στα προηγούμενα στάδια θα διευκολύνουν την απόφαση του «τί» και «πώς», καθώς βασικός στόχος 

είναι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας να ικανοποιεί τις ανάγκες και επιθυμίες του κοινού (όπως 

αυτές έχουν προσδιοριστεί στην ανάλυση κοινού) και ταυτόχρονα να εξυπηρετούνται οι στόχοι της 

επιχείρησης  (Cunliffe, 2000). 

Οι Azzone et al (2000) αναφέρουν ότι το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

- πληροφορίες για την επιχείρηση: γενικές πληροφορίες όπως είναι η αποστολή, η στρατηγική 

και οι δραστηριότητές της επιχείρησης και συμπληρωματικές πληροφορίες που αφορούν σε 

χρηματοοικονομικές της δραστηριότητες, δελτία τύπου, νέα για τους μετόχους, επιχορηγήσεις 

και κοινωνικά προγράμματα, ανακοινώσεις σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού κ.α. 

- πληροφορίες για το προϊόν και τις υπηρεσίες: χαρακτηριστικά και ιδιότητες προϊόντων, 

οδηγίες χρήσης, σημεία πώλησης, κατάλογοι προϊόντων κ.α. 

Η κατάλληλη «ποσότητα» της παρεχόμενης πληροφορίας, αλλά και η ποιότητά της αποτελούν δύο 

από τις βασικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρεί το περιεχόμενο κάθε ιστοσελίδας. Όσον αφορά 

στην ποσότητα της πληροφορίας, στο Διαδίκτυο με τη χρήση του υπερκειμένου μπορεί να είναι 

απεριόριστη. Ωστόσο, ο Maroney (1997) τονίζει ότι το υπερκείμενο όσο εύκολα «απελευθερώνει το 

κείμενο από τη γραμμικότητα», το ίδιο εύκολα μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα κατανόησης 

(με την παροχή περιττής πληροφορίας) και προσανατολισμού (εξαιτίας της κακής δομής της 

πληροφορίας). Η ποιότητα της πληροφορίας σύμφωνα με τους Webb & Webb (2004) ορίζεται από 

τέσσερις διαστάσεις: προσβασιμότητα (αναφέρεται στην εύκολη πρόσβαση και ασφάλεια της 

πληροφορίας), παρουσίαση ή αναπαράσταση (αφορά στη σαφήνεια, ερμηνεία και συνέπεια της 

πληροφορίας), καταλληλότητα (που επιτυγχάνεται με την παροχή ολοκληρωμένων, συναφών και 

επίκαιρων πληροφοριών) και τέλος εγγενή χαρακτηριστικά (που καθορίζουν την εγκυρότητα, 

ακρίβεια, αντικειμενικότητα και πειστικότητα της πληροφορίας). 
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Η πλειοψηφία των χρηστών εξακολουθεί να θεωρεί το Διαδίκτυο πρωτίστως πληροφοριακό μέσο 

και την εκάστοτε ιστοσελίδα σημαντική πηγή πληροφοριών. Επιπλέον, οι αυξημένες απαιτήσεις των 

χρηστών (που αποτελούν φυσική απόρροια της μεγαλύτερης εμπειρίας τους στη χρήση του μέσου) 

και η αλλαγή του «σκηνικού» με την δυνατότητα αγοράς «περιεχόμενου» από έγκυρες ιστοσελίδες 

(ηλεκτρονικές δημοπρασίες, συγκρίσεις προϊόντων κ.α.) (Dou, 2004), δημιουργεί υψηλές 

προδιαγραφές για την παρεχόμενη πληροφορία, την οργάνωσή της στα πλαίσια της ιστοσελίδας και 

τον τρόπο παρουσίασή της με τη χρήση πολυμεσικών εφαρμογών. 

 

3.2.4 Επιλογή Στρατηγικής Προώθησης 

Ενδεχομένως μια επιχείρηση τελικά να αναπτύξει μια ιστοσελίδα αξιόλογη και σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις και προσδοκίες του κοινού-στόχου. Είναι πολύ πιθανό όμως οι επισκέπτες της να είναι 

ελάχιστοι αν δεν κοινοποιηθεί η ύπαρξη της ιστοσελίδες στους χρήστες του Διαδικτύου και 

γενικότερα στους πιθανούς πελάτες της επιχείρησης. Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη ενότητα, οι 

ιστοσελίδες αποτελούν ίσως τη μοναδική μορφή διαφήμισης (παραδοσιακής και Διαδικτυακής) που 

πρέπει να προβληθεί και να διαφημιστεί προκειμένου να επικοινωνήσει το διαφημιστικό μήνυμα στο 

κοινό. Επομένως, είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα προώθησης της 

ιστοσελίδας με την υιοθέτηση επιλογών που θα κοινοποιούν αλλά και θα προσελκύουν επισκέπτες 

δημιουργώντας την πολυπόθητη «κίνηση» (traffic) στον εταιρικό Διαδικτυακό τόπο. 

Σύμφωνα με τους Buchanan & Lukaszewski (1997) το πρόγραμμα προώθησης οφείλει να 

περιλαμβάνει δραστηριότητες προβολής στο Διαδίκτυο και έξω από αυτό με τη χρήση ή καλύτερα 

τη συμβολή παραδοσιακών μορφών διαφήμισης (σχήμα 3.6). Συγκεκριμένα, οι online επιλογές 

περιλαμβάνουν  

- Δωρεάν συνδέσμους (free links) με την εγγραφή σε μηχανές αναζήτησης όπως το Yahoo, 

Google και In.gr (με σκοπό την εμφάνιση του συνδέσμου της ιστοσελίδας σε σχετικές με τα 

προϊόντα και την επιχείρηση αναζητήσεις) ή με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

(τοποθέτηση συνδέσμου στο ηλεκτρονικό μήνυμα) 

- Ανταλλαγή συνδέσμων (traded links). Η τοποθέτηση συνδέσμου σε ιστοσελίδα προμηθευτή, 

πωλητή και άλλων μη ανταγωνιστικών μονάδων με αντάλλαγμα την τοποθέτηση δικούς τους 

συνδέσμου σε σημείο της εταιρικής ιστοσελίδας 

- Συνδέσμους επί πληρωμή.  Αυτή η κίνηση προώθησης περιλαμβάνει την τοποθέτηση 

συνδέσμων κειμένου (text links), διαφημιστικών “πλαισίων” (ad banners) και κουμπιών (ad 

buttons) και την εμφάνιση interstitials για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και κατόπιν 
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οικονομικής συμφωνίας σε ιστοσελίδες που παρουσιάζουν μεγάλη κίνηση ή παρουσιάζουν 

μεγάλο βαθμό συνάφειας με την επιχείρηση και τα προϊόντα. Σημαντικότερη συμβολή στη 

δημιουργία κίνησης φαίνεται να έχει η χρήση των διαφημιστικών “πλαισίων” που θεωρείται η 

δημοφιλέστερη και αποτελεσματικότερη online πολιτική προβολής (Briggs & Hollis, 1997).  

Η υιοθέτηση offline μορφών προβολής περιλαμβάνει: 

- Χρήση παραδοσιακών μέσων. Αναφέρεται στην τοποθέτηση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης 

της ιστοσελίδας (URL) στις έντυπες και τηλεοπτικές διαφημίσεις, στις συσκευασίες 

προϊόντων, στους καταλόγους προϊόντων, στην άμεση ηλεκτρονική αλληλογραφία ακόμα και 

στα οχήματα που χρησιμοποιεί η επιχείρηση για τη διανομή των προϊόντων της κ.α. Οι 

Maddox & Mehta (1997) επιβεβαιώνουν ότι η τοποθέτηση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης σε 

παραδοσιακές διαφημίσεις επηρεάζει την αντίληψη και στάση του κοινού απέναντι στην 

επιχείρηση και στη μάρκα. Συγκεκριμένα, η έρευνα τους κατέδειξε ότι η πλειοψηφία του 

κοινού κρίνει τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνουν την ηλεκτρονική διεύθυνση στις 

διαφημίσεις τους ως υπερσύγχρονες, προσανατολισμένες στις ανάγκες του πελάτη για 

ενημέρωση του που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος υψηλής τεχνολογίας 

που έχει διαμορφωθεί. Επιπλέον, το ένα τέταρτο μη χρηστών του Διαδικτύου ήταν πολύ 

πιθανό να επισκεφθεί την ιστοσελίδα μέσα σε ένα μήνα. Ο Bellizi (2000) επίσης επισημαίνει 

την αποτελεσματικότητα της χρήσης παραδοσιακών μεθόδων στην «χειραγώγηση» των 

πελατών και στη δημιουργία νέων επισκεπτών της ιστοσελίδας. Ωστόσο, θα πρέπει να 

επισημανθεί η δυσκολία ελέγχου της αποτελεσματικότητας αυτών των μεθόδων. 

- Word of mouth. Αναφέρεται στην πληροφόρηση για την ύπαρξη της ιστοσελίδας που 

προκύπτει από τη συζήτηση ή το «θόρυβο» που θα γίνει γύρω από την ιστοσελίδα από 

χρήστες που επισκέπτονται πολύ συχνά την ιστοσελίδα και όντας ικανοποιημένοι από τη 

λειτουργία της, ενημερώνουν φίλους και γνωστούς για την ύπαρξη της και τον τρόπο 

πρόσβασης σε αυτή (Ilfeld & Winer, 2002). Η οικειότητα των καταναλωτών με τη μάρκα 

είναι πολύ πιθανόν να οδηγήσει σε μεγαλύτερη συμμετοχή του word-of-mouth στην «κίνηση 

της ιστοσελίδας). 
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Σχήμα 3.6 Στρατηγικές Προώθησης Εταιρικών Ιστοσελίδων 

Οι Ilfeld & Winer (2002) επισημαίνουν ότι στόχος της στρατηγικής προώθησης θα πρέπει να είναι η 

αύξηση της αναγνωρισιμότητας της ιστοσελίδας και η παρακίνηση των χρηστών να την επισκεφτούν 

έστω και μια φορά. Αντίθετα, η αύξηση της «πίστης» των επισκεπτών στην ιστοσελίδα και στη 

μάρκα είναι αποτέλεσμα εκτεταμένης χρήσης μιας ιστοσελίδας που ικανοποιεί τις ανάγκες των 

επισκεπτών. 

 

3.3 Παραγωγή Διαφημιστικής Ιστοσελίδας  

Στο στάδιο της παραγωγής οι βασικές ιδέες και αποφάσεις του προηγούμενου σταδίου παίρνουν 

μορφή. Η ιστοσελίδα σχεδιάζεται, αναπτύσσεται, προγραμματίζεται και τίθεται σε λειτουργία 

δοκιμαστικά για να ελεγχθούν τα τεχνικά, λειτουργικά της χαρακτηριστικά και οι 

ενσωματωμένες σε αυτή λειτουργίες και διαδικασίες. Η συμμετοχή της εταιρίας σε αυτό το 

στάδιο είναι σημαντική αλλά ελάχιστη γιατί συνήθως την παραγωγή ιστοσελίδων αναλαμβάνουν 

διαφημιστικές εταιρίες που διαθέτουν το κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς πρόκειται 

για μια πολύπλευρη και πολύπλοκη διαδικασία. Η επιχείρηση οφείλει να μεταφέρει στους 

υπεύθυνους τους γενικούς σκοπούς και ειδικούς στόχους που πρέπει να εξυπηρετεί η 

ιστοσελίδα, τα χαρακτηριστικά του κοινού-στόχου, το διαφημιστικό μήνυμα που επιθυμεί να 
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επικοινωνήσει και το περιεχόμενο της πληροφορίας που επιθυμεί να μεταδώσει στους 

επισκέπτες.  

Η επαγγελματική παραγωγή μιας ιστοσελίδας χρήσιμης για το κοινό και ωφέλιμης για την 

επιχείρηση ξεκινά από την παραδοχή όλων των μερών που συμμετέχουν στη διαδικασία, ότι η 

ιστοσελίδα αποτελεί ένα πολύπλοκο πληροφοριακό σύστημα το οποίο αναπτύσσεται για να καλύψει 

τις ανάγκες χρηστών με ετερογενή χαρακτηριστικά και να λειτουργήσει στα πλαίσια ενός μέσου με 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (διαφορετικές επικοινωνιακές δομές, μη σειριακή οργάνωση της 

πληροφορίας) όπως είναι το Διαδίκτυο (Taylor et al, 2001). Για αυτό και στην ανάπτυξη των 

ιστοσελίδων συμμετέχουν μηχανικοί λογισμικού, σχεδιαστές και προγραμματιστές πληροφοριακών 

συστημάτων και βάσεων δεδομένων, σχεδιαστές συστημάτων διεπαφής (interface designers) και 

ειδικοί μάρκετινγκ και διαφήμισης (Cunliffe, 2000). 

Τα στάδια παραγωγής ιστοσελίδων διαφημιστικού περιεχομένου κατά τους Buchanan 

&Lukaszewski (1997) είναι (σχήμα 3.7): 

- καθορισμός έργου (project definition) 

- προσδιορισμός περιεχομένου και πλοήγησης (“concepting”  content & navigation) 

- ανάπτυξη / προγραμματισμός (development / creation) 

- έλεγχος /επανεξέταση (testing & review) 

ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ 

ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΔΟΚΙΜΗ / 
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

 
Σχήμα 3.7 Στάδια Παραγωγής Εταιρικής Ιστοσελίδας (Buchanan &Lukaszewski, 1997) 
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Όσον αφορά στο πρώτο στάδιο, αξίζει να επισημανθεί ότι οι περισσότερες διαφημιστικές εταιρίες 

που αναλαμβάνουν την παραγωγή και αξιολόγηση ιστοσελίδων εντάσσουν τη διεκπεραίωση των 

παραπάνω στα πλαίσια της διαδικασίας «διαχείρισης έργου» (“project management”) (Abels et al, 

1999). Σε αυτή τη φάση γίνεται ο χρονικός προγραμματισμός όλων των διαδικασιών του «έργου» 

(έρευνα, σχεδίαση, ανάπτυξη, λειτουργία, έλεγχος, επανασχεδιασμός) και ο συντονισμός των 

δραστηριοτήτων και ενεργειών όλων των συμμετοχόντων που ήδη αναφέρθηκε ότι είναι αρκετοί και 

διαφορετικών ειδικοτήτων. Μερικά από τα προβλήματα που καταγράφονται σε αυτό το στάδιο είναι 

η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, η έλλειψη χρόνου και χρηματικών πόρων (Cunliffe, 2000, 

Nielsen, 1999). 

 

3.3.1 Καθορισμός περιεχομένου και μηχανισμών πλοήγησης 

Κατά την ανάπτυξη της ιστοσελίδας ζητήματα όπως το περιεχόμενο και η πλοήγηση 

αντιμετωπίζονται περισσότερο λεπτομερώς. Θα πρέπει να αποφασισθεί επακριβώς το περιεχόμενο, 

το ύφος της γλώσσας που θα υιοθετηθεί και στη συνέχεια να καταγραφεί χωρίς συντακτικά ή 

γραμματικά λάθη, με σαφήνεια και ακρίβεια (Hassan & Li, 2005). Επιπλέον, είναι σημαντικό να 

υπάρξουν μηχανισμοί και διαδικασίες που θα ελέγχουν την επικαιρότητα και ορθότητα των 

πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα. Αντικειμενικός στόχος είναι η χρησιμότητα του 

περιεχομένου για τους χρήστες. Επομένως, είναι απαραίτητη η έρευνα για να αναγνωρισθούν τα 

κίνητρα και ο τρόπος αναζήτησης περιεχομένου από τους χρήστες (Abels et al, 1999; Zhou & Bao, 

2002). 

Η επιλογή του κατάλληλου (και για τους χρήστες και για την επιχείρηση) περιεχόμενου θα πρέπει να 

υποστηριχτεί από τη σωστή δομή και οργάνωσή του σε κάθε ιστοσελίδα του Διαδικτυακού τόπου. Η 

χρήση των συνδέσμων θα πρέπει να γίνει με τρόπο που θα επιτυγχάνεται η δόμηση του 

περιεχομένου με τη μορφή δένδρου και η σωστή καθοδήγηση των χρηστών. Για παράδειγμα, 

στοιχεία και λειτουργίες που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη σχεδίαση της ιστοσελίδας είναι οι 

ξεκάθαροι τίτλοι που συνδέουν στη σχετική πληροφορία, η ομαδοποίηση των πληροφοριών, η 

προβολή της ακριβής θέσης του χρήστη και της διαδρομής που ακολούθησε, η παροχή εργαλείων 

αναζήτησης (μηχανές αναζήτησης με ακριβή αποτελέσματα) (Abels et al, 1999; Hassan & Li, 2005; 

Lee et al, 2005). Η πληροφορία δεν έχει καμία αξία αν δεν είναι εύκολα προσβάσιμη από τον 

επισκέπτη της ιστοσελίδας. 

Τα τελευταία χρόνια έχουν δημοσιευτεί πολλές έρευνες που αφορούν στη «χρηστικότητα» 

(usability) των ιστοσελίδων και περιλαμβάνουν οδηγίες που έχουν την μορφή κανόνων (heuristics)  
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(όπως «όχι παραπάνω από τρία γραφικά σε κάθε σελίδα», «ελαχιστοποίηση κενού χώρου» κ.α),  

είναι χρήσιμες για τους σχεδιαστές ιστοσελίδων (Cunliffe, 2000). Οι οδηγίες δεν αφορούν μόνο στη 

χρήση του περιεχομένου και την πλοήγηση, αλλά και στην παρουσίαση του περιεχομένου με τη 

χρήση πολυμεσικών εφαρμογών, στην εμφάνιση της ιστοσελίδας, στη διαδραστικότητά της (Hassan 

& Li, 2005). Ωστόσο, το εύρος και η ποικιλία των οδηγιών που υπάρχουν πολλές φορές 

αποπροσανατολίζουν τους σχεδιαστές, καθώς οι κανόνες που προέκυψαν από τη μελέτη ιστοσελίδων 

και από αποτελέσματα εμπειρικών ερευνών δε βρίσκουν εφαρμογή σε όλες τις ιστοσελίδες (Cunliffe, 

2000).  

 

3.3.2 Ανάπτυξη / Δοκιμή 

Εφόσον ληφθούν όλες οι απαραίτητες αποφάσεις σχετικά με τα τεχνικά, λειτουργικά και αισθητικά 

χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας, ξεκινά ο προγραμματισμός του συστήματος από τους τεχνικούς. Οι 

δραστηριότητες αυτής της φάσης περιλαμβάνουν το σχεδιασμό και προγραμματισμό του 

συστήματος διεπαφής (interface) σε HTML, JavaScript, PHP, Dreamweaver, Flash κ.α. (γλώσσες και 

εργαλεία προγραμματισμού του Παγκόσμιου Ιστού), την ανάπτυξη της βάσης δεδομένων, την 

εφαρμογή πολυμέσων και τη βελτιστοποίηση του κώδικα με βασικό σκοπό τη βελτίωση της 

απόδοσης της ιστοσελίδας σε σχέση με την παρουσίαση του κειμένου, την αναζήτηση πληροφοριών, 

την επικοινωνία ανάμεσα στην επιχείρηση και τους χρήστες. Ουσιαστικά, δημιουργείται μια αρχική 

έκδοση της ιστοσελίδας (Abels et al, 1999) η οποία θα τεθεί σε λειτουργία δοκιμαστικά και θα 

ελεγχθεί για να προσδιορισθούν εγκαίρως οι αδυναμίες του συστήματος.  

Ο έλεγχος του συστήματος θα γίνει από τους τεχνικούς και τους ειδικούς μάρκετινγκ σε συνεργασία 

με στελέχη της επιχείρησης. Σκοπός είναι να διαπιστωθεί ο βαθμός στον οποίο τα χαρακτηριστικά 

και οι λειτουργίες του συστήματος ανταποκρίνονται στις διαδικασίες μάρκετινγκ και στους ειδικούς 

και γενικούς στόχους της επιχείρησης. Πολύ συχνά η ιστοσελίδα κατά τη δοκιμαστική λειτουργία 

της αξιολογείται και από ομάδα χρηστών με χαρακτηριστικά αντιπροσωπευτικά αυτών του κοινού-

στόχου. Οι χρήστες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα και απαντούν σε ερωτήσεις (ερωτηματολόγιο ή 

συνέντευξη) προκειμένου να διαπιστωθούν αδυναμίες που δεν μπορούν να εντοπίσουν οι τεχνικοί 

του συστήματος (Abels et al, 1999). Μια άλλη μέθοδος αξιολόγησης που χρησιμοποιείται με τη 

συμμετοχή χρηστών είναι γνωστή ως “user testing” (Cunliffe, 2000). Κάθε χρήστης καλείται να 

εκτελέσει συγκεκριμένες εργασίες (tasks) κατά την πλοήγησή του στην ιστοσελίδα, ενώ 

παρακολουθείται από ειδικό ερευνητή. Η διαδικασία πραγματοποιείται σε ειδικά διαμορφωμένα 

εργαστήρια. Οι εργασίες εντάσσονται στα πλαίσια σεναρίων (scenarios) που διαμορφώνουν τα 

άτομα που έχουν αναλάβει την παραγωγή, είναι αντιπροσωπευτικές των ενεργειών που θα κάνουν οι 
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μελλοντικοί επισκέπτες και τις περισσότερες φορές αξιολογούν την ποιότητα στοιχείων– κλειδιών 

της ιστοσελίδας.  

Ο συνδυασμός των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από τον έλεγχο των τεχνικών, σχεδιαστών 

και αναλυτών, των ειδικών σε θέματα μάρκετινγκ και διαφήμισης και την αξιολόγηση ομάδας 

χρηστών, θα συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη αναγνώριση σφαλμάτων και αδυναμιών, τα 

οποία θα πρέπει να διορθωθούν πριν την διάθεση της ιστοσελίδας στο κοινό του Διαδικτύου. 

 

3.4 Υλοποίηση / Λειτουργία Ιστοσελίδας 

Κατά τους Abels et al (1999), «ποτέ μια ιστοσελίδα δεν πρέπει να θεωρείται ολοκληρωμένη», ότι 

έχει πάρει την τελική της μορφή, καθώς οι ανάγκες και οι απαιτήσεις των χρηστών του Διαδικτύου 

αλλάζουν συνεχώς και πάντα θα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης της ποιότητας και απόδοσής της. 

Ωστόσο, όταν η ιστοσελίδα μετά την παραγωγή και τον πρώτο έλεγχο πληρεί τις αρχικές 

προδιαγραφές της ομάδας σχεδιασμού και παραγωγής, διατίθεται στο κοινό του Διαδικτύου και 

αρχίζει επίσημα η λειτουργία της.  

Με την έναρξη της λειτουργίας της ιστοσελίδας θα πρέπει ταυτόχρονα να τεθούν σε εφαρμογή οι 

στρατηγικές προώθησης με τη χρήση άλλων μορφών Διαδικτυακής διαφήμισης ή παραδοσιακών 

μέσων. Διαφορετικά η επιχείρηση θα πρέπει να αρκεστεί σε ένα μικρό αριθμό επισκεπτών, ο οποίος 

θα προκύψει ως αποτέλεσμα του  “word of mouth” ή των αναφορών μηχανών αναζήτησης (Abels et 

al, 1999). Ενδεχομένως κατά τη λειτουργία της ιστοσελίδας να αναθεωρηθούν κάποιες από τις 

αρχικές επιλογές προβολής της ιστοσελίδας και να γίνουν μικρές ή σημαντικές αλλαγές στο 

πρόγραμμα προώθησης για να αυξηθεί η «κίνηση» της ιστοσελίδας.  

Η βελτιστοποίηση του προγράμματος προώθησης και κυρίως της ποιότητας της ιστοσελίδας 

προϋποθέτει ότι έχουν ενσωματωθεί  μηχανισμοί «επανατροφοδότησης» κατά το στάδιο της 

σχεδίασης και παραγωγής. Η «επανατροφοδότηση» περιλαμβάνει συνήθως: 

- πληροφορίες χρηστών. Αναφέρεται στην  άντληση πληροφοριών άμεσα από τον ίδιο το 

χρήστη με τη συμπλήρωση φόρμας αξιολόγησης ή φόρμας παραπόνων που θα παρέχεται 

στην ιστοσελίδα, με τη μελέτη και ανάγνωση των ηλεκτρονικών μηνυμάτων των επισκεπτών 

ή με την υιοθέτηση μεθόδων αξιολόγησης όπως  οι συνεντεύξεις και η πρακτική “user 

testing”  σε τακτικά χρονικά διαστήματα.  

-  πληροφορίες του συστήματος που προκύπτουν από την επεξεργασία και ανάλυση των log 

αρχείων (log analysis) και αφορούν στις προτιμήσεις του κοινού, τη διαδρομή που 
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ακολουθούν κατά την πλοήγηση τους στην ιστοσελίδα, τη διάρκεια της επίσκεψης, την 

προέλευση τους (επιλογή banner ή text link από συγκεκριμένη ιστοσελίδα κ.α) (Dreze & 

Zufrygen ,1998; Cunliffe, 2000).   

Είναι φανερό από τα παραπάνω ότι η πετυχημένη λειτουργία μιας ιστοσελίδας εξαρτάται σε 

σημαντικό βαθμό από το σχεδιασμό και την υιοθέτηση ενός προγράμματος μέτρησης 

αποτελεσματικότητας και αξιολόγησης της ιστοσελίδας που θα περιλαμβάνει μια σειρά από 

διαφορετικές μετρήσεις ποιοτικές και ποσοτικές. Με αυτό τον τρόπο οι υπεύθυνοι παραγωγής και 

αξιολόγησης της ιστοσελίδας εκμεταλλεύονται τη δυνατότητα του μέσου για άμεση 

«επανατροφοδότηση» και την ευελιξία του συστήματος για επανασχεδιασμό σε ελάχιστο χρόνο. 

 

3.5 Ταξινόμηση Ιστοσελίδων Διαφημιστικού Περιεχομένου 

Οι Hwang et al (2003) υποστηρίζουν ότι οι εταιρικές ιστοσελίδες διαφημιστικού περιεχομένου 

ποικίλουν ανάλογα με τη στρατηγική προβολής και διαφήμισης που υιοθετεί η εκάστοτε επιχείρηση 

και η οποία διαμορφώνεται από τους γενικούς και ειδικούς σκοπούς της ιστοσελίδας, τις 

επιχειρησιακές λειτουργίες που καλείται να υποστηρίξει, τις ανάγκες και απαιτήσεις του εκάστοτε 

κοινού - στόχου. Αυτό σε καμία περίπτωση δε σημαίνει ότι μια διαφημιστική ιστοσελίδα δε μπορεί 

να έχει πολλαπλούς στόχους ή να προσεγγίσει χρήστες με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Τις 

περισσότερες φορές οι ιστοσελίδες εξυπηρετούν συγκεκριμένες λειτουργίες, οι οποίες τελικά 

διαμορφώνουν το περιεχόμενο και το ύφος τους.  

Οι Dahlen et al (2003a) επισημαίνουν ότι οι διαφημιστικές ιστοσελίδες που στοχεύουν να 

προσεγγίσουν και να επηρεάσουν κοινό με διαφορετικές απαιτήσεις και προσδοκίες, διαφέρουν και 

πρέπει να διαφέρουν στη μορφή, στο περιεχόμενο και στις λειτουργίες και διαδικασίες που 

ενσωματώνουν. Οι πολλαπλές χρήσεις του Διαδικτύου, όπως αντανακλώνται στα κίνητρα των 

επισκεπτών, έχουν δημιουργήσει εναλλακτικές μορφές διαφημιστικών ιστοσελίδων, οι οποίες 

διαφοροποιούνται ως προς τη λειτουργία τους αλλά έχουν ως κοινό αντικειμενικό σκοπό την 

προβολή της επιχείρησης και των προϊόντων της και την επικοινωνία ή ενδυνάμωση του 

διαφημιστικού μηνύματος (Korgaonkar & Wolin, 1999; Zhou & Bao, 2002). 

Η διάκριση των εταιρικών ιστοσελίδων διαφημιστικού περιεχομένου μετά από μια δεκαετία 

εφαρμογής της, αναφέρεται με σαφήνεια στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία, αλλά είναι εμφανής με μια 

απλή πλοήγηση σε έναν αριθμό εταιρικών ιστοσελίδων. Η ταξινόμηση τους σε συγκεκριμένες 

κατηγορίες διευκολύνει και υποστηρίζει την αποτελεσματικότερη ανάπτυξη των ιστοσελίδων και 
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την αποδοτικότερη μέτρηση της αποτελεσματικότητάς τους. Αυτό συμβαίνει γιατί οι ιστοσελίδες 

που ανήκουν σε μια συγκεκριμένη κατηγορία παρουσιάζουν κοινά ως προς τη φιλοσοφία, τους 

ειδικούς στόχους, τις διαδικασίες, το περιεχόμενο, το ύφος, την εμφάνιση ακόμα και τα λειτουργικά 

και τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Ωστόσο, η κατηγοριοποίηση δεν μπορεί να είναι απόλυτη, ούτε 

και ο διαχωρισμός τους πάντα εύκολος και ξεκάθαρος. Ενδεχομένως, πολλές ιστοσελίδες να 

μπορούν να ενταχθούν σε παραπάνω από μία κατηγορίες. Αυτό δεν αναιρεί την ανάγκη και αξία της 

κατηγοριοποίησης, η οποία παρουσιάζεται στις ενότητες που ακολουθούν.  

 

3.5.1 Κριτήρια Ταξινόμησης 

Στη βιβλιογραφία καταγράφονται διαφορετικά κριτήρια ταξινόμησης για τις ιστοσελίδες 

διαφημιστικού περιεχομένου. Ωστόσο, δεν προκύπτουν σημαντικές διαφορές ως προς τις κατηγορίες 

στις οποίες καταλήγουν οι εκάστοτε ερευνητικές προσπάθειες. Η αναφορά των κριτηρίων θα 

διευκολύνει την κατανόηση της κατηγοριοποίησης που υιοθετείται στα πλαίσια της συγκεκριμένης 

ερευνητικής προσπάθειας. 

Οι Zhou & Bao (2002) υπονοούν τη διάκριση των ιστοσελίδων χρησιμοποιώντας ως κριτήριο τα 

κίνητρα επίσκεψης των χρηστών. Συγκεκριμένα, υποστηρίζουν ότι τα κίνητρα των χρηστών μιας 

ιστοσελίδας αναφέρονται σε δύο τύπους: την ανάγκη για πληροφόρηση (information motivation) και 

την ανάγκη φυγής από την κοινωνική τους πραγματικότητα (social escapism motivation). Οι χρήστες 

που κινητοποιούνται από την ανάγκη τους για πληροφόρηση και γνώση αντιλαμβάνονται τις 

ιστοσελίδες διαφημιστικού περιεχομένου ως πηγές άντλησης πληροφοριών και έχουν αυξημένες 

απαιτήσεις ως προς την ποιότητα της πληροφορίας και τον τρόπο παρουσίασής της. Οι επισκέπτες 

που κινητοποιούνται από την ανάγκη να κάνουν κάτι διαφορετικό, επιθυμούν μέσα από τη χρήση 

της ιστοσελίδας να έχουν μια ευχάριστη, διαφορετική, ψυχαγωγική και διασκεδαστική εμπειρία που 

θα τους βγάλει από τη ρουτίνα της ημέρας και από τη βαρετή πραγματικότητα που ενδεχομένως να 

αισθάνονται ότι βιώνουν. Βάσει του συγκεκριμένου κριτηρίου μπορεί να γίνει μια διάκριση των 

ιστοσελίδων διαφημιστικού περιεχομένου σε ιστοσελίδες πληροφοριακού χαρακτήρα και σε 

ιστοσελίδες ψυχαγωγικού χαρακτήρα (σχήμα 3.8).  
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Κίνητρα για 
Πληροφόρηση

Είδος
Διαφημιστικής 
Ιστοσελίδας

Διαφημιστικές Ιστοσελίδες 
Πληροφοριακού Χαρακτήρα

Διαφημιστικές Ιστοσελίδες 
Ψυχαγωγικού Χαρακτήρα

Κίνητρα «φυγής» από 
την κοινωνική 
πραγματικότητα

 
Σχήμα 3.8 Διάκριση ιστοσελίδων βάσει των κινήτρων επίσκεψης 

Οι Dahlen et al (2003a, 2003b) χρησιμοποιούν ως κριτήριο ταξινόμησης των ιστοσελίδων την 

κατηγορία του προϊόντος που προβάλλεται και προωθείται στην εκάστοτε ιστοσελίδα, θεωρώντας 

ότι πρόκειται για τον παράγοντα που διαμορφώνει τη συμπεριφορά των επισκεπτών και καθορίζει 

τον τύπο και την ποσότητα της πληροφορίας που αναζητά, και τον τρόπο και το χρόνο επεξεργασίας 

της πληροφορίας. Αναγνωρίζουν τέσσερις κατηγορίες ιστοσελίδων οι οποίες απευθύνονται σε κοινό 

με διαφορετικές ανάγκες και επιθυμίες, οι οποίες προσδιορίζονται από το βαθμό «συμμετοχής» 

(involvement) των χρηστών στην κατηγορία προϊόντος και τη λειτουργία των προϊόντων (πίνακας 

3.2). Οι ιστοσελίδες που προβάλλουν προϊόντα επιλογής και ειδικά προϊόντα (high involvement 

products, informational products) καλούνται να ικανοποιήσουν ένα κοινό που είναι διατεθειμένο να 

δαπανήσει χρόνο και προσπάθεια αναζητώντας και αντλώντας πληροφορίες που θα το βοηθήσουν 

στην αγοραστική διαδικασία. Αντίθετα, το κοινό ιστοσελίδων που προωθεί προϊόντα ευρείας 

κατανάλωσης και προϊόντα που ενεργοποιούν το «συναίσθημα» (low-involvement products, 

transformational products) ενδιαφέρεται για στοιχεία ελκυστικά (όπως παιχνίδια, διαγωνισμούς) που 

θα κάνουν την επίσκεψή του πιο ευχάριστη (πίνακας 3.2). 
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Κατηγορίες Ιστοσελίδων Διαφημιστικού Περιεχομένου 
Διαφημιστικές Ιστοσελίδες για προϊόντα επιλογής  

(Web Sites for high-involvement products) 
Διαφημιστικές Ιστοσελίδες για προϊόντα ευρείας 

κατανάλωσης  
(Web Sites for low-involvement products) 
Διαφημιστικές Ιστοσελίδες για προϊόντα που 
ενεργοποιούν την ανάγκη για ενημέρωση  

(Web Sites for informational products) 
Διαφημιστικές Ιστοσελίδες για προϊόντα που 

ενεργοποιούν το συναίσθημα  
(Web Sites for transformational products) 

Πίνακας 3.2 Διάκριση Ιστοσελίδων βάσει της κατηγορίας προϊόντος κατά τους Dahlen et al (2003a, 
2003b) 

Οι Hwang et al (2003) χρησιμοποιούν ως κριτήριο διαφοροποίησης των ιστοσελίδων τη στρατηγική 

μηνύματος της επιχείρησης, την οποία ορίζουν κατά τον Taylor (1999) ως την «κατευθυντήρια 

προσέγγιση της προβολής και επικοινωνιακής προσπάθειας μιας επιχείρησης για τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες της». Η στρατηγική μηνύματος διαμορφώνεται από τους στόχους της επιχείρησης που 

μπορεί να είναι η δημιουργία ή βελτίωση της εικόνας της μάρκας, η υποστήριξη του πελάτη πριν και 

μετά την πώληση, η αύξηση των πωλήσεων κ.α., από τις ανάγκες και επιθυμίες του κοινού-στόχου 

της ιστοσελίδας, από τη φύση του προϊόντος και τέλος από το μέγεθος της επιχείρησης. Διακρίνουν 

δύο τύπους ιστοσελίδων (σχήμα 3.9): τις ιστοσελίδες που υιοθετούν μια στρατηγική μηνύματος 

πληροφοριακού χαρακτήρα (informational message strategies) και τις ιστοσελίδες που ακολουθούν 

στρατηγική μηνύματος που ανάγεται στο «συναίσθημα» (transformational message strategies). Ο 

πρώτος τύπος ιστοσελίδων αποσκοπεί κυρίως στη μετάδοση πληροφοριών του προϊόντος με τρόπο 

που να πείθει για τη χρησιμότητά του δημιουργώντας ένα εύχρηστο περιβάλλον. Αντίθετα, ο 

δεύτερος τύπος ιστοσελίδων έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας εικόνας για το προϊόν ή τη μάρκα 

δημιουργώντας ένα περιβάλλον ευχάριστο που θα καλύπτει ανάγκες ψυχογραφικού χαρακτήρα. 

Ωστόσο οι Hwang et al (2003) επισημαίνουν ότι η διάκριση αυτή δεν είναι απόλυτη και προδίδει μια 

γενική εικόνα των ιστοσελίδων διαφημιστικού περιεχομένου στο Διαδίκτυο, καθώς στην πλειοψηφία 

τους οι ιστοσελίδες υιοθετούν ταυτόχρονα στοιχεία και από τις δύο στρατηγικές για να προσφέρουν 

μεγαλύτερη ικανοποίηση στους επισκέπτες και αποτελεσματικότερη επικοινωνία του διαφημιστικού 

μηνύματος. 
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Επιχειρησιακοί
Στόχοι

Στρατηγική
Μηνύματος

Μέγεθος
Επιχείρησης

Κατηγορία
Προϊόντος

Κοινό

Ιστοσελίδες με 
Πληροφοριακή
Στρατηγική 
Μηνύματος

Ιστοσελίδες με 
Κοινωνική
Στρατηγική 
Μηνύματος 

 
Σχήμα 3.9 Διαφοροποίηση Διαφημιστικών Ιστοσελίδων βάσει της «στρατηγικής μηνύματος» 

(Hwang et al, 2003) 

3.5.2 Κατηγορίες Ιστοσελίδων Διαφημιστικού Περιεχομένου 

Είναι φανερό ότι τα περισσότερα κριτήρια που αναφέρονται και χρησιμοποιούνται στη 

βιβλιογραφία για την ταξινόμηση των διαφημιστικών ιστοσελίδων επικεντρώνονται στο κοινό, 

στις απαιτήσεις και προσδοκίες του και συνολικά στη συμπεριφορά των χρηστών κατά την 

πλοήγηση της ιστοσελίδας. Αυτό συμβαίνει γιατί το περιεχόμενο, η παρουσίαση, η αισθητική 

και οι λειτουργίες της ιστοσελίδας διαμορφώνονται βάσει των αναγκών και επιθυμιών των 

χρηστών που ανήκουν στο κοινό-στόχο του προγράμματος προβολής στο Διαδίκτυο. Ωστόσο, 

στη συγκεκριμένη μελέτη θα χρησιμοποιήσουμε ως βασικό κριτήριο κατηγοριοποίησης των 

ιστοσελίδων τη στρατηγική διαφήμισης ή το βασικό σκοπό που καλούνται να εξυπηρετήσουν 

για λογαριασμό της επιχείρησης. Επιπλέον, θα γίνει μια προσπάθεια να ενσωματωθούν τα 

συμπεράσματα που προέκυψαν από την μελέτη των ταξινομήσεων που αναφέρθηκαν στην 

προηγούμενη ενότητα για να περιγραφεί και αναλυθεί η λειτουργία των ιστοσελίδων της κάθε 

κατηγορίας και η συμπεριφορά των χρηστών κατά την επίσκεψή τους σε αυτές. 

Η ταξινόμηση που υιοθετείται από την παρούσα μελέτη καταγράφεται βιβλιογραφικά και από την 

Thomson (1996), η οποία επίσης χρησιμοποιεί ως κριτήριο ταξινόμησης των ιστοσελίδων τη 
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στρατηγική του διαφημιστικού προγράμματος στο Διαδίκτυο. Αναγνωρίζονται τρεις κατηγορίες 

εταιρικών ιστοσελίδων διαφημιστικού περιεχομένου: οι ιστοσελίδες προβολής «εικόνας», οι 

πληροφοριακές (ενημερωτικές) ιστοσελίδες και οι ιστοσελίδες άμεσης πώλησης προϊόντων. Στον 

πίνακα που ακολουθεί αναφέρεται ο βασικός στόχος της ιστοσελίδας, οι παράγοντες επίτευξης του 

στόχου, τα χαρακτηριστικά και οι δραστηριότητες του κοινού-στόχου και η κατηγορία του 

προϊόντος που προβάλλεται μέσω αυτής προκειμένου να γίνουν κατανοητά τα στοιχεία 

διαφοροποίησης των ιστοσελίδων διαφορετικών κατηγοριών (πίνακας 33). 

Κατηγορία 
Ιστοσελίδας 

Στρατηγική 
Διαφήμισης / 
Βασικός 
Σκοπός 

Μέσα 
επίτευξης 
σκοπού 

Κατηγορία 
προϊόντων 
προβολής 

Κίνητρα 
επίσκεψης των 

χρηστών 

Δραστηριότητες 
επισκεπτών  

Ιστοσελίδες 
Προβολής 
«Εικόνας» 

Προβολή 
«εικόνας» 
επιχείρησης ή/ 
και μάρκας 

Στοιχεία & 
λειτουργίες 
ψυχαγωγικού 
χαρακτήρα 

προϊόντα 
ευρείας 
κατανάλωσης 
(low-
involvement 
products) 

Κάλυψη ηδονικών 
και 
συναισθηματικών 
αναγκών  

• αναζήτηση 
ψυχαγωγίας 
• επιλογή 
ευχάριστων και 
διασκεδαστικών 
λειτουργιών 
• περιπλάνηση 
(surfing) 
• επικοινωνία με την 
επιχείρηση 

Ιστοσελίδες 
ενημερωτικού 
χαρακτήρα 

• Παροχή 
Πληροφοριών 
για προϊόντα 
και επιχείρηση 
• Εξυπηρέτηση 
πελατών 

Εύκολη 
πρόσβαση, 
υψηλή 
ποιότητα και 
επαρκή 
ποσότητα 
πληροφορίας 

προϊόντα 
επιλογής, 
ειδικά 
προϊόντα 
(high-
involvement 
products) 

Κάλυψη 
λειτουργικών 
αναγκών 
(ενημέρωση) 

• αναζήτηση 
συγκεκριμένων 
πληροφοριών 
• «έρευνα αγοράς» 
• υποστήριξη μετά 
την πώληση 
• επικοινωνία με την 
επιχείρηση 

Ιστοσελίδες 
Άμεσης 
Πώλησης 
Προϊόντων 

• Πώληση 
προϊόντων 

• Εξυπηρέτηση 
πελατών 

Ευκολία 
συναλλαγής, 
παροχή 
υπηρεσιών 
πριν και μετά 
την πώληση 

όλα τα 
προϊόντα 
κατάλληλα 
προς online 
πώληση 

Κάλυψη 
λειτουργικών 
αναγκών 
(ενημέρωση, 
έρευνα αγοράς, 
αγορά) 

• «έρευνα αγοράς» 

• αναζήτηση & 
σύγκριση προϊόντων 

• υποστήριξη πριν 
&μετά την πώληση 

• επικοινωνία με την 
επιχείρηση 

Πίνακας 3.3 Κατηγορίες Εταιρικών Ιστοσελίδων Διαφημιστικού Περιεχομένου 

• Ιστοσελίδες Προβολής «Εικόνας» (Brand Image Web Sites) 

Αυτός ο τύπος διαφημιστικής ιστοσελίδας αποτελεί την επιλογή των επιχειρήσεων που θέτουν ως 

βασικό σκοπό του διαφημιστικού προγράμματος στο Διαδίκτυο τη δημιουργία ή τη βελτίωση της 

«εικόνας» της μάρκας (brand image) και της επιχείρησης στο κοινό του συγκεκριμένου μέσου 
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(Thomson, 1996). Κατά τους Dahlen et al (2003a) τέτοιο προσανατολισμό έχουν οι επιχειρήσεις που 

εμπορεύονται προϊόντα ευρείας κατανάλωσης ή προϊόντα που απευθύνονται στο «συναίσθημα» των 

καταναλωτών. Επιπλέον, τονίζουν ότι μπορεί η λειτουργία της ιστοσελίδας να μην συμμετέχει 

σημαντικά στη διαμόρφωση της «στάσης» απέναντι στη μάρκα, αλλά η αποτελεσματική 

ικανοποίηση των αναγκών του κοινού που τις χρησιμοποιούν επηρεάζουν την «εικόνα» της μάρκας 

και φυσικά την εικόνα της επιχείρησης. 

Το κοινό-στόχος (πιθανοί αγοραστές των προϊόντων αυτών των κατηγοριών) λειτουργεί 

περισσότερο συναισθηματικά και λιγότερο λογικά κατά την πλοήγησή του στην ιστοσελίδα, όπως 

ακριβώς λειτουργεί κατά τη διαδικασία της αγοραστικής του απόφασης (Hwang et al, 2003). 

Επομένως, όπως επισημαίνουν οι Zhou & Bao (2002), τα κίνητρα της επίσκεψής των συγκεκριμένων 

χρηστών είναι η κάλυψη ηδονικών και συναισθηματικών αναγκών για ευχαρίστηση και διασκέδαση, 

που θα τους βοηθήσουν να χαλαρώσουν και να ξεφύγουν από μια βαρετή κατάσταση που μπορεί να 

βιώνουν. Το ενδιαφέρον τους δεν επικεντρώνεται στην άντληση χρήσιμων πληροφοριών, αλλά στην 

εκτέλεση δραστηριοτήτων ψυχαγωγικού χαρακτήρα. 

Επομένως, οι επιχειρήσεις που αναπτύσσουν ιστοσελίδα αυτής της κατηγορίας χρησιμοποιούν ως 

μέσο επίτευξης του βασικού σκοπού της, την αύξηση των επιπέδων της «ψυχαγωγίας» με ανάπτυξη 

στοιχείων και λειτουργιών όπως είναι οι διαγωνισμοί, τα online παιχνίδια, η προβολή βίντεο, οι 

online συζητήσεις (chat rooms) και οτιδήποτε μπορεί να είναι ελκυστικό για το κοινό-στόχο (Dhalen 

et al, 2003a). Η χρήση πολυμεσικών εφαρμογών συνδράμει σημαντικά στην παραγωγή και 

λειτουργία των ιστοσελίδων αυτής της κατηγορίας. Στόχος είναι ο επισκέπτης να παραμείνει στην 

ιστοσελίδα αρκετά και να βιώσει μια ευχάριστη εμπειρία για να νιώσει περισσότερο οικείος με τη 

μάρκα και την επιχείρηση. 

Ωστόσο, δεν πρέπει να επικρατήσει η άποψη ότι οι ιστοσελίδες «προβολής εικόνας» έχουν μια 

μονοδιάστατη λειτουργία, αυτή του μέσου προβολής. Μπορούν να αποτελέσουν ένα ολοκληρωμένο 

εργαλείο μάρκετινγκ δημιουργώντας ένα κανάλι επικοινωνίας με το κοινό (έρευνα κοινού), 

ενδυναμώνοντας το διαφημιστικό μήνυμα που επικοινωνούν τα παραδοσιακά μέσα διαφήμισης στα 

πλαίσια ενός ολοκληρωμένου προγράμματος προβολής, δοκιμάζοντας πολιτικές τιμολόγησης και 

διανομής του προϊόντος. 

 

• Ιστοσελίδες Πληροφοριακού (Ενημερωτικού) Χαρακτήρα (Informative Advertising Web 

Sites) 
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Ο τύπος αυτός ιστοσελίδων είναι κατάλληλος για την προώθηση προϊόντων επιλογής ή ειδικών 

προϊόντων και εντάσσεται στα πλαίσια μιας πολιτικής προβολής που έχει ως στόχο την εξυπηρέτηση 

των πελατών με την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών πριν και μετά την πώληση προϊόντων, με 

την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του μέσου για απεριόριστη ποσότητα πληροφορίας και 

αμφίδρομη επικοινωνία με το κοινό ακόμη και σε πραγματικό χρόνο. 

Οι αγοραστές των προϊόντων που ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες είναι αποφασισμένοι να 

διαθέσουν χρόνο και προσπάθεια κάνοντας έρευνα αγοράς, προκειμένου να καταλήξουν στην πιο 

συμφέρουσα για αυτούς αγοραστική απόφαση. Για αυτούς που είναι χρήστες του Διαδικτύου, η 

επίσκεψη τους στις ιστοσελίδες συγκεκριμένων προϊόντων ή επιχειρήσεων αποσκοπεί στην άντληση 

πληροφοριών και επομένως τα βασικά κίνητρα τους είναι η ικανοποίηση αναγκών που έχουν να 

κάνουν με την ενημέρωση τους σε σχέση με μια συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντος και το επίπεδο 

γνώσης τους σε σχέση με συγκεκριμένα αντικείμενα (Zhou & Bao, 2002). Κατά τη διάρκεια της 

επίσκεψης τους είναι πολύ πιθανό να αναζητήσουν λεπτομερείς περιγραφές ενός προϊόντος, να 

συγκρίνουν διαφορετικά προϊόντα της επιχείρησης ως προς τα τεχνικά και λειτουργικά τους 

χαρακτηριστικά, να ζητήσουν οδηγίες χρήσης και οδηγίες αποκατάστασης βλαβών που προέκυψαν 

μετά την πώληση, να επικοινωνήσουν με το προσωπικό της επιχείρησης για να θέσουν ερωτήματα 

ζητώντας επιπλέον και πιο σαφείς πληροφορίες. 

Μέσα επίτευξης του βασικού σκοπού της ιστοσελίδας είναι η παροχή ποιοτικού περιεχόμενου, η 

παροχή της κατάλληλης ποσότητας πληροφοριών, η εύκολη πρόσβαση του κοινού στο περιεχόμενο 

με τη λειτουργία μηχανισμών πλοήγησης και αναζήτησης, η δημιουργία ενός φιλικού περιβάλλοντος 

«διεπαφής» και φυσικά η παροχή πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας.  

Κατά τους Dahlen et al (2003) and Yoon (2001), η ιστοσελίδα διαφημιστικού περιεχομένου αποτελεί 

τον ιδανικό τρόπο προώθησης και προβολής για προϊόντα επιλογής και ειδικής χρήσης 

(προτιμότερος και από τα παραδοσιακά μέσα επικοινωνίας) και ένα σημαντικό μέσο για 

αποτελεσματική υποστήριξη πελατών (customer service). Η ανάπτυξη και αποτελεσματική 

λειτουργία μιας «πληροφοριακής ιστοσελίδας» μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία θετικής 

«εικόνας» για την επιχείρηση και το προϊόν και στη διαμόρφωση μιας «στάσης» στο κοινό που θα 

οδηγήσει και στην «πίστη» επισκεπτών και πελατών.  

 

• Ιστοσελίδες Άμεσης Πώλησης Προϊόντων – Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-commerce Web 

Sites) 
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Πρόκειται ίσως για το πληρέστερο εργαλείο μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο, καθώς η προβολή και 

προώθηση του προϊόντος αποτελεί μία μόνο από τις λειτουργίες των ιστοσελίδων αυτής της μορφής. 

Οι ιστοσελίδες αυτές αποτελούν μέσο παροχής πληροφοριών, μέσο υποστήριξης πελατών σε όλη τη 

διαδικασία αγοράς και σημείο ηλεκτρονικής πώλησης προϊόντων. Ωστόσο, στα πλαίσια αυτής της 

έρευνας θα επικεντρωθούμε στη λειτουργία τους ως μέσα προβολής και διαφήμισης, καθώς η 

ανάπτυξη αυτών των ιστοσελίδων ανάγεται σε στρατηγικές και μοντέλα ηλεκτρονικού εμπορίου που 

αποτελούν διαφορετικό αντικείμενο έρευνας (Wen et al, 2001). 

Η διαφορά των ιστοσελίδων αυτής της κατηγορίας από αυτές των άλλων κατηγοριών είναι ότι οι 

προσπάθειες προβολής επικεντρώνονται στην παρουσίαση των προς πώληση προϊόντων και όχι μόνο 

στην παρουσίαση της επιχείρησης ή στην παράθεση πληροφοριών των προϊόντων. Το κοινό πρέπει 

να μάθει για το προϊόν, να πειστεί για τη χρησιμότητά του και να νιώσει ασφαλές ώστε να 

προχωρήσει στην αγορά του στα πλαίσια της επίσκεψης. Η φύση και η κατηγορία προϊόντος (καθώς 

στις μέρες μας σχεδόν όλα τα προϊόντα μπορούν να πωληθούν στο Διαδίκτυο είτε είναι προϊόντα 

επιλογής, ευρείας κατανάλωσης και «ειδικής» χρήσης) καθορίζουν αν η παρουσίασή τους στην 

ιστοσελίδα θα έχει πληροφοριακό (με έμφαση στην ποιότητα και ποσότητα της πληροφορίας) ή 

«ελκυστικό» χαρακτήρα (με έμφαση σε εντυπωσιακά στοιχεία παρουσίασης με τη χρήση 

πολυμέσων). Εκτός από τις πληροφορίες που αφορούν στο προϊόν και την επιχείρηση, το 

περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας ηλεκτρονικού εμπορίου θα πρέπει να εμπλουτιστεί με πληροφορίες 

που αφορούν στη διαδικασία αγοράς, παραλαβής, επιστροφής των προϊόντων και πληροφορίες που 

αφορούν στην ασφάλεια των συναλλαγών και την προστασία των προσωπικών δεδομένων (Lee et al, 

2005). Επιπλέον, θα πρέπει να διευκολυνθεί η επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο που θα 

υποκαταστήσει τον προσωπικό πωλητή και θα βοηθήσει τους αγοραστές με λιγότερη εμπειρία στη 

χρήση ιστοσελίδων – ηλεκτρονικών καταστημάτων. Όσον αφορά στην εξυπηρέτηση πελατών θα 

πρέπει η παροχή υπηρεσιών να υποστηρίζει τις δραστηριότητες των επισκεπτών  σε όλα τα στάδια 

της αγοραστικής διαδικασίας: αναζήτηση προϊόντος, άντληση πληροφοριών, σύγκριση και επιλογή 

προϊόντων, παραγγελία, πληρωμή, απόδειξη αγοράς, παραλαβή και επιστροφή προϊόντος (Patsioura, 

Vlachopoulou & Manthou, 2004)  

Η αποτελεσματική λειτουργία μιας ιστοσελίδας ηλεκτρονικού εμπορίου ως μέσο διαφήμισης και 

προβολής προϋποθέτει την ανάπτυξη συγκεκριμένης πολιτικής και την εφαρμογή διαδικασιών που 

θα υποστηρίξουν την επικοινωνία του διαφημιστικού μηνύματος. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση, η 

ανάπτυξη των ιστοσελίδων ηλεκτρονικού εμπορίου δεν εντάσσεται στο πρόγραμμα προβολής μιας 

επιχείρησης, αλλά αποτελεί ένα επιχειρησιακό εγχείρημα που τις περισσότερες φορές απαιτεί 

σημαντικές αλλαγές στις διαδικασίες και λειτουργίες της επιχείρησης. 
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Τέλος, θα πρέπει να τονισθεί για ακόμη μια φορά ότι η κατηγοριοποίηση σε καμιά περίπτωση δε 

μπορεί να είναι απόλυτη, ούτε και η διάκριση των ιστοσελίδων πάντα εμφανής. Αυτό σημαίνει ότι 

υπάρχουν ιστοσελίδες που υιοθετούν πρακτικές και λειτουργίες και των τριών κατηγοριών και δεν 

είναι σαφής και ξεκάθαρη η ταξινόμησή τους σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες, με εξαίρεση τις 

ιστοσελίδες ηλεκτρονικού εμπορίου. Για παράδειγμα, πολύ συχνά πληροφοριακές ιστοσελίδες 

ενσωματώνουν στοιχεία ψυχαγωγικού χαρακτήρα για να κάνουν πιο ευχάριστη την πλοήγηση των 

επισκεπτών, χωρίς ωστόσο να ξεφεύγουν από το βασικό σκοπό που είναι η πληροφορία και η 

πρόσβαση σε αυτή. Κατά τον ίδιο τρόπο ιστοσελίδες «προβολής εικόνας» παρέχουν πάντα 

πληροφορίες για το προϊόν και την επιχείρηση. Σε κάθε ιστοσελίδα υπερέχουν κάποια στοιχεία που 

τις προσδίδουν έναν έντονα πληροφοριακό ή έντονα ψυχαγωγικό χαρακτήρα.  
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Μέτρηση Αποτελεσματικότητας Παραδοσιακής 

Διαφήμισης  

 

 

4.1 Εννοιολογική Προσέγγιση 

Το ερώτημα του Bogart (1988) αν «η διαφήμιση είναι τέχνη, επιστήμη ή επιχείρηση» παραμένει 

διαχρονικό και πολύ εύστοχο, καθώς εμπεριέχει τις σημαντικότερες διαφορετικές εννοιολογικές 

προσεγγίσεις του όρου. Επιπλέον, θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για να ερμηνευτούν τα 

διαφορετικά κριτήρια που έχουν χρησιμοποιηθεί και υιοθετηθεί από τους πρακτικούς και τους 

ακαδημαϊκούς της διαφήμισης, καθώς και από τα στελέχη μάρκετινγκ των επιχειρήσεων, 

προκειμένου να ορισθεί και να μετρηθεί η αποτελεσματικότητα της διαφήμισης. Αντικειμενικά, η 

μέτρηση αποτελεσματικότητας της διαφήμισης αφορά στην αξιολόγηση και εκτίμηση του βαθμού 

και του επιπέδου επίτευξης των στόχων διαφήμισης που έχει θέσει κάθε επιχείρηση ή οργανισμός 

στα πλαίσια σχεδιασμού του προγράμματος προβολής και μάρκετινγκ. Ωστόσο, οι στόχοι 
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διαφήμισης διαφέρουν για τις διαφορετικές ομάδες και κοινότητες που ασχολούνται με τη 

διαφήμιση, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλές διαφορετικές ερμηνείες της διαφημιστικής 

αποτελεσματικότητας και πολλές μέθοδοι και μέσα για την αξιολόγηση και μέτρησή της. Οι Cook & 

Kover (1997) αναγνωρίζουν τέσσερις ομάδες με διαφορετικές ανάγκες ως προς τη μέτρηση 

αποτελεσματικότητας της διαφήμισης: την ακαδημαϊκή κοινότητα, τις διαφημιστικές εταιρείες, τις 

εταιρείες διενέργειας ερευνών για τη διαφήμιση και τα στελέχη μάρκετινγκ των επιχειρήσεων. 

Ωστόσο, επισημαίνουν ότι η μέτρηση αποτελεσματικότητας της διαφήμισης θα πρέπει πάντα να 

αντιμετωπίζεται σαν πρόβλημα του Μάρκετινγκ, ακόμα και αν οι ανάγκες των καταναλωτών σε 

αυτή τη διαδικασία ακολουθούν σε προτεραιότητα τις ανάγκες των πρακτικών της διαφήμισης. 

Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται οι βασικές διαφορές όσον αφορά στην κατεύθυνση και 

τον προσανατολισμό της έρευνας μεταξύ των δύο σημαντικότερων σε συνεισφορά κοινοτήτων, των 

πρακτικών και ακαδημαϊκών της διαφήμισης. 

 Πρακτικοί Ακαδημαϊκοί 

Τί είναι καινούριο / αλλαγές Χ  

Μέτρηση αποτελεσματικότητας Χ  

Στρατηγική διαφήμισης Χ  

Μέτρηση αποτελεσματικότητας ΜΜΕ  Χ  

Branding Χ  

Συγκεκριμένα εργαλεία μέτρησης / Αποτελέσματα στις 

πωλήσεις 

Χ  

Γενική Θεωρία  Χ 

Ανταπόκριση / επιρροή / στάση  Χ 

Μοντέλα λήψης αποφάσεων των καταναλωτών  Χ 

Ενιαία Ολοκληρωμένη Επικοινωνία  Χ 

Νέα Προϊόντα / Νέες Σειρές Προϊόντων  Χ 

Οργάνωση Μάρκετινγκ / Έρευνα Μάρκετινγκ  Χ 

Πίνακας 4.1 

Διαφορές στον προσανατολισμό της έρευνας στη διαφήμιση μεταξύ πρακτικών και ακαδημαϊκών 
(Cook & Kover, 1997) 

Συγκεκριμένα, όσον αφορά στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της διαφήμισης, οι πρακτικοί 

προσανατολίζονται περισσότερο στη μέτρηση των αποτελεσμάτων της διαφήμισης όπως αυτά 

μεταφράζονται στις πωλήσεις των προϊόντων, υιοθετώντας την άποψη αυτών που πιστεύουν ότι «η 
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διαφήμιση είναι αποτελεσματική μόνο όταν πουλάει» και εκείνων που υποστηρίζουν ότι η 

διαφήμιση θα πρέπει να δικαιολογεί σε αριθμητικούς όρους τα έξοδα και τον διαφημιστικό 

προϋπολογισμό κάθε επιχείρησης (Korgaonkar & Bellenger, 1985; Barry, 1987; Wright-Isak & 

Faber, 1997). Στην αντίπερα όχθη, η ακαδημαϊκή κοινότητα (το έργο και η έρευνα της οποίας μας 

ενδιαφέρει περισσότερο) αναγνωρίζει την πολυδιάστατη φύση των αποτελεσμάτων της διαφήμισης, 

ενώ θεωρεί ότι η μέτρηση αποτελεσματικότητας όπως και κάθε αντικείμενο έρευνας στη διαφήμιση, 

θα πρέπει να βασίζεται στην ψυχολογία που διέπει την καταναλωτική συμπεριφορά, στη θεωρία του 

μάρκετινγκ, στη θεωρία της μαζικής επικοινωνίας, στη μεθοδολογία ερευνών και φυσικά στην 

εμπειρία που προκύπτει από την εφαρμογή (Barry, 1987; Mackenzie, et al, 1986; Cook & Kover, 

1997). 

Ειδικότερα, για την ακαδημαϊκή κοινότητα η αποτελεσματικότητα της διαφήμισης ορίζεται από 

κριτήρια διαφορετικά από αυτά της αναγνωρισιμότητας και των πωλήσεων, επικεντρώνοντας στην 

αναγνώριση, μελέτη και κατανόηση μεταβλητών που επηρεάζουν τα συναισθήματα, τις διαθέσεις, 

τις στάσεις και τη συμπεριφορά του κοινού-στόχου (Gresham & Shimp; 1985; Zeitlin&  

Westwood,1986; Mackenzie et al, 1986; Edell & Burke, 1987; Cook & Kover, 1997; Vakratsas & 

Ambler, 1999; Mehta, 2000). Στην πλειοψηφία τους οι ακαδημαϊκές έρευνες και μελέτες 

προσπαθούν να απομονώσουν συγκεκριμένες μεταβλητές ή να αναγνωρίσουν τις σχέσεις μεταξύ 

αυτών των μεταβλητών, προκειμένου να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος, η επίδραση και η συνεισφορά τους 

στα αποτελέσματα της διαφήμισης, δημιουργώντας το απαραίτητο θεωρητικό πλαίσιο για τη 

μέτρηση αποτελεσματικότητας της διαφήμισης. Στη διάρκεια των χρόνων αναπτύχθηκαν θεωρητικά 

μοντέλα (που παρουσιάζονται σε επόμενη ενότητα του κεφαλαίου) που αποσκοπούν στην ερμηνεία 

και κατανόηση της διαδικασίας της επικοινωνίας του διαφημιστικού μηνύματος και στη μελέτη της 

τελικής συμπεριφοράς του κοινού - στόχου που δέχεται το μήνυμα μέσα από την αναπαράσταση και 

εκτίμηση των ενδιάμεσων αποτελεσμάτων στο γνωστικό και συναισθηματικό πεδίο των αποδεκτών 

του μηνύματος (Vakratsas & Ambler, 1999). Η δοκιμή των μοντέλων σε πειραματικό περιβάλλον ή 

η εφαρμογή τους σε πραγματικές συνθήκες οδήγησε στην υιοθέτηση συγκεκριμένων ποιοτικών 

κριτηρίων και στην ανάπτυξη δεικτών όπως η αναγνωρισιμότητα, η ανάκληση, η στάση απέναντι 

στη διαφήμιση και στο προϊόν, προκειμένου να εκτιμηθεί η συνεισφορά των ενδιάμεσων 

αποτελεσμάτων στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της διαφήμισης.  

Οι Wright-Isak & Faber (1997) αμφισβητούν την επάρκεια της ακαδημαϊκής έρευνας στην 

ολοκληρωμένη προσέγγιση και επίλυση του προβλήματος της μέτρησης αποτελεσματικότητας της 

διαφήμισης. Επισημαίνουν ότι η διαφήμιση θα πρέπει να ορίζεται πάντα σε σχέση με το πολύπλοκο 

περιβάλλον που διαμορφώνεται από τις δραστηριότητες μάρκετινγκ της επιχείρησης και των 

ανταγωνιστών τους, και ότι η αξία της διαφήμισης θα πρέπει να εκτιμάται κυρίως μακροχρόνια, 
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υποβαθμίζοντας ως ένα βαθμό τη βραχυπρόθεσμη και σε πειραματικό επίπεδο έρευνα της 

ακαδημαϊκής κοινότητας. Η αντιπαράθεση πρακτικών και ακαδημαϊκών αποτέλεσε αντικείμενο 

μελέτης και για τους Cook & Kover (1997), οι οποίοι θεωρούν ότι μια τέτοια αντιπαράθεση δεν είναι 

γόνιμη στο βαθμό που η μια κοινότητα υποβαθμίζει το έργο και την έρευνα της άλλης, καθώς 

θεωρούν ότι η συνεργασία των δύο ομάδων είναι απαραίτητη και αυτονόητη κάτω από την 

παραδοχή ότι πολλές και σε διαφορετική βάση μετρήσεις είναι απαραίτητες προκειμένου να 

προσδιοριστεί και εκτιμηθεί επαρκώς η αποτελεσματικότητα της διαφήμισης. Ο Bendixen (1993) 

στην παρουσίαση του μοντέλου του για τη μέτρηση διαφημιστικής αποτελεσματικότητας τονίζει την 

ανάγκη συνεισφοράς των αποτελεσμάτων της ακαδημαϊκής έρευνας στις δραστηριότητες και 

ενέργειες των πρακτικών της διαφήμισης που παρέχουν  σημαντικές υπηρεσίες στις επιχειρήσεις, 

ενδυναμώνοντας με τη σειρά του την ιδέα της πρακτικής αξίας του ακαδημαϊκού ερευνητικού έργου 

στη διαφήμιση. 

 

4.2 Κριτήρια –Δείκτες Αποτελεσματικότητας 

Ο Kotler (1964) τονίζει ότι η διαφήμιση και η αποτελεσματικότητα της διαφήμισης θα πρέπει πάντα 

να προσεγγίζονται σε σχέση με τις ιδιαίτερες καταστάσεις που διαμορφώνουν τις συνθήκες αγοράς, 

όπως είναι η κατηγορία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προϊόντος, η φύση, οι διαθέσεις, οι 

τάσεις και το επίπεδο συμμετοχής στην αγορά του κοινού στόχου, η ανταγωνιστική πολιτική κ.α. 

(Rossiter et al, 1991; Wu, 2001). Ωστόσο, είναι απαραίτητη η ανάπτυξη αντικειμενικών ποιοτικών 

και ποσοτικών κριτηρίων που θα χρησιμοποιηθούν για να ελέγξουν την ποιότητα και αξία της 

διαφήμισης και θα οδηγήσουν ενδεχομένως σε κανόνες όσον αφορά στη μέτρηση 

αποτελεσματικότητας της διαφήμισης και σε συγκριτικές αναλύσεις διαφορετικών διαφημιστικών 

προγραμμάτων και πολιτικών γενικότερα. 

Οι πρακτικοί της διαφήμισης προσανατολίζονται κυρίως στην υιοθέτηση ποσοτικών κριτηρίων που 

θα «αποδείξουν» στις επιχειρήσεις-πελάτες ότι το κόστος του διαφημιστικού προγράμματος που 

αναπτύχθηκε και σχεδιάστηκε απέδωσε διατηρώντας ή αυξάνοντας τις πωλήσεις των προϊόντων της 

επιχείρησης στα επιθυμητά επίπεδα. Ωστόσο, το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της έκθεσης του 

κοινού στη διαφήμιση και των μετρήσεων των πωλήσεων είναι πολύ σύντομο και τα αποτελέσματα 

που θα προκύψουν όσον αφορά στη διαφήμιση, δεν μπορεί να είναι πάντα αξιόπιστα (Screiber & 

Appel, 1991). Για αυτό το λόγο οι διαφημιστικές εταιρείες έπρεπε να προσανατολιστούν στην 

καταγραφή γεγονότων και πράξεων και στη συλλογή στοιχείων προκειμένου να έχουν 

συγκεκριμένες πληροφορίες για το πόσοι, ποιοι και σε πιο βαθμό εκτέθηκαν στη διαφήμιση και 

πληροφορίες για τις προτιμήσεις ή εντυπώσεις τους σχετικά με το διαφημιστικό μήνυμα. Το σκοπό 
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αυτό εξυπηρετούν οι ποσοτικοί δείκτες που περιγράφονται παρακάτω και που αποτελούν εδώ και 

δεκαετίες σημαντικά εργαλεία τόσο για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της διαφήμισης, όσο 

και για την επιλογή και αξιολόγηση των μέσων επικοινωνίας και προβολής, καθώς συνδέονται 

άμεσα με τη λειτουργία και απόδοση των τελευταίων: 

 Προσέγγιση Κοινού (Audience Reach): ορίζεται ως ο αριθμός των διαφορετικών ατόμων ή 

νοικοκυριών που εκτέθηκαν σε ένα συγκεκριμένο διαφημιστικό μέσο ή σε συγκεκριμένο 

πρόγραμμα ενός μέσου, σε μια καθορισμένη χρονική περίοδο. Πρόκειται ουσιαστικά για έναν 

αθροιστικό δείκτη κοινού που πολλές εκφράζεται και ως ποσοστό του συνολικού αριθμού 

ατόμων που ανήκουν σε ένα κοινό-στόχο ή σε μια αγορά-στόχο. Οι Murray & Jenkins (1992) 

αναγνωρίζοντας ότι η «προσέγγιση κοινού» και η «συχνότητα» αποτελούν τις δύο πιο σημαντικές 

διαστάσεις της επικοινωνίας του διαφημιστικού μηνύματος ορίζει ως αποτελεσματική 

«προσέγγιση κοινού» τις τρεις εξακριβωμένες «εκθέσεις» για κάθε άτομο ή νοικοκυριό σε ένα 

μέσο διαφήμισης κατά την προκαθορισμένη χρονική περίοδο. Τέλος, ο Mayers (2006) 

περιλαμβάνει την «προσέγγιση κοινού» στις πέντε πιο σημαντικές διαστάσεις της διαφημιστικής 

αποτελεσματικότητας. Ωστόσο, επισημαίνει ότι στο μέλλον και καθώς οι στρατηγικές μάρκετινγκ 

και προβολής επικεντρώνουν σε μικρότερους και περισσότερο κατακερματισμένους πληθυσμούς, 

το μέγεθος του κοινού θα είναι λιγότερο σημαντικό για τη μέτρηση αποτελεσματικότητα της 

διαφήμισης. 

 Συχνότητα (Frequency): καταγράφει πόσες φορές ένα άτομο ή ένα νοικοκυριό ή ένα μέλος 

του κοινού στόχου εκτέθηκε σε ένα συγκεκριμένο διαφημιστικό μέσο ή σε συγκεκριμένο 

πρόγραμμα ενός μέσου, σε μια καθορισμένη χρονική περίοδο. Ο συγκεκριμένος δείκτης πολύ 

συχνά εκφράζεται ως μέση συχνότητα (ο μέσος αριθμός των εκθέσεων σε μια χρονική περίοδο) ή 

και σαν κατανομή συχνότητας (ο αριθμός των ατόμων που εκτέθηκαν μία φορά, δύο φορές, τρεις 

φορές κ.τ.λ.). Ο Naples (1997) ήταν από τους πρώτους πρακτικούς που ανέδειξε στα τέλη της 

δεκαετίας του ’80 τη σχέση της συχνότητας με την αποτελεσματικότητα της διαφήμισης, ενώ 

θεωρεί ότι ακόμη και σήμερα μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο στις μετρήσεις 

αποτελεσματικότητας . Ο Jones (1997) υποστηρίζει ότι η «αποτελεσματική συχνότητα» έχει αξία 

και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην μέτρηση αποτελεσματικότητας όταν: 

 ελέγχεται η πορεία νέων προϊόντων ή η αποτελεσματικότητα νέων στρατηγικών διαφήμισης 

για υπάρχοντα προϊόντα. 

 αξιολογείται η διαφήμιση εποχιακών προϊόντων και υπηρεσιών 

 η διαφήμιση περιορίζεται σε μικρά χρονικά διαστήματα, αλλά ο στόχος είναι η σε γρήγορους 

ρυθμούς αύξηση της βάσης των καταναλωτών. 
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Η έρευνα και η συζήτηση γύρω από το συγκεκριμένο αντικείμενο παραμένουν ανοικτές, καθώς 

ακόμη και σήμερα δεν έχει οριστεί επακριβώς η έννοια της «αποτελεσματικής συχνότητας». 

 GRP (Gross Rating Point): προσδιορίζει τον αριθμό των προβολών της διαφήμισης από 

ένα συγκεκριμένο μέσο ή από ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα ενός μέσου. Εκφράζεται με όρους 

(βαθμούς) κατάταξης όταν χρησιμοποιείται μόνο ένα μέσο ή ως άθροισμα των βαθμών 

κατάταξης όλων των μέσων που χρησιμοποιούνται. Είναι ίσος με την «προσέγγιση κοινού» ενός 

μέσου επί της «συχνότητας» του μέσου και περιλαμβάνει «επαναλήψεις / επικαλύψεις» κοινού 

(audience duplication). Τις περισσότερες φορές οι διαφημιστικές εταιρίες καθορίζουν τα 

επιθυμητά επίπεδα του συγκεκριμένου δείκτη σε εβδομαδιαία βάση προκειμένου να βελτιώσουν 

τον προγραμματισμό των προβολών των διαφημίσεων (Jones, 1997). 

Οι Leckenby & Kim (1992) αποδέχονται τη χρήση δεικτών όπως η συχνότητα και η προσέγγιση στη 

μέτρηση αποτελεσματικότητας της διαφήμισης (παρόλο που αναφέρονται κυρίως στην επιλογή και 

αποτελεσματικότητα των μέσων διαφήμισης), αλλά επισημαίνουν μαζί με άλλους ότι παρά την 

εκτεταμένη χρήση μοντέλων για την εκτίμησή τους υπάρχουν ακόμη σημαντικά προβλήματα όσον 

αφορά στην ανάπτυξη και δοκιμή τους (Cannon & Riordan, 1994). Επιπλέον, για τον Myers (2006) 

οι ποσοτικοί δείκτες που χρησιμοποιούνται προκειμένου να καταγραφεί, ως έναν βαθμό η έκθεση 

του κοινού στη διαφήμιση, χάνουν την αξία και σημαντικότητά τους, καθώς η έρευνα γύρω από την 

αποτελεσματικότητα της διαφήμισης επικεντρώνεται στην επίτευξη κυρίως των στόχων μάρκετινγκ. 

Εξάλλου, η σημαντικότητα των ποσοτικών μετρήσεων των πρακτικών αμφισβητήθηκε πολύ νωρίς 

από την ακαδημαϊκή κοινότητα, η οποία από την αρχή προσανατολίστηκε στην αναγνώριση και 

εκτίμηση ποιοτικών κριτηρίων και μεταβλητών. 

Για τους θεωρητικούς της διαφήμισης, η λύση στο πρόβλημα της μέτρησης αποτελεσματικότητας 

βρίσκεται στην απάντηση του ερωτήματος (που εξακολουθεί να τροφοδοτεί ακόμα και σήμερα την 

έρευνα στη διαφήμιση) «πως “δουλεύει” η διαφήμιση;» ως επικοινωνιακή διαδικασία (“How 

Advertising Works?”). Στην πλειοψηφία τους οι ακαδημαϊκοί καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η 

διαμόρφωση της στάσης του κοινού απέναντι στη διαφήμιση και στο προϊόν είναι μια διαδικασία 

επίγνωσης-επιρροής-δράσης (Reed & Ewing, 2004). Το 1961, ο Colley με την παρουσίαση του 

DAGMAR (Defining Advertising Goals for Measured Advertising) παρουσίασε και ενίσχυσε την 

κατεύθυνση των θεωρητικών για την ανάδειξη ποιοτικών παραγόντων και κριτηρίων που θα 

βοηθήσουν στην αξιολόγηση και εκτίμηση των αλλαγών των επιπέδων αναγνωρισιμότητας, των 

πεποιθήσεων, των τάσεων και της στάσης των καταναλωτών, κατά τη διάρκεια και μετά την 

επικοινωνία του διαφημιστικού μηνύματος.  



 

Κεφάλαιο 4ο – Μέτρηση Αποτελεσματικότητας Παραδοσιακής Διαφήμισης 90

Κατά τον Barry (1987) τα επιθυμητά αποτελέσματα της διαφήμισης, «γνώση» (cognition), 

«επίδραση» (affect) και «βούληση/δράση» (conation) συνέβαλλαν σημαντικά στην ανάπτυξη και 

υιοθέτηση ποιοτικών κριτηρίων (σχήμα 4.1). Η «γνώση» περιγράφει την επεξεργασία της 

πληροφορίας στην οποία εκτίθεται ο καταναλωτής (σε γνωστικό ή πνευματικό επίπεδο), η 

«επίδραση» αναφέρεται στις συνέπειες της διαφήμισης στο συναισθηματικό πεδίο του καταναλωτή 

(συναίσθημα, αισθήματα και στάση απέναντι στο περιεχόμενο του διαφημιστικού μηνύματος), και 

τέλος η «βούληση/δράση» περιγράφει την προτίμηση και τάση του καταναλωτή για την επιλογή και 

αγορά ενός προϊόντος. Η ανάπτυξη κριτηρίων αξιολόγησης και κατά επέκταση μέτρησης 

αποτελεσματικότητας της διαφήμισης, αφορούσε στην αναγνώριση εκείνων των στοιχείων και των 

ενδιάμεσων παραγόντων που επηρεάζουν και προκαλούν τη γνώση, τη συναισθηματική επίδραση 

και τέλος την απόφαση των καταναλωτών για δράση κατά τη διάρκεια ή μετά την έκθεσή τους στη 

διαφήμιση. Από τη συγκεκριμένη αναφορά αλλά και από τη μελέτη της ακαδημαϊκής έρευνας στο 

σύνολό της, είναι σαφής η επιρροή των μοντέλων «Ιεραρχίας Αποτελεσμάτων» (Hierarchy of Effects 

Models) στην επιλογή των κριτηρίων αξιολόγησης και αποτελεσματικότητας.  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

γνώ
ση

επίδραση

δράση

ενδιάμεσοι παράγοντες

ενδιάμεσοι παράγοντες

«Στάση απέναντι 
στην Διαφήμιση»

«Αρέσκεια 
Διαφήμισης»

 

Σχήμα 4.1 Ανάπτυξη ποιοτικών κριτηρίων αξιολόγησης διαφήμισης 

O Ducoffe (1995) στην προσπάθεια του να καταγράψει τις πεποιθήσεις του κοινού και να ορίσει 

σύμφωνα με αυτές την αξία της διαφήμισης, επιλέγει τέσσερις παράγοντες-κριτήρια: την 

πληροφορικότητα (informativeness), τη δολιότητα (deceptiveness), την ψυχαγωγία (entertainment) 
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και την ενόχληση (irritation). Στον πίνακα που ακολουθεί (πίνακας 4.2) περιγράφονται οι διαστάσεις 

που χρησιμοποιήθηκαν για να περιγράψουν τα συγκεκριμένα κριτήρια και να εκτιμήσουν τις 

αντιλήψεις του κοινού. Ο ίδιος επισημαίνει ότι η ανάπτυξη κριτηρίων και η εκτίμηση της βαρύτητάς 

τους βάσει των αντιλήψεων του κοινού αποτελεί μια νέα προσέγγιση στη μέτρηση 

αποτελεσματικότητας της διαφήμισης, καθώς στην πλειοψηφία τους οι έρευνες προσανατολίζονται 

στην ικανοποίηση των διαφημιστικών αναγκών των επιχειρήσεων και όχι στις ανάγκες και 

προτιμήσεις του κοινού-στόχου. 

Παράγοντες - Κριτήρια Διαστάσεις 

συνάφεια της πληροφορίας με το προϊόν 

επικαιρότητα της πληροφορίας 
πληροφορικότητα 

(informativeness) 
διαθεσιμότητα της πληροφορίας 

παραπλανητική πληροφορία 

ψευδή πληροφορία δολιότητα (deceptiveness) 

ελλιπής  πληροφορία 

ψυχαγωγική διαφήμιση 

διασκεδαστική διαφήμιση ψυχαγωγία (entertainment) 

ευχάριστη διαφήμιση 

ενοχλητική διαφήμιση 

προσβλητική διαφήμιση ενόχληση (irritation) 

περισσότερη «διαφήμιση» και λιγότερη «πληροφορία» 

Πίνακας 4.2 Παράγοντες εκτίμησης της αξίας της διαφήμισης (Ducoffe, 1995) 

Ωστόσο, η συγκεκριμένη έρευνα έχει ιδιαίτερη σημασία κυρίως γιατί αναγνωρίζει τα δύο πιο 

σημαντικά κριτήρια αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν και χρησιμοποιούνται στην παραδοσιακή 

διαφήμιση: την ποιότητα της «πληροφορίας» που μεταβιβάζεται στον καταναλωτή από την 

επιχείρηση μέσω του διαφημιστικού μηνύματος (το «τί» μεταβιβάζεται) και τον «τρόπο 

παρουσίασης»της πληροφορίας (το «πώς» μεταβιβάζεται) μέσω της διαφήμισης. Δημιουργήθηκαν 

κατά κάποιο τρόπο δύο σχολές ερευνών (Edell & Burke, 1987). Η πρώτη υποστηρίζει ότι η 

κατανόηση και εκτίμηση των αποτελεσμάτων της διαφήμισης βασίζεται στην ανάλυση και 

αποσαφήνιση του τρόπου επεξεργασίας του διαφημιστικού περιεχομένου (πληροφορία) σε γνωστικό 

επίπεδο από τους καταναλωτές (cognitive evaluation system) (Finn, 1984). Οι συγκεκριμένες 

έρευνες οδήγησαν στην ανάπτυξη κριτηρίων για την αξιολόγηση της ποιότητας και ποσότητας της 

πληροφορίας που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κοινού στόχου όπως είναι η «επάρκεια», η 
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«αξιοπιστία», η «διαθεσιμότητα», η «συνάφεια», η «αντικειμενικότητα», η «προσδοκία» κ.α. (Soley 

& Reid, 1983; Meyer-Hentschel, 1983; Lee & Mason; 1999).  

H δεύτερη σχολή βασίστηκε στην ανάλυση των συναισθημάτων που προκαλούνται ή 

δημιουργούνται στον καταναλωτή, κάθε φορά που αυτός εκτίθεται σε μια διαφήμιση. Σκοπός των 

ερευνητών της συγκεκριμένης σχολής είναι η αναγνώριση εκείνων των παραγόντων και των 

στοιχείων που επηρεάζουν συναισθηματικά το κοινό-στόχο κατά τρόπο ευνοϊκό ή δυσμενή απέναντι 

στη διαφήμιση και στο προϊόν όπως είναι το χιούμορ, η ευχάριστη διάθεση, η συγκίνηση, η 

ευαισθησία, η ζεστασιά, ο φόβος, η ντροπή κ.α. (Gelb & Pickett, 1983; Aaker et al, 1986; Batra & 

Ray, 1986; Edell & Burke, 1987; Chattopadhyay & Basu, 1990; Lee & Sternthal, 1999). 

Η αξία και βαρύτητα των κριτηρίων αποτελεσματικότητας που τελικά υιοθετήθηκαν από τις δύο 

σχολές, εκτιμήθηκαν βάσει της συνεισφοράς και επιρροής τους στη διαμόρφωση κατεξοχήν 

ποιοτικών δεικτών διαφήμισης όπως είναι η «στάση απέναντι στη διαφήμιση» (“Attitude toward 

Advertising - Aad ”,) και η «αρέσκεια της διαφήμισης» (“Ad Likeability”) από το κοινό (Mackenzie 

et al, 1986; Mackenzie & Lutz, 1986; Haley & Baldinger, 1991). Και οι δύο δείκτες μελετήθηκαν ως 

ενδιάμεσα αποτελέσματα της τελικής ανταπόκρισης του κοινού (Ducoffe, 1995). Ιδιαίτερα η Aad 

υπήρξε αντικείμενο εκτεταμένης έρευνας καθώς θεωρήθηκε ότι θα συνέβαλλε σημαντικά στην 

αναγνώριση των αξιών του κοινού, βάσει των οποίων μια διαφήμιση γινόταν συμπαθής και αγαπητή 

ή τύχαινε λιγότερης αρέσκειας και συμπάθειας. Οι Mackenzie et al (1986), ορίζουν την Aad ως την 

«προδιάθεση να ανταποκριθεί κάποιος ευνοϊκά ή δυσμενώς σε ένα συγκεκριμένο διαφημιστικό 

ερέθισμα κάθε φορά που εκτίθεται σε μια διαφήμιση». Οι Brown & Stayman (1992) θεωρούν ότι η 

Aad μπορεί να είναι αποτέλεσμα είτε της επεξεργασίας της διαφημιστικής πληροφορίας, είτε της 

εμπειρίας εντόνων συναισθημάτων από την έκθεση σε ένα διαφημιστικό μήνυμα. Ενώ ως πιθανά 

αποτελέσματα της Aad θεωρούνται η «στάση απέναντι στη μάρκα» (“Attitude toward the brand”, Ab) 

και η αγοραστική τάση του κοινού, που αποτελούν θεωρητικά τα επιθυμητά αποτελέσματα της 

επικοινωνιακής προσπάθειας μιας επιχείρησης (Mackenzie et al, 1986). Θα πρέπει να επισημανθεί 

ότι η αναγνώριση και η μελέτη των αιτιών και συνεπειών της Aad  συνέβαλε σημαντικά στην 

κατανόηση της διαδικασίας μέσω της οποίας η επικοινωνιακή πολιτική μιας επιχείρησης επηρεάζει 

την καταναλωτική συμπεριφορά (σχήμα 4.2). Επιπλέον, η Aad θεωρείται ως ο σημαντικότερος 

παράγοντας της αποτελεσματικότητας της διαφήμισης και τροφοδοτεί ακόμη και σήμερα ένα 

σημαντικό κομμάτι της έρευνας και των μετρήσεων της διαφήμισης (Mehta & Purvis, 1995).  
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«Στάση Απέναντι στη 
διαφήμιση» - Αad

Αίτια Αποτελέσματα

Γνωστική
Επεξεργασία 
διαφημιστικής 
πληροφορίας 
(cognition)

Εμπειρία
συναισθημάτων 
κατά την έκθεση 

(feelings)

«Στάση απέναντι 
στη Μάρκα» - Αb

Αγοραστική τάση

 
Σχήμα 4.2 Η ΑAd ως ενδιάμεσος παράγοντας της ανταπόκρισης του κοινού στη διαφήμιση 

Τέλος, ένα σημαντικό κομμάτι της έρευνας της ακαδημαϊκής κοινότητας βασίστηκε στη μνήμη ως 

αποτέλεσμα της διαφήμισης και στη συνέχεια ως παράγοντα διαμόρφωσης της καταναλωτικής 

συμπεριφοράς και αγοραστικής απόφασης. Συγκεκριμένα, προκειμένου να αξιολογηθούν και να 

μετρηθούν τα αποτελέσματα της διαφήμισης στη μνήμη των καταναλωτών (που φαίνεται να 

επηρεάζει την επιλογή των προϊόντων που τελικά θα αγοραστούν), χρησιμοποιήθηκαν ως δείκτες η 

«ανάκληση» (recall), η «αναγνώριση» (recognition) και η «πειθώ» (persuasion). Οι ορισμοί και οι 

μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν και χρησιμοποιούνται για την μέτρηση των συγκεκριμένων 

παραγόντων-κριτηρίων παρουσιάζονται στον πίνακα 4.3. Αξίζει να σημειωθεί ότι ακαδημαϊκοί που 

αφιερώθηκαν στην έρευνα γύρω από τις συγκεκριμένες μετρήσεις είχαν σύμμαχό τους τους 

πρακτικούς της διαφήμισης και τα στελέχη μάρκετινγκ των επιχειρήσεων που είδαν αυτές τις 

μετρήσεις ως τα πιο αξιόλογα και αξιόπιστα υποκατάστατα των μετρήσεων των πωλήσεων. Ακόμη 

και σήμερα, πολλές διαφημίσεις αλλά και ολοκληρωμένα διαφημιστικά προγράμματα εξαρτώνται ή 

διαμορφώνονται βάσει των συγκεκριμένων μετρήσεων (Wells, 2000). Στη διάρκεια των χρόνων 

στην ακαδημαϊκή κοινότητα διαμορφώθηκαν δύο ομάδες. Η πρώτη υπερασπιζόταν την αξία της 

«αναγνώρισης» και η δεύτερη υποστήριζε την αποτελεσματικότητα της «ανάκλησης» ως το πιο 

αξιόπιστο μέτρο στην αξιολόγηση συγκεκριμένων διαφημίσεων. Ο Plessis (1994) σημειώνει ότι η 

διαφορά μεταξύ των δύο μετρήσεων συνίσταται στη μέθοδο και στο υλικό που χρησιμοποιούν 

προκειμένου να παρακινήσουν τη μνήμη των καταναλωτών, καθώς ο στόχος τους είναι κοινός και 

αφορά στην αναγνώριση ιχνών διαφήμισης στη μνήμη των καταναλωτών. O Wells (2000) έχει 

αντίθετη άποψη, θεωρώντας ότι η «ανάκληση» αποτελεί αντικειμενική ποσότητα που αφορά στη 
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μνήμη, ενώ η «αναγνώριση» καταγράφει την υποκειμενική εκτίμηση του κοινού της πιθανότητας να 

δει ή να ακούσει την διαφήμιση. Πιο απλά, η «αναγνώριση» μας λέει ότι τη διαφήμιση τουλάχιστον 

την έχουν δει, ενώ η αποδεδειγμένη «ανάκληση» μας λέει ότι την έχουν δει προσεκτικά και την 

έχουν «μελετήσει» (Stapel, 1998). H συζήτηση για την αξιοπιστία των συγκεκριμένων μετρήσεων 

θα συνεχιστεί, καθώς η έρευνα φαίνεται να προσανατολίζεται περισσότερο στην εύρεση μεθόδων 

που θα δώσουν αποτελεσματικότερες ποσοτικές αναλύσεις. 

Όσον αφορά στην «πειθώ», πρόκειται για ένα κριτήριο που υιοθετήθηκε από θεωρητικούς που 

υποστηρίζουν ότι είναι περισσότερο σημαντικό μετά την έκθεση του κοινού στη διαφήμιση, οι 

καταναλωτές να θυμούνται και να βλέπουν ευνοϊκά το προϊόν και όχι την ίδια τη διαφήμιση (Plessis, 

1994). Μελετήθηκε μεμονωμένα και σε σχέση με την «αναγνώριση» ως ένα από τα βασικά κριτήρια 

μέτρησης αποτελεσματικότητας (Stewart & Koslow,1989; Haley & Baldinger; 1991; Mehta, 2000). 

Οι Haley & Baldinger (1991) στις μετρήσεις τους για την «πειθώ» χρησιμοποιούν ως κριτήρια 

αξιολόγησής της, την επιλογή μάρκας (brand choice), το αγοραστικό ενδιαφέρον (purchase interest) 

και την εκτίμηση της μάρκας του προϊόντος με βαθμό.  

Ποιοτικές 
μετρήσεις 

Περιγραφή Μεθοδολογία 

Ανάκληση 

(Recall) 

η ικανότητα του καταναλωτή να 
ανακαλέσει στη μνήμη του συγκεκριμένες 
πληροφορίες (προϊόν, όνομα προϊόντος 
κ.α.) από διαφημίσεις που είδε ή άκουσε 

πρόσφατα 

 Ανάκληση με 
βοήθεια (Aided Recall 
Test): ο ερευνητής κατά τη 
διάρκεια της συνέντευξης 
χρησιμοποιεί προϊόντα, 
ονόματα προϊόντων, για να 
βοηθήσει ή να προκαλέσει 
τη μνήμη του καταναλωτή 
 Ανάκληση χωρίς 
βοήθεια (Unaided Recall 
test): ο ερευνητής με 
γενικές ερωτήσεις στο 
κοινό και χωρίς επιπλέον 
βοήθεια προς αυτό 
επιχειρεί να επαναφέρει 
στη μνήμη του 
συγκεκριμένες διαφημίσεις

Αναγνώριση 

(Recognition) 

η ικανότητα του καταναλωτή να 
αναγνωρίσει συγκεκριμένα στοιχεία 

διαφημίσεων στις οποίες εκτέθηκε κατά τη 
διάρκεια της έρευνας 

Μετά-δοκιμασίας (post-
testing) συνεντεύξεις με 
καταναλωτές που ανήκουν 
στο κοινό στόχο και 
ερωτήσεις που 
αναφέρονται σε 
συγκεκριμένα στοιχεία των 
διαφημίσεων που 
εκτέθηκαν 
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Ποιοτικές 
μετρήσεις 

Περιγραφή Μεθοδολογία 

Πειθώ 
(Persuasion) 

η εύνοια του καταναλωτή που εκφράζεται 
ως αγοραστικό ενδιαφέρον για 

συγκεκριμένα προϊόντα τις διαφημίσεις 
των οποίων είδε ή άκουσε πρόσφατα  

Προ-δοκιμασίας και Μετά-
δοκιμασίας μετρήσεις με 
τη χρήση συνεντεύξεων, 
πολλές φορές σε 
προσομοιωμένο 
αγοραστικό περιβάλλον 
όπου ο ερευνητής επιχειρεί 
να αναγνωρίσει 

Πίνακας 4.3 Μετρήσεις «Ανάκλησης», «Αναγνώρισης» και «Πειθούς» στη Διαφήμιση 

Η αποτελεσματικότητα της διαφήμισης είναι σαφώς πολυδιάστατη έννοια και οι αντιπαραθέσεις 

γύρω από τον βέλτιστο τρόπο μέτρησής της είναι πολλές στο χώρο της έρευνας και της εφαρμογής. 

Η πολυπλοκότητα της μέτρησης αποτελεσματικότητας της διαφήμισης συνίσταται στο γεγονός ότι 

κάθε καταναλωτής σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μπορεί να εκτεθεί με έναν ιδιαίτερο, ατομικό και 

διαφορετικό τρόπο στη διαφήμιση (Mehta, 2000; Weilbacher, 2001). Ο Wells (1997) στην 

προσπάθεια του να αποτυπώσει την εξέλιξη στο χώρο της διαφήμισης, αναφέρει ότι οι μετρήσεις 

που αφορούν στην μνήμη όπως η «ανάκληση» και η «αναγνώριση» δεν θεωρούνται πια επαρκείς ή 

το ίδιο σημαντικές με το παρελθόν. Επιπλέον, αναγνωρίζει μια τάση διαφοροποίησης μεταξύ 

μέτρησης «αποτελεσμάτων» διαφήμισης και μέτρησης «αποτελεσματικότητας», που όμως θα πρέπει 

να μελετώνται πάντα σε συνδυασμό και ποτέ απομονωμένα. «Μόνο μια μέτρηση» δεν είναι ποτέ 

αρκετή, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να γνωρίζουν και να κατανοούν οι ερευνητές και 

πρακτικοί «τί» πρόκειται να μετρηθεί και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να πραγματοποιηθούν 

συγκεκριμένες μετρήσεις (Plessis, 1994). 

 

4.3 Μοντέλα μέτρησης αποτελεσματικότητας παραδοσιακής διαφήμισης 

Στο αντικείμενο της μέτρησης της αποτελεσματικότητας της διαφήμισης, η ανάπτυξη μοντέλων από 

τους θεωρητικούς της Διαφήμισης, αφορούσε κυρίως στη δημιουργία ενός θεωρητικού πλαισίου με 

σκοπό την αναπαράσταση της ακολουθίας των ενδιάμεσων και τελικών αποτελεσμάτων της 

διαφήμισης και την αναγνώριση των παραγόντων που συμμετέχουν και επηρεάζουν τη 

συγκεκριμένη επικοινωνιακή διαδικασία. Η χρησιμότητα των συγκεκριμένων μοντέλων και η 

εφαρμογή τους από τους πρακτικούς της διαφήμισης και τα στελέχη μάρκετινγκ μιας επιχείρησης, 

αφορά κυρίως στην ανάπτυξη επικοινωνιακών στόχων και στρατηγικών, χωρίς να προσφέρουν 

πάντα σημαντικά στην επίλυση πρακτικών ζητημάτων μετρήσεων (Hall, 2002; Reed & Ewing, 

2004).  
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Στα μοντέλα των διαφορετικών προσεγγίσεων μέτρησης της αποτελεσματικότητας της διαφήμισης, 

όπως καταγράφονται στη διεθνή βιβλιογραφία, επικράτησαν τα «μοντέλα ιεραρχίας 

αποτελεσμάτων» (Hierarchy of Effects Models) (Barry, 1987; Vakratsas & Ambler, 1999; Hall, 

2002; Reed & Ewing, 2004). Ο Barry (1987) υποστηρίζει ότι η βασική αντίληψη και θεωρία των 

συγκεκριμένων μοντέλων (που είναι καθεστωτική για τους ακαδημαϊκούς και πρακτικούς της 

διαφήμισης) αναγνωρίζει ότι υπάρχουν μια σειρά από στάδια μεταξύ του σημείου της αναγνώρισης 

των προϊόντων από τους καταναλωτές και τελικά της αγοράς των προϊόντων από αυτούς. Επιπλέον, 

ιστορικά καταγράφει τρεις χρονικές περιόδους εξέλιξης των συγκεκριμένων μοντέλων, τις οποίες 

χρησιμοποιεί ως κριτήρια κατηγοριοποίησης. Η πρώτη περίοδος ξεκινά με την παρουσίαση του 

πρώτου μοντέλου αυτής της μορφής γνωστό ως “AIDA”. Το μοντέλο αναπτύχθηκε στις αρχές του 

προηγούμενου αιώνα από τον St.Elmo Lewis, και υποστήριζε ότι οι επιτυχημένες προσωπικές 

πωλήσεις βασίζονται σε παρουσιάσεις που προσελκύουν την «προσοχή» του καταναλωτή 

(“attention”), κερδίζουν το «ενδιαφέρον» του (“interest”), δημιουργούν την  «επιθυμία» για το 

προϊόν (“desire”) και επισπεύδουν την «αγοραστική δράση» του (“action”) από τον καταναλωτή. Η 

δεύτερη περίοδος ξεκινά και χαρακτηρίζεται σημαντικά από το μοντέλο των Lavidge & Steiner 

(1961), το οποίο αναγνωρίζει μια νέα ιεραρχία στη σειρά αποτελεσμάτων διαφήμισης: την 

αναγνώριση, τη γνώση, την αρέσκεια, την προτίμηση, την απόφαση και την αγορά. Τέλος, 

χαρακτηρίζει την τρίτη χρονικά περίοδο ως περίοδο «πρόκλησης και υπεράσπισης» των μοντέλων 

«ιεραρχίας αποτελεσμάτων», καθώς υπήρξαν πολλοί που αμφισβήτησαν την ισχύ και αξία τους 

(Weilbacker, 2001; Reed & Ewing, 2004) και άλλοι που υπεραμύνθηκαν της χρησιμότητας και του 

καθοδηγητικού ρόλου τους στην έρευνα και την πράξη (Barry, 2002). Το βασικό επιχείρημα των 

θεωρητικών που αμφισβήτησαν τη βασική αντίληψη των μοντέλων βρίσκει λάθος τη θεώρηση ότι 

ένα μοντέλο μπορεί να εκφράσει όλες τις καταστάσεις που διαμορφώνονται στην αγορά από τις 

επικοινωνιακές προσεγγίσεις και διαδικασίες (Weilbacker, 2002; Reed & Ewing, 2004). Άλλοι 

υποστηρίζουν ότι μέχρι τώρα δεν υπήρξε εμπειρική απόδειξη της ορθότητας της θεωρητικής τους 

αντίληψης (Vakratsas & Ambler, 1999). Ωστόσο, η κριτική που ασκήθηκε στα μοντέλα «ιεραρχίας 

αποτελεσμάτων» υπήρξε εποικοδομητική, καθώς οδήγησε στη μελέτη κι άλλων παραγόντων (όπως η 

στάση απέναντι στη διαφήμιση και τη μάρκα, η πίστη στη μάρκα, η συμμετοχή στην αγορά του 

προϊόντος, η πίστη στο προϊόν, οι καταστάσεις της αγοράς κ.α.) που επηρεάζουν σημαντικά τα 

αποτελέσματα της διαφήμισης ως επικοινωνιακή διαδικασία (Reed & Ewing, 2004). 

Μοντέλα μέτρησης αποτελεσματικότητας όπως το «Μοντέλο Πιθανότητας Επεξεργασίας» 

(“Elaboration Likelihood Model”) των Petty & Cacioppo και το «Μοντέλο Ανταπόκρισης στη 

Διαφήμιση» (“Advertising Response Modelling”) των Gallup & Robinson θεωρούν ότι κατά την 

επικοινωνιακή διαδικασία το κοινό επεξεργάζεται (συνήθως ταυτόχρονα) στοιχεία και ιδιότητες  που 

έχουν να κάνουν άμεσα με το προϊόν ή την υπηρεσία και τη διαφήμιση, αλλά και στοιχεία που 
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χαρακτηρίζουν την ίδια τη διαφήμιση (όπως εικόνα, μουσική, πρόσωπα κ.α.). Σύμφωνα με τη 

συγκεκριμένη αντίληψη και θεωρία, η αξιολόγηση θα πρέπει να αφορά στη μέτρηση αποτελεσμάτων 

σε σχέση με το προϊόν (στάση απέναντι στη μάρκα) και σε σχέση με τη διαφήμιση (στάση απέναντι 

στη διαφήμιση) λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες που διαμορφώνουν ή συμμετέχουν στην 

επεξεργασία κατά την επικοινωνιακή διαδικασία (Mehta, 1994; Mehta & Purvis, 1997). 

Οι Vakratsas & Ambler (1999) υιοθετώντας την αντίληψη ότι η κατανόηση του τρόπου που 

«δουλεύει» η διαφήμιση (ή αλλιώς του τρόπου που επηρεάζει το κοινό) συμβάλλει σημαντικά στη 

μελέτη και μέτρηση των αποτελεσμάτων της διαφήμισης, προχώρησαν στην ταξινόμηση των 

μοντέλων που αναπτύχθηκαν και παρουσιάστηκαν στη βιβλιογραφία με σκοπό να αξιολογήσουν τη 

συνδρομή τους και να προτείνουν νέες κατευθύνσεις για έρευνα. Σε αυτή τους την ταξινόμηση 

περιλαμβάνονται οικονομετρικά μοντέλα που συνδέουν τη διαφήμιση αποκλειστικά με την 

προτίμηση και αγορά των προϊόντων, και μοντέλα που στηρίζονται στη μελέτη των ενδιάμεσων 

αποτελεσμάτων της διαφήμισης (αποτελέσματα που προηγούνται της αγοράς) και διαφοροποιούνται 

ανάλογα με την βαρύτητα που δίνουν σε επιδράσεις γνωστικού ή συναισθηματικού και την ιεραρχία 

των αποτελεσμάτων που επιλέγουν να μελετήσουν κάθε φορά (πίνακας 4.4). Επιπλέον, 

καταδεικνύουν τους ακόλουθους παράγοντες που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τους 

θεωρητικούς και πρακτικούς της διαφήμισης στο μέλλον κατά τη μελέτη και εφαρμογή μοντέλων 

μέτρησης αποτελεσματικότητας: 

 την ανομοιότητα και διαφορετικότητα των στόχων διαφήμισης 

 την κατηγορία προϊόντος 

 τη διαφημιστική πολιτική των ανταγωνιστών  

 την επιρροή και συμμετοχή των μη διαφημιστικών δραστηριοτήτων προβολής του μίγματος 

μάρκετινγκ 

 το στάδιο του «κύκλου ζωής» του προϊόντος ή της υπηρεσίας που διαφημίζεται 

 τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του κοινού στόχου. 
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Μοντέλο Παράσταση Ακολουθία Αποτελεσμάτων 
Διαφήμισης 

Ανταπόκρισης της Αγοράς 
(Market Response) (-) Δεν λαμβάνονται υπόψιν ενδιάμεσα 

αποτελέσματα διαφήμισης 
Γνωστικής Πληροφορίας 
(Cognitive Information) C* «Σκέψη» 

Καθαρή Επίδραση (Pure 
Affect) A* «Συναίσθημα» 

Ιεραρχία πειθούς (Persuasive 
Hierarchy) CA Σκέψη» - «Συναίσθημα» - «Δράση»  

Ιεραρχία Χαμηλής Ανάμιξης 
(Συμμετοχής)                

(Low–Involvement 
Hierarchy) 

 
CEA 

 
 
 

Σκέψη» - «Δράση» - «Συναίσθημα» 

Ενσωμάτωσης 
Αποτελεσμάτων 

(Integrative) 
(C) (A) (E) * Δεν υπάρχει συγκεκριμένη Ακολουθία 

Χωρίς Ιεραρχία (Hierarchy 
Free) NH* Δεν προτείνεται καμία συγκεκριμένη 

ιεραρχία αποτελεσμάτων 

*C (Cognition) (Γνώση), A (Affect) (Επίδραση), E (Experience) (Εμπειρία),  

*NH (No Hierarchy) (Χωρίς Ακολουθία) 

Πίνακας 4.4 Ταξινόμηση Μοντέλων για το«Πώς “δουλεύει” η Διαφήμιση» (How Advertising 

Works) (Vakratsas & Ambler, 1999) 

Επιπλέον, κάθε διαφήμιση θα πρέπει να μελετάται ξεχωριστά. Η χρήση ή εφαρμογή ενός μοντέλου 

στην αξιολόγηση ή τη μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας συγκεκριμένης διαφήμισης θα αναδείξει 

τις ιδιαίτερες συνθήκες προβολής και θα οδηγήσει στην αποσαφήνιση και κατανόηση της 

επικοινωνιακής διαδικασίας που δημιουργείται με το κοινό-στόχο μέσω της διαφήμισης που 

μελετάται. Βασικός σκοπός είναι να αναγνωρισθούν οι δυναμικές και αδυναμίες της διαφήμισης. 

Στην ουσία και στην πλειοψηφία τους, τα μοντέλα μέτρησης αποτελεσματικότητας δημιουργούν ένα 

θεωρητικό πλαίσιο το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί εμπειρικά και πρακτικά σε διαφορετικές 

περιπτώσεις διαφήμισης και να διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων πάντα σε σχέση με τους 

επικοινωνιακούς στόχους μάρκετινγκ που έχει θέσει η επιχείρηση (Mehta & Purvis, 1997). 

 

4.4 Μέθοδοι και Εργαλεία   

Στη διαφήμιση, οι ποσοτικές μετρήσεις που υπογραμμίζουν τη σημασία της αναγνώρισης και 

καταγραφής της έκτασης και της συχνότητας συγκεκριμένων τάσεων των καταναλωτών που 

ανήκουν στο κοινό-στόχο, χρησιμοποιούνται κυρίως στο στάδιο του προγραμματισμού των μέσων 

και στην κατανομή του διαφημιστικού προϋπολογισμού στα μέσα που τελικά θα επιλεχθούν. 
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Υπάρχουν ποσοτικοί δείκτες όπως για παράδειγμα το «κόστος ανά χιλιάδα» (“cost per mile”, cpm) 

και το GRP (Gross Rating Point) που εξυπηρετούν κυρίως τους παραπάνω στόχους, αλλά και άλλοι 

όπως η «αναγνώριση» και η «ανάκληση» που χρησιμοποιούνται για να αξιολογηθεί η ποιότητα μιας 

συγκεκριμένης διαφήμισης. 

Ωστόσο, είναι κοινά αποδεκτό ότι η αξιολόγηση και μέτρηση αποτελεσματικότητας της διαφήμισης 

στηρίζεται κυρίως στην πρωτογενή ποιοτική έρευνα που θα λάβει υπόψη τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της διαφήμισης και του μέσου, και τις ειδικές συνθήκες έκθεσης του κοινού στο 

διαφημιστικό μήνυμα (Percy & Rossiter, 1997). Τα μοντέλα μέτρησης αποτελεσματικότητας που 

περιγράφηκαν και αναλύθηκαν στην προηγούμενη ενότητα θέτουν τις θεωρητικές προδιαγραφές και 

προσδιορίζουν ως ένα βαθμό τη μέθοδο, το είδος και το χρόνο της μέτρησης που μπορεί να 

αξιολογήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την επιτυχία ή αποτυχία μιας διαφήμισης. Βασικός 

στόχος των ποιοτικών μετρήσεων είναι η καταγραφή των αντιλήψεων και προτιμήσεων και η 

αξιολόγηση των στάσεων του κοινού (απέναντι στη διαφήμιση, τη μάρκα και την επιχείρηση), 

καθώς επίσης και ο προσδιορισμός των παραγόντων που πρόκειται να επηρεάσουν ή που συνέβαλαν 

σημαντικά στη διαμόρφωση των τελικών αποτελεσμάτων της διαφήμισης. 

Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες μετρήσεων με κριτήριο το χρόνο 

πραγματοποίησής τους: οι μετρήσεις πριν από την προβολή της διαφήμισης ή του διαφημιστικού 

προγράμματος (pre-testing) και οι μετρήσεις που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια ή μετά την 

προβολή τους (post-testing) (σχήμα 4.3). Όσον αφορά στις μετρήσεις που πραγματοποιούνται πριν 

από την προβολή αφορούν στον έλεγχο διαφημιστικών προτύπων και στην αποδοχή, απόρριψη ή 

βελτίωση τους πριν την τοποθέτησή τους στα μέσα επικοινωνίας. Τις περισσότερες φορές αυτές οι 

μετρήσεις λειτουργούν ως πειραματικές δοκιμές και πραγματοποιούνται σε κατάλληλα 

προσαρμοσμένα εργαστήρια με τη συμμετοχή μικρού αριθμού ατόμων που ανήκουν στο κοινό-

στόχο του προγράμματος προβολής της επιχείρησης. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων θα 

βοηθήσουν τα στελέχη του μάρκετινγκ και τους πρακτικούς της επιχείρησης να επιλέξουν τις 

διαφημίσεις που έχουν περισσότερες πιθανότητες να προσεγγίσουν και να επηρεάσουν θετικά και 

προς όφελος του προϊόντος και της επιχείρησης το κοινό-στόχο. Αντίθετα, οι μετρήσεις μετά την 

προβολή των διαφημίσεων έχουν ως στόχο να καταγράψουν τα πραγματικά αποτελέσματα της 

διαφήμισης σε σχέση με ποσοτικούς δείκτες όπως είναι οι πωλήσεις της επιχείρησης ή με ποιοτικούς 

δείκτες όπως είναι η αναγνωρισιμότητα του προϊόντος, η αγοραστική τάση του κοινού-στόχου και οι 

αλλαγές που προέκυψαν σε σχέση με τη στάση του απέναντι στη μάρκα και στην επιχείρηση. Στην 

πλειοψηφία τους, οι συγκεκριμένες μετρήσεις επιχειρούν μέσα από την παρατήρηση και τη 

συνέντευξη να αναγνωρίσουν και να αξιολογήσουν τις ποιοτικές μεταβλητές που συμμετέχουν στη 

διαμόρφωση των αποτελεσμάτων διαφήμισης, καθώς επίσης και να ελέγξουν την επιτυχημένη ή όχι 
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τοποθέτηση της διαφήμισης στα μέσα και να καταγράψουν τα αποτελέσματα της διαφημιστικής 

πολιτικής των ανταγωνιστών. 

ποσοτικές
(quantitative)

ποιοτικές
(qualitative)είδος

στόχος

χρόνος

επικεντρώνονται
στη μέτρηση των 
αντιλήψεων και 
την αξιολόγηση 
των στάσεων του 

κοινού 

υπογραμμίζουν την 
καταγραφή και 
μέτρηση τάσεων 
των καταναλωτών 
του κοινού-στόχου 

pretesting posttesting

• focus groups
• συνέντευξη

• μετρήσεις φυσιολογίας (κίνηση ματιών, 
μέτρηση παλμών, εγκεφαλογράφημα)

• έρευνα με ερωτηματολόγιο εργαλεία

 

Σχήμα 4.3 Μέθοδοι και εργαλεία μέτρησης αποτελεσματικότητας παραδοσιακής διαφήμισης 

Η επιλογή της μεθόδου και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή της 

πρωτογενούς ποιοτικής έρευνας, εξαρτάται πάντα από τους στόχους της μέτρησης και τις 

μεταβλητές που εξετάζονται κάθε φορά. Μερικές από τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν και 

χρησιμοποιούνται και για τι οποίες υπήρξαν θετικές και αρνητικές κριτικές ως προς τη 

δυνατότητά και επάρκεια τους να αποτυπώσουν τα αποτελέσματα της διαφήμισης, είναι οι 

ακόλουθες: 

 Ομάδα Επικέντρωσης (Focus Group): αποτελείται από μια μικρή ομάδα ατόμων (8-10 

άτομα) που συμμετέχουν έναντι αμοιβής σε μια συζήτηση διάρκειας 90 έως 120 λεπτών με 

συγκεκριμένο θέμα (κατηγορία προϊόντος, προϊόν, διαφήμιση κ.α.) και χρησιμοποιείται κυρίως 

σε pre-testing μετρήσεις. Τα άτομα επιλέγονται κάθε φορά βάσει προκαθορισμένων κοινών 

χαρακτηριστικών και ανήκουν στο κοινό-στόχο και στην αγορά-στόχο της επιχείρησης. Η 

συζήτηση πραγματοποιείται σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες με καθρέφτη μιας ή διπλής όψης 

και συντονίζεται από συγκεκριμένο άτομο το οποίο χρησιμοποιεί έναν οδηγό συνέντευξης που 
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έχει συντάξει από κοινού με τα στελέχη μάρκετινγκ και διαφήμισης της επιχείρησης. Ο 

συντονιστής χρησιμοποιεί στοιχεία όπως χρώματα, ονόματα προϊόντων, συσκευασίες προϊόντων 

ή προχωρά στην προβολή των δοκιμαστικών διαφήμισης που χρησιμεύουν ως «ερεθίσματα» για 

τη συζήτηση προκαλώντας τις αντιδράσεις και αλληλεπιδράσεις μεταξύ των συμμετοχόντων, 

προκειμένου να εκμαιεύσει τις πληροφορίες που επιθυμεί. Πρόκειται για μια μέθοδο που 

χρησιμοποιήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1950 και εξακολουθεί να παραμένει μια 

«σταθερά» στην ποιοτική έρευνα για τη διαφήμιση και το μάρκετινγκ (Feig, 2002). Η τεχνολογία 

οδήγησε στην ανάπτυξη νέων τεχνικών υλοποίησης της μεθόδου (focus groups με τη χρήση του 

τηλεφώνου ή μέσω Διαδικτύου), ωστόσο η φιλοσοφία της παραμένει σταθερή. Κατά τη 

μακροχρόνια χρήση της, η μέθοδος υπήρξε αντικείμενο εκτεταμένης κριτικής θετικής και 

αρνητικής ως προς την επάρκεια και αποτελεσματικότητας της στην αξιολόγηση διαφημίσεων. Οι 

υπερασπιστές της μεθόδου πιστεύουν ότι πρόκειται για μια δυναμική διαδικασία μέσα από την 

οποία μπορούν να αναγνωρισθούν οι αδυναμίες ή δυνατότητες μια συγκεκριμένης διαφήμισης 

βάσει των αντιδράσεων και προτιμήσεων της ομάδας (θεωρώντας ως δεδομένα την ικανότητα του 

συντονιστή και την ορθότητα της επιλογής των ατόμων που συμμετέχουν) (GroupPlus.Com, 

2003). Αντίθετα, υπάρχουν και οι θεωρητικοί που υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη μέθοδος δεν 

είναι κατάλληλη να ελέγξει την αποτελεσματικότητα συγκεκριμένων διαφημίσεων τουλάχιστον 

για τρεις σημαντικούς λόγους Percy & Rossiter, 1997): 

1. το δείγμα είναι υπερβολικά μικρό για να βγουν ασφαλή και αξιόπιστα αποτελέσματα 

2. έχει αποδειχτεί ότι τα άτομα επεξεργάζονται την εκάστοτε διαφήμιση ατομικά ακόμα και 

όταν την παρακολουθούν με παρέα, οπότε η βασική αντίληψη της μεθόδου να παράγει 

ομαδικές αλληλεπιδράσεις δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες 

3. η υπερβολική έκθεση της διαφήμισης και η συζήτησή της από την ομάδα πολλές φορές για 

μισή ή μία ώρα οδηγεί σε μια ανάλυση θετικών ή αρνητικών στοιχείων της διαφήμισης που 

σε καμία περίπτωση δε θα μπορούσε να γίνει από τους καταναλωτές που εκτίθενται σε πολλά 

διαφημιστικά μηνύματα αφιερώνοντας δύο ή τρία λεπτά για το κάθε ένα. 

Τα επιχειρήματα των δύο ομάδων αναδεικνύουν το σωστό και το λάθος τρόπο χρήσης της μεθόδου. 

Επιπλέον, είναι φανερό αυτό που διατυπώνεται από την αρχή της ενότητας ότι ακόμα και αν τα 

αποτελέσματα που θα προκύψουν αντανακλούν τις ανάγκες και επιθυμίες του κοινού-στόχου, μια 

μέτρηση δεν είναι ποτέ αρκετή. 

 Συνέντευξη σε βάθος (In-Depth Interviews): πρόκειται για ατομικές συνεντεύξεις 

διάρκειας 30 έως 60 λεπτών που πραγματοποιούνται σε ένα δείγμα 30 έως 40 ατόμων από 

συγκεκριμένο συντονιστή (Durgee, 1986). Ο τελευταίος γνωρίζοντας τους στόχους της εκάστοτε 

μέτρησης μπορεί να επιλέξει την ελεύθερη συζήτηση, καθοδηγώντας με τις κατάλληλες 



 

Κεφάλαιο 4ο – Μέτρηση Αποτελεσματικότητας Παραδοσιακής Διαφήμισης 102

ερωτήσεις και ανάλογα με τις αντιδράσεις του ατόμου το διάλογο, ή να χρησιμοποιήσει 

ερωτηματολόγιο (in-depth questionnaires) προκειμένου να καταγράψει ευκολότερα τις απόψεις 

του συνομιλητή του και να καλύψει επαρκώς τα θέματα-αντικείμενα της μέτρησης. Όταν το 

δείγμα του κοινού είναι μεγάλο χρησιμοποιούνται ερωτηματολόγια για εξοικονόμηση χρόνου, 

τόσο στην υλοποίηση όσο και στην καταγραφή και ανάλυση των αποτελεσμάτων. Σε κάθε 

περίπτωση οι συνεντεύξεις πραγματοποιούνται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους και 

καταγράφονται από ηλεκτρονικά μέσα. 

 Μετρήσεις φυσιολογίας: πρόκειται για μετρήσεις που επιχειρούν να παρακολουθήσουν και 

να καταγράψουν τη συγκεκαλυμμένη συμπεριφορά καταναλωτών με την χρήση ειδικού 

εξοπλισμού. Για πολλούς θεωρητικούς της διαφήμισης, οι λειτουργίες φυσιολογίας αναδεικνύουν 

στοιχεία ψυχολογικής δραστηριότητας και μπορούν να καταγράψουν θετικές ή αρνητικές 

αντιδράσεις των καταναλωτών κατά την έκθεση ενός διαφημιστικού μηνύματος (Klebba, 1985). 

Οι μετρήσεις φυσιολογίας περιλαμβάνουν μετρήσεις χτύπων καρδιάς, καταγραφές εγκεφαλικής 

δραστηριότητας, καταγραφές δερματικών αποκρίσεων, παρακολούθηση κινήσεων ματιών, 

αναλύσεις αλλαγών φωνής κ.α. Στη βιβλιογραφία καταγράφονται έρευνες που καταδεικνύουν μια 

σημαντική σχέση μεταξύ των αντιδράσεων που καταγράφονται σε αυτού του είδους τις μετρήσεις  

και των αποκρίσεων του κοινού σε σχέση με την προσοχή, το ενδιαφέρον του, την επανάκληση 

στη μνήμη, την επιθυμία και την προτίμηση σε σχέση με τη διαφήμιση και το προϊόν (Klebba, 

1985). Ωστόσο, υπάρχουν και οι θεωρητικοί που υποστηρίζουν ότι αυτή η σχέση δεν έχει 

αποδειχτεί επαρκώς και ότι οι συγκεκριμένες μετρήσεις μπορούν ως ένα βαθμό να αναγνωρίσουν 

και να καταγράψουν τα επίπεδα προσοχής του κοινού κατά την έκθεση τους σε διαφημιστικά 

μηνύματα, αλλά σε καμία περίπτωση δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κριτήρια μέτρησης των 

επιθυμητών αποτελεσμάτων κάθε επικοινωνιακής προσπάθειας όπως είναι η αναγνωρισιμότητα 

του προϊόντος, η στάση απέναντι στο προϊόν, η αγοραστική στάση (Weinblatt, 1987; Percy & 

Rossiter, 1997). 

 

Η επιλογή των κατάλληλων μεθόδων και τεχνικών προϋποθέτει καλή γνώση των δυνατοτήτων και 

των περιορισμών τους. Ωστόσο, είναι φανερό ότι το δίλημμα επιλογής μεταξύ ποσοτικής ή ποιοτικής 

έρευνας και μέτρησης δε θα πρέπει να υφίσταται καθώς και οι δύο είναι απαραίτητες για να 

αποδοθεί η συνολική εικόνα της αποτελεσματικότητας μιας συγκεκριμένης διαφήμισης και να 

καταγραφούν αδυναμίες και δυνατότητες προκειμένου να προχωρήσουν τα στελέχη μάρκετινγκ και 

διαφήμισης σε πολιτικές βελτίωσης της στρατηγικής. Οι ποσοτικές μετρήσεις καταγράφουν τα 

αποτελέσματα, ενώ οι ποιοτικές αναλύσεις επιχειρούν να τα εξηγήσουν.  
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Μέτρηση Αποτελεσματικότητας Διαφημιστικής 

Ιστοσελίδας 

 

 

5.1 Εννοιολογική Προσέγγιση 

Στο χώρο της Διαδικτυακής διαφήμισης ο όρος της αποτελεσματικότητας δεν έχει προσδιοριστεί  

ακόμη επαρκώς, κυρίως λόγω της διαφορετικότητας του μέσου, αλλά και γιατί η ιστορία της 

Διαδικτυακής διαφήμισης δεν έχει κλείσει καν την πρώτη της δεκαετία. Οι Novak & Hoffman 

(2000) σε μια προσπάθεια να εξηγήσουν την έλλειψη συγκεκριμένων κριτηρίων 

αποτελεσματικότητας της Διαδικτυακής διαφήμισης αναφέρονται στην πολυπλοκότητα του μέσου, 

στην έλλειψη ενός πρότυπου τρόπου μέτρησης της ανταπόκρισης του κοινού και στην αδυναμία 

καθιέρωσης συγκεκριμένων δεικτών μέτρησης της επισκεψιμότητας ιστοσελίδων. 

Το ίδιο συγκεχυμένα παραμένουν τα πράγματα ως προς την αποτελεσματικότητα των διαφημιστικών 
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ιστοσελίδων και φυσικά τον τρόπο μέτρησής τους. Η αδυναμία προσδιορισμού της έννοιας της 

αποτελεσματικότητας διαφημιστικών ιστοσελίδων οδήγησε στην έλλειψη ενός αποδεκτού τρόπου 

μέτρησής τους, με αποτέλεσμα να αμφισβητηθεί η αξία και η αποτελεσματικότητά τους στο 

πρόγραμμα προβολής μιας επιχείρησης (Goldsmith & Lafferty, 2002; Vranica, 2001; Chen & Wells, 

1999). 

Οι Pavlou & Stewart (2000) υποστηρίζουν την ανάπτυξη ενός νέου θεωρητικού πλαισίου 

αποτελεσματικότητας της Διαδικτυακής διαφήμισης και κατ’ επέκταση των διαφημιστικών 

ιστοσελίδων που θα αναγνωρίζει τον ενεργό ρόλο του χρήστη, καθώς κατά τη διάρκεια της έκθεσής 

του στη διαφήμιση δεν είναι μόνο αποδέκτης του μηνύματος, αλλά και πιθανός διαμορφωτής του. 

Πολλοί ακαδημαϊκοί υποστηρίζουν ότι το νέο πρότυπο αποτελεσματικότητας της διαφημιστικής 

ιστοσελίδας θα πρέπει να βασίζεται κυρίως στην αλληλεπίδραση των διαφημιζομένων με την 

πληροφορία του μηνύματος και λιγότερο στην «ανταπόκριση» του κοινού στην πληροφορία του 

μηνύματος, κατά το πρότυπο αποτελεσματικότητας της παραδοσιακής διαφήμισης (Dreze & 

Zufrygen, 1997; Ghose & Dou, 1998; Novak & Hoffman, 1997; Pavlou & Stewart, 2000; Coyle & 

Thorson, 2001; McMillan & Hwang, 2002; Liu, 2003) 

Οι πρώτες προσπάθειες εννοιολογικής προσέγγισης της αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής 

ιστοσελίδας χρησιμοποίησαν δείκτες και κριτήρια της παραδοσιακής διαφήμισης, όπως είναι η 

ανάκληση στη μνήμη, η αλλαγή της στάσης απέναντι στο προϊόν και την επιχείρηση και η επιλογή 

της μάρκας. Χωρίς αυτή η τακτική να είναι λανθασμένη (αντίθετα ακόμα και σήμερα είναι 

ιδιαιτέρως χρήσιμη), δεν ήταν αρκετή για να καλύψει τα αποτελέσματα των διαφημιστικών 

ιστοσελίδων και την ανταπόκριση και συμπεριφορά τoυ κοινού μετά την έκθεσή του σε αυτή τη 

μορφή διαφήμισης (Pavlou & Stewart, 2000). 

To 1999 οι Chen & Wells εισάγουν την έννοια της «στάσης απέναντι στην ιστοσελίδα» (attitude 

toward the site) ως δείκτη αποτελεσματικότητας μιας ιστοσελίδας, επικεντρώνοντας στα 

αποτελέσματα (effects) της διαφήμισης και χρησιμοποιώντας ως βάση τον πολυχρησιμοποιούμενο 

όρο της παραδοσιακής διαφήμισης «στάση απέναντι στη διαφήμιση» (attitude toward the Ad) 

(Mackenzie et al, 1986). Συγκεκριμένα, επισημαίνουν ότι μια ιστοσελίδα που θα δημιουργήσει 

θετικές εντυπώσεις στο κοινό επειδή ικανοποιήθηκε από την ευκολία, τη δυναμικότητα ή την 

ποιότητα της ιστοσελίδας, μπορεί να θεωρηθεί αποτελεσματική γιατί θα οδηγήσει σε θετική στάση 

απέναντι στη διαφήμιση και στη μάρκα αλλά και σε πρόθεση αγοράς (Chen & Wells, 1999). 

Οι Dahlen et al (2003a, 2004b) με τη σειρά τους χρησιμοποιούν τα επικοινωνιακά αποτελέσματα της 

διαφημιστικής ιστοσελίδας σε σχέση με τη μάρκα (communication effects) προκειμένου να 

προσδιορίσουν την αποτελεσματικότητά της. Θεωρώντας ως βασικούς δείκτες αποτελεσματικότητας 
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το χρόνο παραμονής του κοινού στην ιστοσελίδα και τη δραστηριότητά του κατά τη διάρκεια της 

επίσκεψης, υποστηρίζουν ότι η αποτελεσματικότητα της ιστοσελίδας και η μέτρηση της εξαρτάται 

άμεσα από την κατηγορία του προϊόντος. Ορίζουν την αποτελεσματικότητα της ιστοσελίδας σε 

σχέση με την ποσότητα της πληροφορίας που χρειάζεται το κοινό, το χρόνο επεξεργασίας της 

απαιτούμενης πληροφορίας και φυσικά τις επαναλαμβανόμενες επισκέψεις που θα κάνει το κοινό 

στην ιστοσελίδα για να ολοκληρώσει την έρευνα αγοράς. Σύμφωνα με την αντίληψη τους, ο μεγάλος 

χρόνος παραμονής, η έντονη δραστηριότητα των επισκεπτών και οι επαναλαμβανόμενες επισκέψεις 

είναι αποτελέσματα μιας πετυχημένης διαφημιστικής ιστοσελίδας. 

Η ανάγκη διαφοροποίησης από τα πρότυπα θεωρητικής προσέγγισης της αποτελεσματικότητας της 

παραδοσιακής διαφήμισης είχε ως αποτέλεσμα την υιοθέτηση της «αλληλεπίδρασης» (interactivity) 

ως δομικό στοιχείο ή ως μέσο προσέγγισης της αποτελεσματικότητας των εταιρικών ιστοσελίδων 

από την πλειοψηφία των ακαδημαϊκών (Dreze & Zufrygen, 1997; Novak & Hoffman, 1997; Ghose 

& Dou, 1998). Θεωρώντας ότι η επικοινωνία με το κοινό είναι ο βασικός στόχος της διαφήμισης στο 

Διαδίκτυο και η «αλληλεπίδραση» το βασικό χαρακτηριστικό του μέσου, τα αποτελέσματα της 

έκθεσης του κοινού στις διαφημιστικές ιστοσελίδες έχουν άμεση σχέση με τα επίπεδα 

αλληλεπίδρασης που χαρακτηρίζει το επικοινωνιακό κομμάτι της διαφημιστικής προσπάθειας. Οι 

Coyle & Thorson (2001) επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει θετική συσχέτιση ανάμεσα στην 

αλληλεπίδραση και στη στάση του κοινού απέναντι στη διαφημιστική ιστοσελίδα και στη μάρκα του 

προϊόντος. Η Macias (2003) θεωρώντας ότι η αποτελεσματικότητα διαφημιστικής ιστοσελίδας 

σημαίνει θετική επιρροή στην αντίληψη και άποψη του κοινού για το προϊόν και την ίδια τη 

διαφήμιση, επισημαίνει ότι τα επίπεδα «αλληλεπίδρασης» της ιστοσελίδας επηρεάζουν θετικά τόσο 

την κατανόηση, όσο και την πειστικότητα του μηνύματος. Λαμβάνοντας υπόψη ότι βασικός σκοπός 

διαφημιστικών ιστοσελίδων είναι η προώθηση του προϊόντος ή η βελτίωση της εικόνας του 

προϊόντος και της επιχείρησης με την παροχή πληροφοριών, η διαδραστική επικοινωνία δε μπορεί 

παρά να αυξάνει την «αποτελεσματικότητα» της κάθε ιστοσελίδας, καθώς επιτρέπει τον έλεγχο της 

ροής των πληροφοριών από τους επισκέπτες  και την προσωποίηση των μηνυμάτων, ανάλογα με τις 

προτιμήσεις και τις ανάγκες των τελευταίων (Liu, 2003).  

Οι Bhat et al (2002) θεωρούν ότι πλήρης ορισμός της έννοιας της αποτελεσματικότητας μιας 

διαφημιστικής ιστοσελίδας είναι αυτός που ενσωματώνει τους βασικούς στόχους της τελευταίας που 

είναι οι ακόλουθοι: 

• η γνώση ύπαρξης της ιστοσελίδας ή η δημοτικότητά της 
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• η ικανότητα μιας ιστοσελίδας να προσελκύει και να κρατάει την προσοχή του κοινού και η 

ποιότητα των σχέσεων που αναπτύσσονται με τους πελάτες κατά τη διάρκεια της επίσκεψής 

τους 

• η χρησιμότητα ή συνάφεια των μηνυμάτων για τους χρήστες 

• η δυνατότητα σύνδεσης της εφαρμογής της με άλλες δραστηριότητες μάρκετινγκ και τέλος 

• η αποτελεσματική προσέγγιση του κοινού – στόχου. 

Πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι η αποτελεσματικότητα της διαφημιστικής ιστοσελίδας δε 

θα πρέπει να ορίζεται μόνο από τους στόχους που προκύπτουν από τη χρήση της ως εργαλείο του 

μάρκετινγκ και της διαφήμισης, αλλά και από τη λειτουργία της ως αυτόνομο και πλήρες 

πληροφοριακό σύστημα, επισημαίνοντας ότι οι επισκέπτες της ιστοσελίδας δεν είναι μόνο πιθανοί 

πελάτες αλλά ταυτόχρονα γίνονται και χρήστες ενός πληροφοριακού συστήματος (Cho & Park, 

2001; Ho & Wu, 1999). 

Από την μελέτη της μέχρι σήμερα βιβλιογραφίας και έρευνας προκύπτουν τρεις προσεγγίσεις για τη 

μέτρηση της αποτελεσματικότητας της εταιρικής διαφημιστικής ιστοσελίδας: 

1. Η πρώτη αφορά στην ανάπτυξη μοντέλων που αποσκοπούν στην αναγνώριση των 

παραγόντων που επηρεάζουν τη διαμόρφωση συγκεκριμένων αποτελεσμάτων διαφήμισης 

(advertising effects) όπως είναι η στάση απέναντι στη διαφήμιση, η στάση απέναντι στην 

μάρκα και την επιχείρηση, η τάση για αγοραστική δράση κ.α. στα πλαίσια λειτουργίας των 

εταιρικών διαφημιστικών ιστοσελίδων. Η ανάπτυξη των συγκεκριμένων μοντέλων βασίζεται 

στην αποσύνθεση της διαφημιστικής αξίας της συγκεκριμένης μορφής διαφήμισης και στην 

ανάλυση της συμπεριφοράς του κοινού (εμπειρία και αντιλήψεις) των ιστοσελίδων.  

2. Η δεύτερη ερευνητική προσέγγιση αναφέρεται στην αξιολόγηση της απόδοσης της 

διαφημιστικής ιστοσελίδας σε σχέση με συγκεκριμένες προδιαγραφές που ελέγχουν την 

ποιότητά της σε σχέση με συγκεκριμένα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά. Τα 

κριτήρια αξιολόγησης που έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια των ερευνών που 

αντιπροσωπεύουν αυτή την προσέγγιση συνδέονται άμεσα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

του μέσου (π.χ. πλοήγηση, αλληλεπίδραση, περιβάλλον διεπαφής) και επιχειρούν την 

εκτίμηση της διαφημιστικής ιστοσελίδας με όρους χρηστικότητάς, χρησιμότητας και 

αποδοτικότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα κίνητρα του κοινού  

3. Τέλος, ένα σημαντικό κομμάτι στην έρευνα της Διαδικτυακής διαφήμισης με αντικείμενο 

μελέτης την εταιρική ιστοσελίδα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ποσοτικών δεικτών με 

σκοπό τη μέτρηση της έκθεσης του κοινού (exposure), την εκτίμηση της προσέγγισης του 

κοινού (reach) και τέλος τον υπολογισμό της συχνότητας της έκθεσης του κοινού σε μια 
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συγκεκριμένη εταιρική διαφημιστική ιστοσελίδα κατά τα πρότυπα της παραδοσιακής 

διαφήμισης. 

Στον πίνακα που ακολουθεί (πίνακας 5.1) καταγράφονται συγκεκριμένες ερευνητικές προσπάθειες 

και τα αποτελέσματά τους, αντιπροσωπευτικές των τριών προσεγγίσεων. 

Ερευνητική 
Προσέγγιση Μοντέλο / Έρευνα Κριτήρια / Δείκτες 

Αποτελεσματικότητας 
Πληροφορικότητα (informativeness) 

Ψυχαγωγία (Entertainment) 
“Μοντέλο Διαφημιστικής Αξίας 
στο Διαδίκτυο» του Ducoffe 

(1999) Εκνευρισμός (Irritation) 
Πληροφορικότητα (Informativeness) 

Ψυχαγωγία (Entertainment) 
«Στάση απέναντι στην 

ιστοσελίδα» των Chen & Wells 
(1999, 2002) Οργάνωση Ιστοσελίδας (Organisation) 

Συμμετοχή Χρήστη στην Αγοραστική 
Διαδικασία (Involvement) 

Δύναμη Επιχειρήματος (Argument 
Strength) 

«Μέτρηση βάσει 

αποτελεσμάτων 

Διαφήμισης» «Μοντέλο Πιθανότητας 
Επεξεργασίας Περιεχομένου 
για web διαφήμιση» των 
Karson & Karr (2001) «Φόντο» Ιστοσελίδας (Background) 

Δυνατότητα Εύρεσης Ιστοσελίδας 
(Visibility) 

Κατανόηση Κειμένου (Intelligibility) 
Αξιοπιστία (Credibility) 

«Δέσμευση» Χρήστη στην Ιστοσελίδα 
(Engagibility) 

«Ποιοτικοί Παράγοντες 
Ειδικού-Τομέα» του Fitzpatrick 

(2000) 

Διαφοροποίηση (Differentiation) 
Παράγοντες Λειτουργικότητας 

(Functionality) 
Ψυχολογικοί Παράγοντες (Psychological) 

«Κριτήρια Αξιολόγησης βάσει 
της συμπεριφοράς των online 

αγοραστών» του 
Constantinides, 2004) Παράγοντες Αξιολόγησης Περιεχομένου 

(Content) 
Εμφάνιση Οθόνης (Screen Appearance)  

Περιεχόμενο (Content) 

Προσβασιμότητα (Accessibility) 
Πλοήγηση (Navigation) 

Χρήση Πολυμέσων (Media Use) 
Αλληλεπίδραση (Interactivity) 

«Αξιολόγηση 

Εταιρικών 

Ιστοσελίδων» 

«Μοντέλο Αξιολόγησης 
Χρηστικότητας και 

Χρησιμότητας Εταιρικών 
Ιστοσελίδων» των Hassan & Li 

(2005) 
Συμφωνία (Consistency) 

Αριθμός Εκθέσεων στην Ιστοσελίδα (Site 
Exposure) 

Αριθμός Επισκεπτών (Site Reach) 

Διάρκεια Επίσκεψης (Visit Duration) 

Βάθος Επίσκεψης (Visit Depth) 

«Ποσοτικές 

Προσεγγίσεις 

Αποτελεσματικότητας 

Διαφημιστικών 

Ιστοσελίδων» 

«Ανάπτυξη Ποσοτικών 
Δεικτών Ιστοσελίδων» των 
Novak & Hoffman (1997) 

Συχνότητα Επισκέψεων (Site Frequency) 

Πίνακας 5.1 Ερευνητικές προσεγγίσεις με αντικείμενο τη μέτρηση αποτελεσματικότητας εταιρικών 
διαφημιστικών ιστοσελίδων 
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Σε γενικές γραμμές, οι πρακτικοί της διαφήμισης και οι υπεύθυνοι μάρκετινγκ των επιχειρήσεων 

προσεγγίζουν την έννοια της αποτελεσματικότητας της διαφημιστικής ιστοσελίδας από την απόδοσή 

της ως επικοινωνιακό μέσο σε σχέση με τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές(Bhat et al, 2002). Η 

ακαδημαϊκή κοινότητα προσπαθεί μελετώντας την στάση και τη συμπεριφορά του κοινού να ορίσει 

ποιοτικά κριτήρια αποτελεσματικότητας διαφημιστικών σελίδων που διαμορφώνουν την αντίληψη 

του κοινού για τη διαφημιστική προσπάθεια, τη μάρκα του προϊόντος και την επιχείρηση. Στην 

ουσία όμως κάθε επιχείρηση ορίζει την αποτελεσματικότητα κάθε φορά που θέτει τους στόχους 

ανάπτυξης και λειτουργίας της ιστοσελίδας. Η διαμόρφωση συγκεκριμένων κριτηρίων που θα 

χρησιμοποιηθούν για ποιοτικές μετρήσεις, όπως και η επιλογή ποσοτικών δεικτών είναι μια 

απαραίτητη διαδικασία για την μέτρηση αποτελεσματικότητας της διαφημιστικής ιστοσελίδας.   

 

5.2 Δείκτες και παράγοντες αποτελεσματικότητας  Διαφημιστικής Ιστοσελίδας 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται ενδεικτικά κάποιοι από τους ποιοτικούς και ποσοτικούς 

δείκτες και παράγοντες αποτελεσματικότητας εταιρικών διαφημιστικών ιστοσελίδων, 

αντιπροσωπευτικές των τριών ερευνητικών τάσεων που περιγράφηκαν παραπάνω. Γενικά, η 

ανάπτυξη δεικτών και κριτηρίων μέτρησης της αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής 

ιστοσελίδας θα πρέπει να προκύπτει από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες του 

συγκεκριμένου μέσου, τους γενικούς και ειδικούς στόχους της ιστοσελίδας και φυσικά την πολιτική 

μάρκετινγκ που ακολουθεί η επιχείρηση σε σχέση με το Διαδίκτυο. Μέχρι σήμερα, η έρευνα στο 

θέμα αυτό επιχειρεί να αναδείξει παράγοντες που αποτελούν δείκτες αποτελεσματικότητας, αλλά και 

παράγοντες που δημιουργούν ενδείξεις αποτελεσματικότητας ή επηρεάζουν τα επίπεδα των δεικτών. 

Το πλεονέκτημα του Διαδικτύου ως το πλέον μετρήσιμο έως τώρα διαφημιστικό μέσο χάρη στην 

τεχνολογία που χρησιμοποιεί και τα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί, οδήγησαν στην καθιέρωση 

αρχικά ποσοτικών δεικτών και κριτηρίων αποτελεσματικότητας (Dreze & Zufryden, 1998; Novak & 

Hoffman, 2000). Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η ακαδημαϊκή κυρίως έρευνα στράφηκε στην 

καθιέρωση ποιοτικών δεικτών και παραγόντων αποτελεσματικότητας (McMillan et al, 2003) που 

μπορούν να μεταφραστούν σε ποσοτικά κριτήρια και μεγέθη (Bhat et al, 2002).  

Ο καθορισμός των παραγόντων που συμβάλλουν στη δημιουργία θετικών εντυπώσεων και 

διαμορφώνουν την τελική στάση του κοινού απέναντι στις διαφημιστικές ιστοσελίδες είναι 

εξαιρετικά σημαντική διαδικασία, καθώς οι ίδιοι παράγοντες θα αποτελέσουν τα κριτήρια μέτρησης 

αποτελεσματικότητας και αξιολόγησης των ιστοσελίδων.  Οι παράγοντες αυτοί στη βιβλιογραφία 

διακρίνονται σε δομικούς (structural) που αναφέρονται σε τεχνικά χαρακτηριστικά των 

ιστοσελίδων, και σε αντιληπτικούς (perceptual) που περιλαμβάνουν συγκινησιακούς παράγοντες 
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και διαστάσεις ψυχολογίας και συμπεριφοράς των επισκεπτών (McMillan et al, 2003). Ως προς τους 

δομικούς παράγοντες, αρχικά επικράτησε η άποψη ότι η εκτεταμένη χρήση γραφικών, ήχου, 

κινούμενης εικόνας και βίντεο στις ιστοσελίδες δημιουργεί θετικές εντυπώσεις στους επισκέπτες 

(Coyle & Thorson, 2001). Ωστόσο, οι Bruner & Kumar (2000) υποστηρίζουν ότι η χρήση των 

παραπάνω στοιχείων και λειτουργιών μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση του ενδιαφέροντος των 

επισκεπτών, αλλά είναι επίσης πολύ πιθανό να αυξήσει την «πολυπλοκότητα» της ιστοσελίδας με 

αρνητικές επιδράσεις στη διάθεση και στάση των επισκεπτών. Επιπλέον, επισημαίνουν ότι η χρήση 

ήχου, εικόνας και βίντεο για να λειτουργήσει προς όφελος της εικόνας της ιστοσελίδας και κατ’ 

επέκταση της εικόνας των προϊόντων και της επιχείρησης, θα πρέπει οι επισκέπτες να διαθέτουν την 

ανάλογη εμπειρία στη χρήση του Διαδικτύου. Η ανάλυση κοινού είναι επομένως απαραίτητη 

προκειμένου να αποφασισθούν τα επίπεδα χρήσης ανάλογων λειτουργιών κατά τον σχεδιασμό και 

την παραγωγή της ιστοσελίδας. Οι αντιληπτικοί παράγοντες, που μπορεί να αυξήσουν τα επίπεδα 

αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής ιστοσελίδας δημιουργώντας θετική στάση απέναντι στην 

ιστοσελίδα, βασίζονται στην άποψη και την αντίληψη πολλών ακαδημαϊκών που υποστηρίζουν ότι η 

συμμετοχή και εμπλοκή των επισκεπτών κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στην ιστοσελίδα είναι 

ένα βασικό κριτήριο μέτρησης της αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής ιστοσελίδας (Pavlou & 

Stewart, 2000; Cho, 1999). Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι δυνατότητες αλληλεπίδρασης που 

προσφέρει μια ιστοσελίδα, καθώς καθορίζει το βαθμό συμμετοχής και εμπλοκής των επισκεπτών 

στην πλοήγηση της τελευταίας. Επισκέπτες που έχουν την τάση και την επιθυμία να 

«αλληλεπιδράσουν» με την επιχείρηση αντιδρούν θετικά σε στοιχεία που ενισχύουν τη 

διαδραστικότητα της ιστοσελίδας (Cho & Leckenby, 1999).  

Ο πρώτος ποιοτικός δείκτης αποτελεσματικότητας διαφημιστικών ιστοσελίδων, όπως αναφέρθηκε 

και στην προηγούμενη ενότητα, υπήρξε η «στάση απέναντι στην ιστοσελίδα» (attitude toward the 

site - Αst) (Chen & Wells, 1999). Αρχικά, επιχειρήθηκε να επιβεβαιωθεί η θετική σχέση του δείκτη 

με δείκτες της παραδοσιακής διαφήμισης όπως είναι η «στάση απέναντι στη διαφήμιση», η 

αγοραστική πρόθεση, η πίστη στη μάρκα κ.α. (Chen & Wells, 1999; Bruner & Kumar, 2000). Οι 

τελευταίες ερευνητικές προσπάθειες έχουν ως στόχο τον προσδιορισμό των παραγόντων και των 

στοιχείων που οδηγούν σε θετική «στάση απέναντι στην ιστοσελίδα» (McMillan et al, 2003) και 

στον καθορισμό μιας κλίμακας του δείκτη, ως βασικό εργαλείο μέτρησης αποτελεσματικότητας 

(Bruner & Kumar, 2000; Stevenson et al, 2000) κατά τα πρότυπα της κλίμακας της «στάσης 

απέναντι στη διαφήμιση» (Shimp, 1981; Brown & Staymon, 1992).  

Σε μια επόμενη ερευνητική προσπάθεια, οι Wells & Chen (2000) προσπάθησαν να ενσωματώσουν 

εκείνους τους παράγοντες που επιδρούν στη στάση του κοινού απέναντι στην ιστοσελίδα σε ένα 

δείκτη αποτελεσματικότητας που ονόμασαν «αξία προβολής μέσω Web» - “web worthiness” 
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(πίνακας 5.2). Η επιλογή των παραγόντων έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε η αξιολόγηση της ιστοσελίδας 

να γίνεται βάσει στοιχείων που οδηγούν στο χαρακτηρισμό της ως καλή ή κακή από τους χρήστες. 

Καλή είναι η ιστοσελίδα που έχει καθαρή δομή πλοήγησης και σχεδίασης, συμπαθητική 

«εμφάνιση», είναι καλά οργανωμένη και με τρόπο που να καλύπτει τις ανάγκες των επισκεπτών. 

Επιπλέον, ο δείκτης περιλαμβάνει παράγοντες που καθορίζουν την αποτελεσματικότητά της 

ιστοσελίδας σε σχέση με την αναβάθμιση της εικόνας της επιχείρησης, τον επαγγελματικό της 

σχεδιασμό, την αξιοπιστία και την εξυπηρέτηση του βασικού σκοπού της. 

Πλοήγηση  (Navigation) 
Σχεδίαση (Layout) 
Σκοπός (Purpose) 

Επιχείρηση (Organisation) 
Αναβάθμιση Εικόνας (Image Enhancing) 
Ευκολία να χάνει τον προσανατολισμό του 

(Ease of Getting Lost) 
Ενδιαφέρον (Considerateness) 
Εμφάνιση  (Appearance) 

Φιλικός (Friendly) 
Επαγγελματικός Σχεδιασμός            

(Professional Design) 

Αξιοπιστία (Trustworthiness) 

Πίνακας 5.2 Παράγοντες Δείκτη «Αξία Προβολής μέσω Web» - “Web Worthiness” (Wells & Chen, 
2000) 

Η «στάση απέναντι στην Ιστοσελίδα» αποτελεί ίσως τον δείκτη αποτελεσματικότητας που 

μελετήθηκε περισσότερο. Ωστόσο, και άλλοι δείκτες ποιοτικοί και ποσοτικοί χρησιμοποιήθηκαν για 

τον προσδιορισμό ποιοτικών παραγόντων που επιδρούν στα επίπεδα αποτελεσματικότητας 

διαφημιστικών ιστοσελίδων. Οι Raman & Leckenby (1998) χρησιμοποίησαν σαν δείκτη 

αποτελεσματικότητας για τον καθορισμό ανάλογων κριτηρίων τη διάρκεια επίσκεψης των 

χρηστών στην ιστοσελίδα. Στόχος των επιχειρήσεων ακόμη και σήμερα είναι οι επισκέψεις μεγάλης 

διάρκειας που θα τους δώσουν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν στους επισκέπτες το διαφημιστικό 

μήνυμα, αλλά και τη δυνατότητα να δημιουργήσουν μέσω της αλληλεπίδρασης ένα κανάλι 

επικοινωνίας που θα χρησιμοποιείται συχνά και θα οδηγήσει στην ανάπτυξη επαφών και σχέσεων με 

τους πιθανούς ή τους τρέχοντες πελάτες. Σύμφωνα με τους Raman & Leckenby (1998), η διάρκεια 

επίσκεψης μιας ιστοσελίδας εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του περιεχομένου της διαφήμισης, τα 

επίπεδα αλληλεπίδρασης της ιστοσελίδας, τα επίπεδα ενδιαφέροντος του επισκέπτη σε σχέση με το 

προϊόν και την ανάγκη του για «γνώση» (που περιγράφει την επιθυμία των χρηστών να συμμετέχουν 

σε λειτουργίες και διαδικασίες που συντελούν στη «νοητική» άσκηση) (σχήμα 5.1). Τα 

αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας που πραγματοποιήθηκε από του Raman & Leckenby (1998) 

κατέδειξαν ότι κάποιοι από τους παραπάνω παράγοντες επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τη 
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διάρκεια επίσκεψης. Συγκεκριμένα, οι επισκέψεις σε ιστοσελίδες με περιεχόμενο πληροφοριακού 

χαρακτήρα διαρκούν περισσότερο από αυτές που γίνονται σε ιστοσελίδες με περιεχόμενο 

ψυχαγωγικού χαρακτήρα. Επιπλέον, αντίθετα με τις αρχικές υποθέσεις, τα υψηλά επίπεδα 

αλληλεπίδρασης επηρεάζουν αρνητικά τη διάρκεια επίσκεψης (μειώνοντας το χρόνο πλοήγησης των 

επισκεπτών σε αυτή). Τέλος, η ανάγκη των επισκεπτών για γνώση και το ενδιαφέρον του επισκέπτη 

για το αντικείμενο της ιστοσελίδας φαίνεται στη συγκεκριμένη έρευνα να επηρεάζουν ελάχιστα τη 

διάρκεια επίσκεψης. 

Χαρακτηριστικά
Ιστοσελίδας

Επίπεδα Συμμετοχής
(involvement) του 

επισκέπτη

Ανάγκη του 
επισκέπτη για γνώση

Επίπεδα
αλληλεπίδρασης 

(interaction)

Ηδονισμός, Ενδιαφέρον, 
Ωφελιμισμός

Διάρκεια
Επίσκεψης

 

Σχήμα 5.1 Παράγοντες που επηρεάζουν τη διάρκεια επίσκεψης σε μια Διαφημιστική Ιστοσελίδα 
(Raman & Leckenby, 1998) 

 

Στις διαφημιστικές ιστοσελίδες πληροφοριακού (ενημερωτικού) χαρακτήρα αλλά και σε αυτές που 

περιλαμβάνουν ηλεκτρονικές εμπορικές συναλλαγές με τους επισκέπτες, η μέτρηση 

αποτελεσματικότητας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα επίπεδα ικανοποίησης του πελάτη 

(customer satisfaction) και του επισκέπτη. Αυτό συμβαίνει γιατί σύμφωνα με την ακαδημαϊκή 

έρευνα τα υψηλά επίπεδα ικανοποίησης πελατών οδηγούν σε επαναλαμβανόμενες επισκέψεις, 

θετικά σχόλια σε τρίτους, ελάχιστα επίπεδα παραπόνων για τις υπηρεσίες που παρέχονται στην 

ιστοσελίδα. Για αυτό το λόγο η ικανοποίηση των πελατών μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 

χρησιμοποιείται μερικά ή συνολικά ανάλογα με την κατηγορία της ιστοσελίδας ως δείκτης 

αποτελεσματικότητάς της. Οι Cho & Park (2001) συγκέντρωσαν τους παράγοντες που επηρεάζουν 



 

Κεφάλαιο 5ο – Μέτρηση Αποτελεσματικότητας Διαφημιστικής Ιστοσελίδας 117

θετικά και αρνητικά τα επίπεδα ικανοποίησης πελατών ιστοσελίδων με εμπορικό χαρακτήρα. 

Εξαιρώντας τους παράγοντες που συνδέονται άμεσα με την ηλεκτρονική αγορά και την πληρωμή και 

παραλαβή των προϊόντων, αυτοί που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την μέτρηση 

αποτελεσματικότητας της πολιτικής διαφήμισης των προϊόντων ενσωματώνουν στοιχεία που 

αναφέρονται σε τεχνικά χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας όπως είναι η σχεδίαση και η ευκολία στη 

χρήση, οι πολιτικές προώθησης των προϊόντων και της επιχείρησης, καθώς και οι λειτουργίες 

μάρκετινγκ, όπως η εξυπηρέτηση πελατών και η πολιτική προϊόντων (πίνακας 5.3). 

Πληροφορίες Προϊόντων (Product Information) 

Εξυπηρέτηση Καταναλωτών (Consumer Service) 

Αγορά και Παραλαβή (Purchase Result & Delivery) 

Σχεδίαση Ιστοσελίδας (Site Design) 

Αγοραστική Διαδικασία (Purchasing Process) 

Πωλήσεις Προϊόντος (Product Sales) 

Χρόνος Παράδοσης και Χρέωση (Delivery Time & Charge) 

Τρόποι Πληρωμής (Payment Methods) 

Ευκολία στη Χρήση (Ease of Use) 

Επιπλέον Υπηρεσίες Πληροφόρησης (Additional Information Services) 

Πίνακας 5.3 ECUSI –  Δείκτης Ικανοποίησης Πελατών Εταιρικών Εμπορικών Ιστοσελίδων 
(Ecommerce User-Consumer Satisfaction Index) (Cho & Park, 2001) 

Από την παρουσίαση των δεικτών είναι προφανές αυτό που αναφέρθηκε στην αρχή της παρούσας 

ενότητας, η έλλειψη ενός κοινού μοντέλου αξιολόγησης διαφημιστικών ιστοσελίδων με κριτήρια 

αξιολόγησης αποδεκτά από την ακαδημαϊκή κοινότητα και τους πρακτικούς. Η επιλογή 

διαφορετικών δεικτών μέτρησης αποτελεσματικότητας οδηγεί κάθε φορά σε διαφορετικούς 

παράγοντες που συνεισφέρουν με διαφορετικό τρόπο στην αποτελεσματικότητα της διαφημιστικής 

ιστοσελίδας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν κριτήρια μέτρησης αποτελεσματικότητας και να 

μεταφραστούν σε κριτήρια αξιολόγησης (σχήμα 5.2). Στις επόμενες ενότητες καταγράφονται και 

αναλύονται οι τρεις ερευνητικές προσεγγίσεις της μέτρησης αποτελεσματικότητας. 
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ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ
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1
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2
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3
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4

σύνολο παραγόντων 
αποτελεσματικότητας

1

κριτήρια
αποτελεσματικότητας/ 

αξιολόγησης

1

σύνολο παραγόντων 
αποτελεσματικότητας

2

σύνολο παραγόντων 
αποτελεσματικότητας

3

σύνολο παραγόντων 
αποτελεσματικότητας

4

κριτήρια
αποτελεσματικότητας/ 

αξιολόγησης

2

κριτήρια
αποτελεσματικότητας/ 

αξιολόγησης

3

κριτήρια
αποτελεσματικότητας/ 

αξιολόγησης

4

 

Σχήμα 5.2 Η επιλογή διαφορετικών δεικτών οδηγεί σε διαφορετικά κριτήρια μέτρησης 
αποτελεσματικότητας 

5.3 Μέτρηση βάσει αποτελεσμάτων διαφήμισης εταιρικών διαφημιστικών 

ιστοσελίδων 

Η ανάπτυξη θεωρητικών προσεγγίσεων με αντικείμενο τη μέτρηση αποτελεσματικότητας 

αποτελούσε και αποτελεί το επίκεντρο της ακαδημαϊκής κοινότητας στο χώρο της διαφήμισης ίσως 

εξαιτίας της πολυπλοκότητας του αντικειμένου. Στόχος της συγκεκριμένης ερευνητικής προσέγγισης 

είναι η δημιουργία ενός πλαισίου, το οποίο θα ενσωματώνει έναν αριθμό μετρήσεων βάσει 

συγκεκριμένων κριτηρίων, προκειμένου να εκτιμηθεί και να αξιολογηθεί η απόδοση και τα 

αποτελέσματα μιας συντονισμένης διαφημιστικής προσπάθειας. Ένα μοντέλο μέτρησης 

αποτελεσματικότητας πηγάζει από την κατανόηση της διαδικασίας μιας μεμονωμένης διαφημιστικής 

προσπάθειας ή μιας ολοκληρωμένης διαφημιστικής πολιτικής, για να λειτουργήσει αργότερα μέσω 

εμπειρικών εφαρμογών ως μέτρο που θα αξιολογήσει την απόδοση της διαφήμισης στην επίτευξη 

συγκεκριμένων επικοινωνιακών στόχων του μάρκετινγκ (Mehta & Purvis, 1997).  

Οι πρώτες προσπάθειες ανάπτυξης μοντέλων μέτρησης αποτελεσματικότητας διαφημιστικών 

ιστοσελίδων ήταν σαφώς επηρεασμένες από τα μοντέλα της παραδοσιακής διαφήμισης, χωρίς αυτό 

να σημαίνει ότι δεν πρόσφεραν στην κατανόηση της λειτουργίας της διαφήμισης μέσω ιστοσελίδων 
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και στην ανάλυση της συμπεριφοράς του κοινού στα πλαίσια του νέου μέσου. Σύμφωνα με τους 

Morris et al (2003), μέχρι τώρα η μοντελοποίηση κριτηρίων με στόχο τη μέτρηση 

αποτελεσματικότητας ιστοσελίδων με διαφημιστικούς στόχους βασίζεται σε τρεις διαφορετικές 

μεθόδους έρευνας:  

1. στην ανάλυση συμπερασμάτων προηγούμενων ερευνών και μελετών (content analysis),  

2. στον προσδιορισμό και τη μέτρηση των αντιλήψεων και εμπειριών του κοινού και τέλος 

3. στην ανάλυση και προτυποποίηση της συμπεριφοράς του χρήστη και πελάτη κατά την 

επίσκεψή τους στις διαφημιστικές ιστοσελίδες.  

Η μελέτη των υπαρχόντων μοντέλων κατέδειξε δύο βασικές κατηγορίες των τελευταίων. Μοντέλα 

περιγραφικά της διαδικασίας της έκθεσης του κοινού με σκοπό τον προσδιορισμό των αναγκών και 

επιθυμιών του κοινού ως προς την ποιότητα και ποσότητα της πληροφορίας και τον τρόπο 

επικοινωνίας με την επιχείρηση. Μοντέλα που βασίζονται στον προσδιορισμό και καθορισμό 

παραγόντων που διαμορφώνουν τη στάση του κοινού απέναντι στη ιστοσελίδα, το προϊόν και την 

επιχείρηση που θα χρησιμοποιηθούν ως κριτήρια αποτελεσματικότητας της συνολικής απόδοσης και 

αξίας της διαφήμισης μέσω ιστοσελίδων. 

 

5.3.1 Μοντέλα Μέτρησης διαφημιστικών αποτελεσμάτων 

Στην συνέχεια αναλύονται κάποια από τα μοντέλα που αναπτύχθηκαν αποκλειστικά για τη μέτρηση 

αποτελεσματικότητας διαφημιστικών ιστοσελίδων. Η παρουσίαση των μοντέλων γίνεται 

χρονολογικά και όχι βάσει της σημαντικότητάς τους, κάτι που έτσι και αλλιώς είναι πολύ νωρίς για 

να εκτιμηθεί. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι στόχοι και η λειτουργία του εκάστοτε μοντέλου, τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν από τις πρωτογενείς έρευνες (όπου αυτές έχουν γίνει), η χρησιμότητά 

τους και οι δυνατότητες εφαρμογής τους. Επίσης, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι πολλά από τα 

μοντέλα προσεγγίζουν εννοιολογικά την αποτελεσματικότητα των ιστοσελίδων διαφημιστικού 

περιεχομένου και δε γίνεται κατανοητή η αξία της χρήσης τους από τους πρακτικούς της 

διαφήμισης. Ωστόσο, τα περισσότερα από τα μοντέλα Διαδικτυακής διαφήμισης σε αντίθεση με 

αυτά της παραδοσιακής διαφήμισης πολύ εύκολα έχουν μεταφραστεί από τους πρακτικούς της 

διαφήμισης σε τεχνικά χαρακτηριστικά και ποιοτικές προδιαγραφές βάσει των οποίων μπορεί να 

γίνει η αξιολόγηση ιστοσελίδων που αποτελεί το αντικείμενο της επόμενης ενότητας.  
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• «Αξία Διαφήμισης μέσω Web» - “Web Advertising Value” – Ducoffe, R., (1996) 

Στη διεθνή βιβλιογραφία με αντικείμενο τη διαφήμιση στο Διαδίκτυο, η έρευνα του Ducoffe R. 

αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αναφορές κυρίως για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι υπήρξε 

ουσιαστικά ένας από τους πρώτους που προσέγγισαν τη νέα μορφή της διαφήμισης σε ακαδημαϊκό 

επίπεδο. Ο δεύτερος, είναι ότι προσπάθησε να εντοπίσει τις διαφορές του νέου μέσου (Διαδίκτυο) 

και να αναδείξει τη μοναδικότητά του ως κανάλι επικοινωνίας και ως  πηγή πληροφοριών 

(διαφημιστικού και μη χαρακτήρα). Επιχείρησε να αναπτύξει ένα μοντέλο αξιολόγησης της 

διαφήμισης στο Διαδίκτυο με άμεση εφαρμογή πρώτα στις διαφημιστικές και εταιρικές ιστοσελίδες 

χρησιμοποιώντας τον ίδιο τρόπο προσέγγισης ή καλύτερα τις ίδιες μεταβλητές που χρησιμοποίησε 

για την εκτίμηση της διαφημιστικής απόδοσης στα υπόλοιπα μέσα ( Ducoffe, 1995). 

Συγκεκριμένα, ο Ducoffe εισάγει την έννοια της «Διαφημιστικής Αξίας» (Advertising Value) ως τη 

βασική μονάδα αξιολόγησης και μέτρησης αποτελεσματικότητας κάθε διαφημιστικής προσπάθειας 

σε όλα τα μέσα επικοινωνίας. Θεωρώντας ότι τα διαφημιστικά μηνύματα είναι ουσιαστικά 

επικοινωνιακές «συναλλαγές» με το κοινό, ορίζει ως «διαφημιστική αξία» αυτή που διαμορφώνεται 

από τις προσδοκίες του κοινού, την εμπειρία του κατά την επεξεργασία του διαφημιστικού 

μηνύματος, και τη συμπεριφορά του κοινού σε όλη τη διάρκεια της επικοινωνίας. Επιπλέον, 

προσδιορίζει τρεις παράγοντες που συνεισφέρουν και επηρεάζουν την τελική αξία της διαφήμισης 

(ανεξάρτητα από το μέσο που χρησιμοποιείται και το είδος της διαφήμισης) και είναι (σχήμα 5.3): 

- η ικανότητα της διαφήμισης να ενημερώνει τους πελάτες και καταναλωτές για το προϊόν και 

τη μάρκα (informativeness). Η πλειοψηφία των καταναλωτών θεωρεί ότι ο πρωταρχικός 

ρόλος της διαφήμισης είναι ενημερωτικός με σκοπό να τον βοηθήσει να πάρει την πιο 

ικανοποιητική και συμφέρουσα αγοραστική απόφαση. 

- η ψυχαγωγία (entertainment), η οποία αναφέρεται στην ικανότητα της διαφήμισης να 

ικανοποιήσει τις ανάγκες του κοινού για διασκέδαση, συναισθηματική άφεση, ξεκούραση 

από τη ρουτίνα κάνοντας κάτι αισθητικά διαφορετικό. 

- ο εκνευρισμός (irritation), που περιγράφει την αρνητική διάθεση και την κατάσταση 

εκνευρισμού που δημιουργείται στο κοινό όταν νιώθει ότι η διαφήμιση δεν εκπληρώνει τον 

πρωταρχικό της στόχο που είναι η πληροφόρηση αλλά χρησιμοποιεί μεθόδους που 

επιχειρούν να τον κατευθύνουν ή να  τον επηρεάσουν λανθασμένα, περιεχόμενο που τον 

προσβάλλουν και τεχνικές που τον ενοχλούν διακόπτοντάς το από δραστηριότητες που 

θεωρεί πιο σημαντικές. Ο συγκεκριμένος παράγοντας σχετίζεται αρνητικά και μειώνει τα 

επίπεδα αποτελεσματικότητας της διαφήμισης. 
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Διαφήμιση

 
Σχήμα 5.3 «Αξία της Διαφήμισης μέσω Web» του Ducoffe (Brackett &Carr, 2001) 

Στα πλαίσια της ερευνητικής εφαρμογής του μοντέλου, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των 

συνεντεύξεων και επιχειρήθηκε να καταγραφούν οι εντυπώσεις του κοινού του νέου μέσου σε σχέση 

με τους παραπάνω παράγοντες. Βασικός σκοπός της πρωτογενούς έρευνας ήταν να επιβεβαιωθεί η 

εφαρμογή του μοντέλου στη Διαδικτυακή διαφήμιση και να καταγραφούν τυχόν επιδράσεις των 

παραγόντων στη στάση του κοινού απέναντι στη διαφήμιση στο Διαδίκτυο (attitude toward web 

advertising). Η επιλογή του δείγματος ήταν εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία, καθώς οι χρήστες του 

Διαδικτύου με την ανάλογη εμπειρία στη χρήση του μέσου που θα γνώριζαν και θα αξιολογούσαν 

τις διάφορες μορφές Διαδικτυακής διαφήμισης ήταν ελάχιστοι εκείνη τη χρονική περίοδο.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση 

αποτελεσματικότητας Διαδικτυακών διαφημίσεων και επομένως διαφημιστικών ιστοσελίδων, καθώς 

οι παράγοντες του μοντέλου σύμφωνα με τις απαντήσεις του κοινού είναι μετρήσιμοι και ιδιαίτερα 

σημαντικοί και συμβάλλουν στη διαμόρφωση της τελικής αξίας της διαφήμισης για το κοινό. 

Επιπλέον, επιβεβαιώθηκε η αρχική υπόθεση του Ducoffe που θέλει τη «Διαφημιστική Αξία» να 

συσχετίζεται θετικά σε σημαντικό βαθμό με τη συνολική στάση του κοινού στη Διαδικτυακή 

διαφήμιση (attitude toward web advertising), ενισχύοντας τη χρήση της ως δείκτης 

αποτελεσματικότητας Διαδικτυακών διαφημίσεων. Η ψυχαγωγία είναι ο παράγοντας που σχετίζεται 

περισσότερο με την στάση του κοινού του Διαδικτύου απέναντι στη διαφήμιση. 

Όσον αφορά στη χρήση του μοντέλου στη μέτρηση αποτελεσματικότητας εταιρικών και 

διαφημιστικών ιστοσελίδων, ο Ducoffe υποστηρίζει ότι μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό 
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εργαλείο για τους πρακτικούς της διαφήμισης που θα τους βοηθήσει τόσο στο σχεδιασμό, όσο και 

στην αξιολόγηση των ιστοσελίδων επικεντρώνοντας σε στοιχεία, λειτουργίες και δραστηριότητες 

που αυξάνουν τα επίπεδα ενημέρωσης ή ψυχαγωγίας και αποφεύγοντας αυτά που μπορεί να 

προκαλέσουν εκνευρισμό ανάλογα με τις ανάγκες και επιθυμίες του κοινού στόχου. Επίσης, θα 

μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία ιεραρχικών βαθμίδων (rankings) εταιρικών 

ιστοσελίδων σύμφωνα με τις κρίσεις του κοινού. 

Όπως ο ίδιος αναφέρει (Ducoffe, 1996), το μοντέλο θα πρέπει να συσχετιστεί και με άλλους δείκτες 

ή διαφημιστικά αποτελέσματα προκειμένου να εκτιμηθεί η συνδρομή του στη μέτρηση 

αποτελεσματικότητας ιστοσελίδων συνολικότερα και ίσως πιο αποτελεσματικά. Ωστόσο, και με την 

αρχική του μορφή αποτελεί ακόμη και σήμερα μια σημαντική αναφορά στον ακαδημαϊκό χώρο. 

Οι Brackett & Carr (2001) επανέρχονται στο μοντέλο του Ducoffe επιχειρώντας να προχωρήσουν 

ένα βήμα παραπέρα και συμπληρώνοντας το μοντέλο προκειμένου να κατανοηθεί περισσότερο η 

έννοια της «Διαφημιστικής αξίας» και η σχέση της με τη στάση απέναντι στη Διαδικτυακή 

διαφήμιση. Η νέα εκδοχή του μοντέλου από τους Brackett & Carr (2001)περιλαμβάνει επιπλέον δύο 

παράγοντες (σχήμα 5.4): 

- την αξιοπιστία (credibility), μεταβλητή που συναντάται κυρίως στα παραδοσιακά μοντέλα 

μέτρησης αποτελεσματικότητας και είναι σύνθετη καθώς αναφέρεται στην αντίληψη του 

κοινού όχι μόνο για την αξιοπιστία του περιεχομένου και των πληροφοριών της διαφήμισης 

αλλά πολλές φορές  και στην αξιοπιστία του διαφημιστή (McKanzie & Lutz, 1989). Σύμφωνα 

με τους Brackett & Carr η αξιοπιστία έχει άμεση σχέση και με την «Διαφημιστική αξία» αλλά 

και με τη στάση απέναντι στη διαφήμιση. 

- τα συναφή δημογραφικά χαρακτηριστικά (relevant demographic variables) που συνδέονται 

άμεσα με την στάση του κοινού απέναντι και περιλαμβάνουν στοιχεία όπως η ηλικία, το φύλο 

κ.α 

Για την πρωτογενή έρευνα (με τη χρήση ερωτηματολογίου) του μοντέλου τους (Brackett & Carr, 

2001) με δείγμα φοιτητές, χρησιμοποιήθηκαν τέσσερα δημογραφικά χαρακτηριστικά η ηλικία, το 

φύλο, το αντικείμενο και το έτος σπουδών. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τέσσερις από 

τους πέντε παράγοντες του μοντέλου (ψυχαγωγία, ενημέρωση, εκνευρισμός και αξιοπιστία) 

παρουσιάζουν σημαντική και άμεση συσχέτιση με την «Διαφημιστική Αξία» των διαφημίσεων στο 

Διαδίκτυο. Επιπλέον, η ψυχαγωγία, η αξιοπιστία και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά επηρεάζουν 

άμεσα και τη στάση του κοινού απέναντι στη διαφήμιση. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η 

πλειοψηφία των φοιτητών θεωρεί ότι μελλοντικά οι διάφορες μορφές Διαδικτυακής διαφήμισης θα 

αποτελούν πολύτιμη πληγή  πληροφοριών.  
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Σχήμα 5.4 Μοντέλο των Βrackett & Carr (2001) 

Όσον αφορά στη χρήση του νέου μοντέλου στη μέτρηση αποτελεσματικότητας διαφημιστικών 

ιστοσελίδων, η προσθήκη των δύο παραγόντων βοηθά στον προσδιορισμό των αναγκών και 

επιθυμιών των επισκεπτών χωρίς να αναλύει τους παράγοντες σε χαρακτηριστικά και μεταβλητές 

που συνδέονται άμεσα με τη λειτουργία των διαφημιστικών ιστοσελίδων. 

 

• «Μοντέλο Διαφήμισης Ιστοσελίδων και Πλαισίων» - “Web Advertising Model”, Rossiter 

& Bellman, 1999 

Οι Rossiter & Bellman (1999), βασιζόμενοι στην αντίληψη ότι πολλά από τα χαρακτηριστικά ενός 

γενικού μοντέλου διαφήμισης μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη Διαδικτυακή διαφήμιση, εισάγουν 

ένα μοντέλο μέτρησης αποτελεσματικότητας το οποίο μπορεί να βρει εφαρμογή τόσο στις 

ιστοσελίδες διαφημιστικού περιεχομένου, όσο και στα διαφημιστικά «πλαίσια» (banners). Το 

μοντέλο εξηγεί τις τέσσερις φάσεις που περιγράφουν ολοκληρωμένα την «έκθεση» του κοινού στις 

παραπάνω μορφές Διαδικτυακής διαφήμισης προκείμενου να προσδιορίσει τους παράγοντες που 

καθορίζουν το επικοινωνιακό αποτέλεσμα της διαφημιστικής προσπάθειας (σχήμα 5.5).  
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ΕΚΘΕΣΗ
(EXPOSURE)

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ &
ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ            
(AD PROCESSING & WEB AD 

SCHEMA FORMATION)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

(COMMUNICATION EFFECTS)

ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 
(ACTION)

1

2

3

4

 
Σχήμα 5.5 Φάσεις «Μοντέλου Διαφήμισης Ιστοσελίδων και Πλαισίων» των Rossiter & Bellman 

(1999) 

Πρωταρχική σημασία για το μοντέλο έχει η «μορφοποίηση αναπαράστασης της Διαδικτυακής 

διαφήμισης» (“Web Ad Schema Formation”) από το κοινό (πρόκειται για μια έννοια που εισήγαγαν 

οι δύο ακαδημαϊκοί και η μετάφρασή της στα ελληνικά ενδεχομένως να μην αποδίδει επαρκώς το 

νόημά της) και η οποία ουσιαστικά αποτελεί τον ενδιάμεσο της επεξεργασίας και ανάλυσης του 

διαφημιστικού μηνύματος (σχήμα 5.6). Η «μορφοποίηση της αναπαράστασης της Διαδικτυακής 

διαφήμισης» στην περίπτωση των ιστοσελίδων διαφημιστικού περιεχόμενου αναφέρεται στη 

δυνατότητα του κάθε επισκέπτη να αναζητά και να επιλέγει συγκεκριμένες πληροφορίες, να 

απορρίπτει αυτές που δεν τον ενδιαφέρουν και ουσιαστικά να διαμορφώνει ένα δικό του και 

σύμφωνα με την ιδιοσυγκρασία του «χάρτη» της ιστοσελίδας (site map). 
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(Action)

Επεξεργασία
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Σχήμα 5.6 «Μοντέλο Διαφήμισης Ιστοσελίδων και Πλαισίων» των Rossiter & Bellman - “Web 
Advertising Model” (Rossiter & Bellman 1999) 

Η διαδικασία αυτή και το αποτέλεσμά της επηρεάζεται από παράγοντες όπως το περιεχόμενο της 

ιστοσελίδας (content) και ο τρόπος δόμησής της (structure), από μεταβλητούς παράγοντες που 

σχετίζονται άμεσα με τον εκάστοτε επισκέπτη (διαφέρουν δηλαδή από επισκέπτη σε επισκέπτη) 

όπως είναι η ικανότητα πλοήγησης ιστοσελίδων (web navigation ability), η γνώση και η οικειότητά 

του (category expertise) με την κατηγορία του προϊόντος που διαφημίζεται, τα αγοραστικά του 

κίνητρα (category need), και τέλος ευκαιριακοί παράγοντες που διαμορφώνουν την κατάσταση του 

χρήστη κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην ιστοσελίδα (situational factors) και μπορεί να 

αφορούν τον ίδιο (χρόνο και τη διάθεση του χρήστη) ή να αναφέρονται σε τεχνικά προβλήματα 

όπως συνδέσεις χαμηλής ταχύτητας κ.α. Το συνολικό αποτέλεσμα της επεξεργασίας του 

διαφημιστικού περιεχομένου από κάθε επισκέπτη διαμορφώνει τη στάση του κοινού απέναντι στη 

διαφήμιση και το επικοινωνιακό αποτέλεσμα για τη μάρκα και ίσως τη δράση του κοινού (αγορά). 
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Οι Rossiter & Bellman (1999) υποστηρίζουν ότι η ανάλυση των log αρχείων του κεντρικού 

διακομιστή (με τη χρήση εργαλείων που πλέον αυτοματοποιούν την ανάλυση της διαδρομής όλων 

των επισκεπτών της ιστοσελίδας) θα εκτιμήσει ποσοτικά την «συμπεριφορά» του κοινού κατά την 

πλοήγηση της ιστοσελίδας (η οποία αντανακλά τους μεταβλητούς παράγοντες του μοντέλου) και θα 

«προβλέψει» στη στάση του κοινού απέναντι στη μάρκα, τα επίπεδα αναγνωρισιμότητας της μάρκας 

και την τελική αγοραστική πράξη. Οι υποθέσεις γύρω από την επίδραση του κάθε παράγοντα του 

μοντέλου στη διαμόρφωση της αποτελεσματικότητας της ιστοσελίδας ενδεχομένως να απαιτεί και τη 

χρήση δεδομένων από πρωτογενή έρευνα. Ωστόσο, από την εφαρμογή του μοντέλου μπορεί να 

προκύψουν νέες προδιαγραφές αποτελεσματικότητας και νέες μέθοδοι μέτρησης 

αποτελεσματικότητας διαφημιστικών ιστοσελίδων. 

 

• «Στάση απέναντι στην ιστοσελίδα» - “Attitude toward the Site - Αst”, Chen &Wells, 

1999, 2000  

Οι Chen & Wells (1999) παρουσίασαν το πρώτο μοντέλο μέτρησης αποτελεσματικότητας που 

αναφέρεται αποκλειστικά στις διαφημιστικές ιστοσελίδες. Θεωρώντας ότι ο πιο προφανής 

παραλληλισμός για την αξιολόγηση της Διαδικτυακής διαφήμισης είναι η αξιολόγηση της 

παραδοσιακής διαφήμισης, προτείνουν ένα νέο δείκτη αποτελεσματικότητας που ονομάζουν «στάση 

απέναντι στην ιστοσελίδα»  (Attitude toward the Site - AST) κατά τα πρότυπα του δείκτη «στάση 

απέναντι στη διαφήμιση» (Attitude toward the Ad – AAD) που μελετήθηκε και χρησιμοποιήθηκε 

κατά κόρον από τους ακαδημαϊκούς (σχήμα 5.7). Στην παραδοσιακή διαφήμιση η θετική Στάση 

απέναντι στη Διαφήμιση επηρεάζει άμεσα τη στάση του κοινού απέναντι στο προϊόν και στη μάρκα 

και αυξάνει την αγοραστική τάση του κοινού. Αναλογικά, οι Chen & Wells (1999) θεωρούν ότι 

θετική στάση του κοινού απέναντι στην ιστοσελίδα επηρεάζει άμεσα την στάση απέναντι στη 

διαφήμιση και τη μάρκα και πιθανότατα να οδηγεί σε αύξηση των πωλήσεων.  
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Σχήμα 5.7 Βασική Ιδέα Μοντέλου των Chen & Wells (1999) 

Για τον προσδιορισμό των παραγόντων που συνιστούν το δείκτη «Στάση απέναντι στην Ιστοσελίδα» 

χρησιμοποιήθηκε η κρίση έμπειρων χρηστών του Διαδικτύου, όλοι τους προπτυχιακοί φοιτητές. 

Αρχικά οι συμμετέχοντες έπρεπε να αξιολογήσουν 120 ιστοσελίδες εμπορικού, διαφημιστικού και 

ενημερωτικού περιεχομένου απατώντας σε έξι ερωτήσεις που σύμφωνα με τους Chen & Wells 

μπορούν αποτελεσματικά να περιγράψουν μια «καλή» και μια «κακή» ιστοσελίδα (πίνακας 5.4). Τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης κατέδειξαν ότι τα έξι αυτά στοιχεία υποδεικνύουν μια μοναδική 

αφανή εκτιμητική διάσταση (βαθμολογία), ανεξάρτητα από το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και τα 

ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων, που ήταν και ο αρχικός σκοπός της αξιολόγησης. 

1. «…με διευκολύνει στη δημιουργία μιας σχέσης με την επιχείρηση» 
2. «…θα ήθελα να επισκεφτώ την ιστοσελίδα ξανά στο μέλλον» 
3. «…είμαι ικανοποιημένος με τις υπηρεσίες που μου προσφέρονται» 
4. «…νιώθω άνετα κατά την πλοήγηση μου στην ιστοσελίδα» 
5. «…νομίζω ότι η πλοήγηση στην ιστοσελίδα είναι ένας καλός τρόπος να 
περνώ την ώρα μου» 
6. « …σε σύγκριση με άλλες ιστοσελίδες αυτή την αξιολογώ ως 
καλύτερη…ως χειρότερη» 

Πίνακας 5.4 Ερωτήσεις Αξιολόγησης Ιστοσελίδων για την εκτίμηση της Αst 
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Στη συνέχεια, οι Chen & Wells (1999) επιχείρησαν να καθορίσουν τους παράγοντες που συνιστούν 

το δείκτη ή συνεισφέρουν σε αυτό με τη χρήση βαθμών κλίμακας. Για αυτό το λόγο ζητήθηκε από 

τους συμμετέχοντες να καταθέσουν προσδιορισμούς (χαρακτηρισμούς) που θα χρησιμοποιούσαν για 

να χαρακτηρίσουν ιστοσελίδες που είχαν επισκεφθεί πρόσφατα και στη συνέχεια να αξιολογήσουν 

τις 120 σελίδες βάσει αυτών των επιθετικών προσδιορισμών. Τα αποτελέσματα της στατιστικής 

επεξεργασίας από τους 141 αρχικά προσδιορισμούς που χρησιμοποιήθηκαν, κατέδειξαν οχτώ (8) 

που χρησιμοποιήθηκαν περισσότερο από τους συμμετέχοντες και θεωρούνται ότι συμβάλλουν 

περισσότερο στη διαμόρφωση του δείκτη AST . Οι Chen & Wells (1999) κατέληξαν σε τρεις 

βασικούς παράγοντες που συνιστούν το δείκτη (σχήμα 5.8): 

- την ικανότητα της ιστοσελίδας για ενημέρωση (informativeness) που επικεντρώνεται στο 

βασικό ρόλο της ιστοσελίδας σαν διαδραστική πηγή πληροφοριών,  

- την ικανότητα της ιστοσελίδας για ψυχαγωγία (entertainment), υιοθετώντας την αντίληψη του 

Stern που θέλει τις διαφημίσεις που θεωρούνται διασκεδαστικές να δημιουργούν θετικές 

εντυπώσεις για  τη μάρκα, 

- την οργάνωση της ιστοσελίδας (organisation), η οποία αναφέρεται στην παρουσίαση της 

ιστοσελίδας και στην ικανότητα της ιστοσελίδας να οδηγεί εύκολα το χρήστη στην 

πληροφορία ή λειτουργία που επιθυμεί να επιλέξει. 

Στάση απέναντι 
στην Ιστοσελίδα 
(Attitude toward 

the Site)

(Entertainment)

(Informativeness)

(Organisation)

Ψυχαγωγία

Πληροφορικότητα

Οργάνωση

 

Σχήμα 5.8 Παράγοντες Διαμόρφωσης της Αst (Chen & Wells, 1999) 
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Για τον ορισμό των παραγόντων χρησιμοποιήθηκαν οι επιθετικοί προσδιορισμοί που 

χρησιμοποίησαν οι συμμετέχοντες στην πρωτογενή έρευνα (σχήμα 5.9) 

Στάση
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στην 

Ιστοσελίδα
(Attitude 

toward the 
Site)

(Entertainment)

(Informativeness)

(Organisation)

Fun
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Imaginative

Entertaining
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Informative
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Resourceful

Useful

Helpful

Messy

Cumbersome

Confusing

Irritating

Ψυχαγωγία

Πληροφορικότητα

Οργάνωση

 

Σχήμα 5.9 Ορισμός Παραγόντων Μοντέλου (Chen & Wells, 2002) 

 (Δεν μεταφράζονται οι διακρίσεις των όρων στα Ελληνικά για αποφυγή παραφράσεων) 

Και οι τρεις παράγοντες συνδράμουν σημαντικά στη διαμόρφωση του δείκτη. Ο βαθμός βαρύτητας 

όμως στην τελική βαθμολογία του δείκτη εξαρτάται και από την ιστοσελίδα που μελετάται, αλλά και 

από τις ανάγκες και επιθυμίες του κοινού της ιστοσελίδας. Ουσιαστικά, το μοντέλο 

αποτελεσματικότητας των Chen & Wells (1999) δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις των 

διαφημιστικών ιστοσελίδων να εκτιμήσουν την απόδοση της ιστοσελίδας σε σχέση με παράγοντες 

που θεωρούνται σημαντικοί για το κοινό και να αποκτήσουν ένα συνολικό βαθμό αξιολόγησης, ο 

οποίος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως μέτρο σύγκρισης της ιστοσελίδας με άλλες ιστοσελίδες 

της ίδιας κατηγορίας ή ως μέτρο αξιολόγησης των επιπτώσεων που θα έχουν μελλοντικές αλλαγές 

της ιστοσελίδας στη συνολική εικόνα του κοινού. Αυτό που πρέπει να επισημανθεί και πολύ σωστά 

διευκρινίζουν οι δημιουργοί του δείκτη είναι ότι οι ιστοσελίδες δεν είναι απαραίτητο να έχουν 

υψηλές επιδόσεις και ως προς τους τρεις παράγοντες. Η βαρύτητα σημαντικότητας των παραγόντων, 

όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, θα προσδιορίσει που θα επικεντρωθούν οι πρακτικοί της 

διαφήμισης. Για παράδειγμα, ο συνολικός δείκτης της ιστοσελίδας amazon.com θα διαμορφωθεί 
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υψηλός αν η ιστοσελίδα παρουσιάζει καλή επίδοση στην ικανότητα για ενημέρωση και στην 

οργάνωση. Εξαιρετικά υψηλά ποσοστά απόδοσης στην ψυχαγωγία και μικρότερα στους άλλους δύο 

παράγοντες θα είχαν ως αποτέλεσμα έναν χαμηλό δείκτη «στάση απέναντι στην ιστοσελίδα». 

Το 2002, οι Chen & Wells επανέρχονται στο μοντέλο με στόχο να επιβεβαιώσουν τα ευρήματα της 

πρώτης έρευνας και να συμπληρώσουν το μοντέλο με παράγοντες που στη διάρκεια του χρόνου 

μπορεί να απέκτησαν μεγαλύτερη βαρύτητα και σημαντικότητα στην αντίληψη του κοινού όπως 

είναι η εμπιστοσύνη (trust) (σχήμα 5.10). Στην έρευνα συμμετείχαν φοιτητές με εμπειρία στη χρήση 

του Διαδικτύου. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι στην αντίληψη του κοινού η 

εμπιστοσύνη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ικανότητας μιας ιστοσελίδας να ενημερώνει 

(informativeness). Επιπλέον, το μοντέλο στην αρχική του μορφή σύμφωνα με τους Chen & Wells 

παραμένει ένας αξιόπιστος τρόπος μέτρησης αποτελεσματικότητας μιας ιστοσελίδας. Ο δείκτης 

«Στάση απέναντι στην Ιστοσελίδα» (Attitude toward the Site) προσφέρει ένα απλό εργαλείο που 

προτυποποιεί την επιτυχία μιας ιστοσελίδας ή συμβάλλει στη διάγνωση λαθών. Ακόμα και σήμερα 

αποτελεί σημαντική αναφορά ακαδημαϊκών και πρακτικών διαφήμισης, καθώς αποτέλεσε τη βάση 

για τη δημιουργία άλλων κλιμάκων μέτρησης αποτελεσματικότητας και αξιολόγησης διαφημιστικών 

ιστοσελίδων. Η βασική ιδέα του μοντέλου βασίζεται στο βασικό σκοπό των διαφημιστικών 

ιστοσελίδων που είναι η παροχή συναφών πληροφοριών με οργανωμένο τρόπο (Chen & Wells, 

1999). 
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Ψυχαγωγία

Οργάνωση

Πληροφορικότητα

 
Σχήμα 5.10 Η εμπιστοσύνη ως παράγοντας διαμόρφωσης AST (Chen & Wells, 2002) 
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• «Μοντέλο Πιθανότητας Επεξεργασίας για Web Διαφήμιση» - “Elaboration Likelihood 

Model for Web Advertising”  

Στην παραδοσιακή διαφήμιση, το «Μοντέλο Πιθανότητας Επεξεργασίας» - “Elaboration Likelihood 

Model” θεωρείται ένα από τα πιο πρόσφατα και αναλυτικά μοντέλα που ενσωματώνει την έννοια της 

«συμμετοχής» (involvement) στη διαδικασία της επεξεργασίας της πληροφορίας των διαφημιστικών 

μηνυμάτων από το κοινό, με σκοπό τον προσδιορισμό εκείνων των παραγόντων που επηρεάζουν τη 

«στάση απέναντι στη διαφήμιση» και τη «στάση απέναντι στη μάρκα» (δυο από τους πιο 

σημαντικούς δείκτες αποτελεσματικότητας). Πρόκειται για μια από τις θεωρίες της παραδοσιακής 

διαφήμισης που επιχειρήθηκε να προσαρμοστεί στα πλαίσια της Διαδικτυακής Διαφήμισης για να 

εξηγήσει τον τρόπο επεξεργασίας των πληροφοριών από το κοινό του νέου μέσου. Η πρώτη 

προσπάθεια εφαρμογής του μοντέλου έγινε από τον Cho (1999) με αντικείμενο τα διαφημιστικά 

“πλαίσια” (banner advertising) ή διαφορετικά την προαιρετική έκθεση του κοινού σε αυτή τη μορφή 

Διαδικτυακής διαφήμισης. Τα αποτελέσματα της έρευνας του Cho, υποστήριξαν την υπόθεση της 

εφαρμογής του μοντέλου και κατέληξαν σε συγκεκριμένους παράγοντες που επηρεάζουν την 

επιλογή συγκεκριμένων «πλαισίων» από τους χρήστες όπως το μέγεθος, το επίπεδο «συμμετοχής» 

(involvement) προϊόντος και πελάτη, η συμφωνία περιεχόμενου της ιστοσελίδας με την κατηγορία 

του προϊόντος που διαφημίζεται στο «πλαίσιο», η στάση του κοινού απέναντι στην ιστοσελίδα που 

είναι τοποθετημένο το «πλαίσιο» και τέλος, η συνολική στάση του κοινού απέναντι στη Διαδικτυακή 

διαφήμιση. 

Το 2001, οι Karson & Karr θεωρώντας ότι η εταιρική διαφημιστική ιστοσελίδα θα είναι η 

επικρατέστερη μορφή Διαδικτυακής διαφήμισης (καθώς μια μια οι επιχειρήσεις «στήνουν» τις δικές 

τους ιστοσελίδες για να ενημερώνουν, να πείθουν και να υπενθυμίζουν τους καταναλωτές για τα 

προϊόντα τους) επιχείρησαν να ελέγξουν τη δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου στις διαφημιστικές 

ιστοσελίδες. Η βασική αντίληψη του μοντέλου υποστηρίζει ότι κατά την έκθεση του κοινού στη 

διαφήμιση μπορεί να υπάρξουν δύο διαδικασίες – δίαυλοι «πειθούς» (routes of persuasion) που 

διαμορφώνουν τα επίπεδα της στάσης του κοινού απέναντι στη διαφήμιση και στη μάρκα. Η 

κεντρική η οποία συμβαίνει όταν το ενδιαφέρον και η «συμμετοχή» (involvement) του κοινού για το 

προϊόν είναι σημαντικά, με αποτέλεσμα η προσπάθεια του κοινού για επεξεργασία και ανάλυση της 

πληροφορίας να είναι μεγαλύτερη. Και η περιφερειακή διαδικασία η οποία συμβαίνει όταν υπάρχουν 

χαμηλά επίπεδα «συμμετοχής» και ενδιαφέροντος με αποτέλεσμα τη μειωμένη προσοχή του κοινού 

και άλλα αποτελέσματα.  

Οι Karson & Korgaonkar (2001), ξεκινούν με την παραδοχή ότι οι επισκέπτες κάθε ιστοσελίδας 

είναι χρήστες με ισχυρό κίνητρο που επιθυμούν να αναζητήσουν συγκεκριμένες πληροφορίες για 

συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες (searchers) και χρήστες του Διαδικτύου που χρησιμοποιούν 
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το μέσο για διασκέδαση και επικοινωνία χωρίς συγκεκριμένα κίνητρα επίσκεψης και επομένως 

χωρίς ισχυρά κίνητρα επεξεργασίας της πληροφορίας που παρέχονται στην ιστοσελίδα. Επιπλέον, 

εκτός από τους παράγοντες της «συμμετοχής» (involvement) και της «επιχειρηματολογίας» 

(argument) του διαφημιστικού μηνύματος ως στοιχεία της «κεντρικής» διαδικασίας του μοντέλου, 

εισάγουν μια νέα μεταβλητή ως στοιχείο της «περιφερειακής» διαδικασίας που είναι το «φόντο» 

(background) της ιστοσελίδας (σχήμα 5.11). Η επιλογή αυτή έγινε γιατί ο συγκεκριμένος 

«περιφερειακός» παράγοντας ενσωματώνει πολλά στοιχεία – χαρακτηριστικά των ιστοσελίδων όπως 

είναι η κινούμενη εικόνα, ο ήχος, τα γραφικά κ.α.  

Οι Karson & Korgaonkar (2001) επιχειρούν να ελέγξουν τρεις υποθέσεις κατά τα πρότυπα των Petty 

et al (1983) που αρχικά ανέπτυξαν το μοντέλο. Σύμφωνα με αυτές, οι παράγοντες «συμμετοχή» και 

«επιχειρηματολογία» επηρεάζουν περισσότερο τη «στάση απέναντι στη διαφήμιση» και τη «στάση 

απέναντι στη μάρκα» των χρηστών που έχουν πιο ισχυρά κίνητρα «συμμετοχής» (high involvement 

situations). Επιπλέον, η περιφερειακή μεταβλητή επιδρά περισσότερο στις αντιδράσεις κοινού με 

χαμηλότερα επίπεδα ενδιαφέροντος και «συμμετοχής» κατά την επίσκεψή τους στην ιστοσελίδα 

(low involvement situations). Τέλος, υποθέτουν ότι «κεντρικοί» και «περιφερειακοί» παράγοντες 

επηρεάζουν περισσότερο τις αντιλήψεις επισκεπτών με υψηλά επίπεδα «συμμετοχής».  

Στα πλαίσια της ερευνητικής εφαρμογής του μοντέλου, προπτυχιακοί φοιτητές κλήθηκαν να 

αξιολογήσουν βάσει συγκεκριμένων επιθετικών προσδιορισμών (σχήμα 5.11) την απόδοση 

διαφορετικών ιστοσελίδων (ως προς το περιεχόμενο και το φόντο), σε σχέση με τους παράγοντες του 

μοντέλου. Ωστόσο, τα αποτελέσματα της έρευνας δεν υποστήριξαν την υιοθέτηση του μοντέλου στη 

μέτρηση αποτελεσματικότητας διαφημιστικών ιστοσελίδων. Συγκεκριμένα, αμφισβητήθηκε ο ρόλος 

της «συμμετοχής» στον τρόπο επεξεργασίας των πληροφοριών της ιστοσελίδας από το κοινό και 

κατά συνέπεια η επίδραση του συγκεκριμένου παράγοντα στη διαμόρφωση της τελικής στάσης του 

κοινού στη διαφήμιση και στη μάρκα. Οι Karson & Korgaonkar (2001) καταλήγουν σε δύο βασικά 

συμπεράσματα. Το κοινό λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο κατά την έκθεση του σε Διαδικτυακές 

Μορφές Διαφήμισης (όπως οι ιστοσελίδες) και διαφορετικά σε διαφημίσεις παραδοσιακών μέσων. 

Επιπλέον, η «τυφλή» υιοθέτηση παραδοσιακών μοντέλων μέτρησης αποτελεσματικότητας και η 

εφαρμογή τους στη διαφημιστικές ιστοσελίδες είναι προβληματική. 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΔΥΝΑΜΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ

Φόντο
Ιστοσελίδας

Κεντρική
Διαδικασία

Περιφερειακή
Διαδικασία

Χρήστες
Διαδικτύου

AAD

συμμετέχω πολύ / καθόλου

συγκεντρώνομαι πολύ
/συγκεντρώνομαι λίγο

δίνω μεγάλη προσοχή / 
δίνω λίγη προσοχή

εξέτασα σημαντικά τους 
ισχυρισμούς της ιστοσελίδας 
/καθόλου

πειστικά / μη πειστικά
επιχειρήματα

ενημερωτικά / μη 
ενημερωτικά επιχειρήματα

αληθοφανή / μη αληθοφανή
επιχειρήματα

ελκυστικό / μη ελκυστικό

επιδοκιμαστικό / 
αποδοκιμαστικό

κατάλληλο / ακατάλληλο

συμπαθητικό / αντιπαθητικό

Ab

AAD –Στάση απέναντι στη διαφήμιση

Ab – Στάση απέναντι στη μάρκα

 
Σχήμα 5.11 Εφαρμογή του “Elaboration Likelihood Model” στη μέτρηση αποτελεσματικότητας 

διαφημιστικών ιστοσελίδων 

Οι Dahlen et al (2003a) βασίστηκαν στην κεντρική ιδέα του μοντέλου για να εξετάσουν την 

επίδραση της «συμμετοχής» των καταναλωτών στην αγοραστική διαδικασία της κατηγορίας 

προϊόντος (product involvement), στην αναζήτηση και επεξεργασία της παρεχόμενης πληροφορίας 

στις διαφημιστικές ιστοσελίδες. Σκοπός τους να αποδείξουν ότι η διάρκεια και η διαδρομή που 

ακολουθεί ο χρήστης κατά την επίσκεψή του σε μια διαφημιστική ιστοσελίδα, καθώς επίσης και η 

στάση του κοινού απέναντι στη διαφήμιση  και στη μάρκα (σημαντικοί ποσοτικοί και ποιοτικοί 

δείκτες αποτελεσματικότητας), επηρεάζονται σημαντικά από τα επίπεδα «συμμετοχής» στην 

αγοραστική διαδικασία του προϊόντος. Στην πρωτογενή έρευνα που πραγματοποιήθηκε και στην 

οποία ανταποκρίθηκαν 13.129 χρήστες, αξιολογήθηκαν δεκατρείς ιστοσελίδες οι οποίες αφορούσαν 

σε προϊόντα επιλογής (high-involvement products), προϊόντα ευρείας κατανάλωσης (low-

involvement products), προϊόντα που το αγοραστικό τους κίνητρο είναι η λογική (functional 

products) και άλλα η αγορά των οποίων βασίζεται στο συναίσθημα (expressive products). Μέρος του 

δείγματος χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να εκτιμηθεί η «στάση απέναντι στη διαφήμιση» πριν την 

είσοδο στην ιστοσελίδα, ενώ το υπόλοιπο χρησιμοποιήθηκε για να εκτιμηθεί η «στάση απέναντι στη 

διαφήμιση» και τα επίπεδα επίδρασης του παράγοντα προς εξέταση μετά την επίσκεψη στην 
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ιστοσελίδα. Τα αποτελέσματα οδήγησαν σε ένα βασικό συμπέρασμα σύμφωνα με το οποίο 

ιστοσελίδες διαφορετικών προϊόντων διαφέρουν στην ικανότητα τους να αυξήσουν τα επίπεδα 

θετικής «στάση απέναντι στη μάρκα». Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι διαφορετικά στοιχεία καθορίζουν 

την αποτελεσματικότητα διαφορετικών ιστοσελίδων με κριτήριο διαφοροποίησης την «ανάμιξη» με 

το προϊόν. Επιπλέον, οι ανάγκες και επιθυμίες των χρηστών αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. 

Διαφορετικά πράγματα επιζητούν οι χρήστες την πρώτη φορά που επισκέπτονται μια ιστοσελίδα και 

διαφορετικά στοιχεία κατά τη δεύτερή τους επίσκεψη. Για παράδειγμα, για τις ιστοσελίδες 

προϊόντων επιλογής (high involvement products) το είδος και η ποιότητα των πληροφοριών και ο 

τρόπος που είναι οργανωμένες και δομημένες οι πληροφορίες, είναι στοιχεία που επηρεάζουν τη 

στάση του κοινού απέναντι στη διαφήμιση και στη μάρκα, ενώ η μεγάλη διάρκεια επίσκεψης για 

αυτούς που επισκέπτονται πρώτη φορά την ιστοσελίδα αποτελεί ένδειξη αποτελεσματικής 

λειτουργίας της ιστοσελίδας. Αντίθετα, για τις ιστοσελίδες προϊόντων ευρείας κατανάλωσης 

στοιχεία όπως οι διαγωνισμοί, τα παιχνίδια, τα γραφικά, οι κινούμενες εικόνες συντελούν 

περισσότερο στη διαμόρφωση της στάσης του κοινού απέναντι στη διαφήμιση και τη μάρκα, ενώ η 

μεγάλη διάρκεια της επίσκεψης αποτελεί ένδειξη αποτελεσματικότητας για τους επισκέπτες που 

εισέρχονται δεύτερη φορά στην ιστοσελίδα. Τα ευρήματα των Dahlen et al (2003a) βοηθούν 

περισσότερο στην κατανόηση της συμπεριφοράς των επισκεπτών διαφημιστικών ιστοσελίδων και 

ταυτόχρονα παρέχουν σημαντικές προδιαγραφές για τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση ιστοσελίδων 

διαφημιστικού περιεχομένου. Επιπλέον, επιβεβαιώνουν τη σημαντικότητα της διάρκειας της 

επίσκεψης και της δραστηριότητας του κοινού κατά τη διάρκεια της τελευταίας ως δείκτες 

αποτελεσματικότητας (Dahlen et, 2003b). 

 

• «Προκαταρκτικό Δομικό Μοντέλο Εξίσωσης για την Κατανόηση και Πειστικότητα στις 

Διαδραστικές Διαφημιστικές Ιστοσελίδες»- “A Preliminary Structural Equation Model 

for Comprehension & Persuasion of Interactive Advertising Brand Web Sites”, Macias, 

2003 

Το μοντέλο της Macias (2003a) υποστηρίζει ότι η «αλληλεπίδραση» είναι ένας βασικός παράγοντας 

που επηρεάζει άμεσα την κατανόηση του διαφημιστικού μηνύματος και τα αποτελέσματα της 

πειστικότητας του μηνύματος, όπως είναι η στάση του κοινού απέναντι στην ιστοσελίδα, στη 

διαφήμιση, στη μάρκα (σχήμα 5.12). 
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Αντιλαμβανόμενη
Αλληλεπίδραση

Τύπος
Ιστοσελίδας

(χαμηλή ή υψηλή 
αλληλεπίδραση)

Αποτελέσματα

Επίπεδα
Κατανόησης 
Καταναλωτή

Αντικειμενική
Κατανόηση

Υποκειμενική
Κατανόηση

Στάση απέναντι 
στη διαφήμιση

Στάση απέναντι 
στην ιστοσελίδα

Στάση απέναντι 
στη μάρκα

 

Σχήμα 5.12 «Προκαταρκτικό Δομικό Μοντέλο Εξίσωσης για την Κατανόηση και Πειστικότητα στις 
Διαδραστικές Διαφημιστικές Ιστοσελίδες» (Macias, 2003a) 

H Macias (2003a) ορίζει την «αλληλεπίδραση» ως κατάσταση ή διαδικασία επικοινωνίας, 

ανταλλαγής, απόκτησης ή και διαμόρφωσης περιεχομένου (όπως ιδέες, ψυχαγωγία, πληροφορίες 

προϊόντος) με τη χρήση ενός μέσου που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και της επιχείρησης αλλά και 

του κοινού. Ο χρήστης του Διαδικτύου «αλληλεπιδρά» με το μέσο (web) με δύο τρόπους: 

παίρνοντας ή παρέχοντας πληροφορίες και επικοινωνώντας άμεσα με άλλα άτομα.  

Προκειμένου να καθοριστεί ο βαθμός συμμετοχής του παράγοντα της αλληλεπίδρασης στη 

διαμόρφωση της στάσης του κοινού, εκατόν πενήντα τρεις (153) προπτυχιακοί φοιτητές κλήθηκαν 

να αξιολογήσουν δύο εκδοχές ιστοσελίδων για δύο προϊόντα. Η μία εκδοχή χαρακτηρίζεται ως 

ιστοσελίδα χαμηλής «αλληλεπίδρασης» (καθώς αποτελεί απλή αναπαραγωγή έντυπης διαφήμισης 

στο Διαδίκτυο) και η δεύτερη ως ιστοσελίδα υψηλής αλληλεπίδρασης (καθώς περιλαμβάνει στοιχεία 

όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, online συνομιλίες, μηχανή αναζήτησης κ.α.). Οι συμμετέχοντες 

μετά την πλοήγησής τους στην ιστοσελίδα, συμπλήρωσαν σχετικό ερωτηματολόγιο με σκοπό να 

αποτυπωθούν οι εντυπώσεις τους και η στάση τους απέναντι στην ιστοσελίδα, στη διαφήμιση και 

στη μάρκα και τέλος να εκτιμηθεί η αγοραστική τάση τους. 
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Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν τη βασική ιδέα του μοντέλου. Η «αλληλεπίδραση» και η 

κατανόηση του διαφημιστικού μηνύματος από το κοινό συμβάλλουν σημαντικά στη διαμόρφωση 

των στάσεων του εκάστοτε επισκέπτη. Συγκεκριμένα, στοιχεία και διαδικασίες «αλληλεπίδρασης» 

όταν περιλαμβάνονται στις διαφημιστικές ιστοσελίδες, δημιουργούν θετικές αντιλήψεις στο κοινό. 

Ωστόσο, υποστηρίζουν ότι η παρουσίαση του μοντέλου δεν εμβαθύνει ώστε να προσδιοριστεί ποια 

διαδραστικά στοιχεία λειτουργούν περισσότερο και ποια λιγότερο αποτελεσματικά. Σε επόμενη 

μελέτη, η Macias (2003b) εισάγει στο μοντέλο δύο ακόμα παράγοντες που επηρεάζουν τα επίπεδα 

κατανόησης του διαφημιστικού μηνύματος και είναι η «συμμετοχή» σε σχέση με το προϊόν» 

(product involvement) και η εμπειρία του επισκέπτη στη χρήση του Διαδικτύου (web experience). 

To μοντέλο της Macias αντιπροσωπεύει την τάση της ακαδημαϊκής κοινότητας τα τελευταία χρόνια, 

να αντιμετωπίζει τη μέτρηση αποτελεσματικότητας ιστοσελίδων διαφημιστικού περιεχομένου, χωρίς 

αναφορές σε μοντέλα και ερευνητικές προσπάθειες της παραδοσιακής διαφήμισης, επικεντρώνοντας 

σε παράγοντες που χαρακτηρίζουν μοναδικά αυτή τη μορφή διαφήμισης όπως είναι η 

«αλληλεπίδραση». 

 

5.3.2 Μέθοδοι και Εργαλεία 

Η παρουσίαση των παραπάνω μοντέλων με επίκεντρο τη μέτρηση αποτελεσμάτων διαφήμισης 

εταιρικών ιστοσελίδων διαφημιστικού περιεχομένου καταγράφει δύο τάσεις έρευνας στον 

ακαδημαϊκό χώρο. Η πρώτη, θέλει την υιοθέτηση και την προσαρμογή των μοντέλων της 

παραδοσιακής διαφήμισης στη μέτρηση αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών ιστοσελίδων. Η 

δεύτερη επιχειρεί την ανάπτυξη νέων μοντέλων υποστηρίζοντας τη μοναδικότητα του μέσου που 

χρησιμοποιείται. Ωστόσο, και οι δύο προσεγγίσεις επιβεβαιώνουν τη μελέτη των Morris et al (2003), 

οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η πλειοψηφία των ερευνών στο συγκεκριμένο αντικείμενο 

επικεντρώνεται στην ανάλυση της συμπεριφοράς του κοινού και συγκεκριμένα στον προσδιορισμό 

των αντιλήψεων και εμπειριών του (Shih, 1998; Cho & Leckenby, 1999; Korgaonkar & Wolin, 

1999; Nonak et al, 2000).  

Στη μέχρι τώρα βιβλιογραφία δύο μέθοδοι εφαρμόζονται για τη μέτρηση και εκτίμηση των 

αντιλήψεων ή της συμπεριφοράς των επισκεπτών διαφημιστικών ιστοσελίδων (Morris et al, 2003) 

(σχήμα 5.13):  

- συγκέντρωση δεδομένων εκτός σύνδεσης/Διαδικτύου (offline data collection). Πρόκειται για 

πρωτογενή έρευνα που γίνεται με τον παραδοσιακό τρόπο όπως είναι η συμπλήρωση 
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ερωτηματολογίου από το δείγμα με μολύβι και χαρτί ή από το τηλέφωνο. Στην πλειοψηφία 

των μοντέλων που παρουσιάστηκαν η συγκέντρωση των στοιχείων έγινε με αυτό τον τρόπο. 

Οι συμμετέχοντες εκτίθενται σε συγκεκριμένες διαφημιστικές ιστοσελίδες και στη συνέχεια 

καλούνται οι ίδιοι να συμπληρώσουν το σχετικό ερωτηματολόγιο. Πρόκειται για τη μέθοδο 

που χρησιμοποιείται κατά κόρον από την ακαδημαϊκή κοινότητα.  

- συγκέντρωση δεδομένων με σύνδεση/Διαδίκτυο (online data collection). Οι τεχνικές που 

εφαρμόζονται σε αυτή τη μέθοδο είναι οι ακόλουθες: ανάλυση log αρχείων (log file analysis), 

έρευνα με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email surveys), έρευνα στα πλαίσια 

ιστοσελίδων (web-based surveys) και συνεντεύξεις σε πραγματικό χρόνο μέσω Διαδικτύου 

(online interviews). Η χρήση αυτής της μεθόδου συνήθως γίνεται συνήθως από τους 

πρακτικούς της Διαδικτυακής διαφήμισης, ενώ τα τελευταία χρόνια δεν αμφισβητείται η 

εγκυρότητα των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν. Αυτό σημαίνει ότι το Διαδίκτυο 

εξελίσσεται επίσης σε σημαντικό μέσο διεξαγωγής επιστημονικής έρευνας (Landis, 1995; 

Mullarkey, 2004). Εξέλιξη η οποία είναι θετική όσον αφορά στη μέτρηση διαφημιστικών 

ιστοσελίδων καθώς το μέσο επικοινωνίας του διαφημιστικού μηνύματος μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σαν μέσο για την εκτίμηση των επικοινωνιακών αποτελεσμάτων της 

εκάστοτε διαφημιστικής προσπάθειας.  

Ανάλυση
Καταναλωτικής 
Συμπεριφοράς

Μετρήσεις Αντιλήψεων 
Κοινού

Ανάλυση
Περιεχομένου

Συλλογή
Δεδομένων

Εκτός Διαδικτύου

Έρευνες με τη χρήση  
ερωτηματολογίου

Τηλεφωνικές
Συνεντεύξεις

Με τη χρήση Διαδικτύου
Ανάλυση Log Αρχείων
Online Συνεντεύξεις
Έρευνες μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου
Έρευνες μέσω Ιστοσελίδων

 
Σχήμα 5.13 Εργαλεία Μέτρησης Αποτελεσματικότητας Διαφήμισης στο Διαδίκτυο (Morris et al, 

2003) 
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Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι ο συνδυασμός των ποιοτικών δεικτών αποτελεσματικότητας 

(ποιοτική έρευνα) και των ποσοτικών μετρήσεων ενδεχομένως να αποτελεί την πιο 

εμπεριστατωμένη μέθοδο μέτρησης αποτελεσματικότητας ιστοσελίδων διαφημιστικού περιεχομένου 

(Bhat et al, 2002).  

 

5.4 Αξιολόγηση Διαφημιστικών Ιστοσελίδων 

Οι όροι «μέτρηση αποτελεσματικότητας» και «αξιολόγηση» ιστοσελίδων διαφημιστικού και μη 

περιεχομένου, για πολλούς θεωρούνται ταυτόσημες. Ωστόσο, στην πρώτη ενότητα του κεφαλαίου 

έγινε μια πρώτη προσπάθεια να αποσαφηνιστεί ότι πρόκειται για έννοιες ή καλύτερα διαδικασίες 

που συνδέονται άμεσα μεταξύ τους (αλληλοεξαρτώμενες), έχουν όμως διαφορετικούς στόχους και 

οδηγούν σε διαφορετικά συμπεράσματα. Συγκεκριμένα, η αξιολόγηση ιστοσελίδων έχει ως στόχο 

τον έλεγχο της ποιότητας της ιστοσελίδας βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών που έχουν προκύψει 

από τη μελέτη και την ανάλυση των απαιτήσεων και αντιλήψεων των χρηστών σε σχέση με 

λειτουργικά (τεχνικά και άλλα) στοιχεία της ιστοσελίδας. Πολλά από τα ευρήματα των μοντέλων 

μέτρησης αποτελεσματικότητας χρησιμοποιούνται για την καταγραφή παραγόντων που 

αντανακλούν και επηρεάζουν τις ανάγκες και επιθυμίες του κοινού, οι οποίοι στη συνέχεια 

μεταφράζονται σε  κριτήρια αξιολόγησης για να ελεγχθεί η χρησιμότητα, η χρηστικότητα, η 

αποδοτικότητα και η ικανότητα της ιστοσελίδας να ικανοποιήσει τα κίνητρα και τις απαιτήσεις των 

επισκεπτών της. 

Παρότι η αξιολόγηση των ιστοσελίδων υπήρξε αρχικά εργαλείο κυρίως των πρακτικών της 

διαφήμισης, τα τελευταία χρόνια και η ακαδημαϊκή κοινότητα ασχολείται με την ανάπτυξη και τον 

έλεγχο κριτηρίων αξιολόγησης. Η βασική διαφορά στον τρόπο προσέγγισης των δύο ομάδων είναι 

ότι οι ακαδημαϊκοί θεωρούν ότι οι επισκέπτες της εκάστοτε εταιρικής ιστοσελίδας δεν πρέπει να 

αντιμετωπίζονται μόνο ως πιθανοί πελάτες, αλλά κυρίως ως χρήστες ενός πληροφοριακού 

συστήματος (Ho & Wu, 1999; Cho & Park, 2001). Επομένως, τα μοντέλα αξιολόγησης για να είναι 

πλήρη θα πρέπει να περιλαμβάνουν κριτήρια αξιολόγησης τεχνολογικών και πληροφοριακών 

χαρακτηριστικών της ιστοσελίδας, αλλά και κριτήρια που συνδέονται άμεσα με τις αναμενόμενες 

δραστηριότητες του επισκέπτη κατά την πλοήγηση της ιστοσελίδας. 

Ένας από τους δείκτες ποιότητας και απόδοσης ιστοσελίδων που χρησιμοποιείται στη διαδικασία της 

αξιολόγησης είναι η «ικανοποίηση πελατών»  (customer satisfaction) (Cho & Park, 2001). Πολλά 

από τα κριτήρια αξιολόγησης προκύπτουν από την προσπάθεια να προσδιοριστούν οι παράγοντες 

που επηρεάζουν τα επίπεδα ικανοποίησης πελατών. Η ικανοποίηση των πελατών συνδέεται άμεσα 
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με τη διατήρηση πελατών (customer retention) και την πίστη στη μάρκα (brand loyalty) που 

αποτελούν δείκτες αποτελεσματικότητας της πολιτικής προβολής και συνολικά της πολιτικής 

μάρκετινγκ που ακολουθεί κάθε επιχείρηση. 

Σε αυτό το σημείο αξίζει να επισημανθεί ότι η αναφορά στην ικανοποίηση «πελάτη» και όχι 

«επισκέπτη» γίνεται γιατί στην πλειοψηφία τους τα μοντέλα αξιολόγησης που έχουν αναπτυχθεί 

αναφέρονται και βρίσκουν εφαρμογή σε εταιρικές ιστοσελίδες που λειτουργούν ως ηλεκτρονικά 

καταστήματα, περιλαμβάνουν δηλαδή εκτός από την προβολή και προώθηση προϊόντων και 

υπηρεσιών, και τη δυνατότητα εμπορικής συναλλαγής με τον επισκέπτη ( Cho & Park, 2001; 

Constantinides, 2004; Hassan & Li, 2005; Lee et al, 2005).  

 

5.4.1 Κριτήρια – Δείκτες  Αξιολόγησης  

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται κριτήρια και δείκτες αξιολόγησης, αντιπροσωπευτικά των 

ερευνητικών τάσεων, καθώς επίσης και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται και καταγράφονται 

στην διεθνή βιβλιογραφία. Για κάθε σύνολο κριτηρίων που αποτελούν αναφορές συγκεκριμένων 

ερευνών, περιγράφονται οι συγκεκριμένοι παράγοντες - κριτήρια αξιολόγησης που επιλέγονται κάθε 

φορά, καθώς επίσης και η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την επιλογή τους ή τον προσδιορισμό 

της αξίας και σημαντικότητάς τους σύμφωνα με τις αντιλήψεις των επισκεπτών και πελατών.  

• «Ποιοτικοί Παράγοντες Ειδικού-Τομέα» - “Domain-Specific Quality Factors”, Fitzpatrick, 

2000 

O Fitzpatrick (2000) θεωρεί ότι η ποιότητα πρέπει να είναι ο πρωταρχικός στόχος ανάπτυξης και 

λειτουργίας εταιρικών ιστοσελίδων προκειμένου να επιτευχθεί η ποθητή για όλες τις επιχειρήσεις 

«Απόδοση Επένδυσης» (“Return on Investment”). Ουσιαστικά, με τα κριτήρια αξιολόγησης που 

χρησιμοποιεί στην έρευνά του, θέτει συγκεκριμένες προδιαγραφές καθορίζοντας παράγοντες 

ποιότητας για τις ιστοσελίδες. Θεωρεί ότι κάθε ιστοσελίδα ανεξάρτητα από τους ειδικούς στόχους 

που εξυπηρετεί, αποτελεί μια λογισμική προσπάθεια με τη διαφορά ότι πρέπει ταυτόχρονα να 

ικανοποιεί τις ανάγκες και επιθυμίες των χρηστών για εύκολη και γρήγορη αναζήτηση αξιόπιστης 

πληροφορίας και τους στόχους της επιχείρησης για επικοινωνία διαφημιστικών μηνυμάτων και 

προβολή της εικόνας της ίδιας και των προϊόντων της. Χρησιμοποιώντας ως βάση την αξιολόγηση 

ποιότητας λογισμικού και λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που διαφοροποιούν τις ιστοσελίδες από 

ένα απλό πρόγραμμα επεξεργασίας δεδομένων προτείνει πέντε (5) κριτήρια αξιολόγησης: 
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- δυνατότητα εύρεσης της ιστοσελίδας (visibility): περιγράφει την ευκολία με την οποία ο 

χρήστης μπορεί να εντοπίσει στον Παγκόσμιο Ιστό Πληροφοριών την ιστοσελίδα και να την 

επισκεφθεί, την ευκολία πρόσβασης στο περιεχόμενο και την ικανότητα της ιστοσελίδας να 

αποκρίνεται στις επιλογές των χρηστών κατά την πλοήγηση σε σύντομο χρόνο.  

- κατανόηση περιεχομένου (intelligibility): αναφέρεται στην επιλογή του περιεχομένου και τη 

χρήση πολυμεσικών εφαρμογών με τρόπο που να διευκολύνει την κατανόηση της 

παρεχόμενης πληροφορίας από όλους τους επισκέπτες καθώς η ιστοσελίδα είναι προσβάσιμη 

από άτομα με διαφορετική κοινωνική και εθνική προσέλευση 

- αξιοπιστία (credibility): ορίζεται ως το επίπεδο εμπιστοσύνης των χρηστών που 

διαμορφώνεται από την ακεραιότητα της επιχείρησης και την ακρίβεια του περιεχομένου 

- «δέσμευση» χρήστη στην ιστοσελίδα (engagibility):  αναφέρεται στην ικανότητα της 

ιστοσελίδας να διευκολύνει την πλοήγηση του χρήστη σε όλα τα σημεία της ιστοσελίδας, στις 

δυνατότητες «αλληλεπίδρασης» που παρέχονται μέσω συγκεκριμένων επικοινωνιακών 

διαδικασιών και στην αισθητική που αποπνέει κάθε ιστοσελίδα.  

- διαφοροποίηση (differentiation) της επιχείρησης: ορίζεται ως η ικανότητα της ιστοσελίδας να 

προβάλλει την εικόνα της επιχείρησης και να διαφημίζει τα προϊόντα της με τέτοιο τόπο που 

να προωθείται η «ανωτερότητά» της σε σχέση με τους ανταγωνιστές της. 

Κάθε ένα από αυτά περιγράφεται με τη χρήση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών, ενώ καταγράφονται 

και στοιχεία, διαδικασίες και λειτουργίες που μπορεί να χρησιμοποιηθούν προκειμένου μια 

ιστοσελίδα να επιτύχει σε σχέση με τα συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης (πίνακας 5.5). O 

Fitzpatrick (2000) υποστηρίζει ότι τα συγκεκριμένα κριτήρια ενδιαφέρουν τους τις επιχειρήσεις που 

χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα ως μέσο προβολής, τις εταιρίες που αναλαμβάνουν τον σχεδιασμό, 

παραγωγή και αξιολόγηση ιστοσελίδων αλλά και τους χρήστες. Επιπλέον, θεωρεί ότι ο καθορισμός 

συγκεκριμένων δεικτών (metrics) για κάθε ένα από τα κριτήρια θα μπορούσε να αποτελέσει το 

πρώτο βήμα για την ανάπτυξη λογισμικού που θα διευκολύνει τη διαδικασία αξιολόγησης εταιρικών 

ιστοσελίδων.  

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΙΣΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
Καταλληλότητα URL 
Εγγραφή σε μηχανές αναζήτησης 
Αποδοτικοί Διακομιστές Φιλοξενίας 
Προώθηση Ιστοσελίδας (forwarding) 
Χρήση Meta tags 
Χρήση Συνοπτικών Παραγράφων (Summary 
paragraphs) 
Επαρκή Χρήση Πολυμέσων 
Πρόσβαση χρηστών χωρίς εγγραφή 
Ελάχιστη χρήση κωδικού χρήστη 

«Δυνατότητα 
εύρεσης της 
ιστοσελίδας» 

(Visibility) 

• Tracability 
(Ιχνιλασιμότητα) 

 
• Retrievability 

(Ανακτησιμότητα) 
 

• Ease-of-Access 
(Προσβασιμότητα) 

 
Υποστήριξη πολλαπλών Φυλλομετρητών 
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ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΙΣΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
Προδιαγραφές Γραμματοσειράς 
Προδιαγραφές Περιβάλλοντος Διεπαφής 
(GUI) 
Αποτελεσματική χρήση ήχου 
Αποτελεσματική Χρήση Πολυμεσικών 
εφαρμογών 
Πολιτιστική Θεματολογία 
Χρήση Διεθνών Γλωσσών 

«Κατανόηση 
περιεχομένου»  

(Intelligibility) 

• Legibility 
(ευανάγνωστο 
περιεχόμενο) 
• Audibility 

(ακουστικότητα) 
• Comprehensibility 

(κατανοητό 
περιεχόμενο) 

Προφίλ Κοινού  
Ταυτότητα Επιχείρησης 
Κίνητρα Επιχείρησης 
Προσόντα Επιχείρησης 
Αξιοπιστία Επιχείρησης 
Ακρίβεια Περιεχομένου 

«Αξιοπιστία» 

 (Credibility) 

• Integrity 
(Ακεραιότητα) 

• Accuracy (ακρίβεια) 

 Επικαιρότητα Περιεχομένου 
Δομή Μενού (Menu Structure) 
Κεντρική Ιστοσελίδα (Home) 
Αναζήτηση με τη χρήση λέξεων-κλειδιών 
(Keyword Search) 
Χρήση υπερσυνδέσμων (Hyperlinks) 
Χρήση παραπομπών (Signposting) 
Ανάκτηση Δεδομένων (Data retrieval) 
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (Online E-
commerce) 
User-defined preferences 
Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου 
«Ομάδα συζητήσεων για σχόλια» (Comments 
forum) 
«Αίθουσα Συνομιλίας» (Chat Room) 
Πίνακας Ανακοινώσεων με ερωτήσεις 
(Questions Bulletin board) 
Δημιουργία μοναδικής ευκαιρίας (Offer 
Unique experience) 

«Δέσμευση 
χρήστη στην 
ιστοσελίδα» 

 Engagibility 

• Navigability 
(πλοηγησιμότητα) 

 

• Interactivity 
(αλληλεπιδραστικότητα) 

• Appeal (εμφάνιση) 

Πρόκληση Συναισθημάτων (Evoke emotion) 
«Κυρίαρχα» προϊόντα & υπηρεσίες στην 
αγορά (Dominant product/service) 

Λογότυπο επιχείρησης «Διαφοροποίηση» 

Differentiation 

• Speciality 
(ιδιαιτερότητα) 

 

• Identity 
(ταυτότητα) 

 

Σύμβολο Μάρκας (Brand Symbol) 

Πίνακας 5.5 «Ποιοτικοί Παράγοντες Ειδικού-Τομέα» - “Domain-Specific Quality Factors”, 
(Fitzpatrick, 2000) 
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• «Μοντέλο Αξιολόγησης για Ιστοσελίδες Ηλεκτρονικού Εμπορίου» - “Web Assessment 

Model for E-commerce Sites”, Schumert & Selz, 1999 

Οι Shumert & Selz (1999) προτείνουν ένα μοντέλο αξιολόγησης ιστοσελίδων ηλεκτρονικού 

εμπορίου με στόχο να αναγνωρισθούν πιθανοί παράγοντες που διαφοροποιούν την εκάστοτε 

ιστοσελίδα από αυτές άλλων επιχειρήσεων και με αυτό τον τρόπο συμβάλλουν στην επιτυχή 

λειτουργία της. Η ανάπτυξη του μοντέλου βασίζεται στη συμβολή των «έμφυτων» χαρακτηριστικών 

του μέσου - Διαδικτύου (πίνακας 5.6) και των λειτουργιών που καθορίζουν την απόδοση της 

πολιτικής μάρκετινγκ στη διαδικασία συναλλαγής που λαμβάνει χώρα κατά την επίσκεψη ενός 

χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα και οι διακρίνεται σε τρεις φάσεις. 

«Έμφυτα» Χαρακτηριστικά Μέσου 

1. Παρουσίαση Υπερμέσου 

2. Διεπαφή με Βάση Δεδομένων  

3. Πρόσβαση 24 ώρες το 24ωρο 

4. Ανωνυμία 

5. «Πανταχού Παρουσία» 

6. Ασύγχρονη Επικοινωνία 

7. Αλληλεπίδραση 

8. Μεταφορά ωφελειών από μείωση κόστους 
στον πελάτη 

Πίνακας 5.6 «Έμφυτα Χαρακτηριστικά Μέσου», (Shumert & Selz 1999) 

Συγκεκριμένα, τα κριτήρια αξιολόγησης προκύπτουν από τις δυνατότητες του μέσου να 

ανταποκριθεί στις ανάγκες και απαιτήσεις των επισκεπτών στις τρεις φάσεις της  συναλλαγής που 

πραγματοποιείται ανάμεσα στην επιχείρηση και τους πελάτες, οι οποίες είναι οι ακόλουθες (σχήμα 

5.14): 

- πληροφόρηση (information phase), η οποία περιγράφει τη διαδικασία κατά την οποία ο 

επισκέπτης και πιθανός πελάτης συλλέγει όλες τις απαραίτητες για αυτόν πληροφορίες 

σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες, επικοινωνώντας με την επιχείρηση για να ρωτήσει και 

λάβει επιπλέον ενημέρωση πριν την αγοραστική απόφαση  

- συμφωνία (agreement phase) που περιλαμβάνει τυχόν «διαπραγματεύσεις» γύρω από την 

τιμή, την πληρωμή και τη παραλαβή των προϊόντων 

- τελικός διακανονισμός (settlement), η οποία ξεκινάει με την παραλαβή του προϊόντος και 

περιλαμβάνει επαφές και υπηρεσίες μετά την πώληση. 
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Κριτήρια Φάσης 
«Πληροφόρησης»

Κριτήρια Φάσης 
«Διακανονισμού»

Καλό Περιβάλλον Διεπαφής
Καλή Δόμηση Περιεχομένου

Επαρκή Ποσότητα 
Πληροφοριών
Προφανή Οφέλη του χρήστη 
από την αποθήκευση 
προσωπικών δεδομένων

Ποιοτικά προϊόντα σε 
συνδυασμό με την παροχή 
υπηρεσιών

Διαθεσιμότητα / απόδοση 
συστήματος ελέγχου
Οφέλη για το χρήστη από 
τη μείωση κόστους

Εύκολα προσαρμοσμένο 
προφίλ πελάτη

Δυνατότητα παραγγελίας 
σύμφωνα με το προφίλ

Δυνατότητα εξατομικευμένων 
προϊόντων (customised products)
Φανερή Διαδραστική 
Ενσωμάτωση 
Επιχειρησιακών κανόνων

Καλή Εφαρμογή Κανόνων 
Ασφαλείας

Πιθανότητα ικανοποιητικής 
επικοινωνίας με το λιανικό 
πωλητή

Εύκολη επιλογή 
διαθέσιμων υπηρεσιών

Καλή ανάπτυξη 
«σύντομων» υπηρεσιών

Αποτελεσματική Χρήση 
του προφίλ του πελάτη

Ικανοποιητική Ιχνηλάτιση 
και εντοπισμός προϊόντων 
από τον πελάτη

Ανάπτυξη πολιτικής 
«ταυτότητας» πελάτη

Παροχή υπηρεσιών μετά 
την πώληση

Κριτήρια Φάσης 
«Συμφωνίας»

Σχήμα 5.14 Κριτήρια Αξιολόγησης «Μοντέλου Αξιολόγησης Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικού 
Εμπορίου» 

Τα κριτήρια αξιολόγησης αφορούν τεχνικά και σχεδιαστικά χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας (η 

οποία αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα), αλλά και άλλες διαδικασίες μάρκετινγκ 

και γενικότερα επιχειρησιακές διαδικασίες, καθώς ο Διαδικτυακός τόπος κάθε επιχείρησης αποτελεί 

μια ηλεκτρονική αγορά με τεχνικές προδιαγραφές, η λειτουργία της οποίας καθορίζεται από 

συγκεκριμένες πολιτικές προώθησης και μάρκετινγκ. 

Το συγκεκριμένο μοντέλο δημιουργήθηκε με σκοπό να χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή 

πληροφοριών και δεδομένων αξιολόγησης από τους χρήστες συγκεκριμένων ιστοσελίδων. Οι λίστες 

των κριτηρίων χρησιμοποιήθηκαν σε ερωτηματολόγιο που τοποθετήθηκε online στην υπό 

αξιολόγηση ιστοσελίδα προς συμπλήρωση από τους επισκέπτες. Οι πληροφορίες που 

συγκεντρώθηκαν υπήρξαν κάτι παραπάνω από χρήσιμες για την επιχείρηση – ιδιοκτήτη της 

ιστοσελίδας. Οι Schubert & Selz (1999) υποστηρίζουν ότι το μοντέλο θα μπορούσε να αποτελέσει 

σημαντικό εργαλείο «διεπιχειρησιακής-σύγκρισης» βάση του οποίου θα μπορούν να αξιολογηθούν 

και να συγκριθούν ιστοσελίδες επιχειρήσεων που ανήκουν στην ίδια κατηγορία.  
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• “Κριτήρια Αξιολόγησης βάση της συμπεριφοράς των online αγοραστών”, 

Constantinides, 2004 

O Constantinides (2004) μετά από εκτενή μελέτη και ανάλυση της online συμπεριφοράς των 

αγοραστών καταγράφει τους παράγοντες και τις διαδικασίες που την επηρεάζουν και που 

διαμορφώνουν τελικά την εικονική τους εμπειρία στα πλαίσια της επίσκεψής τους σε ένα 

ηλεκτρονικό κατάστημα. Συγκεκριμένα, οι παράγοντες που τελικά επιλέχθηκαν, προέκυψαν από τη 

μελέτη της διεθνής βιβλιογραφίας με αντικείμενο τη συμπεριφορά των online αγοραστών μεταξύ του 

χρονικού διαστήματος 1997 – 2003.  Μελετήθηκαν άρθρα που δημοσιεύθηκαν σε 28 περιοδικά και 

πέντε διεθνή συνέδρια, στο σύνολό τους 48. Στη συνέχεια, οι ελεγχόμενοι παράγοντες 

ομαδοποιήθηκαν σε τρεις κατηγορίες και πέντε υποκατηγορίες κριτηρίων (πίνακας 5.7).  

Σκοπός της κατηγοριοποίησης υπήρξε η εξασφάλιση της συμβατικότητας των κριτηρίων  και οι 

κατηγορίες έχουν ως εξής: 

- παράγοντες λειτουργικότητας (functionality factors). Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται 

παράγοντες που βελτιώνουν την εμπειρία του εικονικού πελάτη παρέχοντας μια ιστοσελίδα 

λειτουργική, διαδραστική, εύκολη και γρήγορη στην πλοήγηση. Οι υποκατηγορίες που 

δημιουργήθηκαν είναι η «χρηστικότητα» (usability)  και η αλληλεπίδραση (interactivity) 

- ψυχολογικοί παράγοντες (psychological factors). Πρόκειται για τους παράγοντες που 

αναδεικνύουν την ακεραιότητα της επιχείρησης και την ασφάλεια των συναλλαγών που 

πραγματοποιούνται στην ιστοσελίδα καθησυχάζοντας τους εικονικούς πελάτες από τους 

φόβους για απάτη και διαμορφώνοντας  μια σχέση εμπιστοσύνης με την επιχείρηση. 

- παράγοντες περιεχομένου (content factors). Αφορούν στους παράγοντες που έχουν άμεση 

σχέση με στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ (marketing mix) όπως το προϊόν, η τιμή και η 

προβολή. Επίσης, αναφέρονται σε στοιχεία δημιουργικότητας που διευκολύνουν την 

παρουσίαση της πληροφορίας και δημιουργούν την αισθητική (aesthetics) του ηλεκτρονικού 

καταστήματος. 

Ο Constantinides (2004) επισημαίνει ότι η κατηγοριοποίηση είναι περισσότερο περιγραφική και 

ίσως διδακτική και δεν ακολουθεί με τον τρόπο που γίνεται την ιεραρχική διαδικασία της 

αγοραστικής απόφασης. Τα κριτήρια καταγράφονται αλλά δεν αναλύονται καθώς η ανάλυση τους 

δεν αποτελεί αντικείμενο της  συγκεκριμένης μελέτης (πίνακας 5.7). Η παρουσίαση του μοντέλου 

έχει ως στόχο να «επιδείξει» κατά κάποιο τρόπο την πολυπλοκότητα της διαδικασίας της 

αξιολόγησης καθώς θα πρέπει να εξετάζεται η απόδοση της ιστοσελίδας και της επιχειρησιακής 

λειτουργίας σε πολλά επίπεδα. 
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Παράγοντες
Λειτουργικότητας

Ψυχολογικοί
Παράγοντες

Παράγοντες
Περιεχομένου

Χρηστικότητα Αλληλεπίδραση Εμπιστοσύνη Αισθητική ΜίγμαΜΚΤ

Ευκολία

Πλοήγηση

Αρχιτεκτονική
Πληροφοριών

Επιλογές
Παραγγελίας/ 
Πληρωμής

Λειτουργίες
Αναζήτησης

Ταχύτητα
Ιστοσελίδας

Προσβασιμότητα

Υποστήριξη
πελατών/ μετά 
την πώληση

Αλληλεπίδραση
πελάτη -

προσωπικού

Εξατομίκευση
(Customisation)

Δικτυακές
Λειτουργίεςs

Ασφάλεια Συναλλαγών

Κακή Χρήση 
Προσωπικών 
Δεδομένων 
Πελάτη

Ασφάλεια
Προσωπικών 

Δεδομένων Πελάτη

Δυνατότητα
αλλαγής 

Παραγγελίας

Πολιτική
Επιστροφής/Εγγύησης

Σχεδίαση

Ποιότητα
Παρουσίασης

Στοιχεία
Παρουσίασης

Ατμόσφαιρα

Επικοινωνία

Προϊόν

Fulfilment

Τιμή

Προβολή

Χαρακτηριστικά

 

Πίνακας 5.7 Κριτήρια Αξιολόγησης βάση της συμπεριφοράς των online αγοραστών” 
(Constantinides, 2004) 

Επιπλέον, υποστηρίζει ότι η σημασία και η βαρύτητα κάθε κριτηρίου διαφέρουν ανάλογα με τα 

αγοραστικά και μη κίνητρα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των χρηστών. Ο βαθμός στον οποίο 

κάθε κριτήριο επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της ιστοσελίδας ως προς την εικονική 

αγοραστική εμπειρία εξαρτάται και από την εμπειρία των χρηστών στις ηλεκτρονικές αγορές 

μέσω Διαδικτύου. Για παράδειγμα, όσοι αγοράζουν για πρώτη φορά είναι περισσότερο 

ευαίσθητοι με ζητήματα ασφάλειας προσωπικών και οικονομικών δεδομένων, ενώ οι κατ’ 

εξακολούθηση αγοραστές ενδιαφέρονται περισσότερο για στοιχεία όπως η εύκολη πλοήγηση, η 

ποιότητα της πληροφορίας και η παρουσίαση προϊόντων.  

Το συγκεκριμένο μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για το σχεδιασμό, όσο και για την 

αξιολόγηση ηλεκτρονικών καταστημάτων από ακαδημαϊκούς και πρακτικούς της διαφήμισης. 

Ωστόσο, μπορεί να βρει εφαρμογή ακόμα και σε ιστοσελίδες πληροφοριακού η ψυχαγωγικού 

χαρακτήρα  με επιλογή εκείνων των κατηγοριών και υποκατηγοριών κριτηρίων που επηρεάζουν 

άμεσα τη λειτουργία τους, όπως είναι οι παράγοντες λειτουργικότητας και οι παράγοντες 

περιεχομένου. 
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• “Πλαίσιο αντιλήψεων χρήστη για αποτελεσματικές ιστοσελίδες ηλεκτρονικού λιανικού 

εμπορίου”, Lee, Katerattanakul, Hong, 2005 

Οι Lee et al (2001) επιχείρησαν να αναπτύξουν ένα πλαίσιο των αντιλήψεων του χρήστη για 

αποτελεσματικά σχεδιασμένα ηλεκτρονικά καταστήματα λιανικής πώλησης τα οποία ορίζουν  ως 

«σημεία πώλησης και αγοράς αγαθών, καθώς και σημεία παροχής και άντλησης των σχετικών και 

κατάλληλων πληροφοριών ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τους αγοραστές του Παγκόσμιου Ιστού 

Πληροφοριών». Το συγκεκριμένο πλαίσιο έχει ως στόχο την αναγνώριση εκείνων των παραγόντων 

σχεδίασης που καθορίζουν την αποτελεσματικότητα αυτής της μορφής ιστοσελίδων, καθώς επίσης 

και τον τρόπο που οι παράγοντες αυτοί υποστηρίζουν τους στόχους των χρηστών κατά την επίσκεψη 

τους σε αυτές τις ιστοσελίδες. 

Για τον καθορισμό των παραγόντων αποτελεσματικότητας οι Lee at al, βασίστηκαν σε 

προηγούμενες μελέτες σύμφωνα με τις οποίες οι λόγοι επίσκεψης χρηστών σε ιστοσελίδες μπορούν 

να ομαδοποιηθούν σε τρεις βασικές κατηγορίες στην αναζήτηση πληροφοριών, στην ευχαρίστηση 

και στην εμπορική συναλλαγή. Ορίζουν λοιπόν ως αποτελεσματικές ιστοσελίδες λιανικής πώλησης 

εκείνες που υποστηρίζουν επαρκώς τις παραπάνω διαδικασίες (σχήμα 5.15) διευκολύνοντας την 

αναζήτηση πληροφοριών για συγκεκριμένα  προϊόντα, την αγορά τους μέσα στην ιστοσελίδα σε ένα 

περιβάλλον ευχάριστο για τους χρήστες. 

Η πρωτογενής έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίου στην οποία συμμετείχαν 427 προπτυχιακοί 

φοιτητές ανέδειξε παράγοντες αποτελεσματικότητας για κάθε μία από τις διαδικασίες που 

αναγνωρίσθηκαν παραπάνω. Συγκεκριμένα, όσον αφορά στην αναζήτηση πληροφοριών, 

αναγνωρίσθηκαν έξι παράγοντες: «εργαλεία υποστήριξης της πλοήγησης», «επάρκεια πληροφορίας 

για το προϊόν», «χρησιμότητα πληροφορίας», «αποδοτικότητα υπερσυνδέσμων», «σαφής και 

κατανοητή παρουσίαση», «εξατομίκευση περιεχομένου». Επομένως, στοιχεία όπως η ποιότητα της 

πληροφορίας και του τρόπου παρουσίασής της και οι μηχανισμοί πλοήγησης που χρησιμοποιούνται 

έχουν σημαντική βαρύτητα στην αντίληψη του κοινού. 

Οι παράγοντες που σχετίζονται και επηρεάζουν τα επίπεδα ευχαρίστησης του κοινού αναφέρονται 

σε στοιχεία αισθητικής, όπως είναι η φωτεινότητα, η χρήση ελκυστικών εικόνων και άλλων οπτικών 

εφαρμογών που προσδίδουν έναν «ψυχαγωγικό» χαρακτήρα σε ιστοσελίδες αυτής της μορφής που 

πρωταρχικός στόχος είναι η πώληση αγαθών μέσα από την προβολή και ενημέρωση.  
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Αποτελεσματικότητα
Εμπορικών Ιστοσελίδων

Στοιχεία Σχεδιασμού 
υποστήριξης

«Επιχειρηματικών 
Συναλλαγών»

Στοιχεία Σχεδιασμού  
υποστήριξης 

«Αναζήτησης Πληροφοριών»

Στοιχεία Σχεδιασμού 
υποστήριξης

«Εμπορικής Συναλλαγής»

Εργαλεία Πλοήγησης
Εξατομίκευση Περιεχομένου

Πληρότητα στις Πληροφορίες 
Προϊόντων

Κατανοητή Παρουσίαση 
Προϊόντων

Αποδοτική χρήση 
υπερσυνδέσμων

Χρησιμότητα Πληροφοριών

Διασκέδαση Ασφάλεια & Αξιοπιστία
Προσωπικά Δεδομένα Πελατών

Λειτουργίες «Βοήθειας»

Πληροφορίες Επιχείρησης

Κανόνες Συναλλαγής
Φερεγγυότητα & ευελιξία

Μέθοδοι Πληρωμής
Ευκολία στην ολοκλήρωση 

πληρωμής
Χρόνοι απόκρισης

 

Σχήμα 5.15 Παράγοντες Αποτελεσματικότητας Ιστοσελίδων Λιανικής Πώλησης (Lee et al, 2005) 

Τέλος, την αποτελεσματικότητα της «εμπορικής συναλλαγής» ανάμεσα στην επιχείρηση και στους 

πελάτες, σύμφωνα με τις αντιλήψεις των τελευταίων επηρεάζουν οι ακόλουθοι παράγοντες: 

«ασφάλεια και αξιοπιστία», «προσωπικά δεδομένα πελατών», «λειτουργίες βοήθειας», 

«πληροφορίες για την επιχείρηση», «κανόνες συναλλαγής», « φερεγγυότητα και ευελιξία», «τρόποι 

πληρωμής», «εύκολη ολοκλήρωση της συναλλαγής», «χρόνος απόκρισης». Οι παραπάνω 

παράγοντες αντανακλούν την ανάγκη των πελατών κυρίως για ένα αξιόπιστο και ασφαλές σύστημα 

πληρωμής, την απαίτηση τους για σωστή χρήση των προσωπικών τους δεδομένων από την 

επιχείρηση και τέλος την ανασφάλεια τους για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. 

Το μοντέλο των Lee, Katerattanakul, Hong (2005) αποτελεί ακόμα μια προσπάθεια αναγνώρισης και 

ανάλυσης των απαιτήσεων και προσδοκιών γενικότερα των χρηστών εταιρικών ιστοσελίδων και 

ειδικότερα των πελατών ηλεκτρονικών καταστημάτων. Οι ανάγκες και επιθυμίες του κοινού 

«μεταφράζονται» σε συγκεκριμένους παράγοντες ενός πλαισίου που μπορεί να αποτελέσει σημείο 

αφετηρίας της διαδικασίας σχεδίασης μιας ιστοσελίδας αλλά και ένα χρήσιμο εργαλείο αξιολόγησής 

τους μετά την λειτουργία τους. Επιπλέον, οι Lee et al (2005) προτείνουν τη χρήση του μοντέλου ως 

θεωρητική βάση για την ταξινόμηση ιστοσελίδων ηλεκτρονικής λιανικής πώλησης που 
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αναπτύσσονται για να εξυπηρετήσουν διαφορετικές απαιτήσεις  επικεντρώνοντας κάθε φορά στους 

παράγοντες που υποστηρίζουν περισσότερο τη λειτουργία τους.  

 

• “Μοντέλο Αξιολόγησης Χρηστικότητας και Χρησιμότητας Περιεχομένου Ιστοσελίδων”,  

Hassan & Li, 2005 

Το μοντέλο των Hassan & Li (2005) αναπτύχθηκε με σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο 

αναγνώρισης των δυνατοτήτων και αδυναμιών μιας ιστοσελίδας και βελτίωσης της ποιότητά της. 

Είναι αντιπροσωπευτικό της ερευνητικής τάσης που έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια στην 

αξιολόγηση ιστοσελίδων και η οποία βασίζεται στη μέτρηση της «χρηστικότητάς» τους (usability).  

Θεωρούν ότι η χρηστικότητα αποτελεί ένα μέτρο εκτίμησης της αποτελεσματικότητας, 

αποδοτικότητας, της ικανότητας των χρηστών να χρησιμοποιούν επαρκώς την ιστοσελίδα και τέλος 

της ικανοποίησης τους από τη χρήση αυτή. Το μοντέλο ουσιαστικά προτείνει κριτήρια 

«χρηστικότητας» (usability metrics) ιστοσελίδων περιλαμβάνοντας στα στοιχεία αξιολόγησης και το 

«περιεχόμενο» της ιστοσελίδας που δεν λαμβάνεται υπόψη στις περισσότερες από τις προηγούμενες 

μετρήσεις «χρηστικότητας».  

Η μελέτη τους περιγράφεται σε πέντε φάσεις: 1) αναγνώριση δεικτών «χρηστικότητας» και 

«χρησιμότητας περιεχομένου» από τη διεθνή βιβλιογραφία, 2)  επιβεβαίωση της αξίας και 

σημαντικότητας των δεικτών από ειδικούς, 3) ταξινόμηση υποκειμενικών και αντικειμενικών 

κριτηρίων 3) ανάπτυξη πλαισίου με τη μέθοδο «benchmarking» και 5) εφαρμογή του μοντέλου για 

την αξιολόγηση ιστοσελίδων πολιτικού περιεχομένου της Μαλαισίας. Από την πρώτη και δεύτερη 

φάση προέκυψαν πενήντα επτά κριτήρια «χρηστικότητας» τα οποία ομαδοποιήθηκαν σε επτά 

βασικές κατηγορίες (πίνακας 5.8).  

Ομάδες Κριτηρίων «Χρηστικότητας» Αριθμός Κριτηρίων 

 Screen Appearance (Εμφάνιση Οθόνης) 10 

Content (Περιεχόμενο) 18 

Accessibility (Προσβασιμότητα)  4 

Navigation (Πλοήγηση) 11 

Media Use (Χρήση Πολυμέσων) 8 

Interactivity (Αλληλεπίδραση) 3 

Consistency (Συμφωνία) 3 

Πίνακας 5.8 Ομάδες Κριτηρίων «Χρηστικότητας» Μοντέλου (Hassan & Li, 2005) 
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Είναι φανερό από την κατηγοριοποίηση και την επιλογή των κριτηρίων, ότι το μοντέλο 

επικεντρώνεται μόνο σε λειτουργικά χαρακτηριστικά θεωρώντας ότι η ιστοσελίδα αποτελεί ένα 

πληροφοριακό σύστημα που η αποτελεσματικότητά του έχει να κάνει με τα επίπεδα ποιότητας του 

περιβάλλοντος διεπαφής “interface” και με την ευκολία χρήσης του από τον εκάστοτε επισκέπτη. 

Στην κατηγορία «εμφάνιση οθόνης» περιλαμβάνονται κριτήρια όπως  η επιλογή χρωμάτων για το 

φόντο και τις γραμματοσειρές, η χρήση εικόνων και τίτλων, κατανομή του χώρου και άλλα στοιχεία 

που προσδιορίζουν την ελκυστικότητα της ιστοσελίδας αλλά βελτιώνουν και την ευκολία στη χρήση 

της (αναζήτηση και άντληση πληροφοριών). Η ομάδα «προσβασιμότητα» ελέγχει την απόδοση της 

«ιστοσελίδας» σε σχέση με το χρόνο απόκρισης του συστήματος στις επιλογές του χρήστη (loading 

time), τη συμβατότητά του με διαφορετικούς φυλλομετρητές (browser compatibility) και τους 

μηχανισμούς «αναζήτησης» συγκεκριμένων πληροφοριών. Η «πλοήγηση» αναφέρεται σε στοιχεία 

όπως η δομή και οργάνωση του περιεχομένου, η χρήση εξειδικευμένων εργαλείων που έχουν σκοπό 

να διευκολύνουν και να κάνουν ευχάριστη την περιήγηση των επισκεπτών στην ιστοσελίδα. Η 

κατηγορία «χρήση πολυμέσων» αναφέρεται στην επιλογή και χρησιμοποίηση κατάλληλων 

εφαρμογών όπως η εικόνα, τα κινούμενα γραφικά, ο ήχος και η αναπαραγωγή βίντεο με τέτοιο 

τρόπο που να υποστηρίζεται το περιεχόμενο της ιστοσελίδας.  Η ομάδα «αλληλεπίδραση» 

περιλαμβάνει κριτήρια που διευκολύνουν την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ επισκέπτη και 

προσωπικού ή ακόμα και στελεχών της επιχείρησης όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η online 

«συνομιλία» κ.α. Τα κριτήρια της κατηγορίας «Συμφωνία» αναφέρονται σε στοιχεία όπως η χρήση 

υπερσυνδέσμων, μενού , τίτλων που προσδίδουν μια μορφή συνέπειας στην παρουσίαση των 

ιστοσελίδων του Διαδικτυακού τόπου. Τέλος, η κατηγορία «Περιεχόμενο» που δεν εμφανίζεται 

συχνά σε έρευνες «χρηστικότητας» ελέγχει στοιχεία όπως η ποιοτική χρήση της γλώσσας χωρίς 

συντακτικά ή γραμματικά λάθη, η ευκολία κατανόησης της παρεχόμενης πληροφορίας, η σαφήνεια 

των κειμένων και η επιλογή των γλωσσών που θα υποστηρίζει το «σύστημα». 

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η προσπάθεια των Hassan & Li (2005) να εφαρμόσουν την μέθοδο 

“benchmarking” κατέληξε στην ανάπτυξη ενός πλαισίου που ορίζουν ως “Web benchmarking” και 

το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για τεχνικούς και μη τεχνικούς πρακτικούς 

της διαφήμισης καθοδηγώντας στην επιλογή και εκτίμηση ποσοτικών και μετρήσιμων κριτηρίων 

«χρηστικότητας» και διευκολύνοντας τη σύγκριση της απόδοσης της ιστοσελίδας τους με την 

απόδοση ιστοσελίδων των ανταγωνιστών. Το μοντέλο των κριτηρίων αξιολόγησης που προέκυψε 

από την εφαρμογή της μεθόδου παρέχει έναν ολοκληρωμένο έλεγχο της λειτουργικότητας των 

ιστοσελίδων αναγνωρίζοντας τις αδυναμίες που ενδεχομένως να προέκυψαν από την αρχική 

σχεδίαση της ιστοσελίδας προτείνοντας λύσεις επανασχεδιασμού. 
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5.4.2 Μέθοδοι και Εργαλεία 

Για τον καθορισμό κριτηρίων αξιολόγησης ιστοσελίδων έχουν εφαρμοσθεί μέθοδοι όπως η ανάλυση 

περίπτωσης (Smith et al. 1997), η ανασκόπηση αναφορών των ειδικών στο αντικείμενο 

(Constantinides,2004), η χρήση ερωτηματολογίου (Lee at al, 2), η μέθοδος “benchmarking” (Hassan 

& Li, 2005). Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια οι μετρήσεις «χρηστικότητας» μονοπωλούν το 

ενδιαφέρον των ερευνητών παρά τους αρχικούς ενδοιασμούς και τις αμφιβολίες των ακαδημαϊκών 

(Zhang & Dran, 2001). Σύμφωνα με τον Jacob Nielsen (Nielsen & Mack, 1994) που θεωρείται από 

τους πλέον εξειδικευμένους ερευνητές και πρακτικούς σε θέματα «χρηστικότητας» ιστοσελίδων, η 

εξέταση της «χρηστικότητας» αποτελεί ένα σύνολο μεθόδων που βασίζεται στην αξιολόγηση 

στοιχείων λειτουργίας και τεχνικής ενός περιβάλλοντος διεπαφής. Πολλά από τα αποτελέσματα 

αυτών των μετρήσεων που έχουν γίνει από τα ερευνητικά κέντρα πανεπιστημίων (useit.com, 2004; 

Webreview.com, 2003; Lynch & Horton, 1999), αλλά και μεγάλων εταιριών λογισμικού και υλικού 

όπως η Microsoft (Microsoft Web Workshop) και η IBM (IBM Web Design Guide, 2000) έχουν 

δημοσιευτεί στο Διαδίκτυο με αποτέλεσμα να καταγράφονται λίστες κριτηρίων αξιολόγησης αλλά 

και οδηγοί σχεδίασης «χρηστικών» ιστοσελίδων. 

Βασικά εργαλεία για τη μέτρηση «χρηστικότητας» είναι η μέθοδος των «ευρετικών αναλύσεων» 

(heuristics), καθώς επίσης και η μέθοδος “user testing”. Η πρώτη δρομολογήθηκε από τον Nielsen 

(useit.com, 2003) και αναφέρεται στον έλεγχο ιστοσελίδων σύμφωνα με συγκεκριμένους κανόνες 

«χρηστικότητας» (usability heuristics) (Levi & Conrand, 1996). Η δεύτερη χρησιμοποιείται για να 

επιβεβαιώσει τον έλεγχο των “heuristics” και πραγματοποιείται με τη συμμετοχή χρηστών σε 

εργαστήρια με όλα τα απαραίτητα μέσα ώστε να παρακολουθούνται οι αντιδράσεις τους την ώρα 

που εκτελούν συγκεκριμένες διαδικασίες και ενέργειες με τη μορφή σεναρίων που τους έχουν 

αναταθεί από τους  ερευνητές κατά τη χρήση ιστοσελίδων (Sullivan, 2001). 

Οι Hassan & Li (2005) και Cunliffe (2000) επισημαίνουν ότι υπάρχουν πολλές μέθοδοι αξιολόγησης 

των εταιρικών ιστοσελίδων και κάθε μια από αυτές έχει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά της. Η 

εφαρμογή μιας μεθόδου τις περισσότερες φορές δεν επαρκεί για την εξαγωγή χρήσιμων 

αποτελεσμάτων. Ο συνδυασμός περισσότερων από μια μεθόδους θα δώσει καλύτερα αποτελέσματα. 

Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί ότι οι καλύτεροι αξιολογητές είναι οι ίδιοι οι επισκέπτες των 

ιστοσελίδων και κάθε επιχείρηση θα πρέπει να εκμεταλλευτεί τη δυνατότητα που παρέχει το μέσο 

(Διαδίκτυο) για άμεση ανάδραση μέσω της ιστοσελίδας. 
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5.5 Ποσοτικές Προσεγγίσεις Απόδοσης και Αποτελεσματικότητας Ιστοσελίδων 

H ανάπτυξη και εκτίμηση ποσοτικών δεικτών υπήρξε ανέκαθεν βασικό αντικείμενο της έρευνας στο 

χώρο της διαφήμισης, καθώς αποτελούσαν και αποτελούν σημαντικό εργαλείο κυρίως στα χέρια των 

πρακτικών. Ειδικότερα στην παραδοσιακή διαφήμιση, η απόδοση και αξιολόγηση ποσοτικών 

μεγεθών σε δείκτες αποτελεσματικότητας, ως αποτέλεσμα εκτεταμένων ερευνών «κοινού» και 

«αγοράς», αποτελούσε μια πολύπλοκη, «ακριβή» σε κόστος και κυρίως χρονοβόρα διαδικασία. Για 

τους θεωρητικούς και πρακτικούς της διαφήμισης ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του Διαδικτύου 

ως μέσο προβολής και διαφήμισης είναι η ευκολία ανάκτησης ποσοτικών πληροφοριών που 

απαντούν σε βασικά ερωτήματα που απασχολούσαν πάντα τους ανθρώπους της διαφήμισης και 

αφορούν στο κοινό που τελικά εκτάθηκε σε συγκεκριμένες διαφημιστικές προσπάθειες και στον 

τρόπο και τις συνέπειες της έκθεσής του σε συγκεκριμένα διαφημιστικά μηνύματα. Συγκεκριμένα, ο 

Coffey (2001) επισημαίνει την αναγκαιότητα της ποσοτικής μέτρησης του κοινού της Διαδικτυακής 

διαφήμισης στην επιλογή των κατάλληλων (από άποψη κοινού και κόστους) στρατηγικών 

προώθησης μιας ιστοσελίδας, στην μέτρηση της αποτελεσματικότητάς της ως προς την προσέγγιση 

του κοινού-στόχου και στον στρατηγικό σχεδιασμό και επανασχεδιασμό της  μέσα από την 

αναγνώριση των αναγκών και επιλογών του κοινού. 

Η τεχνολογία του Διαδικτύου που βασίζεται στην εξειδικευμένη χρήση και λειτουργία των 

διακομιστών του Παγκόσμιου Ιστού (web server) και παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης και 

ιχνηλάτησης των επιλογών και κινήσεων του χρήστη κατά την διάρκεια πλοήγησής του σε μια 

ιστοσελίδα, δημιούργησε υψηλές προσδοκίες (όχι αδικαιολόγητα) στους πρακτικούς της διαφήμισης 

ως προς τη δυνατότητά τους να ελέγχουν και να εκτιμούν άμεσα και αξιόπιστα την 

αποτελεσματικότητα μιας ιστοσελίδας διαφημιστικής, εμπορικής και άλλης χρήσης (Dreze & 

Zufryden, 1998; Nicholas, et al, 1999). Οι πρώτες ποσοτικές μετρήσεις με τη χρήση συγκεκριμένων 

μεθόδων και εργαλείων, επικεντρώθηκαν αρχικά στην ανάπτυξη και εκτίμηση ποσοτικών δεικτών 

παρόμοιων στην αντίληψη και στον τρόπο μέτρησης με αυτούς της παραδοσιακής διαφήμισης όπως 

είναι η «προσέγγιση» (reach), η «συχνότητα», ο συνολικός αριθμός των «εκθέσεων» στη διαφήμιση 

(Gross Rating Points), με απώτερο στόχο την πραγματοποίηση συγκριτικών αξιολογήσεων της 

αποτελεσματικότητας διαφορετικών μορφών διαφημίσεων (Novak & Hoffman, 1996; Dreze & 

Zufryden, 1998). Ωστόσο, οι υπερβολικές προσδοκίες δεν επαληθεύθηκαν εξαιτίας πρακτικών 

προβλημάτων που είχαν να κάνουν με τη χαοτική κατάσταση που δημιούργησε η μεγάλη ποσότητα 

των διαθέσιμων πληροφοριών και την αδυναμία να προσδιοριστούν και αναγνωρισθούν ξεχωριστά 

οι τελικοί χρήστες  (unique users) λόγω της υπάρχουσας κατάστασης και λειτουργίας των 

διακομιστών. Ο Coffey (2001) πολύ σωστά παρομοιάζει την προσπάθεια μέτρησης  και 

«ποσοτικοποίησης» του κοινού του Διαδικτύου ως προσπάθεια «ποσοτικοποίησης» του 
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«σύμπαντος» εξαιτίας της παγκόσμιας χρήσης του μέσου. Παρά τα πρακτικά προβλήματα, οι 

ποσοτικές μετρήσεις και συγκεκριμένα αυτές που πραγματοποιούνται με τη μέθοδο της ανάλυσης 

των log αρχείων που αποθηκεύονται στο διακομιστή  (log file analysis) αποτελούν σημαντικά 

εργαλεία για την ανάκτηση χρήσιμων πληροφοριών που αφορούν στον τρόπο χρήσης των 

ιστοσελίδων από τους εκάστοτε επισκέπτες (Thelwall, 2001). Ουσιαστικά, αυτό αναιρεί την αρχική 

αντίληψη που ήθελε τις ποσοτικές μετρήσεις να αποτελούν αντικείμενο ενδιαφέροντος και έρευνας 

των πρακτικών που αναζητούσαν πληροφορίες που θα συνέβαλλαν στη βελτιστοποίηση του 

σχεδιασμού των ιστοσελίδων και θα αξιολογούσαν την επιτυχία ή αποτυχία των διαφημίσεων τους.  

Αντίθετα, τα αποτελέσματα των ποσοτικών μετρήσεων αποτελούν σημαντικά εργαλεία στα χέρια 

των θεωρητικών που ασχολούνται με την ανάλυση της Διαδικτυακής συμπεριφοράς των χρηστών – 

καταναλωτών.  

Παρά την πρόοδο που σημειώθηκε στην ανάκτηση και επεξεργασία ποσοτικών δεδομένων τα 

τελευταία χρόνια (περάσαμε από το στάδιο ανάκτησης και αποθήκευσης των δεδομένων στο στάδιο 

εξειδικευμένης στατιστικής τους επεξεργασίας), δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές για τη 

μέτρηση ανταπόκρισης του κοινού στις Διαδικτυακές διαφημίσεις με αποτέλεσμα τη δυσκολία 

υπολογισμού των οφελών και των εσόδων που προκύπτουν από την εφαρμογή των τελευταίων και 

την έλλειψη κοινά αποδεκτών μοντέλων τιμολόγησης στη Διαδικτυακής διαφήμιση (Novak & 

Hoffman, 1996). Στις ενότητες που ακολουθούν γίνεται αναφορά σε σημαντικές  μεθόδους 

ποσοτικών  μετρήσεων αποτελεσματικότητας ιστοσελίδων χωρίς να γίνεται εκτεταμένη ανάλυσή 

τους καθώς αυτό δεν περιλαμβάνεται στους στόχους της παρούσας διατριβής. Η αναφορά αυτή 

κρίνεται αναγκαία καθώς αποτελούν αντικείμενο εκτεταμένης μελέτης και έρευνας στην μέτρηση 

αποτελεσματικότητας εταιρικών ιστοσελίδων εμπορικής και διαφημιστικής χρήσης. 

 

5.5.1 Μέθοδοι και Εργαλεία 

Ο Coffey (2001) αναγνωρίζει τρεις μεθόδους ποσοτικών μετρήσεων του κοινού του Διαδικτύου: 

1. Ηλεκτρονική μέτρηση ενός δείγματος χρηστών 

Πρόκειται για έρευνες και μελέτες μεγάλου εύρους οι οποίες «επιστρατεύουν» ένα συγκεκριμένο 

δείγμα χρηστών του Διαδικτύου και πραγματοποιούνται με την εγκατάσταση ενός λογισμικού στον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή των τελευταίων που παίζει το ρόλο του μετρητή και καταγραφεί 

ηλεκτρονικά και παθητικά τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του Διαδικτύου. Τα δεδομένα 

μεταδίδονται αυτόματα σε ένα κεντρικό υπολογιστή για επεξεργασία και προβολή. Με αυτό τον 

τρόπο κατοχυρώνεται η χρήση του μηχανήματος από ένα άτομο ή από ένα νοικοκυριό κάτι που 
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παραπέμπει στη χρήση παρόμοιων τεχνικών στην παραδοσιακή διαφήμιση όπως είναι οι έρευνες 

κοινού της τηλεόρασης.  

Με τη μέθοδο αυτή καταγράφεται με ακρίβεια η πραγματική χρήση του Διαδικτύου από ιστοσελίδα 

σε ιστοσελίδα, από σύνδεσμο (link) σε σύνδεσμο και από πάτημα ενός πλήκτρου στο πάτημα του 

επόμενου. Τα δεδομένα που θα προκύψουν μεταφράζονται σε πληροφορίες που αναφέρονται στις 

επιλογές των Διαδικτυακών τόπων που χρησιμοποιούνται περισσότερο από το δείγμα (με τη 

δυνατότητα πραγματοποίησης συγκρίσεων και κατάταξής τους σε αξιόπιστες κλίμακες), στη χρήση 

συγκεκριμένων ιστοσελίδων (διάρκεια και συχνότητα επίσκεψης, επιλογές και κινήσεις κατά την 

επίσκεψη του χρήστη), αλλά και στις προτιμήσεις συγκεκριμένων λογισμικών για επικοινωνία, 

αναζήτηση κ.α. 

Το πλεονέκτημα της μεθόδου πέρα από τον προσδιορισμό μοναδικών χρηστών (όπως αναφέρθηκε 

αρχικά) είναι η δυνατότητα υπολογισμού της σύνθεσης του κοινού συγκεκριμένων ιστοσελίδων 

χάρη στις λεπτομέρειες  των δημογραφικών χαρακτηριστικών που είναι γνωστά από την αρχή. 

Αντίθετα, το βασικό μειονέκτημα αυτής της τεχνικής είναι ότι βασίζεται σε ένα μικρό ποσοτικά 

δείγμα (οι σύγχρονες λύσεις δε μπορούν να μελετήσουν πάνω από 50.000 μοναδικούς χρήστες το 

μήνα). Η τεχνική αυτή είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, καθώς οι 

εταιρίες είναι πιθανόν να ενδιαφέρονται περισσότερο για μετρήσεις κοινού με συγκεκριμένα 

γεωγραφικά κριτήρια. 

2. Μετρήσεις ανάκλησης στη μνήμη ενός δείγματος χρηστών 

Πρόκειται για μια τεχνική που χρησιμοποιείται πολύ στην παραδοσιακή διαφήμιση και αφορά στη 

μελέτη ενός συγκεκριμένου δείγματος με τη χρήση ερωτηματολογίων και βάσει συγκεκριμένων 

στατιστικών μεθόδων. Η έρευνα πραγματοποιείται μέσω του Διαδικτύου, με τη χρήση τηλεφώνου 

και ταχυδρομείου ή με προσωπική συνέντευξη. Σκοπός είναι η συγκέντρωση στοιχείων όπως είναι οι 

αντιλήψεις του κοινού και η αναγνωρισιμότητα των ιστοσελίδων και χαρακτηριστικά (δημογραφικά 

και κοινωνικά) του κοινού.  

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται κυρίως από διαφημιστικές εταιρίες σε δείγμα χρηστών που 

ανήκουν σε συγκεκριμένο κοινό – στόχο προκειμένου βάσει των προτιμήσεών του να καταλήξουν 

σε ιστοσελίδες που θα αποτελέσουν αποτελεσματικά μέσα προώθησης για εταιρικές ιστοσελίδες ή 

να αξιολογήσουν την εφαρμοσμένη στρατηγική προώθησης. Ωστόσο, η τεχνική αυτή μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και από τις ίδιες τις εταιρίες που έχουν αναπτύξει ιστοσελίδες προβολής ή 

ηλεκτρονικού εμπορίου. Σε αυτή την περίπτωση το δείγμα αποτελείται από επισκέπτες της 

ιστοσελίδας ή αγοραστές των προϊόντων της επιχείρησης και ταυτόχρονα χρήστες του Διαδικτύου με 
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στόχο την καταγραφή γενικών εντυπώσεων για την ιστοσελίδα και την ανάκτηση πληροφοριών που 

αφορά στη χρήση  της τελευταίας και θα προκύψουν από την ανάκληση στη μνήμη των 

συμμετοχόντων συγκεκριμένων ιστοσελίδων, διαδικασιών, επιλογών ή πληροφοριών που 

συμπεριλαμβάνονται στον εταιρικό Διαδικτυακό τόπο.  

3. Ανάλυση Log Αρχείων του διακομιστή 

Η ανάλυση των log αρχείων στον Παγκόσμιο Ιστό (web log files) χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά 

από τους διαχειριστές ιστοσελίδων (εξειδικευμένους στην τεχνολογία της πληροφορικής) με σκοπό 

να διασφαλίσουν την επάρκεια της μεταδιδόμενης πληροφορίας (bandwidth) και τη χωρητικότητα 

του διακομιστή (server) της εκάστοτε ιστοσελίδας (Wilson, 1999). Τα τελευταία χρόνια η έρευνα 

στο συγκεκριμένο αντικείμενο οδήγησε στην ανάπτυξη προγραμμάτων που αποτελούν σημαντικά 

εργαλεία στα χέρια των υπεύθυνων μάρκετινγκ και διαφήμισης μιας ιστοσελίδας, καθώς η 

στατιστική επεξεργασία των συγκεκριμένων δεδομένων μπορεί να δώσει σημαντικές και 

λεπτομερείς πληροφορίες για το προφίλ των επισκεπτών και την online συμπεριφορά τους.  

Τα log αρχεία καταγράφουν την συνομιλία που πραγματοποιείται ανάμεσα στο χρήστη και το 

διακομιστή που φιλοξενεί την ιστοσελίδα (σχήμα 5.16) και συγκεκριμένα όλες τις αιτήσεις του 

χρήστη και τις απαντήσεις του διακομιστή σε αυτές κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψής (Stout, 1997). 

Κάθε επίσκεψη μπορεί να μεταφραστεί σε δεκάδες ή εκατοντάδες εγγραφές στα log αρχεία ανάλογα 

με τη διάρκεια και την δραστηριότητα του χρήστη. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι στη διάρκεια της 

ημέρας αποθηκεύονται στο διακομιστή χιλιάδες ή και εκατομμύρια τέτοιες εγγραφές ανάλογα με τη 

δημοτικότητα και την κίνηση της ιστοσελίδας.  

Για τους διαχειριστές της εκάστοτε ιστοσελίδας και πολύ περισσότερο για τη διαφημιστική εταιρεία 

που σχεδίασε την ιστοσελίδα, καθώς και για τους υπεύθυνους μάρκετινγκ και διαφήμισης της 

επιχείρησης στην οποία ανήκει, τα δεδομένα των Log αρχείων θα πρέπει να επεξεργαστούν 

προκειμένου να μεταφραστούν σε χρήσιμη πληροφορία και απαραίτητη γνώση. Η επεξεργασία των 

log αρχείων γίνεται από εξελιγμένα πακέτα λογισμικού που βασίζονται σε αξιόπιστες και 

πολύπλοκες στη δομή τους βάσεις δεδομένων και σε διαδικασίες στατιστικής επεξεργασίας, για να 

καταλήξουν αναφορές με διαγράμματα, πίνακες, γραφικά και λίστες που θα βοηθήσουν τους 

ενδιαφερόμενους να αποκομίσουν σημαντικές πληροφορίες ακόμα και για τη χρηστικότητα και 

λειτουργικότητα των ιστοσελίδων (Backman & Rubin 1997; Tec-Ed Inc, 1999; Nicholas et al, 1999; 

Thelwall, 2001, Yeadon,2001)  
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χρήστης

διακομιστής

ιστοσελίδα

«συ
νομ

ιλία
»

Log Files

207.34.71.205—[8/Jan/2002:00:02:22-0500]“GET/kremlin/index.html 
HTTP/1.0” 200 
16384“http://www/domain.com/index.html”“Mozilla/2.0”

207.34.71.205—[8/Jan/2002:00:02:22-
0500]“GET/kremlin/index.html HTTP/1.0” 200 
16384“http://www/domain.com/index.html”“Mozilla
/2.0”

207.34.71.205—[8/Jan/2002:00:02:22-0500]“GET/kremlin/index.html 
HTTP/1.0” 200 
16384“http://www/domain.com/index.html”“Mozilla/2.0”

207.34.71.205—[8/Jan/2002:00:02:22-0500]“GET/kremlin/index.html 
HTTP/1.0” 200 
16384“http://www/domain.com/index.html”“Mozilla/2.0”

207.34.71.205—[8/Jan/2002:00:02:22-0500]“GET/kremlin/index.html 
HTTP/1.0” 200 
16384“http://www/domain.com/index.html”“Mozilla/2.0”

Log Analysing

 

Σχήμα 5.16 Μέθοδος ανάλυσης Log Αρχείων (Log File Analysis) 

Ακόμα και τα πιο απλής μορφής στατιστικά δεδομένα που θα προκύψουν, μπορούν να οδηγήσουν σε 

γενικά συμπεράσματα που αφορούν στην «κίνηση» (traffic) και επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας. Η 

προηγμένη στατιστική επεξεργασία μπορεί να βοηθήσει ακόμα και σε θέματα σχεδιασμού και 

χρηστικότητας αναδεικνύοντας τις αδυναμίες και τα σφάλματα της ιστοσελίδας. Συγκεκριμένα, όσον 

αφορά στις πληροφορίες που θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμες για τους υπεύθυνους διαφήμισης 

της εταιρίας που σχεδίασε την ιστοσελίδα και της επιχείρησης που τη χρησιμοποιεί στο πρόγραμμα 

προβολής της, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι το ιδανικό log αρχείο ή καλύτερα η κατάλληλη 

επεξεργασία τους είναι αυτή που αναγνωρίζει και προσδιορίζει (Tec-Ed Inc, 1999; IAB, 2002; 

Rubin, 2003): 

• την ταυτότητα όλων των χρηστών που επισκέπτονται την ιστοσελίδα προκείμενου να 

αναγνωρισθούν αυτοί που επισκέπτονται την ιστοσελίδα παραπάνω από μια φορές 

• τη διαδρομή των χρηστών κατά την πλοήγησή τους στην ιστοσελίδα ώστε να 

αναγνωρίζονται οι προτιμήσεις των επισκεπτών για συγκεκριμένες πληροφορίες ή λειτουργίες της 

ιστοσελίδας 

• τη διάρκεια παραμονής του επισκέπτη σε συγκεκριμένη σελίδα του Διαδικτυακού τόπου 

• τη συνολική διάρκεια της επίσκεψης ενός χρήστη 

• την επιτυχημένη ή όχι εμπειρία του επισκέπτη μέσα από την πραγματοποίηση αγορών, την 

επιλογή και αποθήκευση εικόνων, λογισμικού και την ανάγνωση συγκεκριμένων πληροφοριών.   
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Οι παραπάνω πληροφορίες, όταν επεξεργάζονται μαζικά, είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στην αξιολόγηση 

των ιστοσελίδων που αποτέλεσε το αντικείμενο της προηγούμενης ενότητας. Για παράδειγμα οι 

διαδρομές των χρηστών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την βελτίωση της οργάνωσης της 

ιστοσελίδας ως προς τα στοιχεία και τους μηχανισμούς πλοήγησης όπως είναι οι επιλογές του 

βασικού μενού, οι χρήση και οι τίτλοι των συνδέσμων, η επιλογή των πληροφοριών στην κεντρική 

ιστοσελίδα η χρήση ή όχι μηχανής αναζήτησης κ.α (Tec-Ed Inc, 1999; Yeadon, 2001). Κατά τον ίδιο 

τρόπο η διάρκεια παραμονής των χρηστών σε μια ιστοσελίδα μπορεί να αποτελέσει ένδειξη για 

τυχόν αδυναμίες στο σχεδιασμό της που προκαλεί προβλήματα στην προσπέλασή της ή ένδειξη για 

προτίμηση των χρηστών στις πληροφορίες που παρουσιάζονται σε αυτή ανάλογα με τις επιλογές 

του. Επίσης η πληροφορία που αφορά στη διάρκεια της επίσκεψης μιας ιστοσελίδας μπορεί να 

αποτελέσει κριτήριο εκτίμησης της αποτελεσματικότητάς της καθώς εξαιρετικά μικροί χρόνοι 

επίσκεψης υποδηλώνουν ότι η ιστοσελίδα δεν είναι αρκετά ενδιαφέρουσα για τους χρήστες που την 

επιλέγουν ή δύσκολη στην πλοήγηση (Yeadon, 2001, Clyman, 2003). Τέλος, η αυξημένη 

δραστηριότητα κατά την πλοήγηση μιας ιστοσελίδας μέσα από την επιλογή πολλών συνδέσμων και 

επομένως την πλοήγηση σε πολλά μέρη της, την αποθήκευση εικόνων, γραφικών ή λογισμικού που 

είναι διαθέσιμα τις περισσότερες φορές αποτελούν σημάδι επιτυχημένης λειτουργίας (Tec-Ed Inc, 

1999).  

Τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκαν «δυναμικά» συστήματα ανάλυσης «κίνησης» και χρήσης των 

ιστοσελίδων που καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο (real time) με τη χρήση διακομιστών –

μετρητών ολοκληρωμένες αιτήσεις των χρηστών, οι οποίες στη συνέχεια περιλαμβάνονται στα 

στατιστικά δεδομένα της ιστοσελίδας για τις καθημερινές, εβδομαδιαίες ή μηνιαίες αναφορές 

(Guillard, 2003). Πρόκειται για πολύ φιλικά στο χρήστη συστήματα που χρησιμοποιούνται κυρίως 

από τους υπεύθυνους διαφήμισης και μάρκετινγκ για την κατανόηση και ανάλυση της συμπεριφοράς 

των επισκεπτών της ιστοσελίδας. 

Ωστόσο, ενώ η ποσότητα της πληροφορίας που μπορεί να είναι διαθέσιμη είναι μεγάλη δεν είναι 

εκατό τοις εκατό αξιόπιστη ή ολοκληρωμένη (Dreze & Zufryden, 1998; Yeadon, 2001). O Rubin 

(2003) περιγράφει τη διαδικασία ανάδειξης χρήσιμης πληροφορίας μέσα από την επεξεργασία των 

log αρχείων με την αναζήτηση «ψύλλου μέσα στα άχυρα», προκειμένου να τονίσει την δυσκολία και 

πολυπλοκότητα της διαδικασίας. Ένα από βασικά μειονεκτήματα και προβλήματα της μεθόδου 

ανάλυσης log αρχείων που δεν έχει αντιμετωπιστεί πλήρως είναι ο προσδιορισμός των μοναδικών 

χρηστών-επισκεπτών και ο καθορισμός του ακριβή αριθμού επισκέψεων (Stout, 1997; Dreze & 

Zufryden, 1998; Nicholas et al, 1999; Yeadon, 2001). Σε όρους πληροφορικής τα προβλήματα αυτά 

μεταφράζονται σε διακομιστές μεσολάβησης (proxy servers) και κρυφή μνήμη (cache memory). 
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Προς το παρόν δύο μέθοδοι είναι διαθέσιμες για την ανάκτηση της ταυτότητας του χρήστη (Stout, 

1997; Tec-Ed Inc, 1999, Nicholas et al, 1999, IAB, 2002, Bhat et al, 2002): 

•  εγγραφή χρηστών – μελών. Σε πολλούς Διαδικτυακούς τόπους, ο χρήστης πρέπει να 

δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό προκειμένου να πλοηγηθεί σε αυτόν ή σε συγκεκριμένες 

ιστοσελίδες. Με αυτό τον τρόπο κάθε φορά που επισκέπτεται τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα κάνει 

σύνδεση (login) με συγκεκριμένο όνομα χρήστη και πολλές φορές και κωδικό πρόσβασης.  

Θεωρείται ο πιο ασφαλής και πιο έγκυρος τρόπος εντοπισμού και παρακολούθησης της 

επίσκεψης και online εμπειρίας ενός συγκεκριμένου χρήστη. Ωστόσο, η πλειοψηφία των χρηστών 

δηλώνει ότι είναι κατά της συγκεκριμένης πολιτικής όταν αυτή εφαρμόζεται από τις επιχειρήσεις. 

Ταυτόχρονα πολλοί υπεύθυνοι του μάρκετινγκ θεωρούν ότι κανείς επισκέπτης δε μπορεί να 

υποβάλλεται σε αυτή τη διαδικασία κατά τον ίδιο τρόπο που κανείς επισκέπτης μιας υπηρεσίας ή 

ενός λιανικού καταστήματος δεν κάνει εγγραφή προκειμένου να εισέλθει και να εξυπηρετηθεί ή 

να κάνει έρευνα αγοράς. 

•  χρήση cookies. Τα cookies «είναι μικρού μεγέθους δομημένα δεδομένα που αποστέλλονται 

από τον web διακομιστή στο φυλλομετρήτη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχει ζητήσει να 

επισκεφθεί την ιστοσελίδα και αποθηκεύονται με τη μορφή αρχείων κειμένου στο σκληρό δίσκο. 

Δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια σειρά αλφαριθμητικών στοιχείων που αποθηκεύουν 

συγκεκριμένες πληροφορίες» (Peters & Sikorski, 1997). Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα 

cookies αφορούν στην ταυτότητα του χρήστη και στη χρήση του φυλλομετρητή  και μπορεί να 

είναι προσωπικά στοιχεία του χρήστη (που είναι διαθέσιμα μετά από τη συμπλήρωση μιας online 

φόρμας), κωδικοί πρόσβασης κ.α. Η διαδικασία είναι απλή: όταν ένας συγκεκριμένος χρήστης 

επισκεφθεί μια ιστοσελίδα με ενσωματωμένη τη λειτουργία των cookies, αποστέλλεται στον 

φυλλομετρητή του το αντίστοιχο cookie και αποθηκεύεται σε συγκεκριμένο φάκελο του 

υπολογιστή. Με επιπλέον πληροφορίες για το χρήστη το cookie επιστρέφει στο διακομιστή. Αυτό 

σημαίνει ότι την επόμενη φορά που ο χρήστης θα επισκεφθεί την ιστοσελίδα με το συγκεκριμένο 

διακομιστή χρησιμοποιώντας τον ίδιο φυλλομετρητή και ηλεκτρονικό υπολογιστεί θα 

αναγνωρισθεί χάρη στο cookie. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατός ο προσδιορισμός μοναδικών 

χρηστών και επιπλέον η μέτρηση των επαναλαμβανόμενων επισκέψεων από τον ίδιο χρήστη. 

Παρά την αδυναμία της συγκεκριμένης μεθόδου να προσδιορίζει μεμονωμένα τους χρήστες και να 

μετρά τον αριθμό των επισκέψεων που έχει κάνει κάθε ένας από αυτούς, η ανάλυση των Log 

αρχείων συμβάλλει στην ανάκτηση στοιχείων απαραίτητων για τις επιχειρήσεις που προβάλλονται ή 

εμπορεύονται στο Διαδίκτυο με τη λειτουργία ιστοσελίδων. Επιπλέον, αποτελεί το σημαντικότερο 

εργαλείο για τον υπολογισμό  και την εκτίμηση διαφημιστικών ποσοτικών δεικτών που αποτελούν 

το αντικείμενο της επόμενης ενότητας. 
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5.5.2 Ποσοτικοί Δείκτες Αποτελεσματικότητας (Quantitative Metrics) 

Η εκτίμηση ποσοτικών δεικτών αποτελεσματικότητας τόσο στην παραδοσιακή όσο και στην 

Διαδικτυακή διαφήμιση συγκέντρωνε πάντα το ενδιαφέρον των υπευθύνων μάρκετινγκ και 

διαφήμισης καθώς επηρέαζε σημαντικά και άμεσα την «αγορά» ή διαφορετικά το κόστος ανάπτυξης 

και κυρίως τοποθέτησης της εκάστοτε διαφήμισης. Στη Διαδικτυακή διαφήμιση αυτό αφορά κυρίως 

στην τιμολόγηση μορφών διαφήμισης όπως τα «πλαίσια» (banners) , οι “pop-up” διαφημίσεις, τα 

«interstitials» που αποτελούν τους «συνδέσμους» και τους μηχανισμούς  προώθησης στην εταιρική 

ιστοσελίδα. Συγκεκριμένα, ένας Διαδικτυακός τόπος προκειμένου να αποτελέσει πηγή έλξης 

διαφημίσεων και εσόδων όπως είναι οι μηχανές αναζήτησης, τα ηλεκτρονικά περιοδικά, τα 

ηλεκτρονικά καταστήματα κ.α., έπρεπε να αποδείξουν μεγάλα μεγέθη «επισκεψιμότητας» και 

μεγάλο αριθμό «πιστών» επισκεπτών. Πολύ απλά, η τοποθέτηση ενός διαφημιστικού «πλαισίου» σε 

ένα Διαδικτυακό τόπο με μεγάλο αριθμό επισκέψεων σε καθημερινή βάση έπρεπε κατά τα πρότυπα 

της παραδοσιακής διαφήμισης να κοστίζει περισσότερο από την τοποθέτησή του σε ένα Διαδικτυακό 

τόπο με λιγότερες επισκέψεις κατά τη διάρκεια της ημέρας.  

Τρία είναι τα ποσοτικά μεγέθη που χρησιμοποιούνται πιο συχνά στις μετρήσεις 

αποτελεσματικότητας ιστοσελίδων καταγράφοντας σε γενικές γραμμές τη δραστηριότητα των 

χρηστών με σκοπό να εκτιμηθεί η επιτυχημένη ή όχι λειτουργία τους (Novak & Hoffman, 1996; Jana 

& Chatterjee, 2004, IAB, 2002): 

• αίτηση (hit): πρόκειται για την αίτηση για αρχείο ή εικόνα που καταγράφεται στο web 

διακομιστή κατά τη σύνδεση του χρήστη σε μια ιστοσελίδα. Για κάθε στοιχείο της 

ιστοσελίδας (είτε αυτό είναι κείμενο, εικόνα, στοιχεία αλληλεπίδρασης όπως αρχεία ήχου ή 

αρχεία κινούμενης εικόνας) καταγράφεται ένα hit. Αυτό σημαίνει ότι μια ιστοσελίδα με 

πολλές εικόνες και γραφικά μεταφράζεται σε πολλά hits κατά την προβολή της ανεξάρτητα 

από το αν οι εικόνες ή τα στοιχεία που καταμετρούνται εμφανίστηκαν αποτελεσματικά η 

ανακτήθηκαν ολοκληρωτικά. Το hit δεν είναι πλέον δημοφιλές και δε συμπεριλαμβάνεται 

στη λίστα δεικτών μέτρησης αποτελεσματικότητας τα τελευταία χρόνια (IAB, 2002). 

•  προβολή / εμφάνιση ιστοσελίδας (page view / ad view): αναφέρεται στον αριθμό των 

ιστοσελίδων που παρουσιάστηκαν ή προβλήθηκαν στους χρήστες σε ένα συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα χωρίς να περιλαμβάνονται σε αυτό τα αρχεία εικόνας που υπάρχουν στις 

εκάστοτε σελίδες. 

•  επισκέψεις (visit /session): ως επίσκεψη ορίζεται η ακολουθία αιτήσεων από έναν 

συγκεκριμένο χρήστη. Το τέλος της επίσκεψης προσδιορίζεται από την έλλειψη 

«δραστηριότητας» δηλαδή  αιτήσεων από το χρήστη μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα 

(συνήθως μισής ώρας). Αυτό σημαίνει ότι αν μετά από μισή ώρα υπάρξει αίτηση από το 
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συγκεκριμένο μηχάνημα, αυτή θα θεωρηθεί ως αρχή μιας νέας επίσκεψης. Ο αριθμός των 

επισκέψεων ως ποσοτικός δείκτης στη μέτρηση αποτελεσματικότητας δε θεωρείται πάντα 

αξιόπιστος από τις επιχειρήσεις καθώς η εκτίμηση του απαιτεί διεξοδική επεξεργασία των 

log αρχείων και στηρίζεται στον προσδιορισμό μοναδικών χρηστών που αποτελεί 

ανυπέρβλητο  εμπόδιο  για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

Από αυτά τα μεγέθη προέκυψαν και άλλοι ποσοτικοί δείκτες (πίνακας 5.9), η χρήση των οποίων 

επιτρέπει τη σύγκριση διαφορετικών ιστοσελίδων ή ακόμα την αξιολόγηση διαφορετικών πολιτικών 

που εφαρμόζονται στα πλαίσια λειτουργίας μιας συγκεκριμένης ιστοσελίδας.  

αριθμός εκθέσεων στην 
ιστοσελίδα (site exposure) 

ο συνολικός αριθμός επισκέψεων σε ένα συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα 

αριθμός επισκεπτών (site reach) 
ο αριθμός των μοναδικών χρηστών που επισκέφθηκαν την 
ιστοσελίδα  κατά τη διάρκεια καθορισμένου χρονικού 
πλαισίου  π.χ μιας ημέρας, μιας εβδομάδας, ενός  μήνα  

διάρκεια επίσκεψης (visit 
duration) 

ο συνολικός χρόνος παραμονής (έκθεσης) ενός ξεχωριστού 
επισκέπτη  στην ιστοσελίδα 

βάθος επίσκεψης (visit depth) 
ο συνολικός αριθμός των σελίδων (pages) στις οποίες 
εκτίθενται οι χρήστες κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους 
σε μια οργανωμένη ιστοσελίδα 

συχνότητα επισκέψεων          (site 
frequency) 

η κατανομή του αριθμού των επισκέψεων των μοναδικών 
χρηστών σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο 

Πίνακας 5.9 Ποσοτικοί δείκτες ιστοσελίδων (Novak & Hoffman, 1997) 

Οι Novak & Hoffman (1997) κατηγοριοποιούν τους ποσοτικούς δείκτες Διαδικτυακής διαφήμισης 

(ανεξάρτητα από το είδος) χρησιμοποιώντας ως κριτήρια την έκθεση (exposure), την προσέγγιση του 

κοινού  (reach) και τέλος τη συχνότητα έκθεσης του κοινού (frequency), τα οποία αποτελούν 

πρότυπες μετρήσεις αποτελεσματικότητας στην παραδοσιακή διαφήμιση (σχήμα 5.17). Αυτό 

επιβεβαιώνει την άποψη των Dreze & Zufryden (1998) που υποστηρίζουν την ανάγκη για ανάπτυξη 

δεικτών που θα επιτρέψουν τη σύγκριση Διαδικτυακών διαφημίσεων και ειδών παραδοσιακής 

διαφήμισης και την ανάγκη των πρακτικών της διαφήμισης να συγκεντρώνουν συγκριτικά στοιχεία 

για τη λειτουργία διαφορετικών ιστοσελίδων προκείμενου να αποδείξουν τη διαφημιστική αξία των 

επιλογών τους κυρίως ως προς τις στρατηγικές προώθησης εταιρικών ιστοσελίδων.  

Συμπερασματικά, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι στη Διαδικτυακή διαφήμιση οι ποσοτικές μετρήσεις 

διαφημιστικών ιστοσελίδων σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν πανάκεια στη μέτρηση 

αποτελεσματικότητας. Ωστόσο, κανείς δε μπορεί να αμφισβητήσει τη σημαντικότητά και αξία τους 

ως πολύ χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των υπεύθυνων διαφήμισης καθώς εκμεταλλεύονται μια από 

τις δυνατότητές του Διαδικτύου, που το διαχωρίζει από τα υπόλοιπα διαφημιστικά μέσα, για άμεσο 

και αξιόπιστο έλεγχο της ανταπόκρισης του κοινού.   
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έκθεση

προσέγγιση
κοινού

συχνότητα
έκθεσης

(exposure)

(reach)

(frequency)

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

(site exposure)
έκθεση στην ιστοσελίδα

αριθμός επισκεπτών
(site reach)

διάρκεια επίσκεψης
(visit duration)

βάθος επίσκεψης
(visit depth)

συχνότητα επίσκεψης
(site frequency)

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

 

Σχήμα 5.17 Ποσοτικοί δείκτες μέτρησης αποτελεσματικότητας παραδοσιακής και Διαδικτυακής 

διαφήμισης 

5.6 Συνδυασμένη χρήση ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών στη μέτρηση 

αποτελεσματικότητας ιστοσελίδων διαφημιστικού περιεχομένου 

Η χρήση ποσοτικών δεικτών στην ποιοτική ανάλυση διαφημιστικών ιστοσελίδων δίνει προφανώς 

την πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την αποτελεσματική ή όχι λειτουργία των τελευταίων. Οι Bhat et 

al (2002) υποστηρίζουν ότι οι ποσοτικοί δείκτες έχουν αξία μόνο αν οργανωθούν γύρω από τους 

αντικειμενικούς στόχους μάρκετινγκ και διαφήμισης  της ιστοσελίδας. Σύμφωνα με τη βασική 

αντίληψη της μελέτης τους,  η επιτυχημένη διαφημιστική παρουσία με τη χρήση ιστοσελίδων θα 

πρέπει να εκπληρώνει τους παρακάτω στόχους: 

•  αυξημένα ποσοστά δημοτικότητας 

•  δημιουργία σχέσεων ποιότητας με τους επισκέπτες  

•  χρησιμότητα περιεχομένου  

•  αποτελεσματικές στρατηγικές προώθησης 

• επιτυχημένη προσέγγιση του κοινού-στόχου 

Για κάθε έναν από τους στόχους συγκέντρωσαν ποσοτικούς δείκτες, που προκύπτουν κυρίως από τη 

διαχείριση και ανάλυση των log αρχείων του διακομιστή, οι οποίοι μετά από μελέτη και ανάλυση  

μπορούν να ελέγξουν  το βαθμό στον οποίο ο κάθε στόχος επιτεύχθηκε (πίνακας 5.10). Με αυτό τον 

τρόπο δηλώνουν την αναγκαιότητα των ποσοτικών μετρήσεων στον έλεγχο των ποιοτικών στόχων ή 
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στρατηγικών μιας διαφημιστικής ιστοσελίδας επισημαίνοντας τη σημασία χρήσης πολλαπλών 

μετρήσεων όποτε αυτό είναι δυνατό (όπως συμβαίνει στη Διαδικτυακή διαφήμιση). 

Στόχος Ποσοτικοί Δείκτες 

Συνολικός Αριθμός των σελίδων που προβλήθηκαν (Page Views) 
Δημοφιλέστερες Ιστοσελίδες (Top Requested Pages) 
Ώρες αιχμής (Peak Activity) 
Συνολικός Αριθμός Αιτήσεων (Hits) 

Δημοτικότητα Ιστοσελίδας  

Συνολικός Αριθμός Επισκεπτών (Unique Visitors) 
Συνολικός Αριθμός Επισκεπτών (Unique Visitors) 
Μέση Διάρκεια Επίσκεψης (Average time per Visit) 
Μέση Διάρκεια για κάθε επισκέπτη (Average time per Unique 
Visitor) 
Ποσοστό Επανειλημμένων Επισκεπτών (Repeat Visitor 
Percentage) 
Συχνότητα Επισκέψεων (Frequency) 

Ποιότητα σχέσεων με τους 
επισκέπτες 

Μέσος χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ των επισκέψεων (Recency) 
Συνολικός Αριθμός των σελίδων που προβλήθηκαν (Page Views) 
Δημοφιλέστερες Ιστοσελίδες (Top Requested Pages) 
Συνολικός Αριθμός Επισκεπτών (Unique Visitors) 
Μέση Διάρκεια Επίσκεψης (Average time per Visit) 
Μέση Διάρκεια για κάθε επισκέπτη (Average time per Unique 
Visitor) 

Χρησιμότητα Περιεχομένου 

Ποσοστό Επανειλημμένων Επισκεπτών (Repeat Visitor 
Percentage) 
Συνολικός Αριθμός Επιλογών Διαφήμισης Προώθησης (Clicks) Έλεγχος στρατηγικών 

Προώθησης   (Duplication) 
Ποσοστά επισκεπτών που παρουσιάζουν κοινά δημογραφικά ή 
άλλα χαρακτηριστικά   (Composition)  
Εικόνα Γεωγραφικής Διασποράς του κοινού (Global Geographic 
Overview) 

Προσέγγιση Κοινού - 
Στόχου 

Ποσοστά επισκεπτών που έχουν τις ίδιες προτιμήσεις (Observed 
Profiling)   

Πίνακας 5.10 Έλεγχος ποιοτικών στόχων με τη χρήση  ποσοτικών δεικτών (Bhat et al, 2002) 

Για τους πρακτικούς της διαφήμισης η χρήση των ποσοτικών δεικτών αρχικά εξυπηρετούσε, όπως 

και στην παραδοσιακή διαφήμιση, την ανάγκη τους να αιτιολογήσουν ποσοτικά, στην επιχείρηση – 

πελάτη, την επιτυχία του διαφημιστικού προγράμματος γενικά ή και ειδικότερα μιας συγκεκριμένης 

μορφής διαφήμισης. Ωστόσο, πολύ σύντομα διαπίστωσαν ότι οι ποσοτικοί δείκτες μετά από 

λεπτομερή ανάλυση μπορούν να αναδείξουν αδυναμίες ή και καλά στοιχεία όσον αφορά στο 

σχεδιασμό (design) και στη χρηστικότητα (usability) της ιστοσελίδας (Drott, 1998). Συγκεκριμένα, η 

διαδρομή που θα ακολουθήσει ο χρήστης, ο χρόνος παραμονής του σε μια ιστοσελίδα, οι 

«συναλλαγές» που θα πραγματοποιήσει και η τελευταία ιστοσελίδα της πλοήγησής του θα 

οδηγήσουν σε χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τα παρακάτω (Stout, 1997, Tec-Ed, 1999): 
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•  σωστό ή λάθος σχεδιασμό βασικού μενού επιλογών 

•  σωστή ή λάθος χρήση των «συνδέσμων» (links) 

•  ικανοποιητική ή ανεπαρκή λειτουργία της μηχανής αναζήτησης 

•  αποτελεσματική ή κακή χρήση εικόνων 

•  χρησιμότητα ή μη των διαθέσιμων  πληροφοριών  

•  επιτυχημένες ή αποτυχημένες προσπάθειες στην πραγματοποίηση «συναλλαγών» που 

αφορούν στην απόκτηση  αρχείων διαφόρων μορφών από το χρήστη 

•  σωστή ή λάθος επιλογή και λειτουργία επικοινωνιακών μεθόδων 

•  πολυπλοκότητα συγκεκριμένων διαδικασιών που μπορεί να οδηγήσουν στην εγκατάλειψη 

της ιστοσελίδας από τους χρήστες 

Ωστόσο, ο Drott (1998) επισημαίνει ότι η βελτιστοποίηση του σχεδιασμού και της χρηστικότητας 

της ιστοσελίδας δεν είναι πάντα εύκολη διαδικασία καθώς πολύ συχνά οι πληροφορίες που θα 

προκύψουν από τα ποσοτικά μεγέθη ή από την επεξεργασία των log αρχείων, είναι ελλιπείς ή 

χρήζουν περαιτέρω ανάλυσης. Επιπλέον, για τους περισσότερους πρακτικούς και ακαδημαϊκούς η 

αξιολόγηση των ιστοσελίδων όσον αφορά στη λειτουργικότητα και χρηστικότητά τους θα πρέπει να 

γίνεται βάσει δεδομένων και πληροφοριών που θα προκύψουν από μεθόδους τυχαίας ή ελεγχόμενης 

έρευνας κοινού. Η μέθοδος ανάλυσης log αρχείων θα μπορούσε να προηγηθεί αυτών των μεθόδων 

αξιολόγησης και μέτρησης αποτελεσματικότητας ιστοσελίδων όπως είναι οι «ευρετικές αναλύσεις» 

“heuristics” και οι «δοκιμαστικοί έλεγχοι χρηστών» (“user testing”), προκειμένου να αναπτυχθούν οι 

ερωτήσεις και υποθέσεις και οι διαδικασίες δοκιμής και ελέγχου που θα χρησιμοποιηθούν σε αυτές.  

 

Συμπερασματικά, η συνδυασμένη χρήση ποσοτικών και ποιοτικών μετρήσεων τις περισσότερες 

φορές είναι επιβεβλημένη καθώς οι ποσοτικές μετρήσεις με σκοπό την μέτρηση 

αποτελεσματικότητας ιστοσελίδων δεν μπορούν να δώσουν πληροφορίες που αφορούν στο βασικό 

σκοπό επίσκεψης των χρηστών, στη διάθεσή τους, στις εντυπώσεις τους και σε άλλες ποιοτικές 

μεταβλητές που συμβάλλουν και εκφράζουν τη τελική στάση που θα διαμορφώσει το κοινό απέναντι 

στη διαφήμιση, την επιχείρηση και τα προϊόντα της. Η άποψη που κυριαρχεί στο χώρο της 

Διαδικτυακής διαφήμισης, ανεξάρτητα από την μορφή διαφήμισης που αποτελεί το αντικείμενο 

έρευνας και μελέτης κάθε φορά, είναι ότι ενώ είναι αποτέλεσμα προγραμματισμού με τεχνικά 

χαρακτηριστικά και ελεγχόμενες διαδικασίες υπηρεσιών του Διαδικτύου, οι βασικές τους ιδιότητες 

αναφέρονται σε ποιοτικά στοιχεία που προκύπτουν μετά από επιλογές και στρατηγικές που 

αναφέρονται στις αρχές του μάρκετινγκ και της διαφήμισης. Αυτό σημαίνει ότι βασικός σκοπός της 

μέτρησης αποτελεσματικότητας εταιρικών ιστοσελίδων διαφημιστικού χαρακτήρα είναι να ελεγχθεί 
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αν η ιστοσελίδα εξυπηρετεί το βασικό σκοπό ανάπτυξης και λειτουργίας της σύμφωνα με τις 

πολιτικές μάρκετινγκ, προβολής και διαφήμισης που υιοθετεί κάθε φορά η επιχείρηση.  
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Προτεινόμενο Μοντέλο Μέτρησης 

Αποτελεσματικότητας Διαφημιστικών Ιστοσελίδων  

 

 

6.1 Η χρήση των μοντέλων στις μετρήσεις αποτελεσματικότητας διαφήμισης 

Η διαφήμιση μοναδικά και περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο του μίγματος προβολής και 

επομένως του μίγματος μάρκετινγκ, ενσωματώνει εκτός από τη θεωρία του μάρκετινγκ, την 

επιστήμη της ψυχολογίας, θέματα ανθρώπινης και αγοραστικής συμπεριφοράς, πρακτικές κυρίως 

ποιοτικής έρευνας και πολύ συχνά ζητήματα δημιουργικής τέχνης στη συγγραφή και την 

παρουσίαση του διαφημιστικού μηνύματος. Αυτό πολύ απλά σημαίνει ότι είναι μια επιχειρηματική 

δραστηριότητα πολύπλοκη στο σχεδιασμό της και πολύ περισσότερο στην αξιολόγηση της. Κατά 

την ανάπτυξη ενός διαφημιστικού προγράμματος ο υπεύθυνος διαφήμισης καλείται να πάρει μια 

σειρά από αποφάσεις, οι οποίες πολύ συχνά υποστηρίζονται από ποσοτικές μετρήσεις, αλλά στην 

πλειοψηφία τους βασίζονται σε ποιοτικές αναλύσεις. 

Η μοντελοποίηση διαδικασιών που εντάσσονται στα πλαίσια σχεδιασμού ενός ολοκληρωμένου 

διαφημιστικού προγράμματος, είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται πολύ συχνά από τις πρώτες 
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ερευνητικές προσπάθειες στο χώρο της διαφήμισης στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Σε γενικές 

γραμμές αποτελεί την αναπαράσταση των παραγόντων και των συσχετισμών των παραγόντων που 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων που θα οδηγήσουν στην 

επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Τα διαφημιστικά μοντέλα που βασίζονται σε 

οικονομετρικές αναλύσεις, αναλύσεις της αγοράς και του κοινού, τις περισσότερες φορές οδηγούν 

στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και λειτουργία Συστημάτων Στήριξης Αποφάσεων (Decision Support 

Systems). Στόχος των διαφημιστικών συστημάτων στήριξης αποφάσεων είναι: α) να διευκολύνει την 

ανάλυση δεδομένων αγοράς, κοινού, διαφημιστικών μέσων, β) να παρέχει τη δυνατότητα εξέτασης 

και αξιολόγησης εναλλακτικών δυνατοτήτων και γ) να συμβάλει στην ολοκλήρωση των 

ακολουθητέων διαδικασιών και στο συντονισμό των συμμετοχόντων κατά τη λήψη διαφημιστικών 

αποφάσεων (Πατσιούρα, Βλαχοπούλου, Μάνθου, 1998). Τα περισσότερα συστήματα στήριξης 

αποφάσεων που καταγράφονται, εξειδικεύονται στην υποστήριξη διαδικασιών καθορισμού 

διαφημιστικών προϋπολογισμών (π.χ. ADBUDG) και προγραμματισμού μέσων (π.χ. MEDIAC), και 

επικεντρώνονται περισσότερο σε ποσοτικά και λιγότερο σε ποιοτικά στοιχεία. 

Για την πλειοψηφία των ακαδημαϊκών, η διαδικασία αξιολόγησης και μέτρησης 

αποτελεσματικότητας μιας συγκεκριμένης διαφήμισης ή ενός ολοκληρωμένου διαφημιστικού 

προγράμματος είναι περισσότερο θέμα εννοιολογικής προσέγγισης και λιγότερο πραγματικής 

μέτρησης (Hall, 2002). Για αυτό και η μοντελοποίηση διαφημιστικής αποτελεσματικότητας 

αναφέρεται κυρίως στο σχεδιασμό και την επεξεργασία θεωρητικών πλαισίων που αναπαριστάνουν 

την επίδραση της διαφήμισης στο κοινό και τους καταναλωτές. Συγκεκριμένα, επιχειρείται η 

αποσύνθεση της αξίας της διαφήμισης (όπως διαμορφώνεται κάθε φορά από τους διαφημιστικούς 

στόχους) σε διαστάσεις – δείκτες όπως η αναγνώριση της μάρκας, η θετική εικόνα της μάρκας, η 

πίστη στη μάρκα κ.α. και στη συνέχεια η αναγνώριση παραγόντων που επηρεάζουν τα επίπεδα των 

δεικτών και η βαρύτητά των παραγόντων στον καθορισμό της τελικής συνολικής αξίας της 

διαφήμισης. 

Τα θεωρητικά μοντέλα μέτρησης αποτελεσματικότητας αν και αποτελούν αντικείμενο κυρίως 

ακαδημαϊκής έρευνας επηρεάζουν άμεσα τις δραστηριότητες και επιλογές των υπεύθυνων 

διαφήμισης και μάρκετινγκ της επιχείρησης, αλλά και των πρακτικών διαφήμισης (στελέχη 

διαφημιστικών εταιριών), δημιουργώντας ένα δίαυλο επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο κοινότητες.  

Όπως αναφέρθηκε ήδη σε προηγούμενο κεφάλαιο (κεφάλαιο 4), στην πλειοψηφία τους τα μοντέλα 

αποτελεσματικότητας αναπτύχθηκαν στις αρχές του ’60 και αποτελούν μια εφαρμογή της βασικής 

αντίληψης «ιεραρχία επιδράσεων» (“hierarchy-of-effects”) που διατυπώθηκε για πρώτη φορά από 

τον Elmo Lewis το 1898, το γνωστό AIDA (Attention-Interest-Desire-Action) και υποστηρίζει ότι 

επιτυχημένος «πωλητής»  είναι αυτός που προσελκύει την προσοχή, διατηρεί το ενδιαφέρον, 
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δημιουργεί την επιθυμία και οδηγεί στην αγορά – δράση (Barry, 1987; Vakratsas & Ambler, 1999). 

Στη συνέχεια, το συγκεκριμένο θεωρητικό πλαίσιο μελετήθηκε, αναλύθηκε και επαναδιατυπώθηκε 

για να αναπτυχθούν πολλά διαφορετικά μοντέλα «ιεραρχίας επιδράσεων» που χρησιμοποιήθηκαν 

στις πωλήσεις και στη διαφήμιση. Βασική αναφορά το μοντέλο των Lavidge & Steiner (1961) που 

αναγνωρίζει τρία ευδιάκριτα στάδια  από τα οποία περνάνε διαδοχικά οι καταναλωτές κατά τη 

διάρκεια της αγοραστικής διαδικασίας: 

•  γνωστικό στάδιο: αναγνώριση και γνώση 

•  συναισθηματικό στάδιο: ικανοποίηση και προτίμηση 

• στάδιο συμπεριφοράς: πίστη και αγορά. 

Ο Leone (1983) κάνοντας περισσότερο μια οικονομετρική προσέγγιση διακρίνει δύο βασικές 

κατευθύνσεις στη μοντελοποίηση της μέτρησης διαφημιστικής αποτελεσματικότητας. Η μία είναι 

καθαρά οικονομετρική και επικεντρώνεται στους συσχετισμούς μεταξύ παραγόντων στη βάση μιας 

οικονομικής ή επιχειρηματικής θεωρίας, ενώ η δεύτερη αναφέρεται στην ανάλυση χρονοσειρών. 

Η επικοινωνιακή προσέγγιση (που αφορά στη συγκεκριμένη διατριβή) υποστηρίζει ότι η 

μοντελοποίηση της διαφημιστικής αποτελεσματικότητας στηρίζεται στην ανάλυση της 

συμπεριφοράς του κοινού και των αγοραστών και στη χρησιμοποίηση δεικτών αποτελεσματικότητας 

για την αναγνώριση των παραγόντων που επηρεάζουν τις αντιλήψεις του κοινού και διαμορφώνουν 

τη συμπεριφορά και αγοραστική δράση τους. Στην πλειοψηφία τους τα μοντέλα μέτρησης 

αποτελεσματικότητας αφορούν γενικούς κανόνες συμπεριφοράς και αντίληψης του κοινού χωρίς 

πάντα να λαμβάνουν υπόψη το μέσο που θα χρησιμοποιηθεί για την επικοινωνία του διαφημιστικού 

μηνύματος. Ωστόσο, η αποτελεσματική εφαρμογή τους σε συγκεκριμένα μέσα προϋποθέτει τη 

μελέτη της χρήσης και λειτουργίας του εκάστοτε μέσου. Η ανάπτυξη μοντέλων διαφημιστικής 

αποτελεσματικότητας στο Διαδίκτυο εξαιτίας της διαφορετικότητας ή καλύτερα της μοναδικότητας 

του μέσου εισάγει νέες έννοιες και διαδικασίες συμπεριφοράς που περιγράφονται παρακάτω. 

 

6.2 Ανάπτυξη Προτεινόμενου Μοντέλου 

Το Διαδίκτυο αποτελεί ένα ιδιόμορφο επικοινωνιακό μέσο που δημιούργησε ένα νέο πρότυπο 

διαφήμισης. Ιδιαίτερα οι εταιρικές ιστοσελίδες διαφημιστικού περιεχομένου αποτελούν μια μορφή 

διαφήμισης που δεν επικεντρώνεται μόνο στην επικοινωνία του διαφημιστικού μηνύματος, αλλά 

ενσωματώνει αρκετές διαδικασίες προβολής και μάρκετινγκ χάρη στην τεχνολογία που 

χρησιμοποιεί. Σε αυτές τις διαδικασίες το κοινό διαδραματίζει έναν ενεργό ρόλο επιλέγοντας το 
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χρόνο, τη διάρκεια και τον τρόπο που θα εκτεθεί στη διαφήμιση. Η εξατομικευμένη χρήση των 

ιστοσελίδων διαφημιστικού περιεχομένου από το κοινό, καθώς επίσης και η ποικιλία των επιλογών 

και εναλλακτικών που μπορούν να εφαρμόσουν οι επιχειρήσεις στα πλαίσια λειτουργίας μιας 

ιστοσελίδας κάνοντας χρήση των μοναδικών χαρακτηριστικών του μέσου (κυρίως την παροχή 

μεγάλης ποσότητας πληροφορίας και την αμφίδρομη επικοινωνία ακόμη και σε πραγματικό χρόνο), 

καθιστά την εκτίμηση του διαφημιστικού αποτελέσματος μια πολύπλευρη και πολυδιάστατη 

διαδικασία.  

Η ανάπτυξη μοντέλων αποτελεσματικότητας ιστοσελίδων διαφημιστικού περιεχόμενου αρχικά 

επηρεάστηκε ως προς την εννοιολογική προσέγγιση και τη μεθοδολογία από την ήδη ώριμη σε 

αποτελέσματα μοντελοποίηση αποτελεσματικότητας της παραδοσιακής διαφήμισης. Στη συνέχεια, η 

πολύχρονη λειτουργία των διαφημιστικών ιστοσελίδων οδήγησε σε μοντέλα που σχεδιάστηκαν 

αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη διαφημιστική μορφή με την ανάπτυξη εννοιών, την αναγνώριση 

δεικτών, τον προσδιορισμό παραγόντων και συσχετισμών και τον καθορισμό αποτελεσμάτων που 

δεν διαπραγματεύονται στην παραδοσιακή διαφήμιση. Επιπλέον, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η 

μοντελοποίηση αποτελεσματικότητας διαφημιστικών ιστοσελίδων γίνεται κυρίως σε θεωρητικό 

επίπεδο. Κάτι τέτοιο ίσως να ακούγεται παράδοξο καθώς το Διαδίκτυο αποτελεί το πιο μετρήσιμο 

μέσο στην ιστορία της διαφήμισης. Ωστόσο, οι ποσοτικές μετρήσεις τις περισσότερες φορές 

χρησιμοποιούνται για να αποδείξουν, με την καταγραφή και μελέτη των κινήσεων και ενεργειών των 

επισκεπτών των ιστοσελίδων, τις υποθέσεις των θεωρητικών μοντέλων. Αυτό σε καμία περίπτωση 

δεν θα πρέπει να υποτιμήσει την αξία των ποσοτικών αναλύσεων, καθώς οι πληροφορίες που είναι 

διαθέσιμες μέσω αυτών αποτελούν σημαντικό μέσο για την ανάλυση της συμπεριφοράς των 

χρηστών του Διαδικτύου από τη μια πλευρά, αλλά και σημαντικό εργαλείο ελέγχου για την 

αναγνώριση λειτουργικών αδυναμιών και σφαλμάτων συγκεκριμένων ιστοσελίδων.  

Συγκεκριμένα, από την παρουσίαση και ανάλυση των μοντέλων που αναπτύχθηκαν για τη μέτρηση 

αποτελεσματικότητας ιστοσελίδων διαφημιστικού περιεχομένου (αντικείμενο του προηγούμενου 

κεφαλαίου) προκύπτουν δύο θεωρητικές προσεγγίσεις ανάπτυξης αυτών των μοντέλων: 

1.  η πρώτη είναι αντιπροσωπευτική των πρώτων ερευνητικών προσπαθειών, με σημαντικές 

επιρροές από τα μοντέλα που αναπτύχθηκαν και εφαρμόστηκαν στην παραδοσιακή 

διαφήμιση. Επικεντρώνονται κυρίως στον έλεγχο σημαντικότητας και βαρύτητας 

παραγόντων όπως είναι η ικανότητα των ιστοσελίδων για μετάδοση πληροφοριών και για 

ικανοποίηση των αναγκών του κοινού για ψυχαγωγία,  

2. η δεύτερη προσέγγιση περιλαμβάνει νεότερα μοντέλα αποτελεσματικότητας που 

αναπτύχθηκαν για να εφαρμοστούν αποκλειστικά στις διαφημιστικές ιστοσελίδες, δίνοντας 

έμφαση στην αναγνώριση παραγόντων που σχετίζονται αποκλειστικά με το μέσο όπως είναι 
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η πλοήγηση, η αλληλεπίδραση, οι δυνατότητες αμφίδρομης επικοινωνίας, και στον 

προσδιορισμό της συμβολής τους στην ικανοποίηση των χρηστών και την 

αποτελεσματικότητα της ιστοσελίδας.  

Η προσφορά και των δύο προσεγγίσεων υπήρξε σημαντική στην κατανόηση της συμπεριφοράς του 

κοινού και στον προσδιορισμό των αναγκών και απαιτήσεών του απέναντι σε αυτή τη μορφή 

διαφήμισης. 

Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής αναπτύσσεται ένα μοντέλο για την μέτρηση 

αποτελεσματικότητας ιστοσελίδων διαφημιστικού περιεχομένου, το οποίο ξεκινά από την παραδοχή   

ότι η λειτουργία των εταιρικών διαφημιστικών, ιστοσελίδων δεν περιορίζεται στην επικοινωνία ενός 

διαφημιστικού μηνύματος (το οποίο έτσι και αλλιώς έχει διαφορετική μορφή από τα διαφημιστικά 

μηνύματα των παραδοσιακών μέσων) αλλά ενσωματώνει πολλαπλές διαδικασίες, άλλες προς όφελος 

της επιχείρησης και άλλες προς όφελος του κοινού, που δεν σχετίζονται μόνο με τη διαφήμιση αλλά 

και με την γενικότερη πολιτική προβολής και σχεσιακού μάρκετινγκ της επιχείρησης. Η ανάπτυξη 

του μοντέλου έγινε σε τρεις φάσεις (σχήμα 6.1): 

• Φάση 1η – Ορισμός Αποτελεσματικότητας: Προηγήθηκε όλων των ενεργειών ο ορισμός της 

έννοιας «αποτελεσματικότητα» ιστοσελίδων διαφημιστικού περιεχόμενου. Για το λόγο αυτό έγινε 

προσδιορισμός και ανάλυση των στόχων της λειτουργίας των συγκεκριμένων ιστοσελίδων και 

καθορισμός των «αποτελεσμάτων» της έκθεσης του κοινού στην ιστοσελίδα που θα 

χρησιμοποιηθούν ως δείκτες επιτυχημένης διαφημιστικής λειτουργίας.  

• Φάση 2η – Καθορισμός Κριτηρίων Αποτελεσματικότητας: Στη συνέχεια, επιχειρείται ο 

προσδιορισμός των παραγόντων που βάσει των στόχων της επιχείρησης διαμορφώνουν και 

επηρεάζουν τα επιθυμητά για την επιχείρηση διαφημιστικά «αποτελέσματα» της λειτουργίας της 

ιστοσελίδας. Κάθε ένας από τους παράγοντες περιγράφεται, αναλύεται ενώ επιχειρείται να 

προσδιοριστεί ο συσχετισμός και η επίδραση του στη διαμόρφωση συγκεκριμένων διαφημιστικών 

«αποτελεσμάτων».   

• Φάση 3η – Έλεγχος Προτεινόμενου Μοντέλου: Έλεγχος του μοντέλου βάσει πρωτογενούς 

έρευνας . Σκοπός του ελέγχου είναι να επιβεβαιωθεί η ορθότητα συμμετοχής του κάθε παράγοντα 

στο μοντέλο, ο προσδιορισμός του βαθμού συμμετοχής του στην αποτελεσματική λειτουργία της 

ιστοσελίδας και τέλος η καταγραφή των αντιλήψεων του κοινού σε σχέση με συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά και λειτουργίες ιστοσελίδων διαφημιστικού περιεχομένου. Η πρωτογενής έρευνα θα 

βοηθήσει στην τελική διαμόρφωση του μοντέλου αλλά θα συνεισφέρει ως ένα βαθμό και στην 

ανάλυση της online συμπεριφοράς του ελληνικού κοινού καθώς η μελέτη της βρίσκεται σε νηπιακό 

στάδιο.  
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Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η 

Ορισμός
Αποτελεσματικότητας

Επιθυμητά
αποτελέσματα

δείκτες
αποτελεσματικότητας

Καθορισμός
Κριτηρίων 
Αποτελεσματικότητας

Αναγνώριση
Κριτηρίων

Ανάλυση
Κριτηρίων

Ανάλυση
Κριτηρίων

Προσδιορισμός
Συσχετισμών

Έλεγχος
Προτεινόμενου 
Μοντέλου

Πρωτογενής
έρευνα κοινού

1. Επιβεβαίωση
κριτηρίων και 
συσχετισμών

2. Καταγραφή 
αναγκών και 

επιθυμιών κοινού          

Τελική  
διαμόρφωση 
μοντέλου

 
Σχήμα 6.1 Στάδια Ανάπτυξης Προτεινόμενου Μοντέλου 

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι το μοντέλο επικεντρώνεται στην μέτρηση αποτελεσματικότητας 

ιστοσελίδων σε σχέση με τους στόχους διαφήμισης και προβολής, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη 

άλλες λειτουργίες ή χρήσεις των ιστοσελίδων που σχετίζονται με άλλα στοιχεία του μίγματος 

μάρκετινγκ όπως είναι οι διαδικασίες που αναπτύσσονται κατά την άμεση πώληση των προϊόντων 

και οι υπηρεσίες που προκύπτουν μέσα από αυτή και σε άμεση σχέση με αυτή (ακύρωση 

παραγγελίας, επιστροφή προϊόντος κ.α.). Ο διαχωρισμός ενδεχομένως να είναι δύσκολος για τις 

επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες τους ως ολοκληρωμένο εργαλείο άσκησης πολιτικής   

μάρκετινγκ ενσωματώνοντας πολλαπλές διαδικασίες, καθώς η επιτυχημένη λειτουργία αυτών των 

διαδικασιών έτσι και αλλιώς αποτελεί σημαντικό μέσο για τη διαμόρφωση θετικής στάσης του 

κοινού απέναντι στην ιστοσελίδα και κατά επέκταση στην επιχείρηση και τα προϊόντα της. 

Απώτερος σκοπός της ανάπτυξης του προτεινόμενου μοντέλου αποτελεί η χρησιμοποίησή του ως 

βάση για το σχεδιασμό ενός διαφημιστικού συστήματος στήριξης αποφάσεων που θα αποτελέσει 

σημαντικό εργαλεία στα χέρια των υπευθύνων διαφήμιση και θα διευκολύνει τον καθορισμό των 

διαφημιστικών στόχων της ιστοσελίδας, το σχεδιασμό της με την ενσωμάτωση λειτουργιών που θα 

ικανοποιήσουν αυτούς τους στόχους και τέλος τη μέτρηση αποτελεσματικότητας που θα ελέγξει την 

απόδοση της ιστοσελίδας σε σχέση με τους αρχικούς διαφημιστικούς στόχους. 
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6.3 Στάδια Ανάπτυξης Προτεινόμενου Μοντέλου 

Ο όρος «αποτελεσματικότητα» αποτελεί δομικό στοιχείο του προτεινόμενου μοντέλου και η 

εννοιολογική του αποσαφήνιση είναι απαραίτητη προκειμένου να κατανοηθεί η βασική του 

αντίληψη και η επιλογή των κριτηρίων αποτελεσματικότητας που έγινε στα πλαίσια ανάπτυξής του. 

Σε προηγούμενο κεφάλαιο (κεφάλαιο 5) έγινε μια πρώτη προσπάθεια εννοιολογικής προσέγγισης 

του όρου από την οποία ήταν εμφανής η έλλειψη ενός κοινά αποδεκτού ορισμού και οι διαφορετικές 

προσεγγίσεις που καταγράφονται στη διεθνή βιβλιογραφία. Πολλοί προσεγγίζουν τον όρο της 

αποτελεσματικότητας βάσει της επιθυμητής συμπεριφοράς του κοινού που μεταφράζεται σε  

ενέργειες όπως η αυξημένη δραστηριότητά του κατά την επίσκεψή του στην ιστοσελίδα, η μεγάλη 

διάρκεια παραμονής του σε αυτή, η διάθεση του για επαναλαμβανόμενη χρήση της ιστοσελίδας, η 

τάση να προτείνει την ιστοσελίδα στο οικείο του περιβάλλον κ.α. Σε αυτή την περίπτωση η 

αποτελεσματικότητα ορίζεται από την ικανοποίηση των απαιτήσεων και προσδοκιών του κοινού. 

Μια άλλη προσέγγιση που υιοθετεί η πλειοψηφία των ερευνητών της παραδοσιακής διαφήμισης 

χρησιμοποιεί τα «επιθυμητά» αποτελέσματα που θα πρέπει να προκύπτουν από μια επιτυχημένη 

λειτουργία της ιστοσελίδας και ορίζει αποτελεσματική την ιστοσελίδα που καταφέρνει να 

διαμορφώσει μια θετική στάση του κοινού απέναντι στην ιστοσελίδα, στη διαφήμιση και στη μάρκα 

και μια «ελκυστική» εικόνα για την επιχείρηση. Ωστόσο, και σε αυτή την περίπτωση η μελέτη 

επικεντρώνεται στην αναγνώριση στοιχείων και λειτουργιών που ικανοποιούν το κοινό στο βαθμό 

που να βελτιώνουν τη στάση και την αντίληψη του τελευταίου. 

Είναι σαφές ότι η ικανοποίηση των επισκεπτών είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική 

λειτουργία κάθε ιστοσελίδας διαφημιστικού περιεχομένου. Το ερώτημα που πρέπει ενδεχομένως να 

τεθεί είναι αν αποτελεί το βασικό σκοπό της ανάπτυξης των διαφημιστικών ιστοσελίδων 

(προσέγγιση που υπονοείται από την ανάλυση των μέχρι τώρα μοντέλων αποτελεσματικότητας) ή αν 

αποτελεί το βασικό μέσο για την επίτευξη των διαφημιστικών στόχων της επιχείρησης. Στην 

παρούσα μελέτη υιοθετείται ενδεχομένως ο πιο απλός και κοινότυπος ορισμός που ενσωματώνει 

όλες τις παραπάνω προσεγγίσεις και ορίζει αποτελεσματική την ιστοσελίδα που επιτυγχάνει τους 

διαφημιστικούς στόχους της επιχείρησης μέσα από την ικανοποίηση των αναγκών και επιθυμιών του 

κοινού. Οι εταιρικές ιστοσελίδες αποτελούν ένα εργαλείο στα χέρια των επιχειρήσεων για την 

προώθηση συγκεκριμένων στόχων και η αξιολόγησή τους δε μπορεί να γίνεται ανεξάρτητα από 

αυτούς.  

Το προτεινόμενο μοντέλο εκτιμά και ελέγχει την αποτελεσματικότητα και απόδοση της ιστοσελίδας 

βάσει των στόχων διαφήμισης και προβολής που θέτει η επιχείρηση εκμεταλλευόμενη την 

ιδιαιτερότητα και τις δυνατότητες του μέσου. Συγκεκριμένα, τα κριτήρια αποτελεσματικότητας του 

μοντέλου ελέγχουν την ικανότητα του μέσου να ικανοποιήσει τους στόχους της επιχείρησης όπως 
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είναι η μετάδοση πληροφοριών, η ενδυνάμωση του διαφημιστικού προγράμματος, η επικοινωνία με 

το κοινό, η «επανατροφοδότηση» κ.α., μέσα από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και διαδικασίες που 

λειτουργούν ως μέσα επίτευξης των στόχων καταγράφοντας τις αντιλήψεις και τη στάση του κοινού 

απέναντι στα μέσα που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα. Τα αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας θα 

επιβεβαιώσουν αν ο τρόπος που χρησιμοποιούν οι επισκέπτες την ιστοσελίδα και ο οποίος 

διαμορφώνεται από τις προθέσεις, προσδοκίες και αντιλήψεις τους οδηγεί στην επίτευξη των 

διαφημιστικών στόχων των επιχειρήσεων. 

Φάση 1η: Ορισμός Αποτελεσματικότητας βάσει των στόχων μιας εταιρικής διαφημιστικής 

ιστοσελίδας 

Σε ένα ολοκληρωμένο διαφημιστικό πρόγραμμα ο καθορισμός των στόχων αποτελεί τον οδηγό για 

τις αποφάσεις που θα ληφθούν στα επόμενα στάδια και τη βάση της εκτίμησης της 

αποτελεσματικότητας του προγράμματος. Οι περισσότεροι ακαδημαϊκοί επισημαίνουν ότι η επιτυχία 

της αξιολόγησης εξαρτάται από τη σαφήνεια, την ακρίβεια και την (όσο είναι δυνατόν) 

ποσοτικοποίηση των στόχων που η επιχείρηση επιθυμεί να επιτύχει με την εφαρμογή ενός 

διαφημιστικού προγράμματος ή με την υιοθέτηση μιας συγκεκριμένης μορφής διαφήμισης όπως 

είναι οι ιστοσελίδες διαφημιστικού περιεχομένου (Τζωρτζάκης & Τζωρτζάκη, 1996; Armstrong & 

Kotler, 2003). Σε προηγούμενη ενότητα που γίνεται αναφορά στον καθορισμό των στόχων 

ιστοσελίδων διαφημιστικού περιεχομένου (κεφάλαιο 3ο), επισημαίνεται ότι στη βιβλιογραφία 

καταγράφεται μια μεγάλη κλίμακα στόχων που εξυπηρετούν οι εταιρικές ιστοσελίδες αυτού του 

τύπου, καθώς για την πλειοψηφία των επιχειρήσεων λειτουργούν σαν ολοκληρωμένο εργαλείο 

μάρκετινγκ και δεν περιορίζονται μόνο σε λειτουργίες διαφήμισης και προβολής (Heinen, 1996; 

Ashcroft & Hoey; 2001; Azzone et al, 2000).  

Επομένως, η καταγραφή των στόχων διαφήμισης και προβολής των εταιρικών ιστοσελίδων είναι μια 

δύσκολη διαδικασία, γιατί οι στόχοι αυτοί δεν είναι πάντα ξεκάθαροι, και κυρίως γιατί η 

διαμόρφωση τους εξαρτάται από παράγοντες που δεν είναι σταθεροί όπως είναι η κατηγορία του 

προϊόντος που προβάλλεται στην εκάστοτε ιστοσελίδα (Dahlen et al, 2003), τα χαρακτηριστικά και 

τα κίνητρα του κοινού-στόχου (Zhou & Bao, 2002), το μέγεθος και η εκάστοτε στρατηγική 

προβολής και προώθησης που εφαρμόζει η επιχείρηση που αναπτύσσει την ιστοσελίδα (Hwang & 

McMillan, 2003). Ωστόσο, σε αυτή την ενότητα επιχειρείται η αναγνώριση κοινών στόχων για τις 

ιστοσελίδες διαφημιστικού περιεχόμενου που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη του 

προτεινόμενου μοντέλου αποτελεσματικότητας. Η διαδικασία καθορισμού ή καλύτερα επιλογής των 

συγκεκριμένων στόχων βασίστηκε στη μελέτη της βιβλιογραφίας με αντικείμενο τη Διαδικτυακή 

διαφήμιση (και ειδικότερα την αποτελεσματικότητά της) και τις δυνατότητες του Διαδικτύου ως 

μέσο προβολής και προώθησης προϊόντων. 
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Για την αναγνώριση κοινών στόχων χρησιμοποιήθηκε η συλλογιστική των ερευνητών που 

υποστηρίζουν ότι οι εταιρικές ιστοσελίδες αποτελούν πληροφοριακά συστήματα στο βαθμό που 

υπάρχει παροχή, διαχείριση και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των επισκεπτών και του 

συστήματος «διεπαφής» της ιστοσελίδας (Cho & Park, 2001). Σύμφωνα με αυτή, η μέτρηση 

αποτελεσματικότητας της εκάστοτε ιστοσελίδας διαφημιστικού περιεχομένου προϋποθέτει τον 

έλεγχο της απόδοσής της τόσο ως προς την ικανοποίηση των αναγκών των τελικών χρηστών του 

συστήματος, που είναι οι επισκέπτες, όσο και ως προς την εξυπηρέτηση των στόχων της 

επιχείρησης, που την υιοθετεί ως επιχειρησιακό εργαλείο (σχήμα 6.2) στα πλαίσια ενός 

διαφημιστικού προγράμματος.  

Επιχείρηση

Τελικοί Χρήστες 
Συστήματος

επαναπληροφορηση

ικανοποίηση
αναγκών & 
επιθυμιών

περιβάλλον
«διεπαφής»

πληροφοριακές ανάγκες & 
επιθυμίες για ψυχαγωγίαστόχοι διαφήμισης 

& προβολής

«αποτελέσματα» 
επικοινωνίας

σύστημα
διαχείρισης 

&ανταλλαγής 
πληροφοριών ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 
Σχήμα 6.2.Οι εταιρικές ιστοσελίδες ως πληροφοριακά συστήματα 

Σχεδόν πάντα η εφαρμογή και λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων μάρκετινγκ εξυπηρετεί 

γενικούς στόχους της επιχείρησης που εντάσσονται στα πλαίσια της γενικής στρατηγικής μάρκετιγνκ 

και ειδικούς στόχους που έχουν να κάνουν με τη βελτίωση συγκεκριμένων διαδικασιών και τη 

στήριξη συγκεκριμένων αποφάσεων (Βλαχοπούλου, 1999). Κατά τον ίδιο τρόπο, η εφαρμογή και 

λειτουργία μιας εταιρικής ιστοσελίδας διαφημιστικού περιεχομένου εξυπηρετεί γενικούς 

διαφημιστικούς στόχους που εντάσσονται στα πλαίσια ενός συντονισμένου προγράμματος προβολής 

στο Διαδίκτυο και ειδικούς στόχους που προσδιορίζονται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις 
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δυνατότητες του μέσου και από συγκεκριμένες διαδικασίες επικοινωνίας διαφημιστικών μηνυμάτων 

και προβολής. 

Οι γενικοί στόχοι λειτουργίας μιας ιστοσελίδας διαφημιστικού περιεχομένου αναφέρονται στα 

αναμενόμενα «αποτελέσματα» (effects) και οφέλη που θα προκύψουν και δε διαφέρουν από τους 

στόχους μιας παραδοσιακής μορφής διαφήμισης ή ενός ολοκληρωμένου διαφημιστικού 

προγράμματος. Αυτό δε σημαίνει ότι οι στόχοι αυτοί είναι πάντοτε κοινοί ή ταυτίζονται απόλυτα 

ανεξάρτητα από τη μορφή της διαφήμισης που επιλέγεται κάθε φορά. Όσον αφορά στις διαφημίσεις 

στο Διαδίκτυο θα έλεγε κανείς ότι η ιστοσελίδα αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη μορφή διαφήμισης 

που μπορεί να ικανοποιήσει πολλαπλούς βραχυχρόνιους και μακροχρόνιους στόχους προβολής όσο 

καμία άλλη μορφή Διαδικτυακής διαφήμισης. Οι στόχοι αυτοί περιλαμβάνουν:  

• τη δημιουργία θετικής στάσης του κοινού απέναντι στην ιστοσελίδα 

• τη δημιουργία θετικής στάσης του κοινού απέναντι στη μάρκα  

• την ενθάρρυνση «αφοσίωσης» και «πίστης» των πελατών  

• τη βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης  

Ο απώτερος σκοπός κάθε διαφήμισης είναι η διαμόρφωση θετικής στάσης του κοινού απέναντι στη 

μάρκα σε επίπεδα που θα ενδυναμώσει την προτίμησή τους σε αυτή και θα οδηγήσει στην αγορά του 

προϊόντος. Στην παραδοσιακή διαφήμιση, τα επικοινωνιακά «αποτελέσματα» κάθε διαφημιστικής 

προσπάθειας σύμφωνα με τη μέχρι τώρα έρευνα προκαλούνται αλυσιδωτά. Αυτό πολύ απλά 

σημαίνει ότι η θετική ή αρνητική ανταπόκριση του κοινού σε μια συγκεκριμένη διαφήμιση 

επηρεάζει αντίστοιχα θετικά ή αρνητικά τη στάση του κοινού απέναντι στη μάρκα και την 

επιχείρηση και αυξομειώνει ανάλογα τα επίπεδα της αγοραστικής τάσης (Homer, 1990). Επομένως, 

η θετική ανταπόκριση του κοινού στη διαφήμιση αποτελεί κατά κάποιο τρόπο τον πρωταρχικό και 

ενδιάμεσο στόχο και έναν σημαντικό δείκτη αποτελεσματικότητας. Κατά τον ίδιο τρόπο, η στάση 

του κοινού απέναντι στην ιστοσελίδα (όρος που αναλύθηκε σε προηγούμενη ενότητα) επηρεάζει την 

στάση του κοινού απέναντι στη μάρκα, διαμορφώνει την εικόνα της επιχείρησης και σχετίζεται με 

την αγοραστική τάση (Bruner & Kumer, 2000; Chen & Wells, 1999) (σχήμα 6.3). Ο σημαντικός 

ρόλος που παίζει η στάση του κοινού απέναντι στην ιστοσελίδα στην απόδοση της διαφήμισης σε 

σχέση με τη διαμόρφωση των επιθυμητών «αποτελεσμάτων» προβολής, δικαιολογεί την 

ενσωμάτωσή της στους γενικούς στόχους της επιχείρησης που επενδύει στη «λειτουργία» της 

ιστοσελίδας. 



 

Κεφάλαιο 6ο – Προτεινόμενο Μοντέλο Μέτρησης Αποτελεσματικότητας Διαφημιστικών Ιστοσελίδων 182

Θετική στάση απέναντι στη μάρκα

βελτίωση της εικόνας της 
επιχείρησης

Θετική στάση απέναντι στην 
ιστοσελίδα

ενθάρρυνση της «πίστης» 
των πελατών

 
Σχήμα 6.3 Γενικοί στόχοι ιστοσελίδων διαφημιστικού περιεχομένου 

Οι ειδικοί στόχοι που θέτει η εκάστοτε επιχείρηση στα πλαίσια της λειτουργίας μιας ιστοσελίδας 

διαφημιστικού περιεχομένου διαμορφώνονται πάντα σε συμφωνία με τους γενικούς στόχους αλλά 

σημαντικό ρόλο στον καθορισμό τους παίζουν οι δυνατότητες και η ιδιαιτερότητα του μέσου που 

χρησιμοποιείται (παγκόσμιος ιστός), οι απαιτήσεις και προσδοκίες του κοινού-στόχου, η φύση και 

κατηγορία του προϊόντος και φυσικά η στρατηγική της επιχείρησης. Για παράδειγμα, στην 

παραδοσιακή διαφήμιση ενδεχομένως μια τηλεοπτική και μια έντυπη διαφήμιση να εξυπηρετούν 

κοινούς γενικούς στόχους στα πλαίσια ενός προγράμματος προβολής αλλά οι ειδικοί στόχοι τους 

διαφέρουν σημαντικά, καθώς οι υπεύθυνοι διαφήμισης με την τηλεοπτική διαφήμιση 

εκμεταλλεύονται τη δυνατότητα του μέσου για προσέγγιση του ευρύ κοινού σε σύντομο χρονικό 

διάστημα ενώ με την έντυπη διαφήμιση εκμεταλλεύονται το «χώρο» για τη μετάδοση μεγαλύτερης 

ποσότητας πληροφοριών για το προϊόν.  

Η αναγνώριση των ειδικών στόχων που μπορεί να εξυπηρετεί μια ιστοσελίδα διαφημιστικού 

περιεχομένου προέκυψε από τη μελέτη βιβλιογραφικών αναφορών και εταιρικών ιστοσελίδων αυτής 

της μορφής. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η επιλογή των στόχων έγινε με σκοπό να αποτελέσει έναν 

κοινό τόπο αναφοράς αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχουν διαφοροποιήσεις (άλλοι στόχοι 

υποστηρίζονται συχνότερα, άλλοι λιγότερο και άλλοι πάλι καθόλου σε εταιρικές διαφημιστικές 

ιστοσελίδες) που επιβεβαιώνουν αυτό που ειπώθηκε αρχικά ότι ο καθορισμός των στόχων αποτελεί 
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μια διαδικασία που συνδέεται άμεσα με παράγοντες του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος 

κάθε επιχείρησης που την προσδιορίζουν μοναδικά. Οι ειδικοί στόχοι διαφήμισης και προβολής μιας 

ιστοσελίδας περιλαμβάνουν (Heinen, 1996;; Buchanan & Lukaszewski, 1997; IAB, 1999; Raman & 

Leckenby, 1999; Zeff & Aronson, 1999; Ashcroft & Hoey; 2001; Azzone et al, 2000,  

Wells & Chen, 2000; Cunliffe, 2000; Cho & Park, 2001; Hou & Rego, 2002) 

• προβολή και επίδειξη προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης με την παροχή της 

κατάλληλης πληροφορίας και την χρήση πολυμεσικών εφαρμογών για αποτελεσματική 

παρουσίαση 

• ενημέρωση του κοινού για τη φύση, τη λειτουργία και τις δραστηριότητες της επιχείρησης με 

την παροχή των απαραίτητων πληροφοριών  

• δημιουργία και παροχή πολλαπλών καναλιών αμφίδρομης επικοινωνίας με το κοινό  

• παροχή υπηρεσιών «υποστήριξης» πελατών  

• διεξαγωγή online έρευνας κοινού για την απόκτηση πληροφοριών που αφορούν στις ανάγκες 

και στα ενδιαφέροντα του κοινού-στόχου των ιστοσελίδων σε σχέση με την επιλογή του 

συγκεκριμένου μέσου ή και με τη χρήση των υπολοίπων διαφημιστικών μέσων που χρησιμοποιεί 

η επιχείρηση στα πλαίσια ενός προγράμματος προβολής 

• υποστήριξη και ενδυνάμωση του διαφημιστικού προγράμματος της επιχείρησης με την 

επικοινωνία του κατάλληλου διαφημιστικού μηνύματος και την ανάλογη αισθητική παρουσίαση 

της ιστοσελίδας και του προϊόντος 

• ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής «επανατροφοδότησης» (feedback) για την ανάλυση και 

κατανόηση της συμπεριφοράς του κοινού-στόχου στα πλαίσια της ιστοσελίδας και την 

καταγραφή των αντιδράσεων του τελευταίου σε συγκεκριμένες πολιτικές προβολής και 

μάρκετινγκ που υιοθετεί η επιχείρηση 

• δημιουργία ενός λειτουργικού και φιλικού περιβάλλοντος «διεπαφής» που θα ικανοποιεί τις 

ιδιαίτερες ανάγκες του κοινού-στόχου για ενημέρωση ή ψυχαγωγία 

Είναι φανερό ότι πολλοί από τους ειδικούς στόχους φαίνεται να σχετίζονται άμεσα με τους γενικούς 

στόχους που αναφέρθηκαν παραπάνω (όπως είναι η προβολή προϊόντων και επιχείρησης, 

υποστήριξη και ενδυνάμωση του διαφημιστικού προγράμματος), ενώ άλλοι φαίνεται να επηρεάζουν 

έμμεσα την επίτευξη των στόχων και προκύπτουν από τις δυνατότητες του μέσου για «διάδραση» 

(όπως είναι η online έρευνα κοινού, η αμφίδρομη επικοινωνία, η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για 

τον πελάτη και η αποτελεσματική λειτουργία του περιβάλλοντος «διεπαφής»). Ωστόσο, ανεξάρτητα 

από τη βαρύτητά και σημαντικότητά τους (που διαμορφώνονται από την φύση της επιχείρησης και 

των προϊόντων και τις ιδιαίτερες ανάγκες του κοινού-στόχου) η αποτελεσματική απόδοση της 
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επιχείρησης σε καθέναν από τους αυτούς θα οδηγήσει στην επίτευξη των γενικών στόχων και θα 

κρίνει την αποτελεσματικότητα της εταιρικής ιστοσελίδας διαφημιστικού περιεχομένου (σχήμα 6.4). 
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Σχήμα 6.4 Οι ειδικοί στόχοι ως μέσα επίτευξης των γενικών στόχων της λειτουργίας ιστοσελίδων 
διαφημιστικού περιεχομένου 

Στην ενότητα που ακολουθεί περιγράφεται η βασική αντίληψη του προτεινόμενου μοντέλου και η 

συλλογιστική της επιλογή των κριτηρίων και η ανάλυση των τελευταίων αρχικά σε υποκριτήρια και 

σε δεύτερη φάση σε συγκεκριμένες λειτουργίες που θα βοηθήσουν στον έλεγχο τους κατά την 

πρωτογενή έρευνα. 

 

Φάση 2η – Καθορισμός Κριτηρίων Αποτελεσματικότητας 

Το προτεινόμενο μοντέλο καλείται να απαντήσει στο ερώτημα που απασχολεί την ακαδημαϊκή 

κοινότητα ακόμα και σήμερα (περίπου μια δεκαετία μετά την εμφάνιση των πρώτων εταιρικών 

ιστοσελίδων), για το αν οι ιστοσελίδες διαφημιστικού περιεχόμενου και κυρίως αυτές που δεν 

περιλαμβάνουν το στοιχείο της αγοράς δικαιολογούν την ύπαρξή τους δημιουργώντας τα 

αναμενόμενα διαφημιστικά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, ελέγχει την αποτελεσματικότητα των 
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εταιρικών ιστοσελίδων σε σχέση με συγκεκριμένους στόχους διαφήμισης, προβολής και 

επικοινωνίας μέσα από τις αντιλήψεις και τον τρόπο χρήσης τους από το κοινό.  

Μέχρι τώρα η βασική αντίληψη των μοντέλων μέτρησης αποτελεσματικότητας συνήθως αναφέρεται 

στον έλεγχο της επίδρασης συγκεκριμένων παραγόντων στη διαμόρφωση επικοινωνιακών 

αποτελεσμάτων, σύμφωνα πάντα με τις αντιλήψεις και τις διαθέσεις του κοινού. Στην ουσία, οι 

παράγοντες που επιλέγονταν κάθε φορά απομονώνοντας από άλλους που μπορεί να συμβάλλουν το 

ίδιο σημαντικά στη λειτουργία και την εικόνα της ιστοσελίδας βοηθώντας ωστόσο στην καλύτερη 

κατανόηση της συμπεριφοράς του κοινού ως αποτέλεσμα της επιρροής των υπό εξέταση 

παραγόντων. Αυτή η ερευνητική πρακτική οδήγησε στη διαμόρφωση κριτηρίων ελέγχου της 

απόδοσης και αποτελεσματικότητας μιας ιστοσελίδας, τα οποία όμως μελετήθηκαν μεμονωμένα 

χωρίς να ελεγχθούν μέχρι τώρα οι τυχόν συσχετισμοί που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ τους, καθώς 

επίσης και οι διαφορές στα επίπεδα σημαντικότητας και τη βαρύτητα που παρουσιάζουν τα κριτήρια 

στην ικανοποίηση των αναγκών και επιθυμιών του κοινού  και τη διαμόρφωση της τελικής τους 

στάσης απέναντι στην ιστοσελίδα.  

Στην παρούσα ερευνητική προσπάθεια επιχειρείται η ανάπτυξη ενός μοντέλου το οποίο θα 

αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο εργαλείο ελέγχοντας την αποτελεσματικότητα της ιστοσελίδας και 

προσδίδοντας μια συνολική εικόνα της απόδοσής της σε σχέση με τη διαφημιστική της λειτουργία. 

Για αυτό και η μελέτη δεν επικεντρώθηκε σε έναν ή δύο παράγοντες αλλά σε όλους εκείνους που 

συνιστούν τη λειτουργία των ιστοσελίδων ως ολοκληρωμένα μέσα διαφήμισης και προβολής. Η 

επιλογή των παραγόντων που θα αποτελέσουν τα κριτήρια αποτελεσματικότητας προέκυψαν από 

τους ειδικούς στόχους της επιχείρησης που αναφέρθηκαν παραπάνω και θα ελεγχθούν σε σχέση με 

τη συμμετοχή τους στην επίτευξη των γενικών στόχων (σχήμα 6.5). Με αυτό τον τρόπο επιχειρείται 

να διασφαλιστεί η διαμόρφωση κριτηρίων αποτελεσματικότητας που θα ελέγχουν την απόδοση της 

ιστοσελίδας και ως προς τους γενικούς και ως προς τους ειδικούς στόχους της επιχείρησης. 
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Σχήμα 6.5 Διαμόρφωση κριτηρίων αποτελεσματικότητας 

Επιπλέον, δεδομένου ότι οι εταιρικές ιστοσελίδες διαφημιστικού περιεχομένου αποτελούν ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης πληροφοριών, η εκτίμηση της απόδοσης και της 

αποτελεσματικότητάς τους προϋποθέτει δύο βασικούς ελέγχους: τον έλεγχο της λειτουργικότητας 

του συστήματος, όπου αξιολογούνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενσωματώνει το σύστημα και 

τον έλεγχο επίτευξης των στόχων που καλείται να ικανοποιήσει το σύστημα. Το προτεινόμενο 

μοντέλο επιχειρεί με την επιλογή συγκεκριμένων κριτηρίων να πραγματοποιήσει αυτούς τους 

ελέγχους διαχωρίζοντας αρχικά την τεχνική και διαφημιστική λειτουργία του συστήματος (όπως 

διαμορφώνονται από τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες του μέσου), αλλά επισημαίνοντας ότι 

πρόκειται για παράγοντες αλληλοεξαρτώμενους που μαζί επηρεάζουν τα αναμενόμενα διαφημιστικά 

«αποτελέσματα» της ιστοσελίδας (σχήμα 6.6). Με την πρωτογενή έρευνα θα ελεγχθεί ο βαθμός 

συσχετισμού και εξάρτησης αυτών των παραγόντων και η σημαντικότητά τους στην αντίληψη του 

κοινού. 
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Σχήμα 6.6 Τεχνική και διαφημιστική λειτουργία ιστοσελίδων 

Ο έλεγχος της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας αναφέρεται στην απόδοση του μέσου, καθώς 

πραγματοποιείται σε σχέση με λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία που το χαρακτηρίζουν και το 

διαφοροποιούν από τα υπόλοιπα διαφημιστικά μέσα Διαδικτυακής και παραδοσιακής διαφήμισης. Ο 

έλεγχος της λειτουργίας της ιστοσελίδας ως εργαλείο διαφήμισης αναφέρεται στην 

αποτελεσματικότητα των λειτουργιών και διαδικασιών επικοινωνίας και προβολής που υιοθετεί η 

επιχείρηση προκειμένου να επιτύχει τους αρχικούς στόχους. Μια ιστοσελίδα άψογη ως προς το 

τεχνικό της κομμάτι δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική ως διαφημιστικό εργαλείο αν δεν 

περιλαμβάνει τις απαραίτητες διαδικασίες που θα ικανοποιήσουν τις προσδοκίες των χρηστών και 

την διαφημιστική πολιτική της επιχείρησης. Κατά τον ίδιο τρόπο οι επικοινωνιακές επιλογές και οι 

διαδικασίες προβολής που ενσωματώνονται στα πλαίσια της λειτουργίας μιας ιστοσελίδας δεν θα 

αποδώσουν αν δεν υποστηρίζονται από τεχνική και λειτουργική αρτιότητα με τη χρήση των 

κατάλληλων εφαρμογών της τεχνολογίας του μέσου.  

Στη διεθνή βιβλιογραφία έχει επισημανθεί ότι στο σχεδιασμό και τη λειτουργία των ιστοσελίδων 

σημαντικό ρόλο έχουν παράγοντες όπως είναι η κατηγορία του προϊόντος, τα κίνητρα των 

επισκεπτών (κοινού-στόχου) και το μέγεθος της επιχείρησης (Dahlen et al, 2003; Zhou & Bao, 

2002). Στη διαμόρφωση των κριτηρίων οι παραπάνω παράγοντες δε λήφθηκαν υπόψη, καθώς στόχος 

είναι η ανάπτυξη ενός μοντέλου που θα βρίσκει εφαρμογή σε όλες τις ιστοσελίδες διαφημιστικού 

περιεχομένου ανεξάρτητα από τα προϊόντα που διαπραγματεύονται ή από την κατηγορία και το 
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μέγεθος της επιχείρησης ή από τον τρόπο χρήσης των ιστοσελίδων. Η πρωτογενής έρευνα θα 

εξετάσει τυχόν διαφοροποιήσεις του μοντέλου ως προς την σημαντικότητα, τη βαρύτητα ή την 

εφαρμογή των κριτηρίων σε σχέση με αυτούς τους παράγοντες. 

 

6.4 Ανάλυση Προτεινόμενου Μοντέλου 

Συνολικά και συγκεντρωτικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι για τη διαμόρφωση των κριτηρίων 

αποτελεσματικότητας του προτεινόμενου μοντέλου λήφθηκαν υπόψιν τα παρακάτω: 

1. τα κριτήρια θα πρέπει να εκφράζουν τους ειδικούς στόχους διαφήμισης μέσω ιστοσελίδας 

(που περιγράφηκαν αναλυτικά στην προηγούμενη ενότητα) και συνδέονται άμεσα με τη 

διαδικασία προβολής και διαφήμισης των προϊόντων και της ίδιας της επιχείρησης  

2. τα κριτήρια θα πρέπει να εκτιμούν την απόδοση της ιστοσελίδας σε σχέση με διαδικασίες 

σχεσιακού μάρκετινγκ στο βαθμό που οι τελευταίες επηρεάζουν την αποτελεσματική 

λειτουργία της ιστοσελίδας, ενδυναμώνουν της διαδικασίες προβολής των προϊόντων και της 

επιχείρησης και συμβάλλουν στη διαμόρφωση του χαρακτήρα της ιστοσελίδας 

3. τα κριτήρια θα πρέπει να λάβουν υπόψιν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μέσου που 

επηρεάζουν την τεχνική και λειτουργική απόδοση της ιστοσελίδας, και την επικοινωνία του 

διαφημιστικού περιεχομένου 

Αυτό σημαίνει ότι στο προτεινόμενο μοντέλο υπάρχουν κριτήρια που ελέγχουν την απόδοση της 

διαφημιστικής πολιτικής που υιοθετήθηκε και εφαρμόστηκε στα πλαίσια λειτουργίας της 

ιστοσελίδας, κριτήρια που εκτιμούν την απόδοση της ιστοσελίδας σε σχέση με λειτουργίες 

μάρκετινγκ που ενσωματώνουν οι ιστοσελίδες αυτού του τύπου προκειμένου να βελτιώσουν 

πολιτικές μάρκετινγκ που εφαρμόζονται από την επιχείρηση και τέλος κριτήρια που ελέγχουν την 

απόδοση του μέσου σε σχέση με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του που έχουν την δυνατότητα να 

ενδυναμώνουν τις πολιτικές διαφήμισης και μάρκετινγκ (σχήμα 6.7) 
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Σχήμα 6.7 Προτεινόμενο Μοντέλο Μέτρησης Αποτελεσματικότητας Ιστοσελίδων Διαφημιστικού 
Περιεχομένου 

Τα κριτήρια που περιλαμβάνει το προτεινόμενο μοντέλο και αναφέρονται άμεσα σε διαδικασίες 

διαφήμισης και προβολής είναι τα ακόλουθα: 

 «Διαφημιστικό Περιεχόμενο»: η ικανότητα της ιστοσελίδας να παρουσιάσει και να 

προβάλλει τα προϊόντα και την επιχείρηση με τη χρήση πληροφοριών και οπτικοακουστικών 

μέσων 

 «Ποιότητα Διαφημιστικού Μηνύματος»: η ικανότητα της ιστοσελίδας να επικοινωνήσει 

και ενδυναμώσει το διαφημιστικό μήνυμα του προγράμματος προβολής του προϊόντος ή των 

προϊόντων της επιχείρησης 

Ακολουθούν τα κριτήρια που αναφέρονται σε λειτουργίες σχεσιακού μάρκετινγκ που όμως 

επηρεάζουν την απόδοση της ιστοσελίδας σε σχέση με τους ειδικούς στόχους που εξυπηρετεί και 

την εικόνα της ιστοσελίδας που διαμορφώνουν οι επισκέπτες: 
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 «Επικοινωνία»: η ικανότητα της ιστοσελίδας να λειτουργήσει ως κανάλι επικοινωνίας του 

κοινού με την επιχείρηση  

 «Επανατροφοδότηση»: η ικανότητα της ιστοσελίδας να συλλέξει πληροφορίες από τους 

επισκέπτες  

 «Εξυπηρέτηση επισκεπτών/πελατών»: η ικανότητα της ιστοσελίδας να λειτουργήσει σαν 

μέσο παροχής υπηρεσιών στους υποψήφιους αλλά και σε αυτούς που είναι ήδη πελάτες των 

προϊόντων της επιχείρησης  

Όσον αφορά στην αξιολόγηση της ιστοσελίδας ως διαφημιστικό μέσο, τα κριτήρια που 

χρησιμοποιήθηκαν και αφορούν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μέσου είναι τα παρακάτω: 

 «Πλοήγηση»: η ικανότητα της ιστοσελίδας να διευκολύνει τους χρήστες στην ανάκτηση των 

συγκεκριμένων πληροφοριών που επιθυμούν με το λιγότερο δυνατό χρόνο και κόπο  

 «Αισθητική / Παρουσίαση»: η ικανότητα της ιστοσελίδας να παρουσιάσει με ελκυστικό για 

τους επισκέπτες τρόπο τις πληροφορίες της ιστοσελίδας 

 «Αλληλεπίδραση»: η ικανότητα της ιστοσελίδας να διευκολύνει την αμφίδρομη επικοινωνία 

μεταξύ των επισκεπτών της ιστοσελίδας και της επιχείρησης  

Η σημαντικότητα και βαρύτητα των κριτηρίων θα εκτιμηθεί σε σχέση με το αν και σε ποιο βαθμό 

συμβάλλουν στην επίτευξη των γενικών στόχων της διαφήμισης και προβολής μέσω ιστοσελίδων. 

Συγκεκριμένα, θα μελετηθεί αν και σε ποιο βαθμό συμβάλλουν στη διαμόρφωση «αποτελεσμάτων» 

σε σχέση με τη συγκεκριμένη μορφή διαφήμισης και προβολής (ιστοσελίδα), αλλά και στη 

διαμόρφωση «αποτελεσμάτων» σε σχέση με τη διαφήμιση γενικά ως διαδικασία προβολής και 

επικοινωνίας (σχήμα 6.7). Όσον αφορά στα αποτελέσματα που θα χρησιμοποιηθούν ως δείκτες 

αποτελεσματικότητας των ιστοσελίδων διαφήμισης και προβολής, αυτά περιλαμβάνουν:  

 τη «Στάση απέναντι στην ιστοσελίδα»: εκφράζει τη συνολική εκτίμηση του επισκέπτη της 

ιστοσελίδας αναφορικά με την ικανοποιητική ή όχι λειτουργία της τελευταίας σε σχέση με τους 

στόχους και τα κίνητρα της επίσκεψής του (Chen & Wells, 1999). Για την εκτίμηση του 

συγκεκριμένου δείκτη χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα αποτελέσματα ως στοιχεία-ενδείξεις της 

στάσης απέναντι στην ιστοσελίδα: 

1. η «Συνολική άποψη» (θετική ή αρνητική) που διαμόρφωσαν για την εικόνα και τη 

λειτουργία της ιστοσελίδας μετά την πλοήγησή τους  

2. η «Πρόθεση επανεπισκεψιμότητας»: πρόκειται για τη συνειδητή απόφαση του 

χρήστη μιας ιστοσελίδας να επισκεφθεί τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα στο μέλλον 
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3. η «Πρόθεση για διαφήμιση από στόμα σε στόμα»: αναφέρεται στη συνειδητή 

απόφαση του επισκέπτη της ιστοσελίδας να ενημερώσει άτομα του οικείου περιβάλλοντος 

του για τη λειτουργία της ιστοσελίδας 

Όσον αφορά στα επικοινωνιακά αποτελέσματα της διαφήμισης που θα χρησιμοποιηθούν ως δείκτες 

αποτελεσματικότητας, είναι τα ακόλουθα: 

 «Στάση απέναντι στο προϊόν»: εκφράζει τη συνολική εκτίμηση του καταναλωτή αναφορικά 

με το πόσο καλά ένα συγκεκριμένο προϊόν ικανοποιεί το βασικό κίνητρο αγοράς του, σε σχέση με 

τις αντιλήψεις του καταναλωτή για την ωφελιμότητα και τη συναισθηματική κάλυψη που πρέπει 

να προσφέρει το προϊόν. Για την εκτίμηση του συγκεκριμένου δείκτη θα χρησιμοποιηθούν ως 

στοιχεία-ενδείξεις τα ακόλουθα αποτελέσματα: 

1. η «Πρόθεση Αγοράς»: εκφράζει τη συνειδητή απόφαση του καταναλωτή να 

προχωρήσει στην αγορά του προϊόντος στα πλαίσια μιας συγκεκριμένης χρονικής 

περιόδου 

2. ο «Βαθμός Επίδρασης της Ιστοσελίδας στην εικόνα των προϊόντων» που 

εκφράζει τα επίπεδα επίδρασης της λειτουργίας και εικόνας της ιστοσελίδας, όπως 

την αντιλαμβάνεται το κοινό-στόχος, στην εικόνα των προϊόντων 

 «Στάση απέναντι στην επιχείρηση»: αναφέρεται στη συνολική θετική ή αρνητική άποψη 

που έχει διαμορφώσει ο καταναλωτής αναφορικά με τη λειτουργία και τις δραστηριότητες της 

επιχείρησης 

Η πρωτογενής έρευνα θα αναδείξει τη συμπεριφορά και τις διαθέσεις του κοινού κατά την επίσκεψή 

του στην ιστοσελίδα και θα εκτιμηθεί η βαρύτητα που αποδίδει το κοινό σε συγκεκριμένα κριτήρια 

και πως αυτό επηρεάζει την επίτευξη των στόχων των ιστοσελίδων αυτού του τύπου. Επιπλέον, θα 

αναγνωρισθούν και καταγραφούν οι συσχετισμοί κριτηρίων και δεικτών αποτελεσματικότητας. 

Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν κριτήρια που επηρεάζουν άμεσα και σημαντικότερα τους δείκτες 

αποτελεσματικότητας που σχετίζονται με την ιστοσελίδα και άλλα κριτήρια που επηρεάζουν 

σημαντικότερα και άμεσα τους δείκτες αποτελεσματικότητας που σχετίζονται με το προϊόν και την 

επιχείρηση (σχήμα 6.7). 

 

6.5 Ανάλυση Κριτηρίων Προτεινόμενου Μοντέλου 

Κάθε κριτήριο αναλύεται σε επιμέρους διαστάσεις, στοιχεία ή λειτουργίες προκειμένου να 

αποσαφηνιστεί εννοιολογικά αλλά και να προσδιοριστεί ο καλύτερος τρόπος για να αξιολογηθεί και 
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εκτιμηθεί η απόδοση μιας ιστοσελίδας διαφήμισης σε σχέση με το κριτήριο αυτό. 

Διαφημιστικό Περιεχόμενο 

Στην παραδοσιακή του μορφή, το διαφημιστικό περιεχόμενο αναφέρεται στην παροχή πληροφοριών 

για το προϊόν με την ενσωμάτωση σε αυτές του πειστικού διαφημιστικού μηνύματος που υιοθετείται 

κάθε φορά στα πλαίσια του προγράμματος προβολής της επιχείρησης. Η ποσότητα και η ποιότητα 

της μεταδιδόμενης πληροφορίας εξαρτάται από το μέσο που χρησιμοποιείται κάθε φορά. Ωστόσο, 

θα μπορούσε να ειπωθεί ότι στα παραδοσιακά μέσα διαφήμισης λόγω του περιορισμένου χρόνου ή 

χώρου, το διαφημιστικό περιεχόμενο περιορίζεται σε πληροφορίες που αναφέρονται στη φύση, τη 

χρήση και τη διαδικασία αγοράς του προϊόντος (με εξαίρεση του καταλόγους προϊόντων που 

παρέχουν πιο λεπτομερείς πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία του προϊόντος). 

Η παροχή διαφημιστικού περιεχομένου στο Διαδίκτυο και συγκεκριμένα στις ιστοσελίδες 

διαφήμισης διαφοροποιείται σημαντικά σε σχέση με την παραδοσιακή διαφήμιση. Τα βασικά 

στοιχεία διαφοροποίησης αφορούν: 

 στην ποσότητα της πληροφορίας που μεταδίδεται και που χάρη στη χρήση του 

υπερκειμένου δε μπορεί πια να είναι μετρήσιμη (Parsons et al, 2000) 

 στον τρόπο παρουσίασής του περιεχομένου πέρα από συμβατικές προσεγγίσεις χάρη στη 

δυνατότητα χρήσης γραφικών, ήχου, κινούμενης εικόνας και λειτουργιών αλληλεπίδρασης 

(Gallagher et al, 2001) 

 στον τρόπο έκθεσης του κοινού στο διαφημιστικό περιεχόμενο, καθώς ο επισκέπτης της 

ιστοσελίδας όντας «ενεργός» επιλέγει το χρόνο, τη διάρκεια της έκθεσής και επιπλέον το είδος 

και την ποσότητα της πληροφορίας (Hoffman & Novak, 1996) 

Τα υβριδικά χαρακτηριστικά που παρουσιάζει η διαφήμιση μέσω ιστοσελίδων, η δυνατότητα 

πολλαπλών εναλλακτικών υποδειγμάτων παρουσίασης του διαφημιστικού περιεχομένου και κυρίως 

το γεγονός ότι ο επισκέπτης μιας ιστοσελίδας εκτίθεται με διαφορετικό τρόπο στο διαφημιστικό 

περιεχόμενο της τελευταίας (ανάλογα με τα κριτήρια και τις ανάγκες του), καθιστά δύσκολη την 

εκτίμηση αποτελεσματικότητας του διαφημιστικού περιεχομένου στα πλαίσια λειτουργίας μιας 

ιστοσελίδας προβολής ή εμπορικού χαρακτήρα (Dreze & Zufryden, 1997; Zhou & Bao, 2002). 

Ωστόσο, η έννοια της πληροφορίας (information) και της πληροφορικότητας (informativeness) που 

περιγράφει τη δυνατότητα της διαφήμισης να διαβιβάσει και να «περάσει» συγκεκριμένες 

πληροφορίες στο κοινό-στόχο (Ducoffe, 1996), συνδέθηκε πολύ νωρίς με την αποτελεσματικότητα 

των διαφημιστικών ιστοσελίδων. Πολλοί ακαδημαϊκοί συμπεριέλαβαν την πληροφορικότητα ως 
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βασικό συστατικό και κριτήριο στα μοντέλα μέτρησης αποτελεσματικότητας που ανέπτυξαν 

(Ducoffe, 1996; Bracket & Carr, 2001; Rossiter & Bellman, 1999; Chen & Wells, 2002) και 

επιβεβαίωσαν τη συνεισφορά της στη διαμόρφωση θετικής στάσης απέναντι στην ιστοσελίδα και τη 

μάρκα. Άλλοι επικεντρώθηκαν στον καθορισμό των ποιοτικών χαρακτηριστικών της πληροφορίας 

που παρέχεται στις εταιρικές ιστοσελίδες (Webb & Webb, 2004), όπως είναι η προσβασιμότητα, η 

διαθεσιμότητα, η περιεκτικότητα, η αξιοπιστία, η ακρίβεια, η σαφήνεια, η συνάφεια κ.α., ενώ άλλοι 

επικεντρώθηκαν στο είδος και τις κατηγορίες των πληροφοριών που πρέπει να περιλαμβάνονται στο 

διαφημιστικό περιεχόμενο των εταιρικών ιστοσελίδων (Dholakia & Rego, 1998). 

Στόχος στην παρούσα φάση δεν είναι να προσδιοριστεί το είδος, η ποσότητα και η ποιότητα της 

πληροφορίας που πρέπει να έχει το διαφημιστικό περιεχόμενο μιας διαφημιστικής ιστοσελίδας, αλλά 

να καθοριστούν τα βασικά συστατικά και οι διαστάσεις του κριτηρίου που θα χρησιμοποιηθούν ως 

μέτρα εκτίμησης της απόδοσης ιστοσελίδας και θα αναδείξουν τις ανάγκες και απαιτήσεις του 

κοινού-στόχου ιστοσελίδων προβολής και διαφήμισης.  

Τα στοιχεία που προσδιορίζουν αποτελεσματικά το διαφημιστικό περιεχόμενο ως κριτήριο του 

προτεινόμενου μοντέλου είναι τα ακόλουθα (σχήμα 6.8): 

 Πληροφορίες για την Επιχείρηση: Οι Azzone et al (2000) προσδιορίζουν ως βασικό 

συστατικό του διαφημιστικού περιεχόμενου ιστοσελίδων διαφήμισης γενικές πληροφορίες για την 

επιχείρηση που αφορούν στην αποστολή, τη στρατηγική και επιχειρηματικότητά της και 

συμπληρωματικές ειδικές πληροφορίες που αναφέρονται στη βασική δραστηριότητά της, σε 

χρηματιστηριακές πληροφορίες, στο φιλανθρωπικό και οικολογικό έργο της επιχείρησης, σε 

προσλήψεις προσωπικού, σε βραβεύσεις προϊόντων, σε κοινωνικά προγράμματα κ.α. Η 

διαφημιστική ιστοσελίδα μεταξύ άλλων θα πρέπει να αποτελέσει μέσω προώθησης και προβολής 

της εικόνας και της φιλοσοφίας της επιχείρησης με σκοπό να διαμορφώσει θετικές στάσεις του 

κοινού απέναντι στην ίδια. 

 Πληροφορίες για το προϊόν: αφορούν στην ουσιαστική και πειστική προβολή των 

προϊόντων της επιχείρησης με την παροχή πληροφοριών όπως η φύση, τα συστατικά, τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά, οι οδηγίες χρήσης, η συσκευασία, το μέγεθος, η διάθεση και τα κανάλια 

πώλησης, οι εγγυήσεις και οι υπηρεσίες μεταπώλησης που αφορούν στο προϊόν, τα συγκριτικά 

πλεονεκτήματα του σε σχέση με ανταγωνιστικά προϊόντα κ.α. (Dholakia & Rego, 1998; Liu & 

Arnett, 2000). Στόχος είναι η λεπτομερής ενημέρωση για τα προϊόντα με την απαραίτητη 

ποσότητα και κατάλληλη ποιότητα πληροφοριών, η βελτίωση της εικόνας των προϊόντων και η 

διαμόρφωση θετικής στάσης απέναντι στο προϊόν που θα μεταφραστεί σε αυξημένη αγοραστική 

πρόθεση από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας. 
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 Παρουσίαση προϊόντων: αφορά μια επιπλέον διάσταση του διαφημιστικού περιεχομένου 

και αναφέρεται στην αποτελεσματική χρήση οπτικοακουστικών μέσων, πολυμεσικών εφαρμογών 

και λειτουργιών αλληλεπίδρασης που θα βελτιστοποιήσουν την προβολή των προϊόντων (Dreze & 

Zufryden 1997; Gallagher et al, 2001). Η τελική μορφή που θα έχει η παρουσίαση των προϊόντων 

στην ιστοσελίδα εξαρτάται σημαντικά από το προϊόν ή την υπηρεσία. Οι αυξημένες και 

εναλλακτικές δυνατότητες του μέσου αρχικά οδήγησαν σε υπερβολές με εκτεταμένη χρήση 

γραφικών, ήχου και βίντεο και στόχο περισσότερο τον εντυπωσιασμό του κοινού-στόχου και 

λιγότερο την πλήρη και επαρκή ενημέρωσή του. Αργότερα, από εμπειρικές έρευνες προέκυψε ότι 

η υπερβολική και αδικαιολόγητη χρήση των παραπάνω εργαλείων και διαδικασιών σε ορισμένες 

περιπτώσεις αύξησε τα επίπεδα «πολυπλοκότητας» των εταιρικών ιστοσελίδων δημιουργώντας 

αρνητικές στάσεις απέναντι στην ιστοσελίδα και στα προϊόντα της επιχείρησης (Bruner & Kumar, 

2000). Οι ισορροπίες είναι λεπτές καθώς με το πέρασμα των χρόνων, η αυξημένη χρήση του 

Διαδικτύου και η εμπειρική γνώση κοινού όσον αφορά στις δυνατότητες του μέσου οδήγησε σε 

αυξημένες απαιτήσεις όσον αφορά στην παρουσίαση πληροφοριών για τα προϊόντα (Gallagher et 

al, 2001), ενώ η βιομηχανία της υψηλής τεχνολογίας αναπτύσσει συνεχώς νέα εργαλεία και 

«πιέζει» για τη χρησιμοποίησή τους. 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ 
ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 
Σχήμα 6.8 Διαφημιστικό Περιεχόμενο ιστοσελίδων διαφημιστικού περιεχομένου 

Τα τελευταία χρόνια επιχειρείται η εξατομίκευση (customization) του διαφημιστικού περιεχόμενου 

των εταιρικών ιστοσελίδων κυρίως με δύο τρόπους: 



 

Κεφάλαιο 6ο – Προτεινόμενο Μοντέλο Μέτρησης Αποτελεσματικότητας Διαφημιστικών Ιστοσελίδων 195

1. Με την ενσωμάτωση λειτουργιών που καταγράφουν τις εμπειρίες και τις απόψεις των πελατών-

επισκεπτών για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες και στη συνέχεια τις ενσωματώνουν ως πληροφοριακό 

υλικό στην παρουσίαση των αντίστοιχων προϊόντων (Peters, 1998) 

2. Με τη συμμετοχή χρηστών του Διαδικτύου που ανήκουν στο κοινό-στόχο της επιχείρησης στο 

σχεδιασμό των ιστοσελίδων και τη διαμόρφωση του διαφημιστικού περιεχομένου όπως καθορίζεται 

από τις απαιτήσεις, ανάγκες και προτιμήσεις των συμμετοχόντων στη διαδικασία (Abels et al, 1999). 

Η αξιολόγηση της ποιότητας του διαφημιστικού περιεχομένου από το κοινό είναι έτσι και αλλιώς 

υποκειμενική, καθώς κάθε ένας επισκέπτης επεξεργάζεται διαφορετικά την πληροφορία που του 

παρέχει η ιστοσελίδα. Επιπλέον, δεν είναι πάντα εύκολο να αναγνωρισθούν οι ιδιαιτερότητες των 

επισκεπτών της ιστοσελίδας και οι επιπτώσεις τους στις επιλογές τους σε σχέση με το διαφημιστικό 

περιεχόμενο. κατά τη διάρκεια της επίσκεψης τους. Με την πρωτογενή έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε επιχειρείται να καταγραφούν μέσα από τη συμπεριφορά των συμμετοχόντων, οι 

τάσεις και διαθέσεις τους σε σχέση με τις πληροφορίες και τον τρόπο που παρουσιάζονται, καθώς και 

η σημαντικότητα και προτεραιότητα που προσδίδουν στο συγκεκριμένο παράγοντα-κριτήριο σε 

σχέση με άλλους παράγοντες που μελετώνται στα πλαίσια του προτεινόμενου μοντέλου. 

Ποιότητα Διαφημιστικού Μηνύματος 

Ως διαφημιστικό μήνυμα ορίζεται η χρήση λέξεων, συμβόλων και εικόνων, που μεταδίδει η 

επιχείρηση μέσω των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Καθορίζεται στα πλαίσια οργάνωσης του 

διαφημιστικού προγράμματος, προσδιορίζεται βάσει των συγκεκριμένων στόχων που έχουν τεθεί, 

προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες του κοινού-στόχου και «ακολουθεί» ή χαρακτηρίζει το 

διαφημιστικό πρόγραμμα σε όλη τη διάρκεια και εφαρμογή του. Η στρατηγική μηνύματος κατά τον 

Taylor (1999) που αναφέρεται άμεσα στη δημιουργία του διαφημιστικού μηνύματος, αποτελεί 

ουσιαστικά την «κατευθυντήρια προσέγγιση της επικοινωνιακής προσπάθειας μια επιχείρησης ή 

ενός οργανισμού για την προβολή προϊόντων, των υπηρεσιών και των ίδιων» και αφορά κυρίως το 

«τί θα πει» η επιχείρηση και όχι το «πώς θα το πει» που αφορά στην δημιουργική στρατηγική 

διαφήμισης. 

Εστιάζοντας στις ιστοσελίδες προβολής και διαφήμισης, η στρατηγική μηνύματος αναφέρεται στον 

καθορισμό του διαφημιστικού περιεχομένου και στην επιλογή της επικοινωνιακής πολιτικής που θα 

υιοθετήσει η επιχείρηση για την εταιρική ιστοσελίδα και που μπορεί να είναι πληροφοριακού ή 

ψυχαγωγικού χαρακτήρα ανάλογα με τη φύση και την κατηγορία των προϊόντων και τους ειδικούς 

στόχους που εξυπηρετούνται (Hwang & McMillan, 2003). Ανεξάρτητα από την προσωπικότητα της 
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ιστοσελίδας, όπως αυτή διαμορφωθεί από την επικοινωνιακή πολιτική που θα υιοθετήσει η 

επιχείρηση, βασικός στόχος του διαφημιστικού μηνύματος παραμένει η δημιουργία και ενίσχυση της 

εικόνας της μάρκας (brand image) και η αύξηση των επιπέδων αναγνωρισιμότητας της τελευταίας 

(brand awareness). 

Η «ποιότητα διαφημιστικού μηνύματος» ως κριτήριο αποτελεσματικότητας της διαφήμισης στα 

πλαίσια του προτεινόμενου μοντέλου, περιγράφει την ικανότητα της ιστοσελίδας να «μεταφέρει» 

αποτελεσματικά το μήνυμα του διαφημιστικού προγράμματος της επιχείρησης με σκοπό την 

ενίσχυση της εικόνας των προϊόντων. Αυτό προϋποθέτει την ενσωμάτωση στοιχείων και πρακτικών 

που ενισχύσουν την επικοινωνία της μάρκας ( ο επισκέπτης με την είσοδο του στην ιστοσελίδα θα 

πρέπει να καταλαβαίνει ποιο προϊόν προβάλλεται ή σε ποια επιχείρηση ανήκει η ιστοσελίδα) και την 

συμφωνία της ιστοσελίδας με τη διαφήμιση των προϊόντων της επιχείρησης στα παραδοσιακά μέσα 

(σχήμα 6.9).  

Όσον αφορά στην ενίσχυση της εικόνας της μάρκας ή της επιχείρησης υπάρχουν πρακτικές προς 

αυτή την κατεύθυνση που υιοθετεί η πλειοψηφία των ιστοσελίδων προβολής και διαφήμισης και 

αναφέρονται στη χρήση συμβόλων, εικόνων και χρωμάτων που παραπέμπουν στο προϊόν και την 

επιχείρηση (π.χ. εμφάνιση του λογότυπου του προϊόντος και της επιχείρησης στη βασική και σε κάθε 

υποσελίδα, συμφωνία χρωμάτων ιστοσελίδας με το προϊόν ή τα προϊόντα κ.α.) 

Έχει αποδειχτεί ότι η συμφωνία του διαφημιστικού μηνύματος σε όλα τα μέσα που χρησιμοποιεί η 

επιχείρηση αυξάνει τις πιθανότητες έκθεσης του κοινού σε αυτό και τα επίπεδα αναγνωσιμότητας 

της μάρκας. Η ενδυνάμωση του διαφημιστικού μηνύματος του προγράμματος που εφαρμόζει η 

επιχείρηση μέσα από την ενσωμάτωση στοιχείων που χρησιμοποιούνται στις διαφημίσεις των 

προϊόντων στα παραδοσιακά (όπως η χρήση εικόνων, ήχων,video και πλαισίων-banner που 

παραπέμπουν στις έντυπες, τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές διαφημίσεις) είναι μια πολιτική που 

υιοθετήθηκε τα τελευταία χρόνια από τις ιστοσελίδες προβολής. 

Είναι σημαντικό μέσα από την πρωτογενή έρευνα να καταγραφεί η άποψη των συμμετοχόντων 

απέναντι σε συγκεκριμένες πρακτικές επικοινωνίας της μάρκας, καθώς και η στάση τους απέναντι 

στην πολιτική συμφωνίας της προβολής του προϊόντος στην ιστοσελίδα σε σχέση με την προβολή 

στα υπόλοιπα διαφημιστικά μέσα. 
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Σχήμα 6.9 Η «ποιότητα διαφημιστικού μηνύματος» στα πλαίσια διαφημιστικών ιστοσελίδων 

Επικοινωνία 

Η μοναδικότητα του Διαδικτύου ως επικοινωνιακό μέσο συνίσταται στην δυνατότητα για άμεση, 

γρήγορη και αμφίδρομη επικοινωνία πέρα από γεωγραφικούς και χρονικούς περιορισμούς. Η 

επικοινωνία πολλοί-προς-πολλούς (many-to-many) και η αλληλεπιδραστικότητα (interactivity) ως 

βασικό στοιχείο της επικοινωνίας μέσω του web δημιούργησε τις συνθήκες για την ανάπτυξη νέων 

πολιτικών και πρακτικών μάρκετινγκ (Hoffman & Novak, 1996). Οι Peppers & Rogers (1999) 

δηλώνουν ότι «το σχεσιακό μάρκετινγκ έγινε πρακτικά εφικτό και επικερδές σε σημαντικό βαθμό 

χάρη στην τεχνολογία των βάσεων δεδομένων και το Διαδίκτυο», καθώς η ανάπτυξη και εφαρμογή 

των Συστημάτων Διαχείρισης Πελατών βασίζονται στην αποτελεσματική ροή πληροφοριών μεταξύ 

πελατών και επιχείρησης (Nicovich & Cornwell, 1998; Hou & Rego, .2002; Βλαχοπούλου, 2003). 

Οι Azzone et al (2000) δηλώνουν ότι οι εταιρικές ιστοσελίδες ενσωματώνουν δύο μορφές 

επικοινωνίας σε σχέση με την κατεύθυνση: 

 την επικοινωνία μονής κατεύθυνσης που αφορά την παροχή και διάθεση διαφημιστικού 

περιεχομένου 
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 την επικοινωνία διπλής κατεύθυνσης που αναφέρεται στην παροχή υπηρεσιών και στην 

αμφίδρομη επικοινωνία με τους επισκέπτες και με κάθε επισκέπτη ξεχωριστά με την 

ενσωμάτωση των κατάλληλων τεχνολογιών και εργαλείων 

Πολύ πιο απλά, η διαφημιστική ιστοσελίδα αποτελεί το μόνο μέσο διαφήμισης που μπορεί να 

συνδυάσει τη μαζική και ατομική, τη σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία μεταξύ κοινού και 

επιχείρησης. Επιπλέον, είναι σημαντικό ότι μετά την έκθεση του στο μήνυμα ο επισκέπτης της 

ιστοσελίδας μπορεί να εκφράσει την άποψή του για το διαφημιστικό περιεχόμενο ή και για το προϊόν 

μέσα από το ίδιο το μέσο άμεσα και χωρίς κόπο. Αντίθετα, το κοινό που έχει εκτεθεί σε διαφήμισης 

παραδοσιακών μέσων και προκειμένου να επικοινωνήσει με την επιχείρηση για τους παραπάνω 

λόγους, θα έπρεπε αρχικά να αναζητήσει τις απαραίτητες πληροφορίες για επικοινωνία (διεύθυνση, 

fax, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση κ.α.) και στη συνέχεια να επιλέξει το κατάλληλο μέσο 

προκειμένου να προσεγγίσει τον αρμόδιο υπάλληλο της επιχείρησης. 

Το κριτήριο της «επικοινωνίας» στο προτεινόμενο μοντέλο περιγράφει τη δυνατότητα της 

ιστοσελίδας να αποτελέσει κανάλι επικοινωνίας μεταξύ του κοινού και της επιχείρησης. Η 

διαπροσωπική επικοινωνία μέσω της ιστοσελίδας έχει διπλή διάσταση καθώς ικανοποιεί τις ανάγκες 

και των δύο μερών που συμμετέχουν σε αυτή.  

Όσον αφορά στους επισκέπτες των ιστοσελίδων προβολής και διαφήμισης τα κυριότερα κίνητρα 

επικοινωνίας με την επιχείρηση αναφέρονται κυρίως: 

 στην ανάκτηση επιπλέον πληροφοριών για τα προϊόντα και την επιχείρηση  

 στην κατάθεση της άποψής τους για την ιστοσελίδα 

 στην κατάθεση της άποψής τους για τα προϊόντα και την επιχείρηση  

 στην επίλυση προβλημάτων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης τους στην 

ιστοσελίδα 

 στην επίλυση προβλημάτων που προέκυψαν  κατά τη διάρκεια της κατανάλωσης/χρήσης των 

προϊόντων, 

 την ενημέρωση τους για τις υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρηση μετά την πώληση όπως 

(εγγύηση και επιστροφή προϊόντων)  

 στη συμμετοχή σε διαγωνισμούς 

Όσον αφορά στην επιχείρηση, η διαπροσωπική επικοινωνία με τους επισκέπτες εκτός από την 

ικανοποίηση των αιτημάτων τους ως κομμάτι της πολιτικής εξυπηρέτησης πελατών, αποτελεί 

εργαλείο συλλογής χρήσιμων πληροφοριών από το κοινό-στόχο που θα χρησιμοποιηθούν για τη 

βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας ως εργαλείο προβολής και διαφήμισης αλλά και για την 
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αναβάθμιση των πρακτικών μάρκετινγκ της επιχείρησης στα πλαίσια λειτουργίας της ιστοσελίδας 

αλλά στα πλαίσια του μίγματος μάρκετινγκ (Peters, 1998; Nicovich, Cornwell, 1998; Azzone at al, 

2000). 

Η επιχείρηση χάρη στην εξέλιξη της τεχνολογίας στο χώρο των επικοινωνιών και του Διαδικτύου 

μπορεί να χρησιμοποιήσει μια σειρά από εργαλεία προκειμένου να δημιουργήσει πολλαπλά κανάλια 

επικοινωνίας και να προκαλέσει ή να διευκολύνει τη διαπροσωπική επαφή με τους επισκέπτες της 

ιστοσελίδας. Μερικά από αυτά είναι η τεχνολογία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι έτοιμες 

φόρμες επικοινωνίας που παρέχονται στις ιστοσελίδας, οι «ομάδες ειδήσεων» (newsgroups) ακόμα 

και μεθόδους επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο μέσα από εφαρμογές «αιθουσών συνδιάλεξης» 

(chat rooms), τηλεφωνίας μέσω web ακόμα και ανοιχτές συνομιλίες με παροχή εικόνας, video κ.α.  

Για να ελέγξουμε τη δυνατότητα και απόδοση των ιστοσελίδων διαφήμισης ως μέσα επικοινωνίας 

αναλύσαμε το κριτήριο σε τρεις επιμέρους διαστάσεις (σχήμα 6.10): 

 τάση επικοινωνίας: περιγράφει τη συνειδητή απόφαση του επισκέπτη να χρησιμοποιήσει 

την ιστοσελίδα προκειμένου να επικοινωνήσει με την επιχείρηση 

 κίνητρα επικοινωνίας: αναφέρεται στην επικρατέστερη κατά προτεραιότητα ανάγκη ή 

επιθυμία του επισκέπτη που θα τον κινητοποιούσε σε επικοινωνία με τα στελέχη της επιχείρησης 

μέσω της ιστοσελίδας 

 μέθοδοι επικοινωνίας: αναφέρεται στις προτιμήσεις του κοινού σε σχέση με τα κανάλια 

επικοινωνίας που ενσωματώνονται στην ιστοσελίδα 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΡΟΘΕΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΚΙΝΗΤΡΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΓΙΑ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΑΡΟΧΗ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΚΑΝΑΛΙΩΝ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΕ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ 
ΧΡΟΝΟ

 
Σχήμα 6.10 Διαπροσωπική επικοινωνία μέσω Διαφημιστικών Ιστοσελίδων 



 

Κεφάλαιο 6ο – Προτεινόμενο Μοντέλο Μέτρησης Αποτελεσματικότητας Διαφημιστικών Ιστοσελίδων 200

Με την πρωτογενή έρευνα που πραγματοποιήθηκε επιχειρείται να καταγραφούν οι συμπεριφορές 

των συμμετοχόντων σε σχέση με ενέργειες διαπροσωπικής επικοινωνίας και οι στάσεις τους 

απέναντι σε συγκεκριμένες επικοινωνιακές μεθόδους. Η αυξημένη τάση για επικοινωνία θα 

ενδυναμώσει την άποψη ότι οι ιστοσελίδες διαφημιστικού περιεχομένου λειτουργούν ως κανάλια 

επικοινωνίας και επομένως θα πρέπει η «επικοινωνία» να αποτελεί κριτήριο αποτελεσματικότητας 

της λειτουργίας της. Ενώ, τα κίνητρα επικοινωνίας θα βοηθήσουν να αναγνωρισθούν τα είδη της 

πληροφορίας που μπορούν να συλλέξουν οι επιχειρήσεις σε σχέση με το κοινό-στόχο και να 

συνδράμουν στην ανάλυση του κριτηρίου της «επανατροφοδότησης» που ακολουθεί. 

Επανατροφοδότηση 

Στο επικοινωνιακό μοντέλο που έχουν υιοθετήσει οι πολιτικές προβολής των επιχειρήσεων, η 

επανατροφοδότηση αναφέρεται στη διαδικασία κατά την οποία το κοινό «επικοινωνεί» στην 

επιχείρηση την άποψη του για τη διαφήμιση, το προϊόν και την επιχείρηση μετά την έκθεση του στη 

διαφήμιση ή το περιεχόμενο της διαφήμισης. Η επιχείρηση «παρουσιάζει» το μήνυμα με τη χρήση 

ενός συγκεκριμένου μέσου επικοινωνίας και ο καταναλωτής ανταποκρίνεται σε αυτό. Κατά τους 

Pavlou & Stewart (2000), η επανατροφοδότηση «είναι σημαντική για την ταχύτητα και 

αποτελεσματικότητα της διαφήμισης, καθώς επιτρέπει στον υπεύθυνο μάρκετινγκ να καθορίσει το 

βαθμό στον οποίο οι καταναλωτές κατανόησαν το διαφημιστικό μήνυμα και αν μπορεί η 

παρουσίαση του μηνύματος να προσαρμοστεί ανάλογα». Σκοπός της επανατροφοδότησης 

ανεξάρτητα από το μέσο και την επικοινωνιακή πολιτική που υιοθετείται κάθε φορά είναι η συλλογή 

πληροφοριών για τις στάσεις, τα κίνητρα, τις συμπεριφορές και την προσωπικότητα (δημογραφικά 

και ψυχογραφικά χαρακτηριστικά) των ατόμων που ανήκουν στο κοινό-στόχο του προγράμματος 

προβολής μιας επιχείρησης (Kiani, 1998; Nikovich & Cornewell, 1998). 

Στην παραδοσιακή διαφήμιση, η επανατροφοδότηση είναι μια διαδικασία χρονοβόρα και με μεγάλη 

οικονομική επιβάρυνση για την επιχείρηση, καθώς στηρίζεται στα αποτελέσματα πρωτογενών 

ερευνών που πραγματοποιούνται είτε με τη μέθοδο των συνεντεύξεων και τη χρήση 

ερωτηματολογίου, είτε με τη μέθοδο των focus groups (οι μέθοδοι αναλύθηκαν στο κεφάλαιο 4ο). 

Αυτό σημαίνει ότι η επιχείρηση δαπανούσε πολλά χρήματα για να συλλέξει πληροφορίες (που 

πολλές φορές ήταν ανεπίκαιρες) σε μια χρονική στιγμή που δε βοηθούσε πάντα στη βελτίωση του 

διαφημιστικού προγράμματος βάσει των αναγκών και προτιμήσεων του κοινού-στόχου. 

Οι διαφημιστικές ιστοσελίδες αποτελούν το μοναδικό επικοινωνιακό μέσο, όπου η 

επανατροφοδότηση είναι εφικτή μέσα από το ίδιο μέσο που προβάλλει το διαφημιστικό μήνυμα ή 

καλύτερα το διαφημιστικό περιεχόμενο της επιχείρησης (Barker & Gronne, 1996). Στο περιβάλλον 
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μιας διαφημιστική ιστοσελίδας ο διάλογος μεταξύ των επισκεπτών και της επιχείρησης είναι συνεχής 

και εφικτός ακόμα και σε προσωπικό επίπεδο (Kiani, 1998). 

Οι Azzone et al (2000) υποστηρίζουν ότι οι εταιρικές ιστοσελίδες αποτελούν σημαντικά εργαλεία 

έρευνας αγοράς και ότι η συλλογή πληροφοριών μπορεί να αφορά: 

 σε γενικές πληροφορίες που θα προκύψουν από σχόλια των επισκεπτών μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου 

 σε ειδικές πληροφορίες που θα εκμαιεύσει η επιχείρηση μέσα από συγκεκριμένες λειτουργίες 

και τεχνικές.  

Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται κάποιες από τις μεθόδους επανατροφοδότησης που 

χρησιμοποιούνται στα πλαίσια λειτουργίας εταιρικών ιστοσελίδων (Kiani, 1998; Nicovich & 

Cornwell, 1998; Cunliffe, 2000; Hou & Rego, 2002) : 

Μέθοδοι Επανατροφοδότησης 

Έτοιμες Φόρμες Επικοινωνίας (On-line Forms) 

Ερωτηματολόγια (On-line Questionnaires) 

Προκαθορισμένα Ερωτήματα 

Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις για ειδικά θέματα και προβλήματα 

Πολιτική «Εγγραφής» (Registration) επισκεπτών 
Καταγραφή και Ανάλυση συνομιλιών στις «ομάδες ειδήσεων»  

(newsgroups) και στις αίθουσες συνομιλιών (chat rooms) 
Ανάλυση Λέξεων-Κλειδιών των μηχανών αναζήτησης 

Ανάλυση Log Αρχείων (Log Analysing) 

Πίνακας 6.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Επανατροφοδότησης μέσω Διαφημιστικών ιστοσελίδων 

Οι Nicovich & Cornwell (1998) επισημαίνουν ότι οι τεχνικές συλλογής πληροφοριών δεν επαρκούν 

για «αποτελεσματική επανατροφοδότηση». Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υιοθετήσουν και να 

εφαρμόσουν τεχνικές αποθήκευσης και επεξεργασίας των συγκεκριμένων πληροφοριών, η ποσότητα 

των οποίων μπορεί να είναι πολύ μεγάλη, με τη χρήση εργαλείων εξόρυξης δεδομένων (database 

mining) και συστημάτων μάρκετινγκ βάσει δεδομένων (database marketing). Η ανάλυση των 

πληροφοριών θα οδηγήσει σε αποτελεσματική εξατομίκευση (customisation) του διαφημιστικού 

περιεχομένου και των υπηρεσιών υποστήριξης πελατών στα πλαίσια της ιστοσελίδας και σε 

βελτιστοποίηση πολιτικών του μίγματος μάρκετινγκ της επιχείρησης. 

Η επιλογή της «επανατροφοδότησης» ως κριτήριο αποτελεσματικότητας βασίζεται στις ακόλουθες 

παραδοχές: 
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 καμία διαφήμιση δε μπορεί να είναι «αποτελεσματική» αν ο υπεύθυνος μάρκετινγκ και ο 

καταναλωτής δε συμφωνήσουν αμοιβαία ότι ο καταναλωτής κατανόησε το μήνυμα στο οποίο έχει 

εκτεθεί (Clarke & Wilks-Gibbs, 1991) 

 κάθε «αλληλεπιδραστική» διαφήμιση (όπως οι διαφημιστικές ιστοσελίδες) θα πρέπει να 

περιλαμβάνουν στοιχεία καταγραφής των αποκρίσεων του κοινού στο διαφημιστικό περιεχόμενο 

διαφορετικά καταργείται οποιαδήποτε πρόθεση του υπεύθυνου μάρκετινγκ και το ίδιο το μέσο 

(Διαδίκτυο) (Pavlou & Stewart, 2000).  

Η ανάλυση του συγκεκριμένου κριτηρίου στο προτεινόμενο μοντέλο μέτρησης 

αποτελεσματικότητας ιστοσελίδων διαφήμισης αναφέρεται στην ενσωμάτωση πολιτικών έρευνας 

αγοράς (με τη χρήση των απαραίτητων εργαλείων) και στην ανάπτυξη μιας πολιτικής διαχείρισης 

παραπόνων των επισκεπτών από την επιχείρηση (σχήμα 6.11).  

ΕΠΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

ΦΟΡΜΑ
ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΙ & 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ

 
Σχήμα 6.11 Η «επανατροφοδότηση» στα πλαίσια Διαφημιστικών Ιστοσελίδων 

Η πρωτογενής έρευνα έχει ως στόχο να καταγράψει τη διάθεση και τάση των συμμετοχόντων να 

«επικοινωνήσουν» πληροφορίες στην επιχείρηση με τη συμμετοχή τους σε έρευνα αγοράς που 

διεξάγεται στην ιστοσελίδα και στην πρόθεσή τους να παραθέσουν τα παράπονά τους στα στελέχη 

της επιχείρησης.  
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Εξυπηρέτηση Επισκεπτών / Πελατών 

Η παροχή υπηρεσιών και η εξυπηρέτηση επισκεπτών στα πλαίσια λειτουργίας μιας διαφημιστικής 

ιστοσελίδας δε μελετήθηκε ως παράγοντας που επηρεάζει ή συνδράμει στην αποτελεσματικότητά 

της. Αυτό συμβαίνει γιατί η πλειοψηφία της ακαδημαϊκής έρευνας επικεντρώθηκε στην εκτίμηση 

ποιοτικών κριτηρίων που συνδέονται άμεσα με την επικοινωνία του διαφημιστικού περιεχομένου ή 

με στοιχεία και διαδικασίες που υποστηρίζουν την παρουσίαση των προϊόντων και της επιχείρησης, 

καθώς επίσης και την άρτια λειτουργία και την ελκυστική εμφάνιση της ιστοσελίδας. Αντίθετα, στις 

εταιρικές ιστοσελίδες ηλεκτρονικού εμπορίου η υποστήριξη πελατών και επισκεπτών αποτελεί 

κυρίως τα τελευταία χρόνια αντικείμενο εκτεταμένης έρευνας και μελέτης, καθώς συνδέεται άμεσα 

με τα επίπεδα ικανοποίησης των πελατών και με την πίστη σε ιστοσελίδες (site loyalty) που 

παρέχουν υπηρεσίες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πώληση (Liu & Arnett, 2000; Harris & 

Lennon, 2001; Cho & Park, 2001; Patsioura et al, 2004) 

Η συγκεκριμένη μελέτη υποστηρίζει ότι η εξυπηρέτηση των επισκεπτών της ιστοσελίδας (ένα 

κομμάτι των οποίων να είναι ενδεχομένως και πελάτες της επιχείρησης) αποτελεί ειδικός στόχος των 

διαφημιστικών ιστοσελίδων και θα πρέπει να λαμβάνεται στα πλαίσια ελέγχου της 

αποτελεσματικότητας των τελευταίων, καθώς στην πλειοψηφία τους οι εταιρικές ιστοσελίδες 

λειτουργούν ή θα πρέπει να λειτουργούν ταυτόχρονα και ως μέσα εφαρμογής πολιτικών σχεσιακού 

μάρκετινγκ. Στο βαθμό που οι εταιρικές ιστοσελίδες προβολής δεν περιλαμβάνουν το στοιχείο της 

πώλησης, η εξυπηρέτηση επισκεπτών αφορά στην παροχή υπηρεσιών που διευκολύνουν την 

περιήγησή τους στην ιστοσελίδα και υπηρεσιών που ικανοποιούν τις ανάγκες που έχουν πριν την 

αγορά των προϊόντων της επιχείρησης και τις ανάγκες που προκύπτουν μετά την αγορά τους.  

Ο Heinen (1996) υποστηρίζει ότι στην περίπτωση των εταιρικών ιστοσελίδων η υποστήριξη 

επισκεπτών και πελατών είναι περισσότερο θέμα φιλοσοφίας, καθώς το ίδιο το μέσο επιτρέπει την 

άμεση επικοινωνία με κάθε πελάτη ξεχωριστά και την ικανοποίηση των αιτημάτων και την επίλυση 

των προβλημάτων που θέτει. Επιπλέον, η πολιτική εξυπηρέτησης των επισκεπτών στα πλαίσια μιας 

διαφημιστικής ιστοσελίδας εξαρτάται σημαντικά από την κατηγορία των προϊόντων που 

προβάλλονται στην ιστοσελίδα και από την πολιτική πώλησης της ιστοσελίδας. Ωστόσο, έγινε μια 

προσπάθεια να καταγραφούν κάποιες από τις πολιτικές και πρακτικές που μπορούν να υιοθετηθούν 

και να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών στον επισκέπτη μιας διαφημιστικής ιστοσελίδας 

και οι οποίες παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.  
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Πολιτικές Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών και Πελατών 

Μηχανισμοί Αναζήτησης Συγκεκριμένων Προϊόντων 
Σύγκριση Προϊόντων 

Διαθεσιμότητα Πολλαπλών Καναλιών Επικοινωνίας (μέσω Διαδικτύου και 
παραδοσιακών μέσων) 
Φόρμες Παραπόνων 

Άμεση απόκριση στα ερωτήματα, αιτήματα των επισκεπτών 

24 ώρες επικοινωνία με το προσωπικό της επιχείρησης 

Σωστά εκπαιδευμένο και φιλικό προσωπικό 

Οδηγίες Χρήσης Προϊόντων 

Πληροφορίες για την εγγύηση και την πολιτική επιστροφής Προϊόντων 

Πίνακας 6.2 Πολιτικές Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών και Πελατών στα πλαίσια 
λειτουργίας διαφημιστικών ιστοσελίδων 

Η ανάλυση του κριτηρίου «Εξυπηρέτηση επισκεπτών/πελατών» ταξινομεί τις υπηρεσίες που 

παρέχονται σε τρεις κατηγορίες: υπηρεσίες πριν και μετά την πώληση, υπηρεσίες επίλυσης 

προβλημάτων κατά την πλοήγηση. Οι συγκεκριμένες κατηγορίες υποδηλώνουν το σκοπό επίσκεψης 

των χρηστών του Διαδικτύου στην ιστοσελίδα και την διάθεση της επιχείρησης να τον ικανοποιήσει 

(σχήμα 6.12). Πιο απλά η επιχείρηση μέσω της πολιτικής υποστήριξης επισκεπτών θα πρέπει να 

παρέχει τις απαραίτητες υπηρεσίες σε τρεις ομάδες επισκεπτών: 

 στους επισκέπτες που επιθυμούν να κάνουν μια έρευνα αγοράς συλλέγοντας πληροφορίες 

για τα προϊόντα της επιχείρησης πριν την αγοραστική απόφαση,  

 τους πελάτες της επιχείρησης που επιθυμούν να επικοινωνήσουν με την επιχείρηση 

προκειμένου να επιλύσουν προβλήματα που προέκυψαν μετά την αγορά του προϊόντος ή να 

ενημερωθούν για την πολιτική επιστροφής και εγγύησης προϊόντων  

 τους επισκέπτες που θέλουν να περάσουν ευχάριστα την ώρα τους συλλέγοντας πληροφορίες 

ή επιλέγοντας ψυχαγωγικές δραστηριότητες 
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ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΠΕΛΑΤΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΡΙΝ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΠΩΛΗΣΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 
ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΦΙΛΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΟΛΛΑΠΛΑ
ΚΑΝΑΛΙΑ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ
ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΓΥΗΣΗ
&ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 
Σχήμα 6.12 Υποστήριξη και Εξυπηρέτηση Επισκεπτών και Πελατών στα πλαίσια λειτουργίας 

διαφημιστικών ιστοσελίδων 

Η πρωτογενής έρευνα θα καταγράψει τις απόψεις των συμμετοχόντων για συγκεκριμένες υπηρεσίες 

αντιπροσωπευτικές για κάθε μία από τις κατηγορίες που αναγνωρίσθηκαν παραπάνω. Επιπλέον, θα 

επιχειρηθεί η εκτίμηση της βαρύτητας του συγκεκριμένου κριτηρίου σε σχέση με τα υπόλοιπα 

προκειμένου να αναγνωρισθούν οι σημαντικότερες ανάγκες και οι προτεραιότητες των 

συμμετοχόντων στα πλαίσια της επίσκεψής τους σε μια ιστοσελίδα προβολής και διαφήμισης. 

Πλοήγηση  

Η «πλοήγηση» (navigation) ή «πλοηγησιμότητα» (navigability) εταιρικών ιστοσελίδων αναφέρεται 

στη δόμηση του διαφημιστικού περιεχομένου, στην κατηγοριοποίηση των πληροφοριών και στη 

χρήση των κατάλληλων εργαλείων ώστε ο επισκέπτης της ιστοσελίδας να έχει μια εύκολη και 

ευχάριστη περιήγηση. Ουσιαστικά πρόκειται για την προσπάθεια αποτελεσματικής 

«χαρτογράφησης» της ιστοσελίδας ώστε κατά τη διάρκεια της περιήγησής του ο επισκέπτης να 

γνωρίζει που βρίσκεται, που ήταν και που μπορεί να πάει στη συνέχεια (Hassan & Li, 2005). Για 

τους Yoo & Bieber (2000) η πλοήγηση αποτελεί ένα από τα ιδιαίτερα υπερμεσικά χαρακτηριστικά 

του Διαδικτύου που ενδυναμώνει τη μοναδικότητά του. Πρόκειται για έναν από τους παράγοντες 

που μελετήθηκε και ακόμα μελετάται εκτενώς κυρίως στις έρευνες που αφορούν την αξιολόγηση 

των ιστοσελίδων σε σχέση με την τεχνική και λειτουργική απόδοσή και αρτιότητά τους όπως είναι οι 
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μετρήσεις χρηστικότητας (Contantinides, 2004; Lee at al, 2005; Hassan & Li, 2005). Σε αυτές τις 

μετρήσεις βασικός σκοπός είναι να αναπτυχθούν οι προδιαγραφές για αποτελεσματική «πλοήγηση» 

οι οποίες θα χρησιμεύσουν ως οδηγίες κατά τη σχεδίαση και ανάπτυξη ιστοσελίδων αλλά και κατά 

την αξιολόγησή τους στα πλαίσια της λειτουργίας τους από τους πρακτικούς της διαφήμισης. 

Ενδεικτικά παρουσιάζονται τα κριτήρια αξιολόγησης για την πλοήγηση που χρησιμοποιήθηκαν στα 

πλαίσια της έρευνας των Hassan & Li (2005) (πίνακας 6.3) 

Αντικειμενικά Κριτήρια Υποκειμενικά Κριτήρια 

 Μενού/λίστα του βασικού περιεχομένου 
στην αρχική σελίδα 
 Μενού/λίστα του βασικού περιεχομένου 
σε κάθε υποσελίδα 
 Σύνδεσμοι στην αρχική/βασική 
ιστοσελίδα σε κάθε υποσελίδα 

 Οι τίτλοι για κάθε κατηγορία 
περιεχομένου είναι κατανοητοί από τους 
χρήστες 

 Σωστοί και σε λειτουργία σύνδεσμοι 
 Χρήση «χάρτη ιστοσελίδας» 
 Τα μενού «εφαρμόζουν» στο μέγεθος της 
οθόνης 

 Τα περιεχόμενα θα πρέπει να 
κατηγοριοποιούνται σε μικρό αριθμό 
κατηγοριών - κλειδιών 

 Χρήση Κειμένου στους συνδέσμους 
κειμένου 
 Ιστοσελίδες χωρίς κύλιση 

 Σύντομα μονοπάτια για την ανάκτηση 
συγκεκριμένων πληροφοριών (κανόνας 
των 3 κόμβων 

Πίνακας 6.3.Κριτήρια Αξιολόγησης της Πλοήγησης μιας Ιστοσελίδας (Hassan & Li, 2005) 

Ωστόσο, στην παρούσα φάση μας ενδιαφέρει η μελέτη και έρευνα των θεωρητικών της διαφήμισης, 

η οποία επιχειρεί να προσδιορίσει το βαθμό συνεισφοράς της πλοήγησης στην αποτελεσματικότητα 

διαφημιστικών ιστοσελίδων. Η συνεισφορά αυτή έγκειται στην άμεση σχέση της πλοήγησης με την 

παρουσίαση και απόδοση του διαφημιστικού περιεχομένου και την κατανόησή του από το κοινό. 

Αξίζει να αναφερθούμε στα μοντέλα των Rossiter & Bellman (1999) και των Chen & Wells (1999, 

2002), στα οποία η πλοηγησιμότητα των διαφημιστικών ιστοσελίδων αποτελεί σημαντικός 

παράγοντας στη μέτρηση αποτελεσματικότητάς τους. Συγκεκριμένα, για τους Rossiter & Bellman 

(1999) το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και η δόμησή της παρεχόμενης πληροφορίας ως διαδικασία 

της πλοήγησης έχουν ισάξια συνεισφορά στην επεξεργασία διαφημιστικού περιεχομένου της 

ιστοσελίδας που διαμορφώνει τη στάση του κοινού απέναντι στη διαφήμιση και τα επικοινωνιακά 

αποτελέσματα που ακολουθούν. Επίσης, οι Chen & Wells (1999,2002) μεταξύ των τριών 

παραγόντων που συνιστούν το δείκτη αποτελεσματικότητας «στάση απέναντι στην ιστοσελίδα» 

συμπεριλαμβάνουν την «οργάνωση» της ιστοσελίδας που περιγράφει την ικανότητα της ιστοσελίδας 

να οδηγεί τον επισκέπτη εύκολα και γρήγορα στην πληροφορία που επιθυμεί ή έχει ανάγκη να 

ανακτήσει με τη χρήση μεθόδων και εργαλείων πλοήγησης. 
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Στο προτεινόμενο μοντέλο τα κριτήρια της πλοήγησης, της αισθητικής και της αλληλεπίδρασης 

υποθέτουμε ότι συνδέονται σε μεγαλύτερο βαθμό και άμεσα με τα αποτελέσματα της διαφήμισης σε 

σχέση με την ιστοσελίδα όπως είναι η «στάση απέναντι στην ιστοσελίδα», η «πρόθεση 

επανεπισκεψιμότητας» και η «πρόθεση για διαφήμιση από στόμα-σε-στόμα». Η ανάλυση του 

κριτηρίου της πλοήγησης αναφέρεται στους παράγοντες που επηρεάζουν την περιήγηση των 

επισκεπτών και είναι τα παρακάτω (σχήμα 6.13): 

 η ικανότητα των χρηστών για πλοήγηση, η οποία προσδιορίζεται σε σχέση με την άποψή 

τους για συγκεκριμένες μεθόδους πλοήγησης. Είναι καταγεγραμμένο ότι η άνεση των επισκεπτών 

μιας ιστοσελίδας σε σχέση με στοιχεία και λειτουργίες πλοήγησης επηρεάζει την πρόσβαση τους 

στην πληροφορία και κατανόηση του διαφημιστικού περιεχομένου (Macias, 2003b), 

 τα επίπεδα ευκολίας ή δυσκολίας της πλοήγησης του κοινού, η οποία αφορά στην 

απόδοση της ιστοσελίδας σε σχέση με το συγκεκριμένο κριτήριο. 

ΠΛΟΗΓΗΣΗ

ΕΥΚΟΛΙΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ

ΜΗΧΑΝΗ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ

 
Σχήμα 6.13 Η «πλοήγηση» στα πλαίσια των διαφημιστικών ιστοσελίδων 

Η περιήγηση του κάθε επισκέπτη στην ιστοσελίδα είναι μια ατομική και μια μοναδική διαδικασία 

χάρη στην πλοήγηση που χαρακτηρίζει επίσης μοναδικά τη συγκεκριμένη μορφή διαφήμισης. 

Επιπλέον, η οργάνωση, διανομή και η παροχή εργαλείων αναζήτησης πληροφοριών αποτελούν μια 

σημαντική λειτουργία των ιστοσελίδων διαφήμισης και προβολής Τα παραπάνω δικαιολογούν τη 

συμμετοχή του συγκεκριμένου κριτηρίου στο προτεινόμενο μοντέλο.  Η πρωτογενής έρευνα θα 

αναδείξει τη σημαντικότητα του κριτηρίου σε σχέση με τα υπόλοιπα κριτήρια του μοντέλου και 
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φυσικά τη βαρύτητα του στη διαμόρφωση των επικοινωνιακών αποτελεσμάτων διαφημιστικών 

ιστοσελίδων. 

Αισθητική/Σχεδίαση  

Το περιβάλλον «διεπαφής» (interface) μιας διαφημιστικής ιστοσελίδας διαμορφώνει την εμπειρία 

του επισκέπτη στα πλαίσια της περιήγησής του. Οι Cho & Park (2001) προσεγγίζουν τον σχεδιασμό 

ορίζοντας τα παρακάτω κριτήρια: 

 σωστή απόδοση του σχεδιασμού σε σχέση με το χρώμα της ιστοσελίδας 

 σωστή απόδοση του σχεδιασμού σε σχέση με το χαρακτήρα της ιστοσελίδας 

 σωστή απόδοση του σχεδιασμού στην οργάνωση και δομή της ιστοσελίδας 

 σωστή απόδοση του σχεδιασμού σε σχέση με το μενού επιλογών της ιστοσελίδας. 

Με την ίδια συλλογιστική και από άποψη χρηστικότητας (usability), οι Hassan & Li (2005) 

προσδιορίζουν τέσσερις κατηγορίες σχεδίασης και διάταξης: 

 επιλογή χρωμάτων 

 διάταξη του κειμένου και των γραφικών στο χώρο της ιστοσελίδας 

 παρουσίαση περιεχομένου με την υποστήριξη χρωμάτων, γραμματοσειρών για το κείμενο 

και το φόντο 

 διάταξη και παρουσίαση ιστοσελίδας για γρήγορη «ανάγνωση» ή «σάρωση» του 

περιεχομένου της 

Ουσιαστικά, αναγνωρίζουν δύο διαστάσεις του σχεδιασμού, τη διάσταση της λειτουργικής 

αρτιότητας και τη διάσταση της εμφάνισης της ιστοσελίδας. Η λειτουργική αρτιότητα προκύπτει από 

τη συμβολή πολλών παραγόντων και διαδικασιών (πλοήγηση, γρήγορη απόκριση του συστήματος, 

ευελιξία) που δεν είναι πάντα εμφανή στον καταναλωτή αλλά γίνονται κατανοητά όταν 

μεταφράζονται σε ένα φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον περιήγησης. Αντίθετα, η εμφάνιση και 

παρουσίαση της ιστοσελίδας είναι πάντα ορατή στον επισκέπτη και δημιουργεί θετικές ή αρνητικές 

εντυπώσεις και προκαλεί ευχάριστα ή δυσάρεστα συναισθήματα. Ο Fitzpatrick (2000) θεωρεί ότι το 

αισθητικό κομμάτι της παρουσίασης της ιστοσελίδας είναι ένας από τους ποιοτικούς παράγοντες που 

μπορεί να «δεσμεύσει» τους επισκέπτες μιας ιστοσελίδας (με άλλα λόγια να παρατείνει την 

παραμονή τους σε αυτή) δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη και ευχάριστη εμπειρία.  

Επομένως, η παρουσίαση και αισθητική των ιστοσελίδων διαφήμισης συνδέεται περισσότερο με τη 

συναισθηματική εμπειρία των επισκεπτών, οι οποίοι μπορεί να αντλήσουν ευχαρίστηση από μια 
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ελκυστική παρουσίαση που βασίζεται στη χρήση πολλαπλών οπτικών στοιχείων (Lee et al, 2005). 

Επιπλέον, όπως προκύπτει από την έρευνα πολλών θεωρητικών της διαφήμισης η εμφάνιση της 

ιστοσελίδας επηρεάζει σημαντικά τα επίπεδα ικανοποίησης των επισκεπτών και τη στάση τους 

απέναντι στην ιστοσελίδα και στη διαφήμιση (Dreze & Zufryden, 1997; Wells & Chen, 2000). 

Η δυνατότητα χρήσης πολλαπλών πολυμεσικών στοιχείων όπως είναι τα γραφικά, οι εικόνες, οι 

κινούμενες εικόνες κ.α. οδήγησε σε υπερβολές όσον αφορά στο σχεδιασμό της εμφάνισης των 

ιστοσελίδων διαφήμισης, καθώς στην πλειοψηφία τους οι επιχειρήσεις ήθελαν να έχουν 

«εντυπωσιακές» ιστοσελίδες. Πολλές εταιρικές ιστοσελίδες που ακολούθησαν τη συγκεκριμένη 

πρακτική χαρακτηρίστηκαν ενοχλητικές από τους επισκέπτες, οι οποίοι θεώρησαν ότι τα πολλά 

χρώματα και γραφικά δεν προσέφεραν στη χρησιμότητα των ιστοσελίδων. Η χρήση πολυμεσικών 

εφαρμογών σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρείται απαγορευτική όσο αναδεικνύει το 

διαφημιστικό περιεχόμενο, δημιουργεί ευχάριστα συναισθήματα και δεν δημιουργεί προβλήματα 

(χαμηλές ταχύτητες απόκρισης) στους επισκέπτες των ιστοσελίδων (Joerding & Meissner, 1998).  

Επιπλέον, για τις ιστοσελίδες προβολής όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενη ενότητα, η 

αισθητική εμφάνιση της ιστοσελίδας αποτελεί μια πρακτική ενίσχυσης της αναγνωρισιμότητας της 

μάρκας και ενδυνάμωσης του διαφημιστικού μηνύματος μέσα από τη συμφωνία χρωμάτων της 

ιστοσελίδας και του προϊόντος και τη χρήση εικόνων που χρησιμοποιούνται στις διαφημίσεις του 

προϊόντος και της επιχείρησης στα παραδοσιακά μέσα διαφήμισης. 

Η συμμετοχή της σχεδίασης της αισθητικής παρουσίασης διαφημιστικών ιστοσελίδων 

συμπεριλαμβάνεται στο προτεινόμενο μοντέλο κυρίως γιατί όπως προκύπτει από τις βιβλιογραφικές 

αναφορές: 

 συμβάλλει σημαντικά στην παρουσίαση του διαφημιστικού περιεχομένου 

 επηρεάζει τη στάση του κοινού απέναντι στην ιστοσελίδα και στο προϊόν 

Η ανάλυση του κριτηρίου της «σχεδίασης / αισθητικής» αφορά δύο παράγοντες που διαμορφώνουν 

τελικά το περιβάλλον «διεπαφής» της ιστοσελίδας:και που περιγράφηκαν παραπάνω (σχήμα 6.14): 

 το περιβάλλον «διεπαφής» της ιστοσελίδας 

 την αισθητική παρουσίασή της 
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ΣΧΕΔΙΑΣΗ/ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

ΑΙΘΗΤΙΚΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

USE OF MEDIA

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΔΙΕΠΑΦΗΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΗ

ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ 
(ΕΙΚΟΝΑ, ΗΧΟΥ, 

VIDEO)

ΦΙΛΙΚΟΤΗΤΑ

ΧΡΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

 
Σχήμα 6.14 Η σχεδίαση και αισθητική στα πλαίσια των διαφημιστικών ιστοσελίδων 

Η εμφάνιση της ιστοσελίδας είναι σημαντική γιατί διαμορφώνει την προσωπικότητα και το 

χαρακτήρα της ιστοσελίδας. Ωστόσο, δεν πρέπει να γίνεται αυτοσκοπός. Έχει αποδειχτεί ότι οι 

ελκυστικές ιστοσελίδες που δεν παρουσιάζουν λειτουργικό υπόβαθρο δεν καταφέρνουν να 

«κρατήσουν» και να «επαναφέρουν» τους επισκέπτες στην ιστοσελίδα. Με την πρωτογενή έρευνα 

επιχειρείται να καταγραφούν οι απόψεις των συμμετοχόντων σε σχέση με συγκεκριμένες μεθόδους 

που συμβάλλουν στο αισθητικό αποτέλεσμα της ιστοσελίδας και η σημαντικότητα του 

συγκεκριμένου κριτηρίου σε σχέση με τα υπόλοιπα, καθώς και η συνεισφορά του στη διαμόρφωση 

των επικοινωνιακών αποτελεσμάτων. 

Αλληλεπίδραση 

Κατά τους Holand & Baker (2001) τις τελευταίες δεκαετίες διανύουμε τη λεγόμενη εποχή της 

επικοινωνίας, στην οποία το Διαδίκτυο και ο Παγκόσμιος Ιστός εγκαινιάζουν μια νέα 

«αλληλεπιδραστική» μορφή επικοινωνίας την με τεράστια συνεισφορά σε αυτό που ονομάζουμε 

σχεσιακό μάρκετινγκ και στην προβολή. Στην «αλληλεπιδραστική διαφήμιση», που αναφέρεται στις 

περισσότερες μορφές Διαδικτυακής διαφήμισης, οι εταιρικές ιστοσελίδες προβολής και διαφήμισης 

αποτελούν το πιο αντιπροσωπευτικό και ολοκληρωμένο είδος της (McMillan & Hwang, 2002; 

Macias, 2003a). Στη βιβλιογραφία καταγράφονται πολλοί ορισμοί της «αλληλεπίδρασης» και 

«αλληλεπιδραστικότητας», οι περισσότεροι από τους οποίους προσεγγίζουν την αλληλεπίδραση ως 
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μέρος της επικοινωνιακής διαδικασίας στη διαφήμιση ή ως χαρακτηριστικό δομικό στοιχείο του 

μέσου (Διαδικτύου) (Jee & Lee, 2002). 

Η Macias (2003a) στην προσπάθεια της να αποδώσει την έννοια της αλληλεπίδρασης στις 

διαφημιστικές ιστοσελίδας, ενσωματώνει τις βασικές εννοιολογικές προσεγγίσεις του όρου που 

έχουν γίνει πριν από αυτή (Blattberg & Deighton, 1991; Novak & Hoffman, 1996; Rafaeli & 

Sudweeks, 1997; Ha & James, 1998) και ορίζει την αλληλεπίδραση ως «την κατάσταση ή διαδικασία 

επικοινωνίας, ανταλλαγής, ανάκτησης και μεταβολής του περιεχομένου ή της μορφής του (π.χ. ιδέες, 

πληροφορίες για το προϊόν, ψυχαγωγία) με ή μέσω ενός μέσου (π.χ. υπολογιστής, μόντεμ), η οποία 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες αυτού που επιδιώκει την επικοινωνία και του κοινού».  

Οι Coyle & Thorson (2001) μεταφράζουν την αλληλεπίδραση στις ιστοσελίδες διαφήμισης σε καλή 

οργάνωση της πληροφορίας, γρήγορες αποκρίσεις στις αιτήσεις των επισκεπτών και στην παροχή 

δυνατότητας (με πολλούς τρόπους) στους επισκέπτες να ελέγξουν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. 

Για τον Peters (1998) επίσης η ενσωμάτωση αλληλεπιδραστικών στοιχείων στις ιστοσελίδες, πέρα 

από την ανάπτυξη νέων επικοινωνιακών μεθόδων μπορεί να συνεισφέρει στην εξατομίκευση του 

διαφημιστικού περιεχόμενου που ήταν πάντα μια μεγάλη προσδοκία για τους υπεύθυνους του 

μάρκετινγκ. 

Εστιάζοντας περισσότερο στην αλληλεπίδραση ως δομικό στοιχείο των ιστοσελίδων προβολής και 

διαφήμισης, οι Ghose & Dou (1998) θεωρούν ότι με την υιοθέτηση και ανάπτυξη των κατάλληλων 

λειτουργιών η «αλληλεπίδραση» μπορεί να υποστηρίξει αποτελεσματικά όλες τις διαδικασίες και 

λειτουργίες του συγκεκριμένου τύπου ιστοσελίδων όπως είναι η 

 η υποστήριξη πελατών 

 η έρευνα αγοράς 

 η παρουσίαση διαφημιστικού περιεχομένου 

 η ψυχαγωγία 

 εξατομίκευση υπηρεσιών  

Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται μια σειρά από εργαλεία και λειτουργίες που βασίζονται 

στο στοιχείο και τη διαδικασία της αλληλεπίδρασης και που μπορούν να ενσωματωθούν στις 

ιστοσελίδες προβολής και διαφήμισης (Marrelli 1996; Ghose & Dou, 1998; Gallagher et al, 2001). 
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Εργαλεία και λειτουργίες Αλληλεπίδρασης 

Έτοιμες φόρμες επικοινωνίας 

Παροχή Δωρεάν Λογισμικού 

Διάγνωση προβλημάτων σε σχέση με τη χρήση και λειτουργία των προϊόντων 

Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης της Ιστοσελίδας 

Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης του προϊόντος 

Συλλογή ιδεών για νέα προϊόντα 

Μηχανή Αναζήτησης 

Παρουσιάσεις Εικονικής Πραγματικότητας  

Ηλεκτρονικά Κουπόνια 

Διαγωνισμοί 

Παιχνίδια 

Ηλεκτρονικές Κάρτες 

Ομάδες Χρηστών (UserGroups) 

Πολυμεσικές Εφαρμογές 

Πίνακας 6.4 «Αλληλεπιδραστικά» Εργαλεία και Εφαρμογές στα πλαίσια λειτουργίας διαφημιστικών 
ιστοσελίδων 

Με την ανάλυση του κριτηρίου της «αλληλεπίδρασης» στο προτεινόμενο μοντέλο επιχειρείται να 

καταγραφούν οι τρεις βασικές διαστάσεις που προέκυψαν από τη μελέτη της βιβλιογραφίας και 

αφορούν (σχήμα 6.15): 

 στην αμοιβαία και σύγχρονη επικοινωνία του κοινού με τη διαφήμιση 

  στον έλεγχο του διαφημιστικού περιεχομένου από τον επισκέπτη 

 στην ψυχαγωγία  

Είναι κοινός τόπος ότι η αλληλεπίδραση αποτελεί μια από της πιο πολύπλοκες και πολυδιάστατες 

έννοιες της Διαδικτυακής διαφήμισης (Liu & Shrum, 2002) και σε αυτό οφείλεται η έλλειψη 

συγκεκριμένων προδιαγραφών για τη μέτρηση των επιπέδων «αλληλεπιδραστικότητας» των 

εταιρικών στοιχείων (Liu, 2003). Στόχος της πρωτογενούς έρευνας που πραγματοποιήθηκε δεν είναι 

να βρεθεί μια κλίμακα μέτρησης της αποτελεσματικότητας της «αλληλεπίδρασης» στις ιστοσελίδες 

διαφημιστικού περιεχομένου αλλά να ελεγχθεί η συνεισφορά του κριτηρίου στα αποτελέσματα 

διαφήμισης που χρησιμοποιεί το προτεινόμενο μοντέλο, αλλά και να καταγραφούν οι απόψεις των 

συμμετοχόντων σε σχέση τρεις διαστάσεις της αλληλεπίδρασης που αναγνωρίσθηκαν. 
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ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΝΑΣ-ΠΡΟΣ-ΕΝΑΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ   
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

 
Σχήμα 6.15 Η «αλληλεπίδραση» στα πλαίσια διαφημιστικών ιστοσελίδων 
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Ερευνητική Εφαρμογή προτεινόμενου Μοντέλου 

 

 

7.1 Στόχοι έρευνας 

Για τους ακαδημαϊκούς της διαφήμισης με αντικείμενο μελέτης τη μέτρηση αποτελεσματικότητας, η 

πρωτογενής έρευνα αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να εξηγήσουν τις αντιδράσεις του κοινού–

στόχου και να κατανοήσουν τη συμπεριφορά του μετά την έκθεσή του στη διαφήμιση. Πρωταρχικός 

στόχος είναι να αναγνωρισθούν και να καταγραφούν οι αλλαγές στη διάθεση και στη στάση του 

κοινού-στόχου απέναντι στο προϊόν και την επιχείρηση, ως αποτελέσματά της επικοινωνίας του 

διαφημιστικού μηνύματος. Όσον αφορά στη μέτρηση αποτελεσματικότητας ιστοσελίδων 

διαφημιστικού και εμπορικού χαρακτήρα, στη βιβλιογραφία καταγράφονται έρευνες με τη χρήση 

«ομάδων επικέντρωσης» (focus groups) (Bruner & Kumar, 2000), τη χρήση ερωτηματολογίου 

(Raman & Leckenby, 1998; Chen & Wells, 1999, 2000; Wells & Chen, 2000; McMillan & Hwang, 

2002; Macias, 200; Dahlen et al, 2003) και με τη μέθοδο των συνεντεύξεων  (Brown & Sellen, 

2001). 

Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου εξαρτάται κάθε φορά από τους στόχους της έρευνας και 

προϋποθέτει, όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, τη γνώση και κατανόηση των 

δυνατοτήτων και περιορισμών της μεθόδου. Επομένως, είναι σημαντικό πριν από την παρουσίαση 

της μεθοδολογίας να καταγραφούν οι στόχοι της συγκεκριμένης έρευνας, που θα βοηθήσουν στην 

εξαγωγή και αξιολόγηση των συμπερασμάτων. Οι στόχοι διακρίνονται σε γενικούς και ειδικούς 

(σχήμα 7.1). Οι γενικοί στόχοι αναφέρονται στην αναγνώριση και ανάλυση των αντιλήψεων και 
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απαιτήσεων των συμμετοχόντων ως προς τη χρήση εταιρικών διαφημιστικών ιστοσελίδων, 

δεδομένου ότι καταγράφονται ελάχιστες παρόμοιες έρευνες στην ελληνική πραγματικότητα. Οι 

ειδικοί στόχοι προκύπτουν από την υιοθέτηση του θεωρητικού πλαισίου που προτείνεται στα 

πλαίσια της διατριβής και αναφέρονται στην ανάλυση και αξιολόγηση των παραγόντων–κριτηρίων 

που περιλαμβάνει. 

Γενικοί Στόχοι

Ειδικοί Στόχοι

• αναγνώριση επιπέδου 
χρήσης εταιρικών 
ιστοσελίδων

• καταγραφή τάσεων και κινήτρων 
επισκεψιμότητας και 
επανεπισκεψιμότητας

• προτεραιότητες σε σχέση με 
προδιαγραφές

• καταγραφή αναγκών και 
επιθυμιών σε σχέση με τους 
παράγοντες του μοντέλου

• αναγνώριση συμμετοχής και 
συνεισφοράς των παραγόντων στα 
αποτελέσματα της διαφήμισης

• αξιολόγηση σχέσεων μεταξύ 
παραγόντων και αποτελεσμάτων

• διαφοροποιήσεις μεταξύ 
ιστοσελίδων διαφορετικής 
στρατηγικής μηνύματος

Προτεινόμενο Μοντέλο

Χρήση Ιστοσελίδων

 
Σχήμα 7.1 Στόχοι Πρωτογενούς έρευνας 

Συγκεκριμένα, οι γενικοί στόχοι περιλαμβάνουν: 

 την αναγνώριση του επιπέδου χρήσης διαφημιστικών ιστοσελίδων από τους συμμετέχοντες 

και την αξιολόγηση της εμπειρίας τους σε σχέση με την πλοήγησή τους σε ιστοσελίδες αυτής της 

μορφής 

 την αναγνώριση των αναγκών και επιθυμιών των συμμετοχόντων σε σχέση με 

συγκεκριμένες διαδικασίες, στα πλαίσια της επίσκεψής τους σε ιστοσελίδες διαφημιστικού 

περιεχομένου 

 την καταγραφή των τάσεων και κινήτρων των συμμετοχόντων σε σχέση με την 

επισκεψιμότητα εταιρικών διαφημιστικών ιστοσελίδων 

 την καταγραφή των προτεραιοτήτων τους σε σχέση με τις προδιαγραφές που πρέπει να 

καλύπτουν οι εταιρικές ιστοσελίδες εμπορικού ή διαφημιστικού χαρακτήρα. 
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Όσον αφορά στους ειδικούς στόχους, που εξυπηρετούν την εμπειρική δοκιμή του προτεινόμενου 

μοντέλου, αυτοί περιλαμβάνουν: 

 την καταγραφή της συμπεριφοράς και των αναγκών των συμμετοχόντων σε σχέση με 

συγκεκριμένους παράγοντες που περιλαμβάνονται στο μοντέλο 

 την αναγνώριση της συμμετοχής και συνεισφοράς των παραγόντων του προτεινόμενου 

μοντέλου στη διαμόρφωση των ενδιάμεσων και τελικών αποτελεσμάτων της διαφήμισης βάσει 

των αντιλήψεων των συμμετοχόντων 

 την αναγνώριση τυχόν σχέσεων μεταξύ των παραγόντων-κριτηρίων του προτεινόμενου 

μοντέλου 

 την αναγνώριση των σχέσεων μεταξύ των ενδιάμεσων και τελικών αποτελεσμάτων που 

χρησιμοποιούνται στο μοντέλο 

 την καταγραφή των διαφοροποιήσεων που μπορεί να προκύψουν από την εφαρμογή του 

θεωρητικού μοντέλου σε εταιρικές ιστοσελίδες που υιοθετούν διαφορετική στρατηγική 

μηνύματος 

Σε πολλές έρευνες, οι ακαδημαϊκοί τη διαφήμισης υιοθετούν υποθέσεις σε σχέση με την αξία ή τις 

σχέσεις παραγόντων και προσανατολίζουν την έρευνά τους στην επαλήθευση ή όχι των 

συγκεκριμένων υποθέσεων (Coyle & Thorson, 2001; Goldsmith and Lafferty, 2002; Dahlen et al, 

2003). Με αυτό τον τρόπο συγκεκριμενοποιούν τους στόχους της έρευνας και προσανατολίζονται 

στην υιοθέτηση συγκεκριμένων μεθόδων ανάλυσης δεδομένων που θα συμβάλλουν στην εξαγωγή 

συγκεκριμένων συμπερασμάτων. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης διατριβής δεν χρησιμοποιήθηκε η 

μεθοδολογία των υποθέσεων κυρίως για τους παρακάτω λόγους: 

 οι γενικοί στόχοι της έρευνας που αφορούν στην αξιολόγηση του επιπέδου χρήσης 

ιστοσελίδων αυτής της μορφής προϋποθέτουν την εκτενή επεξεργασία και ανάλυση όλων των 

δεδομένων που θα προκύψουν από την έρευνα  

 στο προτεινόμενο μοντέλο περιλαμβάνονται παράγοντες οι οποίοι δεν έχουν μελετηθεί στο 

παρελθόν σε σχέση με τα διαφημιστικά αποτελέσματα και η υιοθέτηση συγκεκριμένων 

υποθέσεων θα ήταν περισσότερο αποτέλεσμα υποκειμενικής κρίσης που ενδεχομένως να 

οδηγούσε σε περιορισμένα ή λάθος αποτελέσματα 

 δεν υπάρχει το θεωρητικό υπόβαθρο που θα υποστηρίξει την υιοθέτηση συγκεκριμένων 

υποθέσεων, καθώς δεν καταγράφονται έρευνες που να αφορούν στη χρήση εταιρικών 

διαφημιστικών ιστοσελίδων από το ελληνικό κοινό. 

Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι το προτεινόμενο μοντέλο επιχειρεί να διερευνήσει τη 

συνεισφορά παραγόντων και διαδικασιών σχεσιακού μάρκετινγκ στην αποτελεσματικότητα των 
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εταιρικών διαφημιστικών ιστοσελίδων. 

 

7.2 Μεθοδολογία 

Στις ενότητες που ακολουθούν περιγράφονται η διαδικασία και μεθοδολογία της έρευνας, και 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη ανάλυση δεδομένων με τη χρήση 

συγκεκριμένης στατικής μεθόδου και από την  ερμηνεία στατιστικών πινάκων.  

 

7.2.1 Σύνταξη Ερωτηματολογίου 

Η σύνταξη του ερωτηματολογίου έγινε σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς στόχους της έρευνας 

που παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη ενότητα. Το ερωτηματολόγιο που παρουσιάζεται 

ολοκληρωμένο στο παράρτημα Α (σελ.), περιλαμβάνει συνολικά τριάντα επτά (37) ερωτήσεις και θα 

μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως ερωτηματολόγιο σε βάθος, καθώς στην ουσία υποκαθιστά μια 

συνέντευξη σε βάθος με κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά. Αποτελείται από δύο μέρη (πίνακας 7.1). 

Στο πρώτο μέρος περιλαμβάνονται ερωτήσεις που αναφέρονται στους παράγοντες κριτήρια του 

προτεινόμενου μοντέλου σε σχέση με την πλοήγηση των συμμετοχόντων στην ιστοσελίδα, ενώ στο 

δεύτερο μέρος περιλαμβάνονται ερωτήσεις που αναφέρονται στα επιθυμητά αποτελέσματα 

διαφήμισης που χρησιμοποιεί το μοντέλο, προκειμένου να αξιολογήσει τη σημασία και συμμετοχή 

των παραγόντων στη διαμόρφωσή τους. 

ΔΟΜΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

ΜΕΡΟΣ Α: ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΜΑΔΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 

ΠΛΟΗΓΗΣΗ 3 

ΕΠΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ 4 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ / ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 5 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ 
ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 6 

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ 7 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ-ΠΕΛΑΤΩΝ 8 
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ΜΕΡΟΣ Β: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ / ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ/ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 9 

ΠΡΟΘΕΣΗ / ΚΙΝΗΤΡΑ 
ΕΠΑΝΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ 10 

ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
11 

ΠΡΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ "ΑΠΟ 
ΣΤΟΜΑ ΣΕ ΣΤΟΜΑ" 12 

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 13 

Πίνακας 7.1 Δομή Ερωτηματολογίου 

Συγκεκριμένα, το πρώτο μέρος αποτελείται από οκτώ (8) ομάδες ερωτήσεων. Κάθε ομάδα 

ερωτήσεων αναφέρεται σε έναν συγκεκριμένο παράγοντα του μοντέλου και επιχειρεί να καταγράψει 

τις ακόλουθες πληροφορίες: 

 τη συμπεριφορά ή τις ενέργειες των συμμετεχόντων σε σχέση με στοιχεία και διαδικασίες 

που χαρακτηρίζουν τον παράγοντα-κριτήριο (που προέκυψαν από την ανάλυση των κριτηρίων 

στο κεφάλαιο 6ο )  

 τις προθέσεις και διαθέσεις σε σχέση με συγκεκριμένες διαδικασίες σε μια μελλοντική τους 

επίσκεψη στην ιστοσελίδα  

 την άποψη των συμμετεχόντων για την απόδοση της ιστοσελίδας σε σχέση με το 

συγκεκριμένο κριτήριο (βαθμός ικανοποίησης) 

Στο δεύτερο μέρος περιλαμβάνονται ερωτήσεις που καταγράφουν τα αποτελέσματα που προέκυψαν 

από την έκθεση των συμμετεχόντων στη συγκεκριμένη μορφή διαφήμισης (την πλοήγησή τους σε 

συγκεκριμένη εταιρική διαφημιστική ιστοσελίδα). Συγκεκριμένα, επιχειρείται να ερμηνευτούν οι 

απαντήσεις στα συγκεκριμένα ερωτήματα σε σχέση με: 

  την άμεση συμμετοχή και συνεισφορά των παραγόντων στη διαμόρφωση της «στάσης 

απέναντι στην ιστοσελίδα» 

 την έμμεση επίδραση των παραγόντων στη διαμόρφωση των τελικών αποτελεσμάτων 

διαφήμισης (π.χ. «στάση απέναντι στο προϊόν») 

 τη θετική ή αρνητική σχέση μεταξύ ενδιάμεσων και  πρωταρχικών ή τελικών 
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αποτελεσμάτων διαφήμισης 

Το ερωτηματολόγιο συντάχθηκε με τρόπο που να επιτρέπει τη χρήση και εφαρμογή του σε κάθε 

οποιαδήποτε εταιρική ιστοσελίδα διαφημιστικού περιεχομένου, και δεν αποτελεί εξειδικευμένη 

προσαρμογή μόνο για τις δύο ιστοσελίδες που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα και παρουσιάζονται 

παρακάτω. 

 

7.2.2 Επιλογή Δείγματος 

Εκατόν εξήντα (160) τελειόφοιτοι και μεταπτυχιακοί φοιτητές του τμήματος Εφαρμοσμένης 

Πληροφορικής του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας αποτέλεσαν το δείγμα της πρωτογενούς έρευνας 

(πίνακας 7.2). Η συμμετοχή φοιτητών σε πρωτογενείς έρευνες που αφορούν στο μάρκετινγκ, τη 

διαφήμιση και τη χρήση του Διαδικτύου είναι μια πρακτική που υιοθετείται πολύ συχνά από τον 

ακαδημαϊκό χώρο.  Ειδικότερα, όσον αφορά στις έρευνες με αντικείμενο την αξιολόγηση και τη 

μέτρηση αποτελεσματικότητας εταιρικών ιστοσελίδων διαφημιστικού ή εμπορικού χαρακτήρα, κατά 

πλειοψηφία χρησιμοποιούνται προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί φοιτητές, προκειμένου να καταλήξουν 

σε συμπεράσματα καταναλωτικής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο που αναφέρονται στον μέσο χρήστη 

του Διαδικτύου (Chen & Wells, 1999; Korgaonkar & Wolin, 1999; Parsons et al, 2000; Coyle & 

Thorson, 2001; Goldsmith & Lafferty, 2002; Zhou & Bao, 2002; Macias, 2003; Liu, 2003; Lee & 

Lin, 2005; Lee et al, 2005 ) 

Γενικά Στοιχεία Δείγματος 

Βασικό Κριτήριο Συμμετοχής: 
Τελειόφοιτοι και μεταπτυχιακοί φοιτητές του 
Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

Βασική Ιδιότητα: Πολύ καλή χρήση Διαδικτύου 

Αριθμός Συμμετεχόντων: 160 

Αριθμός τελειόφοιτων: 119 

Αριθμός Φοιτητών Μεταπτυχιακού 21 

Αριθμός Υποψήφιων Διδακτόρων 20 

Ηλικία: 21 - 30 ετών 

73 Άνδρες 
Φύλο: 

87 Γυναίκες 

Πίνακας 7.2 Γενικά Στοιχεία Δείγματος 
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Η επιλογή φοιτητών του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής στη συγκεκριμένη έρευνα 

βασίστηκε στα ακόλουθα: 

• οι φοιτητές σύμφωνα με παλαιότερες έρευνες μπορούν υπό προϋποθέσεις να 

χρησιμοποιηθούν ως υποκατάστατα των καταναλωτών σε έρευνες μάρκετινγκ και 

διαφήμισης, κυρίως όσον αφορά στην αναγνώριση της στάσης απέναντι στη διαφήμιση και 

στην καταγραφή συγκεκριμένων στοιχειών καταναλωτικής συμπεριφοράς (Hampton, 1979; 

Yavas, 1994) 

• λόγω της παρατεταμένης χρήση Διαδικτύου (την οποία επιτρέπουν οι υποδομές και 

ταχύτητες των πανεπιστημίων και η χρήση του Διαδικτύου για ερευνητικούς σκοπούς), οι 

φοιτητές αποτελούν σημαντικό και αξιόπιστο υπόβαθρο για τη μελέτη της καταναλωτικής 

συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (Rosner, 1996; Korgaonkar & Wolin, 1999; Zhou & Bao, 

2002) 

• σύμφωνα με την «Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας» που 

πραγματοποιήθηκε το 2005 από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΣΥ, 2005), ο μέσος 

Έλληνας χρήστης του Διαδικτύου είναι ηλικίας 16-34, απόφοιτος λυκείου ή ανώτατης και 

ανώτερης εκπαίδευσης και εργαζόμενος, με κύριο λόγο πρόσβασης στο Διαδίκτυο την 

αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες. Επομένως, οι τελειόφοιτοι και 

μεταπτυχιακοί φοιτητές καλύπτουν τα βασικά χαρακτηριστικά του προφίλ του Έλληνα 

χρήστη. 

• οι φοιτητές του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής έχουν σημαντική εμπειρία στη 

χρήση του Διαδικτύου, ενώ είναι εξοικειωμένοι με όρους πλοήγησης και λειτουργίας 

εμπορικών ιστοσελίδων. 

 

7.2.3 Επιλογή – Παρουσίαση Ιστοσελίδων 

Στις ακαδημαϊκές έρευνες που καταγράφονται στη βιβλιογραφία με αντικείμενο μελέτης την 

αποτελεσματικότητα εταιρικών ιστοσελίδων διαφημιστικού ή εμπορικού χαρακτήρα, ακολουθούνται 

δύο πρακτικές όσον αφορά στα διαφημιστικά «ερεθίσματα» στα οποία εκτίθενται οι συμμετέχοντες 

κατά την πρωτογενή έρευνα. Η πρώτη αναφέρεται στην ανάπτυξη ιστοσελίδων από τους ίδιους τους 

ερευνητές, ενώ η δεύτερη στη χρήση εταιρικών ιστοσελίδων σε λειτουργία. Η πρώτη 

χρησιμοποιείται κυρίως όταν οι ερευνητές επιθυμούν να ελέγξουν συγκεκριμένους παράγοντες όπως 

είναι η πλοηγησιμότητα, ο σχεδιασμός, η αισθητική, στοιχεία αλληλεπίδρασης κ.α.(Raman & 

Leckenby, 1998; Coyle & Thorson, 2001; McMillan & Hwang, 2002; Macias, 2003), αξιολογώντας 

το βαθμό συμμετοχής και συνεισφοράς τους στη διαμόρφωση δεικτών αποτελεσματικότητας, βάσει 
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των αντιδράσεων του κοινού στα συγκεκριμένα «ερεθίσματα». Η συγκεκριμένη μέθοδος δίνει τη 

δυνατότητα στον ερευνητή να απομονώσει τους συγκεκριμένους παράγοντες και να εμβαθύνει στην 

μελέτη και αξιολόγησή τους. Ωστόσο, είναι πολλοί αυτοί που διαφωνούν με τη συγκεκριμένη 

πρακτική υποστηρίζοντας ότι πολλές από τις ιστοσελίδες που αναπτύσσονται δεν ανταποκρίνονται 

στις προδιαγραφές και τα πρότυπα των εταιρικών ιστοσελίδων σε λειτουργία. Επιπλέον, θεωρούν ότι 

η συγκεκριμένη μέθοδος μπορεί να κατευθύνει τις αντιδράσεις του κοινού που συμμετέχει στην 

έρευνα καθώς ο σχεδιασμός των ιστοσελίδων δίνει έμφαση ή «υπερτονίζει» τα στοιχεία εκείνων των 

παραγόντων που εξετάζονται κάθε φορά. 

Η μέθοδος χρήσης εταιρικών ιστοσελίδων σε λειτουργία στο Διαδίκτυο ως διαφημιστικά 

«ερεθίσματα» κατά την έρευνα, υιοθετήθηκε από πολλούς στον ακαδημαϊκό χώρο ως βέλτιστη λύση 

για μετρήσεις αποτελεσματικότητας ιστοσελίδων (Chen & Wells, 1999; Chen et al, 2002; Liu, 2003; 

Dahlen at al, 2003a), καθώς θεωρούν ότι αυξάνουν την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων σε σχέση με 

το περιβάλλον πλοήγησης που διαμορφώνουν (Bruner & Kumar, 2000). Η πρακτική αυτή 

προϋποθέτει την ορθότητα στην επιλογή της ιστοσελίδας (ως αντιπροσωπευτικής τους είδους που 

εξετάζεται), καθώς και την εκτεταμένη μελέτη και χρήση της πριν από την έρευνα. 

Στη συγκεκριμένη έρευνα υιοθετήθηκε η δεύτερη πρακτική κυρίως για τους παρακάτω λόγους: 

1. ο έλεγχος του προτεινόμενου θεωρητικού μοντέλου απαιτεί την εξέταση πολλών 

παραγόντων και την αναγνώριση συσχετισμών σε σχέση με συγκεκριμένα αποτελέσματα. 

Αυτό σημαίνει ότι η απομόνωση των παραγόντων που εξυπηρετεί η ανάπτυξη πειραματικών 

και δοκιμαστικών ιστοσελίδων δεν ενδείκνυται για την εξαγωγή των επιθυμητών 

αποτελεσμάτων 

2. θεωρήθηκε ότι η επιλογή αντιπροσωπευτικών διαφημιστικών ιστοσελίδων προϊόντων ή 

επιχειρήσεων οικείων και γνωστών στους συμμετέχοντες, θα δημιουργούσε επιπλέον 

ενδιαφέρον κατά την πλοήγησή τους στις συγκεκριμένες ιστοσελίδες 

Επιπλέον, κρίθηκε απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν δύο εταιρικές διαφημιστικές ιστοσελίδες, 

αντιπροσωπευτικές των δύο βασικών κατηγοριών ιστοσελίδων διαφημιστικού χαρακτήρα (όπως 

αυτές παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 3). Συγκεκριμένα, επιλέχτηκε μια διαφημιστική ιστοσελίδα 

πληροφοριακού χαρακτήρα και μία διαφημιστική ιστοσελίδα «προβολής εικόνας». Στον πίνακα που 

ακολουθεί περιγράφονται συνοπτικά οι δύο ιστοσελίδες προκειμένου να δοθεί μια ολοκληρωμένη 

εικόνα των διαδικτυακών τόπων που επιλέχθηκαν σε σχέση με τα κριτήρια του προτεινόμενου 

μοντέλου (πίνακας 7.3). 
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Ιστοσελίδα 

«Α» 

Ιστοσελίδα 
«Β» 

Κατηγορία Επιχείρησης Ελληνική Πολυεθνική 

Μέγεθος Επιχείρησης Μεγάλη Μεγάλη 

Είδος Προϊόντος Προϊόν Διατροφής 
(σοκολάτες) 

Προϊόντα Υψηλής 
Τεχνολογίας 

Κατηγορία Προϊόντος 
Ευρείας Κατανάλωσης 

(low-involvement Product) 
Επιλογής (high-

Involvement Product) 

Χαρακτηριστικά Εταιρικής Ιστοσελίδας 

Κατηγορία Ιστοσελίδας 
Ιστοσελίδα «Προβολής 

Εικόνας Προϊόντος» (Brand 
Image Advertising Web 

Site) 

Εταιρική Ενημερωτική 
Ιστοσελίδα (Informative 
Advertising Web Site) 

Πολική Προβολής μέσω Ιστοσελίδας Ψυχαγωγία Πληροφόρηση & 
Εξυπηρέτηση Πελατών 

Πρακτικές Εταιρικής Ιστοσελίδας σε σχέση με τα κριτήρια του Προτεινόμενου Μοντέλου 

Κριτήριο Πρακτικές / Στοιχεία Ιστοσελίδα «Α» Ιστοσελίδα «Β» 
Πληροφορίες για την 

Επιχείρηση ΝΑΙ ΝΑΙ 

Πληροφορίες για τα 
προϊόντα ΝΑΙ ΝΑΙ 

Διαφημιστικό 
Περιεχόμενο Παρουσίαση 

Προϊόντων με τη 
χρήση 

οπτικοακουστικών 
μέσων 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

Επικοινωνία Μάρκας 

iΧρήση Λογότυπου 
Προϊόντος & iΣυμφωνία 

Χρωμάτων με τη 
συσκευασία 

Χρήση Λογότυπου 
Επιχείρησης Ποιότητα 

Διαφημιστικού 
Μηνύματος Συμφωνία με 

Διαφημίσεις στα 
παραδοσιακά Μέσα 

Χρήση & Υιοθέτηση 
Στοιχείων Τηλεοπτικών 

Διαφημίσεων 

Ομοιότητες με Έντυπους 
Καταλόγους της εταιρίας 

Παροχή Πολλαπλών 
Καναλιών 

Επικοινωνίας 
ΝΑΙ ΝΑΙ 

Επικοινωνία 
Επικοινωνία σε 

Πραγματικό Χρόνο ΟΧΙ ΝΑΙ 

Έρευνα Αγοράς ΝΑΙ ΝΑΙ 

Επανατροφοδότηση Πολιτική Διαχείρισης 
Παραπόνων 

Έτοιμες Φόρμες 
Παραπόνων 

Έτοιμες Φόρμες 
Παραπόνων 

 

Εξυπηρέτηση 
Επισκεπτών / 
Πελατών 

Υπηρεσίες πριν από 
την Πώληση Συλλογή Πληροφοριών 

iΣυλλογή πληροφοριών 
iΑναζήτηση Προϊόντων 
iΣυγκρίσεις Προϊόντων 
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Υπηρεσίες μετά την 
Πώληση ΟΧΙ 

iΟδηγίες Χρήσης 
iΥποστήριξη 

λειτουργίας Προϊόντων Εξυπηρέτηση 
Επισκεπτών / 
Πελατών Επίλυση 

Προβλημάτων 
Πλοήγησης 

ΟΧΙ ΝΑΙ 

Πλοήγηση 
Χρήση Βασικών 
Μηχανισμών 
Πλοήγησης 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

Χρήση 
Οπτικοακουστικών 

Μέσων 
ΝΑΙ ΝΑΙ Αισθητική / 

Σχεδίαση 
Χρήση Χρωμάτων ΝΑΙ Ναι 
Επικοινωνία σε 

πραγματικό Χρόνο ΟΧΙ ΝΑΙ 

Έλεγχος 
Διαφημιστικού 
Περιεχομένου 

ΟΧΙ ΝΑΙ Αλληλεπίδραση 

Ψυχαγωγία iΗλεκτρονικά Παιχνίδια 
iΔιαγωνισμοί ΟΧΙ 

Πίνακας 7.3 Παρουσίαση Διαφημιστικών Ιστοσελίδων – «ερεθισμάτων» 

 

7.2.4 Περιγραφή Διαδικασίας 

Η ενημέρωση των φοιτητών για τη διεξαγωγή της έρευνας έγινε κατά τη διάρκεια μαθημάτων του 

τελευταίου έτους και του μεταπτυχιακού, καθώς και. με την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Οι 

φοιτητές που επιθυμούσαν να συμμετάσχουν στην έρευνα συμπλήρωσαν ένα έντυπο με τα στοιχεία 

τους (ονοματεπώνυμο, έτος σπουδών, ηλεκτρονική διεύθυνση) και ενημερώθηκαν στη συνέχεια για 

την ημέρα και την ώρα της συμμετοχής τους. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο 

«Επιχειρηματικής Πληροφορικής» του 1ου Ορόφου του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής με 

τη χρήση προσωπικών υπολογιστών και ταχύτητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο «T3», κατά το διάστημα 

Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του 2006.  

Οι φοιτητές χωρίστηκαν σε ομάδες πέντε (5) ατόμων. Κατά την άφιξή τους στο εργαστήριο 

ενημερώθηκαν προφορικά για το σκοπό της έρευνας, ενώ τους ζητήθηκε να αναγνώσουν την πρώτη 

σελίδα του ερωτηματολογίου που περιέγραφε τα βήματα που έπρεπε να ακολουθήσουν. Σε κάθε 

περίπτωση απαντήθηκαν ερωτήματα και δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινίσεις, πριν από την έναρξη 

της διαδικασίας. Στη συνέχεια, ο επιβλέπων της διαδικασίας υποδείκνυε σε κάθε συμμετέχοντα την 

ιστοσελίδα στην οποία έπρεπε να πλοηγηθεί για τουλάχιστον πέντε (5) λεπτά. Μετά το τέλος της 

πλοήγησής τους, οι συμμετέχοντες προχωρούσαν στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Με την 

παράδοση του ερωτηματολογίου, ο επιβλέπων αφού ήλεγχε ότι το ερωτηματολόγιο είχε 

συμπληρωθεί σωστά και ολοκληρωμένα, ευχαριστούσε τον συμμετέχοντα για τη συνδρομή του πριν 

από την αποχώρησή του. 
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Θα πρέπει να επισημανθεί ότι δεν προέκυψαν σημαντικά προβλήματα κατά τη διεξαγωγή της 

έρευνας. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω της ασυνέπειας των φοιτητών να παραστούν στο 

χρόνο και την ημερομηνία που είχαν προκαθοριστεί, η έρευνα διήρκεσε περισσότερο από τον 

αναμενόμενο χρόνο. Επιπλέον, είναι σημαντικό να καταγραφεί ότι στην πλειοψηφία τους οι φοιτητές 

πλοηγήθηκαν στην ιστοσελίδα περισσότερο από τον προαπαιτούμενο χρόνο των πέντε λεπτών, ενώ 

δεν ζητήθηκαν διευκρινίσεις κατά την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. 

 

7.2.5 Μέθοδος Παραγοντικής Ανάλυσης Αντιστοιχιών 

Για την ανάλυση δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της Παραγοντικής Ανάλυσης Αντιστοιχιών 

(ΠAΑ). Πρόκειται για μια από τις μεθόδους παραγοντικής ανάλυσης (ΠΑ), η οποία χρησιμοποιείται 

για τη στατιστική επεξεργασία και ανάλυση πινάκων δεδομένων που αναφέρονται σε ένα σύνολο 

ποιοτικών μεταβλητών. Η Παραγοντική Ανάλυση χρησιμοποιείται στην έρευνα της διαφήμισης με 

αντικείμενο τη μέτρηση αποτελεσματικότητας ως μέθοδος ανάλυσης δεδομένων, καθώς επιτρέπει 

την ανάλυση πολυμεταβλητών φαινομένων, όπως είναι τα αποτελέσματα της διαφήμισης. 

Συγκεκριμένα, σκοπός της συγκεκριμένης μεθοδολογίας είναι «η αναλυτική περιγραφή πινάκων 

δεδομένων που αναφέρονται σε ποιοτικές μεταβλητές, ώστε να καθίσταται εύκολη η ερμηνεία τους 

και η εξαγωγή συμπερασμάτων χωρίς καμία a priori υπόθεση ή περιορισμό» (Παπαδημητρίου, 

2006).  

Η επιλογή της συγκεκριμένης μεθόδου έγινε για τους παρακάτω λόγους: 

• η ΠAΑ ενδείκνυται για την ανάλυση πινάκων μεγάλων διαστάσεων (Παπαδημητρίου, 2006). 

Από τη σύνταξη του ερωτηματολογίου και το πλήθος των κριτηρίων (παραγόντων) υπό 

εξέταση, είναι φανερό ότι θα προκύψουν πίνακες δεδομένων μεγάλων διαστάσεων, 

• η ΠAΑ επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων χωρίς εκ των προτέρων υποθέσεις 

(Παπαδημητρίου, 2006). Με αυτό τον τρόπο εξυπηρετείται ο βασικός σκοπός του ελέγχου του 

προτεινόμενου μοντέλου, ο οποίος δεν βασίζεται σε προκαθορισμένες ερευνητικές υποθέσεις 

αλλά στην αναγνώριση άγνωστων σχέσεων και συσχετισμών μεταξύ των ποιοτικών 

μεταβλητών που μελετώνται, 

• η συγκεκριμένη μέθοδος επιτρέπει την οπτικοποίηση της ενδογενούς δομής των δεδομένων 

με τη χρήση γεωμετρικών αναπαραστάσεων, που θα αναδείξουν την ύπαρξη σχέσεων, τάσεων, 

έντονων ομοιοτήτων και διαφοροποιήσεων (Παπαδημητρίου, 2006; Μάρκος, 2006), μεταξύ 

των κριτηρίων και των αποτελεσμάτων διαφήμισης που αποτελούν τις βασικές μεταβλητές της 

συγκεκριμένης έρευνας  

Η εφαρμογή της μεθόδου έγινε σε Πίνακες Συμπτώσεων Απολύτων Συχνοτήτων (Πίνακες Burt) με 
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τη χρήση του Λογισμικού CHIC Analysis (Μάρκος, 2006). Το συγκεκριμένο λογισμικό που 

αναπτύχθηκε στα πλαίσια εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής του Τμήματος (Μάρκος, 2006), 

συνδυάζει τις δυνατότητες γραφικών της Delphi , τις υπολογιστικές δυνατότητες του MATLAB 

(μαθηματική γλώσσα προγραμματισμού), και ενσωματώνει αποτελέσματα άλλων λογισμικών (π.χ. 

SPSS κ.α.). Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται επί των παραγοντικών αξόνων, των παραγοντικών 

επιπέδων και των πινάκων αποτελεσμάτων.  

 

7.3 Ανάλυση – Παρουσίαση Αποτελεσμάτων 

Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της περιγραφικής στατιστικής με την 

δημιουργία και ερμηνεία Πινάκων Συμπτώσεων Απολύτων Συχνοτήτων και με την εφαρμογή της 

Παραγοντικής Ανάλυσης Αντιστοιχιών σε συγκεκριμένους πίνακες. Η παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων θα γίνει με τέσσερις τρόπους: 

1. αρχικά, γίνεται μια καταγραφή των απαντήσεων των 160 συμμετοχόντων ανεξάρτητα από 

την ιστοσελίδα στη οποία πλοηγήθηκαν με την ανάγνωση και ερμηνεία του Πίνακα 

Συμπτώσεων Απολύτων Συχνοτήτων (ενότητα 7.3.1). Στόχος είναι η καταγραφή της 

συμπεριφοράς των συμμετοχόντων ως επισκεπτών διαφημιστικών ιστοσελίδων και η 

αναγνώριση κοινών τάσεων και αντιλήψεων σε σχέση με τους παράγοντες-κριτήρια του 

προτεινόμενου μοντέλου, 

2. ακολουθεί η παράλληλη παρουσίαση των απαντήσεων των συμμετοχόντων που 

πλοηγήθηκαν στην ιστοσελίδα Α και των συμμετοχόντων για την ιστοσελίδα Β με την 

ανάγνωση και μελέτη των πινάκων συμπτώσεων απόλυτων συχνοτήτων που προέκυψαν από 

τις απαντήσεις και των δύο ομάδων των ερωτηθέντων (ενότητα 7.3.2). Με αυτό τον τρόπο 

θα αναγνωρισθούν τυχόν διαφοροποιήσεις στις απαιτήσεις και αντιλήψεις των ερωτηθέντων 

σε σχέση με τους υπό εξέταση παράγοντες και την επίδραση των τελευταίων στους δείκτες 

αποτελεσματικότητας, 

3. στη συνέχεια ακολουθεί η καταγραφή σχέσεων μεταξύ απαντήσεων για την αναγνώριση 

συσχετισμών μεταξύ των παραγόντων-κριτηρίων και των δεικτών αποτελεσματικότητας του 

προτεινόμενου μοντέλου(ενότητα 7.3.3) και  

4. τέλος, παρουσιάζονται και ερμηνεύονται τα αποτελέσματα της εφαρμογής της μεθόδου της 

Παραγοντικής Ανάλυσης Αντιστοιχιών (ενότητα 7.3.4). 
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7.3.1 Καταγραφή και Ανάλυση των απαντήσεων στις ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου: 

Ακολουθεί η παρουσίαση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων στο δείγμα των 160 συμμετοχόντων και 

ανεξάρτητα από την ιστοσελίδα στην οποία πλοηγήθηκαν. Η παρουσίαση αποτελεσμάτων ακολουθεί 

το πρότυπο που εμφανίζεται στο σχήμα 7.2. 

Ομάδα ερωτήσεων  Χ

Ερώτηση Χα:

Σύντομη Καταγραφή των απαντήσεων των 
συμμετεχόντων στην ερώτηση 

Πίνακας Αποτελεσμάτων  

Ποσοστό Αριθμός Ατόμων

Σύνολο

Σχόλιο Ερευνητή για τις απαντήσεις στην ερώτηση Χα
Ενημερώθηκα για τα προϊόντα της επιχείρησης:

ΌΧΙ 1%

ΝΑΙ 99%

Γράφημα

Σχόλιο Ερευνητή για τις απαντήσεις στην ομάδα 
ερωτήσεων Χ

 
Σχήμα 7.2 Παρουσίαση αποτελεσμάτων στο δείγμα των 160 συμμετοχόντων (ενότητα 7.3.1) 

 

Ομάδα Ερωτήσεων 1 – ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Ερώτηση 1α: Πόσο ενημερωθήκατε για τα προϊόντα της επιχείρησης; 

Με τη συγκεκριμένη ερώτηση επιχειρούμε να ελέγξουμε πόσοι από τους ερωτηθέντες επέλεξαν κατά 

την πλοήγησή τους να ενημερωθούν για τα προϊόντα της επιχείρησης, καθώς  επίσης και να 

εκτιμήσουν οι ίδιοι το επίπεδο της ενημέρωσης τους.    

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας το 57% (91 άτομα) των ερωτηθέντων απάντησαν ότι 

ενημερώθηκαν «ΠΟΛΥ» για τα προϊόντα της επιχείρησης, το 43% (68 άτομα) απάντησαν ότι 

ενημερώθηκαν «ΛΙΓΟ» και 1 άτομο δήλωσε ότι δεν ενημερώθηκε καθόλου. 
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Ενημερώθηκα για τα προϊόντα 
της επιχείρησης 

Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

«ΠΟΛΥ» 57% 91 

«ΛΙΓΟ» 42% 68 

«ΚΑΘΟΛΟΥ» 1% 1 

Σύνολο 100% 160 

Πίνακας 7.4 Επίπεδα ενημέρωσης για τα εταιρικά προϊόντα 

Το 99% των ερωτηθέντων (γράφημα 7.1) απάντησε ότι κατά τη σύντομη πλοήγησή του στην ιστοσελίδα 

επέλεξε να ενημερωθεί για τα προϊόντα της επιχείρησης. Μάλιστα, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων 

(57%) κρίνει ότι ενημερώθηκε «πολύ» για τα προϊόντα που προβάλλονται στην ιστοσελίδα. Αυτό 

σημαίνει ότι κατά την πλοήγησή τους σε μια εταιρική ιστοσελίδα διέθεσαν χρόνο για να αντλήσουν 

πληροφορίες για τα προϊόντα, χωρίς αυτό να αποτελεί το βασικό κίνητρο της επίσκεψής τους και 

ανεξάρτητα από το ενδιαφέρον τους για το είδος των προϊόντων που προβάλλονται στην ιστοσελίδα. 

Επομένως, οι πληροφορίες για τα εταιρικά προϊόντα ως βασικό συστατικό του διαφημιστικού 

περιεχομένου των ιστοσελίδων αυτής της μορφής και ανεξάρτητα από την κατηγορία του προϊόντος 

που προβάλλονται σε αυτές, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα-κριτήριο του μοντέλου, βάσει 

των επιλογών των συμμετοχόντων.  

Ενημερώθηκα για τα προϊόντα της 
επιχείρησης:

ΌΧΙ 1%

ΝΑΙ 99%

  
Γράφημα 7.1 Ενημέρωση για τα εταιρικά προϊόντα 
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Ερώτηση 1β: Πόσο ικανοποιημένοι μείνατε από την παρουσίαση των προϊόντων; 

Όσον αφορά στο βαθμό ικανοποίησης των ερωτηθέντων από την παρουσίαση των προϊόντων στις 

ιστοσελίδες των δύο εταιριών, το 68% (108 άτομα) δήλωσαν ότι είναι «ΠΟΛΥ» ικανοποιημένοι από 

την παρουσίαση, το 29% (47 άτομα) απάντησαν ότι έμειναν «ΛΙΓΟ» ικανοποιημένοι από τον τρόπο 

παρουσίασης των προϊόντων και τέλος το 3% (5 άτομα) δήλωσαν ότι δεν ικανοποιήθηκαν 

«ΚΑΘΟΛΟΥ» από την παρουσίαση των προϊόντων. 

Έμεινα ικανοποιημένος /η από την παρουσίαση 
των προϊόντων στην ιστοσελίδα: 

Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

«ΠΟΛΥ» 68% 108 

«ΛΙΓΟ» 29% 47 

«ΚΑΘΟΛΟΥ» 3% 5 

Σύνολο 100% 160 

Πίνακας 7.5 Επίπεδα ικανοποίησης από την παρουσίαση των προϊόντων  

Η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων (97%) έμεινε ικανοποιημένη από τον τρόπο παρουσίασης των 

εταιρικών προϊόντων στην ιστοσελίδα (γράφημα 7.2). Συγκεκριμένα, το 68% των ερωτηθέντων 

δήλωσε ότι έμεινε «ΠΟΛΥ» ικανοποιημένο. Ενδεχομένως η πληροφορία αυτή να έχει μεγαλύτερη αξία 

όταν διερευνήσουμε στη συνέχεια σε τι βαθμό η παρουσίαση των προϊόντων συνέβαλλε στη 

διαμόρφωση της τελικής τους άποψης για την ιστοσελίδα. Σημαντικό επίσης είναι να δούμε τις 

διαφοροποιήσεις των απαντήσεων των συμμετοχόντων σε σχέση με την ιστοσελίδα που πλοηγήθηκαν. 

 
Γράφημα 7.2 Επίπεδα ικανοποίησης από την παρουσίαση των προϊόντων 

Έμεινα ικανοποιημένος /η από την παρουσίαση 
των προϊόντων στην ιστοσελίδα:

68%

29%

OXI 3% 

NAI 97% "ΚΑΘΟΛΟΥ" 
"ΠΟΛΥ" 
"ΛΙΓΟ" 
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Ερώτηση 1γ: Τι από τα παρακάτω συνέβαλλε περισσότερο σε αυτό; 

Στην ερώτηση, ποιοι παράγοντες συνέβαλαν περισσότερο στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού 

ικανοποίησής τους από την παρουσίαση των προϊόντων, το 30% (48 άτομα) απάντησε ότι οι 

«διαθέσιμες πληροφορίες» για τα προϊόντα συνέβαλαν περισσότερο στη διαμόρφωσή της τελικής 

ικανοποίησής τους, το 19% ( 31 άτομα) απάντησε ότι η ικανοποίησή τους βασίστηκε στις «εικόνες 

και τα γραφικά» που χρησιμοποιήθηκαν για την παρουσίαση των προϊόντων και τέλος το 51% (81 

άτομα) δήλωσε ότι ο τελικός βαθμός ικανοποίησής τους από την παρουσίαση των προϊόντων των 

δύο εταιριών διαμορφώθηκε από το «συνδυασμό των εικόνων και πληροφοριών» που 

χρησιμοποιήθηκαν για την παρουσίασή τους. 

Στο βαθμό ικανοποίησής μου για την παρουσίαση 
των προϊόντων συνέβαλαν περισσότερο: 

Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

«τις διαθέσιμες πληροφορίες» 30% 48 

«τις εικόνες και τα γραφικά» 19% 31 

«τον συνδυασμό πληροφοριών και γραφικών» 51% 81 

Σύνολο 100% 160 

Πίνακας 7.6 Παράγοντες – στοιχεία παρουσίασης προϊόντων που διαμόρφωσαν τα επίπεδα 
ικανοποίησης  

Στη διαμόρφωση της άποψης και του βαθμού ικανοποίησής τους από την παρουσίαση των προϊόντων 

μόνο το 19% των ερωτηθέντων στηρίχθηκε εξ’ ολοκλήρου στις εικόνες και τα γραφικά που 

χρησιμοποιήθηκαν στην ιστοσελίδα. Για την πλειοψηφία των ερωτηθέντων (81%) οι διαθέσιμες 

πληροφορίες παίζουν σημαντικό ρόλο στην παρουσίαση των προϊόντων, ενώ η πλειοψηφία θεωρεί ότι 

ο συνδυασμός πληροφοριών και γραφικών που δίνει αντικειμενικά μια πληρέστερη εικόνα για τα 

προϊόντα συνέβαλλε σημαντικά στο βαθμό ικανοποίησής τους. Τυχόν διαφοροποιήσεις που θα 

προκύψουν από την  καταγραφή και ανάλυση των απαντήσεων των ερωτηθέντων που πλοηγήθηκαν 

στην ιστοσελίδα A και αυτών που πλοηγήθηκαν στην ιστοσελίδα Β, θα δείξουν αν η κατηγορία και το 

είδος των προϊόντων που προβάλλονται στην ιστοσελίδα επηρεάζει τις απαιτήσεις τους στον τρόπο 

παρουσίασης των προϊόντων. 
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Γράφημα 7.3 Παράγοντες – στοιχεία παρουσίασης προϊόντων που διαμόρφωσαν τα επίπεδα 

ικανοποίησης 

Ερώτηση 1δ: Πόσο ενημερωθήκατε για την επιχείρηση; 

Όσον αφορά στην ενημέρωση των ερωτηθέντων για την επιχείρηση κατά την πλοήγησή τους στην 

ιστοσελίδα, το 16% (26 άτομα) απάντησε ότι ενημερώθηκε  «ΠΟΛΥ»  για την επιχείρηση, το 50% 

(80 άτομα) ότι ενημερώθηκε «ΛΙΓΟ» για την επιχείρηση, ενώ το 34% (54 άτομα) δεν ενημερώθηκε 

«ΚΑΘΟΛΟΥ» για την επιχείρηση.  

Ενημερώθηκα για την επιχείρηση: Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

«ΠΟΛΥ» 16% 26 

«ΛΙΓΟ» 50% 80 

«ΚΑΘΟΛΟΥ» 34% 54 

Σύνολο 100% 160 

Πίνακας 7.7 Επίπεδα Ενημέρωσης για την επιχείρηση 

Ένα μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων (34%) δεν ενημερώθηκε «καθόλου» για την επιχείρηση κατά 

την πλοήγησή του στην ιστοσελίδα. Ενώ η πλειοψηφία αυτών που δήλωσαν ότι ενημερώθηκαν, κρίνουν 

ότι ενημερώθηκαν «λίγο» (γράφημα 7.4). Αυτό σημαίνει ότι κατά τη σύντομη πλοήγησή τους στην 

εταιρική ιστοσελίδα έδειξαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και διέθεσαν χρόνο προκειμένου να ενημερωθούν 

για τα προϊόντα της επιχείρησης, ενώ η πλειοψηφία των ερωτηθέντων έδειξε λιγότερο ενδιαφέρον και 

πολλοί ήταν αυτοί που δε διέθεσαν καθόλου χρόνο για την ενημέρωσή τους για την επιχείρηση .  

Στη διαμόρφωση του βαθμού ικανοποίησής μου για την 
παρουσίαση των προϊόντων συνέβαλαν περισσότερο: 

30% 

19%

51% 

"ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ" "ΕΙΚΟΝΕΣ & ΓΡΑΦΙΚΑ" "ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & ΕΙΚΟΝΩΝ"
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Ενημερώθηκα για την επιχείρηση:

"ΠΟΛΥ" 16%

"ΛΙΓΟ" 50%

"ΚΑΘΟΛΟΥ" 
34%

 
Γράφημα 7.4 Επίπεδα Ενημέρωσης για την επιχείρηση 

Ερώτηση 1ε: Ποια από τις παρακάτω πληροφορίες της επιχείρησης θεωρείτε ως σημαντικότερη 

και η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα; 

Προκειμένου να εκτιμηθεί η σημαντικότητα συγκεκριμένων πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε 

εταιρικές ιστοσελίδες διαφημιστικού ή καλύτερα η βαρύτητά τους στις αντιλήψεις του κοινού, 

ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να προσδιορίσουν το είδος της πληροφορίας που κρίνουν ότι θα 

πρέπει να υπάρχει στην ιστοσελίδα καθώς θεωρούν ότι είναι πιο σημαντικό σε σχέση με άλλα είδη 

πληροφοριών. Το 16% (26 άτομα) απάντησε ότι θεωρεί ως σημαντικότερες τις πληροφορίες που 

αναφέρονται στην «επιχειρησιακή δραστηριότητα και φιλοσοφία της επιχείρησης», το 25% (40 

άτομα) θεωρεί σημαντικότερες τις «απαραίτητες πληροφορίες για επικοινωνία» με την επιχείρηση, 

το 9% (15 άτομα) κρίνει ότι θα πρέπει πρωτίστως να περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα «δελτία 

τύπου και ανακοινώσεις για τη δραστηριότητα» της επιχείρησης, το 13% (21 άτομα) δηλώνει ότι το 

ενδιαφέρουν περισσότερο πληροφορίες που αναφέρονται στο «φιλανθρωπικό και οικολογικό έργο 

της επιχείρησης», το 18% (28 άτομα) ενδιαφέρεται να ενημερωθεί περισσότερο για τα «εργοστάσια 

και τις διαδικασίες παραγωγής των προϊόντων» της επιχείρησης και τέλος το 19% (30 άτομα) 

απάντησε ότι θεωρεί πιο σημαντική την πληροφόρησή του για τα «σημεία πώλησης των προϊόντων» 

της επιχείρησης. 

Θεωρώ ως σημαντικότερες τις πληροφορίες για: Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

Επιχειρησιακή δραστηριότητα και φιλοσοφία της 
επιχείρησης 

16% 26 

Απαραίτητες πληροφορίες για επικοινωνία 25% 40 

Δελτία τύπου και ανακοινώσεις για τη 
δραστηριότητα 

9% 15 



 

Κεφάλαιο 7ο – Ερευνητική εφαρμογή προτεινόμενου μοντέλου 420

Θεωρώ ως σημαντικότερες τις πληροφορίες για: Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

Φιλανθρωπικό και οικολογικό έργο της επιχείρησης 13% 21 

Εργοστάσια και διαδικασίες παραγωγής των 
προϊόντων 

18% 28 

Σημεία πώλησης προϊόντων 19% 30 

Σύνολο 100% 160 

Πίνακας 7.8 Επιθυμητές πληροφορίες  για την επιχείρηση 

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (63%) θεωρεί ότι στην εταιρική ιστοσελίδα θα πρέπει να 

περιλαμβάνονται πληροφορίες γενικού περιεχομένου για την επιχείρηση όπως η επιχειρησιακή 

δραστηριότητά της, η φιλοσοφία της, δελτία τύπου, οικολογικό και φιλανθρωπικό έργο της, 

πληροφορίες για τον τρόπο που κάποιος μπορεί να επικοινωνήσει με τα στελέχη και τους υπαλλήλους 

της. Το 37% προσανατολίζεται σε πληροφορίες που έχουν να κάνουν περισσότερο με τα προϊόντα της 

επιχείρησης  όπως είναι οι διαδικασίες παραγωγής και τα σημεία πώλησής τους (θα πρέπει να τονισθεί 

ότι σε καμιά από τις δύο ιστοσελίδες δε πραγματοποιούνται ηλεκτρονικές πωλήσεις). Είναι επίσης 

σημαντικό ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων (25%) θεωρεί ως απαραίτητες πληροφορίες 

αυτές για επικοινωνία με την επιχείρηση. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι  για τους καταναλωτές 

προϊόντων συγκεκριμένων επιχειρήσεων η επίσκεψη στην εταιρική ιστοσελίδα πολλές φορές αποτελεί 

το ενδιάμεσο στάδιο πριν από την επικοινωνία με την επιχείρηση ή ότι η ίδια η ιστοσελίδα αποτελεί 

κανάλι επικοινωνίας με και για την επιχείρηση (κάτι που θα φανεί ίσως πιο καθαρά από τις απαντήσεις 

σε επόμενα ερωτήματα).  

Θεωρώ ότι στην ιστοσελίδα θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται πληροφορίες για:

16%

9%

13%
18%

19%

25%

"ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ" 

"ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ &
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ"

"ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ &
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ"

" ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ"
"ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ"

"ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ"

 
Γράφημα 7.5 Επιθυμητές πληροφορίες για την επιχείρηση 
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Συνολικά όσον αφορά στην ανταπόκριση των ερωτηθέντων στο διαφημιστικό περιεχόμενο της 

ιστοσελίδας, οι ερωτηθέντες ανεξάρτητα από την ιστοσελίδα στην οποία πλοηγήθηκαν, 

ενημερώθηκαν στην πλειοψηφία τους για τα εταιρικά προϊόντα (99%) και την επιχείρηση 

(66%). Ωστόσο, είναι εμφανές ότι αυτοί που ενημερώθηκαν για τα προϊόντα που προβάλλονται 

στην ιστοσελίδα είναι περισσότεροι (σε απόλυτη και σχετική συχνότητα) από αυτούς που 

επέλεξαν να ενημερωθούν για την επιχείρηση. Επιπλέον, σύμφωνα με την κρίση τους το 

επίπεδο ενημέρωσής τους διαφοροποιείται, καθώς στην πλειοψηφία τους ενημερώθηκαν 

«πολύ» για τα προϊόντα (57%) και «λίγο» (50%) για την επιχείρηση. Θα πρέπει επίσης να 

επισημανθεί ότι μόνο ένα 3% δηλώνει ότι δεν έμεινε ικανοποιημένο από την παρουσίαση των 

προϊόντων. Το μεγαλύτερο ποσοστό (68%) έμεινε «πολύ» ικανοποιημένο και σε αυτό 

συνέβαλαν περισσότερο οι διαθέσιμες πληροφορίες (81%) με ή χωρίς τη χρήση εικόνων. 

Ωστόσο, είναι σαφής η επιλογή ενός μεγάλου ποσοστού (50%) να έχουν πληρέστερη εικόνα των 

προϊόντων με τον συνδυασμό γραφικών και πληροφοριών στην παρουσίαση των τελευταίων 

στην ιστοσελίδα. 

Ομάδα Ερωτήσεων 2 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Ερώτηση 2α: Επικοινωνήσατε με την επιχείρηση κατά τη διάρκεια της πλοήγησής σας στην 

ιστοσελίδα;  

Κατά τη διάρκεια της πλοήγησής των ερωτηθέντων στην ιστοσελίδα το 1% (2 άτομα) απάντησε ότι 

επικοινώνησε με την επιχείρηση μέσω e-mail, το 7% (11 άτομα) δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της 

επίσκεψής του «συμπλήρωσε φόρμα επικοινωνίας» που υπήρχε στην ιστοσελίδα, το 19% (30 άτομα) 

απάντησε «σε προσχεδιασμένα ερωτήματα» της επιχείρησης και το 73%  (117 άτομα) δήλωσαν ότι 

δεν επικοινώνησαν με την επιχείρηση. 

Επικοινώνησα με την επιχείρηση: Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

«Μέσω e-mail» 1% 2 

«Συμπληρώνοντας φόρμα 
επικοινωνίας που υπήρχε στην 

ιστοσελίδα» 
7% 11 

«Απαντώντας σε προσχεδιασμένα 
ερωτήματα» 

19% 30 

Δεν επικοινώνησα  73% 117 

Σύνολο 100% 160 

Πίνακας 7.9 Επίπεδα επικοινωνίας μέσω της ιστοσελίδας 
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Το 73% των ερωτηθέντων δεν επικοινώνησε με την επιχείρηση. Αυτό ενδεχομένως να είναι 

αποτέλεσμα της έλλειψης συγκεκριμένων κινήτρων από την πλευρά τους για την επίσκεψη στην 

ιστοσελίδα, όπως είναι η αναζήτηση συγκεκριμένων πληροφοριών για τα προϊόντα πριν από την αγορά, 

η εξυπηρέτηση τους μετά από την αγορά εταιρικών προϊόντων, η πρόθεση τους να περάσουν ευχάριστα 

τον ελεύθερο χρόνο τους κ.α. (γράφημα 7.6). Ωστόσο, ελλείψει κριτηρίων είναι σημαντικό το ποσοστό 

των συμμετοχόντων που τελικά επικοινώνησε με την επιχείρηση. Τέλος, είναι σημαντικό να 

επισημανθεί ότι η πλειοψηφία αυτών που «επικοινώνησαν» με την επιχείρηση το πραγματοποίησαν 

«απαντώντας σε προσχεδιασμένα» ερωτήματα κάνοντας απλά «κλικ» σε μια συγκεκριμένη επιλογή, με 

τρόπο δηλαδή που απαιτούσε τη λιγότερη δυνατή προσπάθεια και το λιγότερο δυνατό χρόνο. (γράφημα 

7.7)  

Επικοινώνησα με την επιχείρηση κατά τη διάρκεια 
της πλοήγησής μου μέσω της ιστοσελίδας:

"ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣ
Α" 27%

"ΔΕΝ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΑ

" 73%

 
Γράφημα 7.6 Επίπεδα επικοινωνίας μέσω της ιστοσελίδας 

Επικοινώνησα με την επιχείρηση:

5%

25%

70%

ΜΕΣΩ EMAIL

ΜΕ ΦΟΡΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΣ ΣΕ
ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

 

Γράφημα 7.7 Επιλεγόμενες μέθοδοι επικοινωνίας των συμμετοχόντων 
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Ερώτηση 2β: Για ποιο λόγο επικοινωνήσατε ή ενδεχομένως θα επικοινωνούσατε στο μέλλον στα 

πλαίσια επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα; 

Όσον αφορά στους λόγους για τους οποίους οι ερωτηθέντες επικοινώνησαν ή θα επικοινωνούσαν με 

την επιχείρηση, το 41% (66 άτομα) απάντησε ότι επικοινώνησε ή θα επικοινωνούσε μέσω της 

ιστοσελίδας προκειμένου να «ζητήσει επιπλέον πληροφορίες για τα προϊόντα», το 8% (12 άτομα) 

προκειμένου να «ζητήσει επιπλέον πληροφορίες για την επιχείρηση», το 5% (8 άτομα) για να 

«επιλύσει προβλήματα που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της πλοήγησής του», το 26% (41 άτομα) 

για να «δηλώσει την άποψή του για την ιστοσελίδα», το 13% (20 άτομα) προκειμένου να «δηλώσει 

την άποψή του για τα προϊόντα και την επιχείρηση» και τέλος το 8% (13 άτομα) απάντησε ότι δεν 

πρόκειται να επικοινωνήσει με την επιχείρηση μέσω της ιστοσελίδας στον μέλλον. 

Επικοινώνησα ή θα επικοινωνήσω με την 
επιχείρηση μέσω της ιστοσελίδας προκειμένου: 

Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

«να ζητήσω επιπλέον πληροφορίες για τα 
προϊόντα» 

41% 66 

«να ζητήσω επιπλέον πληροφορίες για την 
επιχείρηση» 

7% 12 

«να επιλύσω προβλήματα που αντιμετώπισα κατά 
την πλοήγησή μου» 

5% 8 

«να δηλώσω την άποψή μου για την ιστοσελίδα» 26% 41 

«να δηλώσω την άποψή  ου για τα προϊόντα και 
την επιχείρηση» 

13% 20 

«δε σκοπεύω να επικοινωνήσω» 8% 13 

Σύνολο 100% 160 

Πίνακας 7.10 Πρόθεση και κίνητρα επικοινωνίας μέσω της ιστοσελίδας 

Η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων (92%) απάντησε ότι χρησιμοποίησε ή ότι θα χρησιμοποιούσε 

την ιστοσελίδα ως μέσο επικοινωνίας με την επιχείρηση, επιβεβαιώνοντας την πρόθεση που είχε 

καταγραφεί σε προηγούμενη ερώτηση. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι εταιρικές ιστοσελίδες μπορούν να 

λειτουργήσουν ως δίαυλος επικοινωνίας με το κοινό του Διαδικτύου ή τους υποψήφιους αγοραστές της 

επιχείρησης. Επιπλέον, θα πρέπει να τονισθεί ότι βασικό κίνητρο επικοινωνίας με την επιχείρηση 

αποτελεί η πρόθεση των χρηστών της ιστοσελίδας να συλλέξουν επιπλέον πληροφορίες για τα 

προϊόντα, ενισχύοντας τον πληροφοριακό χαρακτήρα των εταιρικών ιστοσελίδων (γράφημα 7.8). 

Ωστόσο, αρκετοί είναι εκείνοι οι οποίοι θα επικοινωνούσαν προκειμένου να εκφράσουν την άποψή 

τους για την ιστοσελίδα, αλλά και για να δηλώσουν τις απόψεις τους για τα προϊόντα και την 

επιχείρηση αναδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο τη λειτουργία της ιστοσελίδας ως μέσο πραγματοποίησης 

της πολυπόθητης, για τους υπεύθυνους μάρκετινγκ, «επανατροφοδότησης». Η σύγκριση των 
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αποτελεσμάτων αυτής της ερώτησης μεταξύ αυτών που πλοηγήθηκαν στην ιστοσελίδα Α και αυτών που 

πλοηγήθηκαν στην ιστοσελίδα Β ενδεχομένως να καταγράψει διαφορές στα κίνητρα επικοινωνίας και 

χρήσης της ιστοσελίδας από τους επισκέπτες, ανάλογα με το χαρακτήρα της ιστοσελίδας και την 

κατηγορία των προϊόντων και της επιχείρησης. 

Επικοινώνησα ή θα επικοινωνήσω προκειμένου να:

7%

13%

8%

41%

26%

5%

«να ζητήσω επιπλέον
πληροφορίες για τα προϊόντα»

«να ζητήσω επιπλέον
πληροφορίες για την επιχείρηση»

«να επιλύσω προβλήματα που
αντιμετώπισα κατά την πλοήγησή
μου»
«να δηλώσω την άποψή μου για
την ιστοσελίδα»

«να δηλώσω την άποψή  μου για
τα προϊόντα και την επιχείρηση»

«δε σκοπεύω να επικοινωνήσω»

 
Γράφημα 7.8 Πρόθεση και κίνητρα επικοινωνίας μέσω της ιστοσελίδας 

Ερώτηση 2γ: Ποιες από τις παρακάτω επικοινωνιακές μεθόδους θεωρείτε ότι πρέπει να διαθέτει 

η επιχείρηση;  

Ως προς τις επικοινωνιακές μεθόδους και ενδεχομένως την προτίμησή τους για αυτές το 20% (32 

άτομα) των ερωτηθέντων απάντησε ότι η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει «επικοινωνία μέσω e-

mail), το 26% (42 άτομα) δηλώνει ότι η επιχείρηση θα πρέπει να παρέχει στους επισκέπτες της 

ιστοσελίδας «τη δυνατότητα χρήσης τηλεφώνου χωρίς χρέωση», το 31% (50 άτομα) απάντησε ότι η 

επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει «έτοιμες φόρμες επικοινωνίας» και τέλος  το 23% (36 άτομα) 

θεωρεί ότι επιχείρηση μέσω της ιστοσελίδας θα πρέπει να παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα 

«επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο». 

Θεωρώ ότι η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει: Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

«Επικοινωνία μέσω e-mail» 20% 32 

«Ανακοίνωση για δυνατότητα χρήσης τηλεφώνου 
χωρίς χρέωση» 

26% 42 



 

Κεφάλαιο 7ο – Ερευνητική εφαρμογή προτεινόμενου μοντέλου 425

Θεωρώ ότι η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει: Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

«Έτοιμες φόρμες επικοινωνίας» 31% 50 

«Επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο» 23% 36 

Σύνολο 100% 160 

Πίνακας 7.11 Προτιμήσεις σε σχέση με τις επικοινωνιακές μεθόδους 

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (74%) επέλεξε επικοινωνιακές μεθόδους πραγματοποιήσιμες μέσω 

της ιστοσελίδας και με τη χρήση υπηρεσιών και τεχνολογίας του Διαδικτύου (όπως είναι το 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και η επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο) (γράφημα 7.9). Αυτό σημαίνει 

ενδεχομένως ότι οι ερωτηθέντες αισθάνονται εξοικειωμένοι με τη χρήση των συγκεκριμένων μεθόδων 

επικοινωνίας και ότι δεν θεωρούν απαραίτητο να εγκαταλείψουν την ιστοσελίδα επιλέγοντας 

παραδοσιακά μέσα επικοινωνίας (τηλέφωνο, αλληλογραφία κ.α.). Επίσης, είναι σημαντικό ότι το 49% 

των ερωτηθέντων δείχνει να θεωρεί απαραίτητη την άμεση επικοινωνία με την επιχείρηση είτε με τη 

χρήση  τηλεφώνου χωρίς χρέωση ή με τη χρήση άλλων επικοινωνιακών μεθόδων όπως οι online 

συζητήσεις με τους υπαλλήλους της επιχείρησης. Τυχόν διαφοροποιήσεις στις απαντήσεις των 

ερωτηθέντων που πλοηγήθηκαν σε διαφορετικές ιστοσελίδες να καταγράψει διαφορετικές ανάγκες 

ανάλογα με το χαρακτήρα της ιστοσελίδας και την κατηγορία των προϊόντων που προβάλλονται σε 

αυτή. 

Θεωρώ ότι η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει:

26%

20%

31%

23%

74%

«Ανακοίνωση για δυνατότητα
χρήσης τηλεφώνου χωρίς
χρέωση»
«Επικοινωνία μέσω e-mail»

«Έτοιμες φόρμες επικοινωνίας»

«Επικοινωνία σε πραγματικό
χρόνο»

 
Γράφημα 7.9 Απαιτήσεις σε σχέση με τις επικοινωνιακές μεθόδους 
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Όσον αφορά στη διάθεση και τα κίνητρα επικοινωνίας του συγκεκριμένου κοινού με την 

επιχείρηση μέσω της ιστοσελίδας, η μεγάλη πλειοψηφία δεν επικοινώνησε κατά τη διάρκεια 

της σύντομης πλοήγησης. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση η απόκριση αυτή δε μπορεί να 

θεωρηθεί ότι εκφράζει την πρόθεση επικοινωνίας των ερωτηθέντων μέσω της ιστοσελίδας, 

καθώς η επίσκεψη τους σε αυτή έγινε στα πλαίσια μιας έρευνας και ελλείψει συγκεκριμένων 

κινήτρων που ενδεχομένως να οδηγούσαν σε αυτή την ενέργεια. Επιπλέον, είναι σημαντικό ότι 

μόνο το 8% των ερωτηθέντων αποκλείει την επικοινωνία μέσω της ιστοσελίδας στο μέλλον. 

Αναφορικά με τα κίνητρα επικοινωνίας η μεγάλη  πλειοψηφία των ερωτηθέντων (41%) κρίνει 

ότι είναι πιθανότερο να επικοινωνήσει με την επιχείρηση προκειμένου να ζητήσει επιπλέον 

πληροφορίες για τα προϊόντα, ενώ σημαντικό είναι το ποσοστό εκείνων (26%) που δηλώνει ότι 

θα χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα της επιχείρησης για να «επικοινωνήσει» την άποψή του για 

την εικόνα και τη λειτουργία της συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Όσον αφορά στις επικοινωνιακές 

μεθόδους που πρέπει να διαθέτει η ιστοσελίδα, η μεγάλη πλειοψηφία 74% επιλέγει αυτές που 

είναι πραγματοποιήσιμες μέσω της ιστοσελίδας με τη χρήση υπηρεσιών και τεχνολογίας του 

Διαδικτύου (e-mail, έτοιμες φόρμες επικοινωνίας), με σαφή προτίμηση σε αυτές που απαιτούν 

τη λιγότερη δυνατή προσπάθεια από τους ίδιους και γίνονται στο λιγότερο δυνατό χρόνο. Η 

τάση αυτή επιβεβαιώνεται από το υψηλό ποσοστό αυτών που επικοινώνησαν κατά τη διάρκεια 

της πλοήγησή τους και χρησιμοποίησαν κατά το 95% προσχεδιασμένα ερωτήματα (70%) και 

έτοιμες φόρμες επικοινωνίας (25%). 

Ομάδα Ερωτήσεων 3 - ΠΛΟΗΓΗΣΗ 

Ερώτηση 3α: Πόσο εύκολη κρίνετε την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα; 

Κατά την πλοήγησή τους στην ιστοσελίδα, το 82% (131 άτομα) των ερωτηθέντων απάντησε ότι δεν 

αντιμετώπισε προβλήματα και θεωρεί ότι η πλοήγηση στην ιστοσελίδα είναι «ΠΟΛΥ» εύκολη, το 

17% (28 άτομα) κρίνει ως «ΛΙΓΟ» εύκολη την πλοήγηση στην ιστοσελίδα, ενώ 1 άτομο απάντησε 

ότι δεν είναι «ΚΑΘΟΛΟΥ» εύκολη η πλοήγηση στην ιστοσελίδα.  

Κρίνω ότι η πλοήγησή μου στην ιστοσελίδα 
είναι: 

Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

«ΠΟΛΥ» εύκολη 82% 131 

«ΛΙΓΟ» εύκολη 17% 28 

«ΚΑΘΟΛΟΥ» εύκολη 1% 1 

Σύνολο 100% 160 

Πίνακας 7.12 Βαθμός ευκολίας πλοήγησης στην ιστοσελίδα 
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Όλοι όσοι πλοηγήθηκαν στις δύο ιστοσελίδες, εκτός από έναν, δεν αντιμετώπισαν σημαντικά 

προβλήματα στην πλοήγησή τους (γράφημα 7.10). Αυτό οφείλεται είτε στην καλή οργάνωση και δόμηση 

των πληροφοριών στην ιστοσελίδα με την αποτελεσματική χρήση πρακτικών για εύκολη πλοήγηση 

(όπως είναι το βασικό μενού επιλογών, η μηχανή αναζήτησης κ.α.), είτε στην εμπειρία των 

ερωτηθέντων στη χρήση ιστοσελίδων αυτής της μορφής. Η πληροφορία αυτή θα έχει μεγαλύτερη αξία 

όταν διερευνήσουμε στη συνέχεια σε τι βαθμό η πλοήγησή τους συνέβαλε στη διαμόρφωση της τελικής 

τους άποψης για την ιστοσελίδα.  

Κρίνω ότι η πλοήγησή μου ήταν:

99%

1%

εύκολη
«ΚΑΘΟΛΟΥ» εύκολη

 
Γράφημα 7.10 Βαθμός ευκολίας πλοήγησης στην ιστοσελίδα 

Ερώτηση 3β: Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες θεωρείτε ότι συνέβαλλε περισσότερο σε 

αυτό; 

Από τους ερωτηθέντες ζητήθηκε αφού αξιολογήσουν τις εναλλακτικές στοιχείων και εφαρμογών 

πλοήγησης να προσδιορίσουν τον παράγοντα που θεωρούν ότι επηρεάζει ή συμβάλλει περισσότερο 

στην ευκολία ή δυσκολία της ιστοσελίδας. Το 21% (31 άτομα) απάντησε ότι «η σωστή ή λάθος 

χρησιμοποίηση συνδέσμων (links)» συνέβαλε περισσότερο στα επίπεδα ευκολίας ή δυσκολίας της 

πλοήγησης, το 4% (7 άτομα) επέλεξαν ως σημαντικότερο παράγοντα την «αποτελεσματική ή μη 

αποτελεσματική χρήση μηχανής αναζήτησης», το 55% (88 άτομα) θεωρούν ότι περισσότερο την 

πλοήγησή τους επηρέασε «ο σωστός ή λάθος σχεδιασμός του βασικού μενού» και τέλος το 20% (31) 

έκριναν ότι «η σωστή ή λάθος κατηγοριοποίηση προϊόντων» συνέβαλε περισσότερο στην πλοήγησή 

τους.  
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Θεωρώ ότι ο παράγοντας που συμβάλλει περισσότερο 
στα επίπεδα ευκολίας ή δυσκολίας της πλοήγησης 

στην ιστοσελίδα είναι: 
Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

«Η σωστή ή λάθος χρησιμοποίηση των συνδέσμων 
(links)»  

21% 34 

«Η αποτελεσματική ή μη αποτελεσματική μηχανή 
αναζήτησης»  

4% 7 

«Ο σωστός ή λάθος σχεδιασμός του βασικού μενού»  55% 88 

«Η σωστή ή λάθος κατηγοριοποίηση των προϊόντων» 20% 31 

Σύνολο 100% 160 

Πίνακας 7.13 Παράγοντες –στοιχεία που διαμόρφωσαν τα επίπεδα ευκολίας πλοήγησης 

Η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων (96%) επιβεβαιώνει την προηγούμενη υπόθεση, καθώς θεωρεί 

ότι η ευκολία πλοήγησης στην ιστοσελίδα βασίζεται στην αποτελεσματική χρήση βασικών μηχανισμών 

και μεθόδων που αφορά στο σχεδιασμό της ιστοσελίδας, όπως είναι ο σωστός σχεδιασμός του μενού, η 

σωστή κατηγοριοποίηση των προϊόντων και τέλος η σωστή χρήση συνδέσμων (links).  

Ερώτηση 3γ: Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες θεωρείτε ότι είναι ο πιο σημαντικός για την 

εύκολη πλοήγηση στην ιστοσελίδα; 

Σε ερώτηση που έγινε προκειμένου να προσδιορίσουν τον παράγοντα που θεωρούν ότι συμβάλλει ή 

θα συνέβαλλε περισσότερο στην ευκολία πλοήγησης της ιστοσελίδας, το 62% (100 άτομα) απάντησε 

το «βασικό μενού επιλογών», το 7% (12 άτομα) απάντησε «η μηχανή αναζήτησης», το 29% (46 

άτομα) θεωρεί ότι ο παράγοντας που διευκολύνει περισσότερο την πλοήγηση στην ιστοσελίδα είναι 

«η κατηγοριοποίηση των προϊόντων», ενώ 2 άτομα επέλεξαν αντίστοιχα τις «Frequently asked 

Questions» και τις «επιλογές “Βοήθειας” επίλυσης προβλημάτων». 

Θεωρώ ότι ο παράγοντας που συμβάλλει 
περισσότερο στην “ευκολία” πλοήγησης της 

ιστοσελίδας είναι: 
Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

«Μενού βασικών επιλογών» 62% 100 

«Μηχανή αναζήτησης» 7% 12 

«Κατηγοριοποίηση προϊόντων» 29% 46 

«Frequently Asked Questions» 1% 1 

«Επιλογές ‘Βοήθειας’ επίλυσης προβλημάτων (Help 
Page)» 

1% 1 

Σύνολο 100% 160 

Πίνακας 7.14 Απαιτήσεις συμμετοχόντων σε σχέση με τους μηχανισμούς πλοήγησης 
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Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (91%) θεωρεί ότι ο σωστός σχεδιασμός του μενού βασικών επιλογών 

και η σωστή κατηγοριοποίηση των προϊόντων συμβάλλουν ουσιαστικά και περισσότερο στην ευκολία 

πλοήγησης. Επιπλέον, θα πρέπει να τονισθεί ότι η επιλογή περισσότερο εξειδικευμένων μηχανισμών 

πλοήγησης όπως είναι η μηχανή αναζήτησης, οι σελίδες «Βοήθειας» και η χρήση «Frequently Asked 

Questions» επιλέχθηκαν από άτομα που πλοηγήθηκαν στην ιστοσελίδα Β και δικαιολογούνται από την 

ποσότητα πληροφοριών που υπάρχουν στην ιστοσελίδα και την ανάγκη των ερωτηθέντων να 

αναζητήσουν συγκεκριμένες πληροφορίες για προϊόντα υψηλής τεχνολογίας που προβάλλονται στην 

ιστοσελίδα.  

Η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων (99%) δεν αντιμετώπισε σημαντικά προβλήματα κατά 

την πλοήγησή της στην ιστοσελίδα καθώς κρίνει ότι η πλοήγησή τους είναι «πολύ» (82%) ή 

«λίγο» εύκολη. Επίσης, ένα σημαντικό ποσοστό (96%) θεωρεί ότι αυτό οφείλεται στην 

αποτελεσματική χρήση βασικών μηχανισμών και πρακτικών που αυξάνουν τα επίπεδα 

ευκολίας της πλοήγησης, όπως είναι ο σωστός σχεδιασμός του μενού βασικών επιλογών, η 

σωστή χρησιμοποίηση των συνδέσμων και η αποτελεσματική κατηγοριοποίηση των 

προϊόντων. Τέλος, στην πλειοψηφία οι ερωτηθέντες για τις δύο ιστοσελίδες κρίνουν ότι οι 

συγκεκριμένες μέθοδοι επαρκούν προκειμένου να είναι εύκολη η πλοήγησή τους. Η μοναδική 

εξειδικευμένη πρακτική πλοήγησης που το 7% των ερωτηθέντων επιλέγει ως πρωταρχικό 

μηχανισμό που θα διασφαλίσει «ευκολία» στην πλοήγηση των επισκεπτών της σελίδας είναι η 

μηχανή αναζήτησης. Είναι σαφές, ότι οι απαιτήσεις των ερωτηθέντων ως προς τις διαδικασίες 

και τους μηχανισμούς πλοήγησης εξαρτώνται από την ποσότητα των πληροφοριών που 

παρέχονται στην ιστοσελίδας και από το πλήθος των εταιρικών προϊόντων που προβάλλονται 

σε αυτή. 

 

Ομάδα ερωτήσεων 4 – ΕΠΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ 

Ερώτηση 4α: Αν διαθέτατε χρόνο θα συμμετείχατε σε έρευνα της επιχείρησης με τη συμπλήρωση 

ερωτηματολογίου που θα παρέχεται στην ιστοσελίδα; 

Το 64% (103 άτομα) των ερωτηθέντων απάντησε ότι θα συμμετείχε σε έρευνα κοινού της 

επιχείρησης με τη χρήση ερωτηματολογίου αν διέθετε τον ανάλογο χρόνο, ενώ το 36% (57) 

απάντησε ότι δε θα συμπλήρωνε ερωτηματολόγια αυτής της μορφής. 
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Αν διέθετα χρόνο θα συμπλήρωνα για 
λογαριασμό της επιχείρησης ερωτηματολόγιο: 

Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

«ΝΑΙ» 64% 103 

«ΟΧΙ» 36% 57 

Σύνολο 100% 160 

Πίνακας 7.15 Πρόθεση επανατροφοδότησης με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου 

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (64%) έχει την πρόθεση να συμμετάσχει σε έρευνα κοινού της 

επιχείρησης με τη χρήση ερωτηματολογίου με την προϋπόθεση ότι διαθέτει τον ανάλογο χρόνο 

(γράφημα 7.11). Για τις επιχειρήσεις αυτό σημαίνει ότι κάτω από προϋποθέσεις η εταιρική ιστοσελίδα 

θα μπορούσε να αποτελέσει μέσο «επανατροφοδότησης» προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες από το 

«κοινό» της ιστοσελίδας που μπορεί να αφορούν στις αντιλήψεις, στις ανάγκες και στις επιθυμίες των 

επισκεπτών της ιστοσελίδας και πιθανότατα αγοραστών ή μελλοντικών αγοραστών των προϊόντων της.  

Αν διέθετα χρόνο θα συμμετείχα σε έρευνα της επιχείρησης με 
χρήση ερωτηματολογίου:
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Γράφημα 7.11 Πρόθεση «επανατροφοδότησης» με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου 

Ερώτηση 4β: Έχετε συμπληρώσει ποτέ ερωτηματολόγια αυτής της μορφής κατά την επίσκεψή 

σας σε άλλες ιστοσελίδες; 

Στην ερώτηση αν στο παρελθόν και κατά την επίσκεψή τους σε άλλες ιστοσελίδες συμμετείχαν σε 

έρευνες αυτής της μορφής με τη χρήση ερωτηματολογίου, το 36% (57 άτομα) απάντησε ότι είχε 

συμπληρώσει ανάλογα ερωτηματολόγια, ενώ το 64% (103) απάντησε αρνητικά. 
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Έχω συμπληρώσει ερωτηματολόγια αυτής της 
μορφής σε άλλες ιστοσελίδες: 

Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

«ΝΑΙ» 36% 57 

«ΟΧΙ» 64% 103 

Σύνολο 100% 160 

Πίνακας 7.16 Επίπεδα «επανατροφοδότησης» με τη χρήση ερωτηματολογίου 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων δήλωσε ότι δε συμμετείχε σε ανάλογες έρευνες κοινού μέχρι 

τώρα, ενδεχομένως γιατί δεν του δόθηκε η ευκαιρία ή γιατί τη δεδομένη στιγμή της επίσκεψής του δεν 

είχε το χρόνο ή τη διάθεση. Ωστόσο, το ποσοστό αυτών που δήλωσαν ότι συμμετείχαν είναι πολύ 

σημαντικό για τους υπεύθυνους μάρκετινγκ, δεδομένου ότι με κανένα άλλο παραδοσιακό μέσο 

προβολής και διαφήμισης η άμεση έρευνα κοινού δεν είναι επιτεύξιμη για λογαριασμό των 

επιχειρήσεων. 

 

Ερώτηση 4γ: Θεωρείτε ότι η συγκεκριμένη ιστοσελίδα θα πρέπει να διαθέτει «φόρμα 

παραπόνων» προκειμένου οι επισκέπτες και αγοραστές των προϊόντων να εκφράζουν 

προβλήματα και δυσκολίες που προέκυψαν από την αγορά των προϊόντων ή κατά τη διάρκεια της 

πλοήγησής τους στην ιστοσελίδα; 

Το 92% (147 άτομα) των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η ιστοσελίδα θα πρέπει να διαθέτει «φόρμα 

παραπόνων» προκειμένου να δηλώσει προβλήματα και δυσκολίες στην αγορά, κατανάλωση 

προϊόντων ή κατά την πλοήγησή του στην ιστοσελίδα, ενώ το 8% (13 άτομα) κρίνει ότι η «φόρμα 

παραπόνων» δεν είναι απαραίτητη. 

Θεωρώ ότι η ιστοσελίδα θα πρέπει να διαθέτει 
φόρμα παραπόνων 

Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

«ΝΑΙ» 92% 147 

«ΟΧΙ» 8% 13 

Σύνολο 100% 160 

Πίνακας 7.17 Απαιτήσεις σε σχέση με την παροχή «φόρμας παραπόνων» 

Οι απαντήσεις στο συγκεκριμένο ερώτημα επιβεβαιώνουν υπάρχουσες έρευνες στον τομέα του 

μάρκετινγκ, σύμφωνα με τις οποίες οι καταναλωτές είναι πιο πιθανόν να επικοινωνήσουν με τις 

επιχειρήσεις για να εκφράσουν και να δηλώσουν τα παράπονά τους σχετικά με τη χρήση των 
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προϊόντων ή τις πολιτικές της επιχείρησης και όχι για να εκφράσουν θετικές ή άλλες απόψεις για τα 

προϊόντα ή την επιχείρηση. Το ποσοστό του 92% επιβεβαιώνει την πεποίθηση των ερωτηθέντων ότι οι 

εταιρικές ιστοσελίδες θα πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα στους επισκέπτες και καταναλωτές να 

εκφράσουν τα παράπονά τους, καθώς οι φόρμες παραπόνων αποτελούν μια απρόσωπη και ταυτόχρονα 

άμεση επικοινωνία με τα στελέχη της επιχείρησης. 

 

Ερώτηση 4δ: Θα συμπληρώνατε ποτέ φόρμα παραπόνων σε ιστοσελίδα προκειμένου να 

ενημερώσετε την επιχείρηση για δυσκολίες και προβλήματα σε σχέση με τα προϊόντα, τις 

υπηρεσίες και την ιστοσελίδα της; 

Το 89% (143 άτομα) απάντησε ότι θα συμπλήρωνε «φόρμα παραπόνων» κατά την πλοήγησή του 

στην ιστοσελίδα προκειμένου να ενημερώσει την επιχείρηση για τυχόν προβλήματα με τα προϊόντα, 

τις υπηρεσίες  ή την ιστοσελίδα, ενώ το 11% (17 άτομα) δηλώνει ότι δε θα συμπλήρωνε «φόρμα 

παραπόνων». 

Θα συμπλήρωνα φόρμα παραπόνων στην 
ιστοσελίδα: 

Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

«ΝΑΙ» 89% 143 

«ΟΧΙ» 11% 17 

Σύνολο 100% 160 

Πίνακας 7.18 Πρόθεση επανατροφοδότησης με τη χρήση «φόρμας παραπόνων» 

Είναι θετικό ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων (89%) θα χρησιμοποιούσε την ιστοσελίδα ως 

μέσο για να εκφράσει τυχόν παράπονα για την ιστοσελίδα, τα προϊόντα και την ίδια την επιχείρηση. 

Αυτό επιβεβαιώνει την πρόθεση τους να χρησιμοποιούσουν την εταιρική ιστοσελίδα ως μέσο 

επικοινωνίας με την επιχείρηση και ταυτόχρονα να ενισχύει τη λειτουργία της ιστοσελίδας ως μέσο 

«επανατροφοδότησης» για την επιχείρηση (γράφημα 7.12) 
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Θα συμπλήρωνα "φόρμα παραπόνων" στην 
ιστοσελίδα:

«ΝΑΙ» 89%

«ΟΧΙ» 11%

 

Γράφημα 7.12 Πρόθεση επανατροφοδότησης με τη χρήση «φόρμας παραπόνων» 

Όσον αφορά στη διάθεση των ερωτηθέντων να «επικοινωνήσουν» πληροφορίες χρήσιμες για 

την επιχείρηση μέσω της ιστοσελίδας, η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων (64%) δηλώνει 

ότι είναι θετικό στη συμπλήρωση ερωτηματολογίου για λογαριασμό της επιχείρησης με την 

προϋπόθεση ότι διαθέτει τον ανάλογο χρόνο. Ωστόσο, στο παρελθόν είναι λιγότεροι (σε 

απόλυτη  και σχετική συχνότητα) οι ερωτηθέντες που δηλώνουν ότι συμμετείχαν σε αυτής της 

μορφής έρευνας στο παρελθόν. Τέλος, σημαντικό είναι το ποσοστό (89%) αυτών που δηλώνουν 

ότι θα χρησιμοποιούσαν φόρμα παραπόνων της ιστοσελίδας προκειμένου να εκφράσουν τυχόν 

παράπονα και δυσαρέσκεια σχετικά με τα προϊόντα, την επιχείρηση και την ιστοσελίδα. 

Επιπλέον, ανεξάρτητα από το αν θα συμπλήρωναν ή όχι φόρμα παραπόνων το 92% κρίνει ότι 

θα πρέπει να παρέχεται στην ιστοσελίδα.  

 

Ομάδα Ερωτήσεων 5 – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

Ερώτηση 5α: Πόσο «ευχάριστο» είναι το περιβάλλον της ιστοσελίδας όπως διαμορφώνεται από 

την παρουσίασή της; 

Όσον αφορά στο περιβάλλον της ιστοσελίδας όπως διαμορφώνεται από την αισθητική παρουσίαση 

της ιστοσελίδας, το 70% (111 άτομα) των ερωτηθέντων βρήκε «ΠΟΛΥ» ευχάριστο το περιβάλλον 

της ιστοσελίδας, το 26% (42 άτομα) κρίνει ότι το περιβάλλον είναι λίγο ευχάριστο και τέλος το 4% 

(7 άτομα) θεωρούν ότι το περιβάλλον δεν είναι «ΚΑΘΟΛΟΥ» ευχάριστο. 
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Πόσο «ευχάριστο» είναι το περιβάλλον της 
ιστοσελίδας: 

Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

«ΠΟΛΥ» 70% 111 

«ΛΙΓΟ» 26% 42 

«ΚΑΘΟΛΟΥ» 4% 7 

Σύνολο 100% 160 

Πίνακας 7.19 Επίπεδα ικανοποίησης σε σχέση με την αισθητική της ιστοσελίδας 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων (96%) που πλοηγήθηκαν στις δύο ιστοσελίδες απάντησαν 

ότι βρήκαν «ευχάριστο» το περιβάλλον της αντίστοιχης ιστοσελίδας με το 70% να απαντά «πολύ» 

ευχάριστο (γράφημα 7.13). Η πληροφορία αυτή θα έχει μεγαλύτερη αξία όταν διερευνήσουμε στη 

συνέχεια σε τι βαθμό η πλοήγησή τους συνέβαλε στη διαμόρφωση της τελικής τους άποψης για την 

ιστοσελίδα. Επίσης, είναι σημαντικό να καταγραφούν οι διαφοροποιήσεις στις απαντήσεις αυτών που 

πλοηγήθηκαν στην ιστοσελίδα Α και αυτών που πλοηγήθηκαν στην ιστοσελίδα Β, καθώς οι δύο 

ιστοσελίδες παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές στην αισθητική παρουσίασή τους και στα στοιχεία και 

τις εφαρμογές που τη διαμορφώνουν. 

Θεωρώ ότι το περιβάλλον  της ιστοσελίδας είναι 
ευχάριστο:

«ΠΟΛΥ» 70%

«ΛΙΓΟ» 26%

«ΚΑΘΟΛΟΥ» 
4%

 

Γράφημα 7.13 Επίπεδα ικανοποίησης σε σχέση με την αισθητική της ιστοσελίδας 

Ερώτηση 5β: Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες Θεωρείτε ότι συμβάλλει περισσότερο στην 

αισθητική παρουσίαση της ιστοσελίδας; 

Από τους ερωτηθέντες ζητήθηκε να δηλώσουν τον παράγοντα που συμβάλλει περισσότερο στην 

αισθητική παρουσίαση της ιστοσελίδας. Το 11% (17 άτομα) θεωρεί σημαντικό παράγοντα 

διαμόρφωσης της αισθητικής παρουσίασης της ιστοσελίδας την «επιλογή χρωμάτων», το 29% (46 
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άτομα) επιλέγει ως πιο σημαντικό παράγοντα τη «χρήση εικόνων και γραφικών», το 21% (34 άτομα) 

θεωρεί ότι η «χρήση πολυμεσικών εφαρμογών» συμβάλλει περισσότερο αισθητικά στο περιβάλλον 

της επιχείρησης και τέλος το 39% (63 άτομα) πιστεύει ότι ο «συνδυασμός κατάλληλων 

πληροφοριών και εικόνων» συμβάλλει περισσότερο στην παρουσίαση της ιστοσελίδας. 

Θεωρώ ότι ο παράγοντας που συμβάλλει 
περισσότερο στην αισθητική παρουσίαση της 

ιστοσελίδας είναι: 
Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

«η επιλογή των χρωμάτων» 11% 17 

«η χρήση των εικόνων και των γραφικών» 29% 46 

«η χρήση πολυμεσικών εφαρμογών» 21% 34 

«ο συνδυασμός κατάλληλων πληροφοριών και εικόνων» 39% 63 

Σύνολο 100% 160 

Πίνακας 7.20 Παράγοντες διαμόρφωσης αισθητικής ιστοσελίδας 

Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι ένα σημαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων (39%) θεωρεί ότι οι 

πληροφορίες (σε συνδυασμό με τα γραφικά) συμμετέχουν στη συνολική παρουσίαση της ιστοσελίδας (η 

σύγκριση των απαντήσεων των ερωτηθέντων σε σχέση με την ιστοσελίδα που πλοηγήθηκαν θα δείξει 

σε τι βαθμό αυτή η επιλογή εξαρτάται από το χαρακτήρα της ιστοσελίδας και την κατηγορία των 

προϊόντων που προβάλλονται σε αυτή). Οι υπόλοιποι επιλέγουν πρακτικές και στοιχεία που συνδέονται 

περισσότερο με το αισθητικό αποτέλεσμα της σχεδίασης της ιστοσελίδας, όπως είναι οι εικόνες, τα 

χρώματα και η χρήση κινούμενης εικόνας και ήχου. 

Το 96% των ερωτηθέντων κρίνει ότι βρήκε «πολύ» (70%) ή «λίγο»  (26%) ευχάριστο το 

περιβάλλον της ιστοσελίδας που πλοηγήθηκε, παρότι πρόκειται για δύο ιστοσελίδες με 

διαφορετική αισθητική και παρουσίαση. Επίσης, είναι σημαντικό ότι το 61% θεωρεί ότι οι 

παράγοντες που διαμορφώνουν αισθητικά το περιβάλλον τις ιστοσελίδας έχουν να κάνουν με 

πρακτικές σχεδίασης και στοιχεία που συνδέονται περισσότερο με το πεδίο αισθήσεων και 

λιγότερο με το πεδίο γνώσης όπως είναι τα γραφικά, τα χρώματα, οι κινούμενες εικόνες και ο 

ήχος. Ωστόσο, ένα πολύ σημαντικό ποσοστό 39% θεωρεί ότι οι πληροφορίες που 

περιλαμβάνονται στη ιστοσελίδα σε συνδυασμό με τις εικόνες που χρησιμοποιούνται 

συμμετέχουν στη συνολική αισθητική παρουσίαση της ιστοσελίδας. 
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Ομάδα ερωτήσεων 6 – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

Ερώτηση 6α: Ποιο από τα παρακάτω στοιχεία θεωρείτε ότι παραπέμπουν περισσότερο στο 

προϊόν; 

Στο ερώτημα ποιο στοιχείο της ιστοσελίδας παραπέμπει περισσότερο στο προϊόν, το 58% (92 άτομα 

απάντησε το «λογότυπο του προϊόντος ή της επιχείρησης, το 24% (39 άτομα) απάντησε ότι η 

«επιλογή χρωμάτων» στο περιβάλλον διεπαφής παραπέμπει περισσότερο στα προϊόντα, το 12% (20 

άτομα) θεωρεί ότι τα «μηνύματα που χρησιμοποιούνται και σε άλλες διαφημίσεις» της επιχείρησης 

παραπέμπουν περισσότερο στα προϊόντα και τέλος το 6% (9 άτομα) κρίνει ότι η «επιλογή των 

θεμάτων» που διαπραγματεύεται  η ιστοσελίδα είναι το στοιχείο που παραπέμπει περισσότερο στα 

προϊόντα της επιχείρησης. 

Θεωρώ ότι στο προϊόν παραπέμπει περισσότερο: Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

«Το λογότυπο του προϊόντος ή της επιχείρησης» 58% 92 

«Η επιλογή των χρωμάτων» 24% 39 

«Η χρήση μηνυμάτων που χρησιμοποιούνται σε 
διαφημίσεις άλλης μορφής» 

12% 20 

«Η επιλογή θεμάτων» 6% 9 

Σύνολο 100% 160 

Πίνακας 7.21 Στοιχεία Ενδυνάμωσης Αναγνωρισιμότητας των προϊόντων 

Οι εταιρικές ιστοσελίδες θα πρέπει φυσικά να δηλώνουν καθαρά την επιχείρηση στην οποία ανήκουν 

και το σκοπό λειτουργίας τους. Το εμπορικό σήμα και το λογότυπο των επιχειρήσεων αποτελούν τα 

βασικά στοιχεία αναγνωρισιμότητας κάθε επιχείρησης και των προϊόντων που παράγει. Για αυτό το 

λόγο παραδοσιακά περιλαμβάνονται σε κάθε προσπάθεια προβολής της επιχείρησης και σε κάθε 

διαφήμιση ανεξάρτητα από το μέσο που χρησιμοποιείται κάθε φορά. Οι απαντήσεις των ερωτηθέντων 

επιβεβαιώνουν τα παραπάνω, καθώς ένα σημαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων (58%) αναφέρει ότι 

στην παρουσίαση της ιστοσελίδας το στοιχείο που παραπέμπει περισσότερο στην επιχείρηση και τα 

προϊόντα της είναι το λογότυπο ή το εμπορικό σήμα της επιχείρησης (γράφημα 7.14). Ωστόσο, επειδή 

κάθε μια από τις ιστοσελίδες που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα χρησιμοποιεί διαφορετικές μεθόδους 

και πρακτικές προκειμένου να αυξήσει τα επίπεδα αναγνωρισιμότητας είναι απαραίτητο να αναλυθούν 

οι απαντήσεις που δόθηκαν για κάθε ιστοσελίδα ξεχωριστά. 
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Θεωρώ  ότι στο προϊόν παραπέμπει περισσότερο:

58%24%

12%

6%
«Το λογότυπο του
προϊόντος ή της
επιχείρησης»

«Η επιλογή των
χρωμάτων»

«Η χρήση μηνυμάτων που
χρησιμοποιούνται σε
διαφημίσεις άλλης
μορφής»
«Η επιλογή θεμάτων»

 
Γράφημα 7.14 Στοιχεία ενδυνάμωσης αναγνωρισιμότητας των προϊόντων 

Ερώτηση 6β: Σε τι βαθμό κρίνετε ότι η ιστοσελίδα θυμίζει διαφημίσεις σε άλλα μέσα; 

Το 46% (74 άτομα) των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η ιστοσελίδα θυμίζει «ΠΟΛΥ» διαφημίσεις των 

προϊόντων ή της επιχείρησης σε άλλα μέσα, το 35% (56  άτομα) πιστεύει ότι η ιστοσελίδα θυμίζει 

«ΛΙΓΟ» διαφημίσεις στα παραδοσιακά μέσα, ενώ το 19% (30 άτομα) απάντησε ότι το περιβάλλον 

και η παρουσίαση της ιστοσελίδας δε θυμίζει «ΚΑΘΟΛΟΥ» διαφημίσεις στα υπόλοιπα μέσα 

προβολής. 

Κρίνω ότι η ιστοσελίδα θυμίζει διαφημίσεις σε 
άλλα μέσα: 

Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

«ΠΟΛΥ» 46% 74 

«ΛΙΓΟ» 35% 56 

«ΚΑΘΟΛΟΥ» 19% 30 

Σύνολο 100% 160 

Πίνακας 7.22 Συσχετισμός ιστοσελίδας με παραδοσιακές διαφημίσεις 

Ερώτηση 6γ: Πόσο θετικά βλέπετε αυτήν την πρακτική; 

Το 58% (93 άτομα) των ερωτηθέντων απάντησε ότι βλέπει «ΠΟΛΥ» θετικά την υιοθέτηση 

στοιχείων και μηνυμάτων από διαφημίσεις της επιχείρησης και των προϊόντων στα παραδοσιακά 

μέσα  στην εταιρική ιστοσελίδα, το 35% (56 άτομα) βλέπει «ΛΙΓΟ» θετικά αυτή την πρακτική και 
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τέλος το 7% (11 άτομα) δεν ανταποκρίνεται «ΚΑΘΟΛΟΥ» θετικά σε αυτή την πολιτική. 

Βλέπω θετικά αυτή την πολιτική: Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

«ΠΟΛΥ» 58% 93 

«ΛΙΓΟ» 35% 56 

«ΚΑΘΟΛΟΥ» 7% 11 

Σύνολο 100% 160 

Πίνακας 7.23 Προτιμήσεις σε σχέση με την πρακτική ενδυνάμωσης διαφημιστικού μηνύματος 

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (81%) αναγνώρισε στην ιστοσελίδα στοιχεία που θύμιζαν διαφημίσεις 

της επιχείρησης και των εταιρικών προϊόντων σε άλλα μέσα. Αυτό σημαίνει ότι οι δύο εταιρίες 

επιχειρούν (όχι στο ίδιο βαθμό) να ενδυναμώσουν μέσω της ιστοσελίδας την πολιτική προβολής που 

ακολουθείται σε άλλα μέσα την τρέχουσα περίοδο. Το σημαντικό είναι ότι το 93% των ερωτηθέντων 

βλέπει θετικά αυτή την πρακτική των επιχειρήσεων που σημαίνει ότι οι εταιρικές ιστοσελίδες μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν ως μέσο προβολής διαφημιστικών μηνυμάτων ή ως μέσο άσκησης συγκεκριμένων 

πολιτικών προβολής παράλληλα με τα παραδοσιακά μέσα (γράφημα 7.15). 

 
Γράφημα 7.15 Προτιμήσεις σε σχέση με την πρακτική ενδυνάμωσης διαφημιστικού μηνύματος 

Όσον αφορά στην ικανότητα της ιστοσελίδας να ενδυναμώσει το διαφημιστικό μήνυμα της 

επιχείρησης στα πλαίσια της ιστοσελίδας αλλά και συμπληρωματικά με τις διαφημίσεις της 

επιχείρησης στα υπόλοιπα μέσα, η μεγάλη πλειοψηφία (81%) κρίνει ότι η αισθητική κυρίως 

Βλέπω θετικά αυτή την πολιτική:

ΝΑΙ 93% 

ΟΧΙ 7%
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παρουσίαση της ιστοσελίδας θυμίζει «πολύ» (46%) ή «λίγο» (35%) διαφημίσεις της 

επιχείρησης ή των εταιρικών προϊόντων σε παραδοσιακά μέσα προβολής Ωστόσο, αυτό 

φαίνεται να είναι μια πρακτική που αντιμετωπίζεται θετικά από το 93% των ερωτηθέντων. 

Τέλος, για το 58% των ερωτηθέντων το λογότυπο είναι το βασικό στοιχείο αναγνωρισιμότητας 

που χρησιμοποιείται στην ιστοσελίδα και παραπέμπει στα προϊόντα ή την επιχείρηση. 

Ομάδα ερωτήσεων 7 – Αλληλεπίδραση 

Ερώτηση 7α: Θεωρείτε ότι η ιστοσελίδα θα πρέπει να διαθέτει επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο 

με τους υπαλλήλους της επιχείρησης μέσω εφαρμογών όπως online συζητήσεων (chat, forums); 

Όσον αφορά στα επίπεδα αλληλεπίδρασης της ιστοσελίδας στην επικοινωνία με το κοινό, το 56% 

(89 άτομα) των ερωτηθέντων θεωρεί απαραίτητη την επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο, ενώ το 44% 

(71 άτομα) κρίνει ότι δεν είναι απαραίτητο η επιχείρηση να παρέχει επικοινωνία σε πραγματικό 

χρόνο μέσω των κατάλληλων εφαρμογών στην ιστοσελίδα. 

Θεωρώ ότι η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει 
επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο: 

Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

«ΝΑΙ» 56% 89 

«ΟΧΙ» 44% 71 

Σύνολο 100% 160 

Πίνακας 7.24 Απαιτήσεις σε σχέση με την επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο 

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων κρίνει ότι είναι απαραίτητο να παρέχεται στην ιστοσελίδα 

επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο (real-time) με τους υπαλλήλους της επιχείρησης. Ωστόσο, είναι 

σημαντικό και το κομμάτι των ερωτηθέντων που θεωρεί ότι δεν είναι απαραίτητο να παρέχεται αυτή η 

μορφή επικοινωνίας. Η επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο μπορεί να μελετηθεί ως επικοινωνιακή 

μέθοδος, ως εφαρμογή του περιβάλλοντος μιας ιστοσελίδας με υψηλά επίπεδα αλληλεπίδρασης και ως 

παροχή υπηρεσιών στους επισκέπτες μιας ιστοσελίδας και στους πελάτες μιας επιχείρησης. Επιπλέον, 

τα προϊόντα που προβάλλονται στην ιστοσελίδα και ο χαρακτήρας της τελευταίας φαίνεται να 

επηρεάζουν τις απόψεις των ερωτηθέντων.  

 

Ερώτηση 7β: Πόσο απαραίτητη κρίνετε ότι είναι η ενσωμάτωση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων 

όπως online παιχνίδια, διαγωνισμοί, chat rooms για τους επισκέπτες της ιστοσελίδας; 
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Όσον αφορά στην ενσωμάτωση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων στην ιστοσελίδα, το 47% (75 άτομα) 

των ερωτηθέντων θεωρεί «ΠΟΛΥ» απαραίτητη την ενσωμάτωση τέτοιων εφαρμογών, το 29% (47 

άτομα) πιστεύει ότι είναι «ΛΙΓΟ» απαραίτητη και τέλος το 24% (38 άτομα) δε θεωρεί ότι στην 

ιστοσελίδα θα πρέπει να περιλαμβάνονται ψυχαγωγικές δραστηριότητες. 

Κρίνω ότι η ενσωμάτωση ψυχαγωγικών 
δραστηριοτήτων είναι απαραίτητη: 

Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

«ΠΟΛΥ» 47% 75 

«ΛΙΓΟ» 29% 47 

«ΚΑΘΟΛΟΥ» 24% 38 

Σύνολο 100% 160 

Πίνακας 7.25 Απαιτήσεις σε σχέση με την ενσωμάτωση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων 

Βασικός σκοπός των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων όταν αυτές παρέχονται σε μια εταιρική ιστοσελίδα, 

είναι η δημιουργία ενός ευχάριστου περιβάλλοντος που θα παρατείνει χρονικά την επίσκεψη των 

χρηστών και θα αποτελέσει κίνητρο για μελλοντικές επισκέψεις. Το 76% ερωτηθέντων κρίνει ότι είναι 

«πολύ» ή και «λίγο» απαραίτητο η ιστοσελίδα στην οποία πλοηγήθηκαν να συμπεριλάβει ψυχαγωγικές 

εφαρμογές (γράφημα 7.16). Αυτό σημαίνει ότι πέρα από τις πληροφορίες που παρέχονται στην 

ιστοσελίδα, η ψυχαγωγία αποτελεί επίσης ένα βασικό κίνητρο στην πλοήγησή τους. Ωστόσο, είναι 

σημαντικό να καταγραφούν οι διαφορές που υπάρχουν στις απαντήσεις των δύο ομάδων των 

ερωτηθέντων που πλοηγήθηκαν σε διαφορετικές ιστοσελίδες προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο 

χαρακτήρας και ο σκοπός της ιστοσελίδας επηρεάζουν τις απαιτήσεις των ερωτηθέντων σε σχέση με 

την ενσωμάτωση στοιχείων και δραστηριοτήτων ψυχαγωγίας. 

Κρίνω ότι η ενσωμάτωση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων στην 
ιστοσελίδα είναι απαραίτητη:

76%

24%

ΝΑΙ
ΌΧΙ

 
Γράφημα 7.16 Απαιτήσεις σε σχέση με την ενσωμάτωση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων 

Ερώτηση 7γ: Θα δημιουργούσατε προσωπικό λογαριασμό (personal account) προκειμένου να 

έχετε πρόσβαση σε συγκεκριμένο περιεχόμενο της ιστοσελίδας; 
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Το 37% (60 άτομα) δηλώνει ότι θα δημιουργούσε προσωπικό λογαριασμό προκειμένου να 

αποκτήσει πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες προϊόντων, πληροφορίες της επιχείρησης ή 

άλλες, ενώ το 63% (100 άτομα) απάντησε ότι δε θα ακολουθούσε την παραπάνω διαδικασία. 

Θα δημιουργούσα προσωπικό λογαριασμό: Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

«ΝΑΙ» 37% 60 

«ΟΧΙ» 63% 100 

Σύνολο 100% 160 

Πίνακας 7.26 Πρόθεση για δημιουργία «προσωπικού λογαριασμού» 

Για τις επιχειρήσεις η εγγραφή επισκεπτών – μελών στην ιστοσελίδα για δυνατότητα χρήσης 

προνομιακών υπηρεσιών όπως είναι η πρόσβαση σε συγκεκριμένο περιεχόμενο, έχει ως βασικό στόχο 

την απόκτηση πιστών χρηστών της ιστοσελίδας. Επιπλέον, η ελεγχόμενη πρόσβαση σε πληροφορίες της 

ιστοσελίδας αποτελεί στοιχείο αξιολόγησης των επιπέδων «αλληλεπίδρασης» με το κοινό. Θα πρέπει 

να επισημανθεί ότι η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού προϋποθέτει ότι ο επισκέπτης της 

ιστοσελίδας θα πρέπει να θέσει στη διάθεση της επιχείρησης προσωπικά του στοιχεία. Το μεγαλύτερο 

ποσοστό των ερωτηθέντων είναι αρνητικό στη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού στην ιστοσελίδα 

που πλοηγήθηκε γιατί δεν τον ικανοποιεί το κίνητρο για πρόσβαση σε επιπλέον πληροφορίες της 

ιστοσελίδας. Η καταγραφή των σχέσεων των απαντήσεων των ερωτηθέντων που πλοηγήθηκαν σε 

διαφορετικές ιστοσελίδες θα δείξει αν η κατηγορία των προϊόντων και ο σκοπός της ιστοσελίδας 

επηρεάζει την επιθυμία του για προνομιακή πρόσβαση σε περιεχόμενο της ιστοσελίδας. 

 
Γράφημα 7.17 Πρόθεση για δημιουργία «προσωπικού λογαριασμού» 

 

Θα δημιουργούσα προσωπικό λογαριασμό: 

«ΝΑΙ» 37% 

«ΟΧΙ» 63% 
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Από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων στις ερωτήσεις της συγκεκριμένης ομάδας επιχειρείται 

να αναγνωρισθούν οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κοινού για τα επίπεδα αλληλεπίδρασης 

της επιχείρησης σε σχέση με την επικοινωνία, την ψυχαγωγία και την προσβασιμότητα στην 

πληροφορία. Όσον αφορά στην επικοινωνία, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η 

επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο με τους υπαλλήλους της επιχείρησης είναι απαραίτητο να 

παρέχεται στην ιστοσελίδα. Επίσης, το 76% κρίνει ότι η ενσωμάτωση ψυχαγωγικών 

δραστηριοτήτων είναι («πολύ» ή «λίγο») απαραίτητη στην ιστοσελίδα. Τέλος, η πλειοψηφία 

των ερωτηθέντων (63%) δηλώνει ότι είναι αρνητική στη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού 

προκειμένου να έχει πρόσβαση σε επιπλέον πληροφορίες. Ωστόσο, θα πρέπει οι αποκρίσεις των 

ερωτηθέντων να μελετηθούν για κάθε ιστοσελίδα ξεχωριστά καθώς υπάρχουν σημαντικές 

διαφοροποιήσεις στις απαντήσεις αυτών που πλοηγήθηκαν στην ιστοσελίδα Α και αυτών που 

πλοηγήθηκαν στην ιστοσελίδα Β. 

Ομάδα ερωτήσεων 8 – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ / ΠΕΛΑΤΩΝ 

Ερώτηση 8α: Σε τι βαθμό θεωρείτε ότι η ιστοσελίδα διευκολύνει την αναζήτηση συγκεκριμένων 

πληροφοριών ή προϊόντων;  

Ως προς την αναζήτηση συγκεκριμένων πληροφοριών ή προϊόντων, το 71% (113 άτομα) απάντησε 

ότι η ιστοσελίδα διευκολύνει «ΠΟΛΥ» τη συγκεκριμένη διαδικασία, το 28% (45 άτομα) θεωρεί ότι 

η ιστοσελίδα τη διευκολύνει «ΛΙΓΟ», ενώ το 1% (2 άτομα) κρίνει ότι η ιστοσελίδα δε διευκολύνει 

την αναζήτηση συγκεκριμένων πληροφοριών. 

Θεωρώ ότι η ιστοσελίδα διευκολύνει την 
αναζήτηση συγκεκριμένων πληροφοριών: 

Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

«ΠΟΛΥ» 71% 113 

«ΛΙΓΟ» 28% 45 

«ΚΑΘΟΛΟΥ» 1% 2 

Σύνολο 100% 160 

 Πίνακας 7.27 Επίπεδα ικανοποίησης σε σχέση με την αναζήτηση πληροφοριών 

Η αναζήτηση συγκεκριμένων πληροφοριών ή εταιρικών προϊόντων στη βιβλιογραφία καταγράφεται ως 

μια από τις βασικές υπηρεσίες (πριν την αγορά) που παρέχονται στους επισκέπτες και πιθανούς 

αγοραστές των προϊόντων της επιχείρησης στα πλαίσια της πλοήγησής τους στην εταιρική ιστοσελίδα. 

Η σωστή κατηγοριοποίηση των προϊόντων, η αποτελεσματική μηχανή αναζήτησης, η παροχή 

ιστοσελίδας «Frequently Asked Questions», η άμεση επικοινωνία με τους υπαλλήλους της επιχείρησης 
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για επιπλέον ενημέρωση σχετικά με τα προϊόντα της επιχείρησης είναι κάποιοι από τους βασικούς 

μηχανισμούς που χρησιμοποιούνται προκειμένου να διευκολυνθούν οι επισκέπτες στην αναζήτηση 

προϊόντων και πληροφοριών για αυτά. Το 99% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι είναι ικανοποιημένο 

από την λειτουργία της ιστοσελίδας ως προς την αναζήτηση συγκεκριμένων πληροφοριών κάτι που 

συμφωνεί με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων σχετικά με την ευκολία πλοηγήσεις της ιστοσελίδας που 

ήταν στον ίδιο βαθμό  θετικές (γράφημα 8.1) 

 

Ερώτηση 8β: Πέρα από την επικοινωνία με την επιχείρηση θεωρείτε ότι μπορείτε μέσω της 

ιστοσελίδας να επιλύσετε προβλήματα ως προς την αναζήτηση πληροφοριών ή τη χρήση των 

προϊόντων; 

Το 72% (115 άτομα) των ερωτηθέντων θεωρεί ότι μπορεί μέσω άλλων διαδικασιών και χωρίς την 

επικοινωνία με την επιχείρηση να επιλύσει προβλήματα που αφορούν στην αναζήτηση 

συγκεκριμένων πληροφοριών και στη χρήση των προϊόντων, ενώ το 28% (45 άτομα) θεωρεί ότι 

αυτό δεν είναι εφικτό. 

Θεωρώ ότι μπορώ να επιλύσω τα συγκεκριμένα 
προβλήματα μέσω της ιστοσελίδας: 

Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

«ΝΑΙ» 72% 115 

«ΟΧΙ» 28% 45 

Σύνολο 100% 160 

Πίνακας 7.28 Επίπεδα ικανοποίησης σε σχέση με τις πολιτικές επίλυσης προβλημάτων 

Η παροχή πληροφοριών και η ευκολία πρόσβασης σε αυτές τις πληροφορίες με σκοπό την επίλυση 

προβλημάτων που προέκυψαν μετά την αγορά προϊόντων τις επιχείρησης συμπεριλαμβάνεται στην 

εξυπηρέτηση πελατών μέσα από τις εταιρικές ιστοσελίδας. Εκτός από την άμεση επικοινωνία με την 

επιχείρηση, η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων ανεξάρτητα από την ιστοσελίδα στην οποία 

πλοηγήθηκαν, θεωρεί ότι μπορεί να επιλύσει προβλήματα πλοήγησης μέσω των διαθέσιμων 

πληροφοριών, των διαδικασιών αναζήτησης και «βοήθειας» που παρέχονται (γράφημα 7.18).  
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Θεωρώ ότι μπορώ να επιλύσω τα συγκεκριμένα 
προβλήματα μέσω της ιστοσελίδας:

«ΝΑΙ» 72%

«ΟΧΙ» 28%

 
Γράφημα 7.18 Επίπεδα ικανοποίησης σε σχέση με τις πολιτικές επίλυσης προβλημάτων 

 

Ερώτηση 8γ: Θεωρείτε ότι είναι απαραίτητη η επιστροφή προϊόντων μέσω της ιστοσελίδας; 

Το 33% (52 άτομα) των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η επιστροφή προϊόντων μέσω της ιστοσελίδας είναι 

απαραίτητη μέσω της ιστοσελίδας, ενώ το 67% (108 άτομα) δεν πιστεύει ότι η εφαρμογή πολιτικής 

επιστροφών των προϊόντων δεν είναι απαραίτητο να γίνεται στα πλαίσια της εταιρικής ιστοσελίδας 

Θεωρώ ότι η επιστροφή των προϊόντων μέσω της 
ιστοσελίδας είναι απαραίτητη: 

Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

«ΝΑΙ» 33% 52 

«ΟΧΙ» 67% 108 

Σύνολο 100% 160 

Πίνακας 7.29 Απαιτήσεις σε σχέση με την επιστροφή προϊόντων μέσω ιστοσελίδας 

 

Ερώτηση 8δ: Είστε υπέρ της πώλησης των προϊόντων της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας; 

Το 46% (73 άτομα) απάντησε ότι είναι υπέρ της ηλεκτρονικής πώλησης των προϊόντων, ενώ το 54% 

(87 άτομα) των ερωτηθέντων είναι κατά της πώλησης των προϊόντων μέσω της ιστοσελίδας. 
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Είμαι υπέρ της πώλησης των προϊόντων μέσω 
της επιχείρησης: 

Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

«ΝΑΙ» 46% 73 

«ΟΧΙ» 54% 87 

Σύνολο 100% 160 

Πίνακας 7.30 Προτιμήσεις σε σχέση με την πώληση προϊόντων μέσω ιστοσελίδας 

Οι υπηρεσίες πώλησης και επιστροφής προϊόντων μέσω εταιρικών ιστοσελίδων εξαρτώνται σε 

σημαντικό βαθμό από την κατηγορία και το είδος των προϊόντων και την πολιτική πωλήσεων της 

εκάστοτε επιχείρησης γι’ αυτό και θα μελετηθούν ξεχωριστά οι απαντήσεις των ερωτηθέντων για κάθε 

ιστοσελίδα ξεχωριστά. 

Για την πλειοψηφία των ερωτηθέντων η ιστοσελίδα διευκολύνει την αναζήτηση πληροφοριών 

και επιτρέπει την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων, χωρίς να είναι απαραίτητη η 

επικοινωνία με τους υπαλλήλους της επιχείρησης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραπάνω 

ενέργειες ή δραστηριότητες αποτελούν βασικές υπηρεσίες υποστήριξης επισκεπτών ή και 

πελατών μιας εταιρικής ιστοσελίδας, τότε οι θετικές αποκρίσεις του συγκεκριμένου κοινού 

επιβεβαιώνουν την υιοθέτηση των απαραίτητων πρακτικών και μηχανισμών στα πλαίσια 

λειτουργίας της ιστοσελίδας από την πλευρά των επιχειρήσεων. Τέλος, όσον αφορά στην 

υιοθέτηση υπηρεσιών πριν και μετά την πώληση προϊόντων οι απαντήσεις θα εξεταστούν για 

κάθε μία ιστοσελίδα ξεχωριστά καθώς η κατηγορία των προϊόντων των δύο επιχειρήσεων και 

κυρίως η δυνατότητα πώλησης τους μέσω Διαδικτύου μπορεί να οδηγήσει δικαιολογημένα σε 

διαφοροποιημένες απόψεις.  

 

Ομάδα Ερωτήσεων 9 – ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ  

Ερώτηση 9α: Η άποψη που διαμορφώσατε για την ιστοσελίδα είναι θετική; 

Όσον αφορά στην άποψη που διαμόρφωσαν μετά την πλοήγησή τους για την ιστοσελίδα, το 96% 

(154 άτομα) των ερωτηθέντων απάντησε ότι η άποψη του είναι θετική, ενώ το 4% (6 άτομα) δήλωσε 

ότι διαμόρφωσε αρνητική άποψη για την ιστοσελίδα. 
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Η άποψη που διαμόρφωσα για την ιστοσελίδα 
είναι θετική: 

Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

«ΝΑΙ» 96% 154 

«ΟΧΙ» 4% 6 

Σύνολο 100% 160 

Πίνακας 7.31 Συνολική άποψη για την ιστοσελίδα 

Η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων μετά τη σύντομη πλοήγησή του διαμόρφωσε θετική άποψη για 

την ιστοσελίδα (γράφημα 7.19). Σε προηγούμενες ερωτήσεις οι συμμετέχοντες στην έρευνα (σε 

σημαντικά ποσοστά) δήλωσαν ικανοποιημένοι από την παρουσίαση των προϊόντων, την ευκολία 

πλοήγησης, την αισθητική παρουσίαση των ιστοσελίδων, τις διαδικασίες αναζήτησης συγκεκριμένων 

πληροφοριών και επίλυσης προβλημάτων. Η αποτελεσματική λειτουργία της ιστοσελίδας σε σχέση με 

τα παραπάνω δικαιολογεί τη θετική άποψη των ερωτηθέντων. Ο βαθμός στον οποίο κάποιοι από τους 

παραπάνω παράγοντες συμβάλλουν στη διαμόρφωση της τελικής άποψης των ερωτηθέντων για την 

ιστοσελίδα θα προσδιοριστεί από τις απαντήσεις στα επόμενα ερωτήματα αυτής της ομάδας (9β, 9γ) 

που θα μελετηθούν για κάθε μια ιστοσελίδα ξεχωριστά. 

Η άποψη που διαμόρφωσα για την ιστοσελίδα είναι θετική:

"ΌΧΙ" 4%

"ΝΑΙ" 96%

 
Γράφημα 7.19 Συνολική άποψη για την ιστοσελίδα 

Οι απαντήσεις που δόθηκαν από τους ερωτηθέντες στις ερωτήσεις 9β έως 9γ θα αξιολογηθούν 

και σχολιασθούν για κάθε μια ιστοσελίδα ξεχωριστά, καθώς παρουσιάζουν έντονες διαφορές 

μεταξύ αυτών που πλοηγήθηκαν σε διαφορετικές ιστοσελίδες και κοινά στοιχεία μεταξύ αυτών 

που πλοηγήθηκαν στην ίδια ιστοσελίδα. Ακολουθεί απλή καταγραφή των αποτελεσμάτων. 
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Ερώτηση 9β: Στη διαμόρφωση της άποψή σας για την ιστοσελίδα ποιοι από τους παρακάτω 

παράγοντες συνέβαλαν περισσότερο; 

Ως προς τον παράγοντα που συνέβαλε περισσότερο στη διαμόρφωση της τελικής άποψής τους για 

την ιστοσελίδα, το 29% (46 άτομα) των ερωτηθέντων απάντησε ότι οι «πληροφορίες για τα 

προϊόντα» συνέβαλαν περισσότερο, το 13% (21 άτομα) δήλωσε ως σημαντικότερο παράγοντα την 

«παρουσίαση των προϊόντων», το 7% (11 άτομα) θεωρεί ότι  η «θεματολογία της ιστοσελίδας» 

επηρέασε περισσότερο την άποψη που τελικά διαμόρφωσε για την ιστοσελίδα, το 10% (16 άτομα) 

δήλωσε ως πιο σημαντικό παράγοντα την «ευκολία πλοήγησης», το 9% (14 άτομα) θεωρεί  ότι η 

«ευκολία αναζήτησης συγκεκριμένων πληροφοριών» συνέβαλλε στη διαμόρφωση της άποψής του, 

το 27% (44 άτομα) απάντησε το «ευχάριστο περιβάλλον, το 1% (2 άτομα) δήλωσε ως πιο σημαντικό 

παράγοντα διαμόρφωσης της άποψής του  τις «δυνατότητες επικοινωνίας» που παρέχονται στην 

ιστοσελίδα, και τέλος το 4% (6 άτομα) απάντησε ότι οι «ψυχαγωγικές δραστηριότητες» που 

υπάρχουν στην ιστοσελίδα διαμόρφωσαν τελικά την άποψή τους για την ιστοσελίδα. 

Θεωρώ ότι ο πιο σημαντικός παράγοντας στη 
διαμόρφωση της άποψής μου για την ιστοσελίδα είναι: Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα 29% 46 

Η παρουσίαση των προϊόντων 13% 21 

Η θεματολογία της ιστοσελίδας 7% 11 

Η ευκολία πλοήγησης 10% 16 

Η ευκολία αναζήτησης συγκεκριμένων πληροφοριών 9% 14 

Το ευχάριστο περιβάλλον 27% 44 

Οι δυνατότητες επικοινωνίας με την επιχείρηση 1% 2 

Οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες 4% 6 

Σύνολο 100% 160 

Πίνακας 7.32 Σημαντικότερος Παράγοντας διαμόρφωσης της τελικής άποψης για την ιστοσελίδα 

Όσον αφορά στο δεύτερο πιο σημαντικό παράγοντα που συνέβαλε στη διαμόρφωση της άποψής 

τους για την εταιρική ιστοσελίδα, το 7% (12 άτομα) απάντησε ότι «οι πληροφορίες για τα προϊόντα» 

είναι ο δεύτερος πιο σημαντικός παράγοντας, το 14% (23 άτομα) δήλωσε ότι η «παρουσίαση των 

προϊόντων»  επηρέασε επίσης σημαντικά την άποψή τους για την ιστοσελίδα, το 11% (18 άτομα) 

θεωρεί ως δεύτερο πιο σημαντικό παράγοντα τη «θεματολογία της ιστοσελίδας», το 23% (36 άτομα) 

ανέφερε την «ευκολία πλοήγησης», το 9% (14 άτομα) δήλωσε την «ευκολία αναζήτησης 

συγκεκριμένων πληροφοριών», το 12% (19 άτομα) απάντησε το «ευχάριστο περιβάλλον», το 11% 

(17 άτομα) κρίνει ότι ο δεύτερος πιο σημαντικός παράγοντας  είναι οι «δυνατότητες επικοινωνίας με 
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την επιχείρηση» και τέλος το 13% (21 άτομα) θεωρεί ότι οι «ψυχαγωγικές δραστηριότητες» 

συνέβαλαν επίσης σημαντικά στη διαμόρφωση της τελικής άποψής τους για την ιστοσελίδα.  

Θεωρώ ότι ο “δεύτερος” πιο σημαντικός παράγοντας στη 
διαμόρφωση της άποψής μου για την ιστοσελίδα είναι: Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα 7% 12 
Η παρουσίαση των προϊόντων 14% 23 
Η θεματολογία της ιστοσελίδας 11% 18 

Η ευκολία πλοήγησης 23% 36 
Η ευκολία αναζήτησης συγκεκριμένων πληροφοριών 9% 14 

Το ευχάριστο περιβάλλον 12% 19 
Οι δυνατότητες επικοινωνίας με την επιχείρηση 11% 17 

Οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες 13% 21 
Σύνολο 100% 160 

Πίνακας 7.33 Δεύτερος σημαντικότερος Παράγοντας διαμόρφωσης της τελικής άποψης για την 
ιστοσελίδα 

Ερώτηση 9γ: Ποιες από τις παρακάτω ενέργειες κρίνετε ότι είναι απαραίτητες προκειμένου να 

υπάρξει βελτίωση της ιστοσελίδας; 

Στην ερώτηση ποια πρακτική ή ποια ενέργεια θα οδηγούσε σε βελτίωση της εικόνας και της 

λειτουργίας της ιστοσελίδας, το 21% (34 άτομα) των ερωτηθέντων απάντησε «οι επιπλέον 

πληροφορίες για την περιγραφή των προϊόντων», το 19% (30 άτομα) επέλεξε την «ενσωμάτωση 

κινούμενης εικόνας και ήχου στην παρουσίαση των προϊόντων», το 7% (12 άτομα) κρίνει ότι «η 

ενσωμάτωση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων» είναι η πρώτη πιο σημαντική ενέργεια που πρέπει να 

γίνει, το 22% (35 άτομα) θεωρεί ότι «η αποτελεσματικότερη υποστήριξη πελατών» θα οδηγούσε σε 

βελτίωση της ιστοσελίδας, το 9% (15 άτομα) απάντησε «η ενσωμάτωση ή βελτιστοποίηση μηχανών 

αναζήτησης», το 15% (24 άτομα) υποστηρίζει ότι «η προσθήκη νέας θεματολογίας» θα βελτίωνε την 

εικόνα και λειτουργία της ιστοσελίδας, το 4% (6 άτομα) θεωρεί ότι τα «δωρεάν δείγματα ή η 

δυνατότητα δοκιμαστικής χρήσης προϊόντων» θα συνέβαλλε περισσότερο στη βελτίωση της 

ιστοσελίδας και τέλος το 3% (4 άτομα) επιλέγει την «πώληση και επιστροφή προϊόντων μέσω της 

ιστοσελίδας» ως τη σημαντικότερη ενέργεια για τη βελτίωση της εταιρικής ιστοσελίδας. 

Η πιο σημαντική ενέργεια προκειμένου να υπάρξει 
βελτίωση της ιστοσελίδας είναι: Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

Επιπλέον πληροφορίες για την περιγραφή των 
προϊόντων 21% 34 

Ενσωμάτωση κινούμενης εικόνας και ήχου στην 
παρουσίαση των προϊόντων 19% 30 

Η πιο σημαντική ενέργεια προκειμένου να υπάρξει 
βελτίωση της ιστοσελίδας είναι: Ποσοστό Αριθμός ατόμων 
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Ενσωμάτωση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων 
(παιχνίδια, διαγωνισμοί , chats) 7% 12 

Αποτελεσματικότερη υποστήριξη πελατών (όπως 
επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο με τους υπαλλήλους, 
αποτελεσματικότερη σύγκριση προϊόντων της ίδιας 

κατηγορίας ) 

22% 35 

Ενσωμάτωση ή βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης 9% 15 
Προσθήκη νέας θεματολογίας 15% 24 

Δωρεάν δείγματα ή δυνατότητα δοκιμαστικής χρήσης 
προϊόντων 4% 6 

Πώληση και επιστροφή προϊόντων μέσω της 
ιστοσελίδας 3% 4 

Σύνολο 100% 160 

Πίνακας 7.34 Προτιμήσεις για ενέργειες σε σχέση με τη βελτίωση της ιστοσελίδας (α) 

Στην ερώτηση ποια κρίνουν ότι πρέπει να είναι η δεύτερη πιο σημαντική ενέργεια για τη βελτίωση 

της ιστοσελίδας, το 14% (22 άτομα) των ερωτηθέντων απάντησε «οι επιπλέον πληροφορίες για την 

περιγραφή των προϊόντων, το 16% (25 άτομα) απάντησε «η ενσωμάτωση κινούμενης εικόνας και 

ήχου στην παρουσίαση των προϊόντων», το 9% (14 άτομα) απάντησε «η ενσωμάτωση ψυχαγωγικών 

δραστηριοτήτων», το 13% (21 άτομα) απάντησε «η αποτελεσματικότερη υποστήριξη πελατών», το 

9% (14 άτομα) απάντησε «η ενσωμάτωση ή βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης», το 22% (35  

άτομα) απάντησε η «προσθήκη νέας θεματολογίας», το 7% (12 άτομα) απάντησε «τα δωρεάν 

δείγματα ή δυνατότητα δοκιμαστικής χρήσης προϊόντων», και τέλος το 105 (7 άτομα) επέλεξε ως 

δεύτερη πιο σημαντική πρακτική για τη βελτίωση της ιστοσελίδας την «πώληση και επιστροφή 

προϊόντων» μέσω της τελευταίας. 

Η “δεύτερη” πιο σημαντική ενέργεια προκειμένου να 
υπάρξει βελτίωση της ιστοσελίδας είναι: Ποσοστό Αριθμός 

ατόμων 
Επιπλέον πληροφορίες για την περιγραφή των προϊόντων 14% 22 

Ενσωμάτωση κινούμενης εικόνας και ήχου στην παρουσίαση 
των προϊόντων 16% 25 

Ενσωμάτωση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (παιχνίδια, 
διαγωνισμοί, chats) 9% 14 

Αποτελεσματικότερη υποστήριξη πελατών (όπως επικοινωνία 
σε πραγματικό χρόνο με τους υπαλλήλους, αποτελεσματικότερη 

σύγκριση προϊόντων της ίδιας κατηγορίας ) 
13% 21 

Ενσωμάτωση ή βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης 9% 14 
Προσθήκη νέας θεματολογίας 22% 35 

Δωρεάν δείγματα ή δυνατότητα δοκιμαστικής χρήσης 
προϊόντων 7% 12 

Πώληση και επιστροφή προϊόντων μέσω της ιστοσελίδας 10% 17 
Σύνολο 100% 160 

Πίνακας 7.35 Προτιμήσεις για ενέργειες σε σχέση με τη βελτίωση της ιστοσελίδας (β) 
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Ερώτηση 9δ: Ποιες από τις παρακάτω συνθήκες πρέπει να πληρεί γενικά μια ιστοσελίδα (όχι 

μόνο η συγκεκριμένη) προκειμένου να διαμορφώσετε θετική εικόνα για τη λειτουργία της; 

Ως προς τη διαμόρφωση μιας θετικής άποψης για μια εταιρική ιστοσελίδα και την πιο σημαντική 

συνθήκη που πρέπει να πληρεί η ιστοσελίδα για να συμβεί αυτό, το 54% (87 άτομα) των 

ερωτηθέντων απάντησε ότι η πιο σημαντική συνθήκη είναι η «ικανοποιητική παρουσίαση των 

προϊόντων», το 2% (3 άτομα) επέλεξε ως πιο σημαντική τις «πολλαπλές δυνατότητες με την 

επιχείρηση», το 1% (1 άτομο) δήλωσε τη «δυνατότητα δήλωσης παραπόνων ή απόψεων με τη χρήση 

έτοιμης φόρμας», το 24% (38 άτομα) επέλεξε την «ευκολία πλοήγησης» ως πιο σημαντική συνθήκη 

– προϋπόθεση, το 13% (21 άτομα)  απάντησε το «ευχάριστο περιβάλλον», το 1% (2 άτομα) κρίνει 

ότι σημαντικότερη συνθήκη είναι «η χρήση εντυπωσιακών πολυμεσικών εφαρμογών», το 5% (8 

άτομα) επέλεξε την «παροχή υπηρεσιών πριν και μετά την πώληση προϊόντων», ενώ κανείς από τους 

ερωτηθέντες δεν επέλεξε ως σημαντικότερη συνθήκη τις «ψυχαγωγικές δραστηριότητες» και την 

«επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο με την επιχείρηση».  

Η πιο σημαντική συνθήκη που πρέπει να πληρεί μια 
ιστοσελίδα προκειμένου να διαμορφώσω θετική άποψη 

για τη λειτουργία της είναι: 
Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

Ικανοποιητική παρουσίαση προϊόντων (επάρκεια 
πληροφοριών και αποτελεσματική χρήση εικόνων) 54% 87 

Πολλαπλές δυνατότητες επικοινωνίας με την επιχείρηση 2% 3 
Η δυνατότητα δήλωσης παραπόνων ή απόψεων για τα 

προϊόντα με τη χρήση έτοιμης φόρμας 1% 1 

Η ευκολία πλοήγησης 24% 38 
Το ευχάριστο περιβάλλον (καλή αισθητική και λειτουργικό 

περιβάλλον «διεπαφής» / interface) 13% 21 

Οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες 0 0 
Χρήση εντυπωσιακών πολυμεσικών εφαρμογών (video, 

ήχος κ.α.) 1% 2 

Η επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο με την επιχείρηση 0 0 
Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης  πριν και μετά την 

πώληση προϊόντων 5% 8 

Σύνολο 100% 160 

Πίνακας 7.36 Παράγοντες διαμόρφωσης θετικής εικόνας για τις εταιρικές ιστοσελίδες (α) 

Η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων (54%) θεωρεί ότι «η ικανοποιητική παρουσίαση των 

προϊόντων» αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα για την αποτελεσματική λειτουργία μιας εταιρικής 

ιστοσελίδας. Επίσης, από τις απαντήσεις είναι φανερό ότι «η ευκολία πλοήγησης» επηρεάζει θετικά 

τους ερωτηθέντες κατά τη διάρκεια επίσκεψής τους σε μια εταιρική ιστοσελίδα. Ο τρίτος πιο 

σημαντικός παράγοντας φαίνεται ότι είναι το «ευχάριστο περιβάλλον». Κανείς δε φαίνεται να θεωρεί 

ότι οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες και η επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο με την επιχείρηση 

αποτελούν βασικές πρακτικές που θα πρέπει να υιοθετούνται στις εταιρικές ιστοσελίδες. Όσον αφορά 
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στην επικοινωνία μέσω της ιστοσελίδας, η οποία αναφέρεται σε πολλαπλά επικοινωνιακά κανάλια που 

παρέχονται στην ιστοσελίδα και στην επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο με το προσωπικό της 

επιχείρησης, προκύπτει από τις επιλογές των συμμετοχόντων ότι δεν αποτελεί πρωταρχικό κριτήριο 

θετικής αξιολόγησης και εκτίμησης μιας ιστοσελίδας. Ενδεχομένως, είτε γιατί από την εμπειρία τους 

γνωρίζουν ότι στην πλειοψηφία τους οι εταιρικές ιστοσελίδες ικανοποιούν ως ένα βαθμό τις απαιτήσεις 

του ως προς την επικοινωνία μέσω της ιστοσελίδα, είτε γιατί η επικοινωνία δεν υπήρξε ποτέ το βασικό 

κίνητρο επίσκεψης σε μια εταιρική ιστοσελίδα.. 

Η πιο σημαντική συνθήκη που πρέπει να πληρεί μια ιστοσελίδα 
προκειμένου να διαμορφώσω  θετική άποψη για τη λειτουργία της είναι:

54%

24%

13%

0%

2%
1%

1% 5%

0%

Ικανοποιητική παρουσίαση προϊόντων
(επάρκεια πληροφοριών και
αποτελεσματική χρήση εικόνων)
Πολλαπλές δυνατότητες επικοινωνίας με
την επιχείρηση

Η δυνατότητα δήλωσης παραπόνων ή
απόψεων για τα προϊόντα με τη χρήση
έτοιμης φόρμας
Η ευκολία πλοήγησης

Το ευχάριστο περιβάλλον (καλή
αισθητική και λειτουργικό περιβάλλον
«διεπαφής» / interface)
Οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες

Χρήση εντυπωσιακών πολυμεσικών
εφαρμογών (video, ήχος κ.α.)

Η επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο με
την επιχείρηση

Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης  πριν
και μετά την πώληση προϊόντων

 
Γράφημα 7.20 Σημαντικότερος παράγοντας διαμόρφωσης θετικής εικόνας για τις εταιρικές 

ιστοσελίδες  

Στην ερώτηση ποια είναι η δεύτερη πιο σημαντική συνθήκη – προϋπόθεση για τη διαμόρφωση 

θετικής άποψης για μια εταιρική ιστοσελίδα, το 18%  (29 άτομα) απάντησε  «η ικανοποιητική 

παρουσίαση προϊόντων», το 15% (24 άτομα) απάντησε «οι πολλαπλές δυνατότητες με την 

επιχείρηση» που παρέχονται σε μια ιστοσελίδα, το 2% (3 άτομα) απάντησε «η δυνατότητα δήλωσης 

παραπόνων ή απόψεων για τα προϊόντα με τη χρήση έτοιμης φόρμας», το 21% (33 άτομα) απάντησε  

«η ευκολία πλοήγησης», το 18% (29 άτομα) απάντησε «το ευχάριστο περιβάλλον», το 2% (3 άτομα) 

απάντησε «η χρήση εντυπωσιακών πολυμεσικών εφαρμογών», το 7% (12 άτομα) απάντησε «η 

επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο με την επιχείρηση», το 17% (27 άτομα) κρίνει ως δεύτερη πιο 
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σημαντική συνθήκη που πρέπει να πληρεί μια ιστοσελίδα προκειμένου να διαμορφώσει θετική 

άποψη για την ιστοσελίδα την «παροχή υπηρεσιών υποστήριξης πριν και μετά την πώληση 

προϊόντων», ενώ τέλος κανείς δεν θεωρεί σημαντική συνθήκη τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες». 

Η “δεύτερη” πιο σημαντική συνθήκη που πρέπει να πληρεί 
μια ιστοσελίδα προκειμένου να διαμορφώσω θετική άποψη 

για τη λειτουργία της είναι: 
Ποσοστό Αριθμός 

ατόμων 

Ικανοποιητική παρουσίαση προϊόντων (επάρκεια πληροφοριών 
και αποτελεσματική χρήση εικόνων) 18% 29 

Πολλαπλές δυνατότητες επικοινωνίας με την επιχείρηση 15% 24 
Η δυνατότητα δήλωσης παραπόνων ή απόψεων για τα προϊόντα 

με τη χρήση έτοιμης φόρμας 2% 3 

Η ευκολία πλοήγησης 21% 33 
Το ευχάριστο περιβάλλον (καλή αισθητική και λειτουργικό 

περιβάλλον «διεπαφής» / interface) 18% 29 

Οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες 0 0 
Χρήση εντυπωσιακών πολυμεσικών εφαρμογών (video, ήχος 

κ.α.) 2% 3 

Η επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο με την επιχείρηση 7% 12 
Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης  πριν και μετά την πώληση 

προϊόντων 17% 27 

Σύνολο 100% 160 

Πίνακας 7.37 Δεύτερος σημαντικότερος παράγοντας διαμόρφωσης θετικής εικόνας για τις εταιρικές 
ιστοσελίδες  

Οι παράγοντες ή πρακτικές που συγκεντρώνουν και εδώ τα σημαντικότερα ποσοστά αναφέρονται 

επίσης στην ικανοποιητική παρουσίαση, το ευχάριστο περιβάλλον και την ευκολία πλοήγησης. Οι 

απαντήσεις στο συγκεκριμένο ερώτημα επιβεβαιώνουν ότι οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες, η 

επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο με την επιχείρηση, η καθώς και η χρήση εντυπωσιακών 

πολυμεσικών εφαρμογών δεν συγκαταλέγονται στις πρακτικές που οι ερωτηθέντες θεωρούν ότι είναι 

απαραίτητες προκειμένου να σχηματίσουν θετική άποψη για μια εταιρική ιστοσελίδα. Ωστόσο, θα 

πρέπει να επισημανθεί ότι ένα ποσοστό των ερωτηθέντων αναγνωρίζει τις πολλαπλές δυνατότητες 

επικοινωνίας ως δεύτερη σημαντικότερη πολιτική για τη λειτουργία μιας ιστοσελίδας. Τέλος, είναι 

σημαντικό να αναφερθεί ως σημαντικό το ποσοστό εκείνων που επιλέγουν ως σημαντική συνθήκη την 

«υποστήριξη πελατών», ενισχύοντας τη λειτουργία των εταιρικών ιστοσελίδων ως εργαλείο μάρκετινγκ 

και συγκεκριμένα ως εργαλείο εξυπηρέτησης πελατών 
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Η “δεύτερη” πιο σημαντική συνθήκη που πρέπει να πληρεί μια 
ιστοσελίδα προκειμένου να διαμορφώσω θετική άποψη για τη 

λειτουργία της είναι:

18%

15%

2%

21%

18%

0%
2%

7%

17%

Ικανοποιητική παρουσίαση προϊόντων
(επάρκεια πληροφοριών και
αποτελεσματική χρήση εικόνων)
Πολλαπλές δυνατότητες επικοινωνίας με
την επιχείρηση

Η δυνατότητα δήλωσης παραπόνων ή
απόψεων για τα προϊόντα με τη χρήση
έτοιμης φόρμας
Η ευκολία πλοήγησης

Το ευχάριστο περιβάλλον (καλή
αισθητική και λειτουργικό περιβάλλον
«διεπαφής» / interface)
Οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες

Χρήση εντυπωσιακών πολυμεσικών
εφαρμογών (video, ήχος κ.α.)

Η επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο με
την επιχείρηση

Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης  πριν
και μετά την πώληση προϊόντων

Γράφημα 7.21 Παράγοντες διαμόρφωσης θετικής εικόνας για τις εταιρικές ιστοσελίδες (β) 

Το ποσοστό των ερωτηθέντων που διαμόρφωσαν θετική άποψη για την ιστοσελίδα είναι 

εξαιρετικά υψηλό (96%) επιβεβαιώνοντας ότι οι ιστοσελίδες ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά 

στις απαιτήσεις και επιθυμίες των ερωτηθέντων. Αυτές όπως προκύπτει από τις αποκρίσεις 

τους αφορούν κυρίως στην ικανοποιητική παρουσίαση των προϊόντων, στην ευκολία 

πλοήγησης, στο ευχάριστο αισθητικά και λειτουργικό περιβάλλον. Οι παραπάνω παράγοντες 

επιλέχτηκαν από την πλειοψηφία ως οι σημαντικότερες συνθήκες που πρέπει να πληρούνται 

από τις εταιρικές ιστοσελίδες. Επίσης, σημαντικό είναι το ενδιαφέρον των ερωτηθέντων για τις 

επικοινωνιακές πρακτικές που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα αναδεικνύοντας το ρόλο των 

ιστοσελίδων ως δίαυλο επικοινωνίας με το συγκεκριμένο κοινό. 

Ομάδα Ερωτήσεων 10 – ΠΡΟΘΕΣΗ – ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Ερώτηση 10: Στο μέλλον θα επισκεπτόσασταν την ιστοσελίδα; 

Όσον αφορά στην πρόθεση των συμμετεχόντων στην έρευνα να επισκεφθούν στο μέλλον την 

ιστοσελίδα και τα κίνητρα για να το κάνουν, το 26% (42 άτομα) δήλωσε ότι θα επισκεφθεί την 
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ιστοσελίδα «προκειμένου να περάσει ευχάριστα την ώρα του», το 7% (12 άτομα) απάντησε ότι «τα 

ενδιαφέροντα θέματα που διαπραγματεύεται η ιστοσελίδα» αποτελούν το βασικό λόγο για μια 

μελλοντική επίσκεψή του στην ιστοσελίδα, το 46% (73 άτομα) απάντησε ότι θα επισκεφθεί την 

ιστοσελίδα για να «αντλήσει συγκεκριμένες πληροφορίες για τα προϊόντα»,  το 6% (9 άτομα) 

δήλωσε ότι στο μέλλον θα «χρησιμοποιούσε» την ιστοσελίδα για «να επικοινωνήσει με την 

επιχείρηση» και τέλος το 15% (24 άτομα) απάντησε ότι «δεν πρόκειται να επισκεφθεί την 

ιστοσελίδα στο μέλλον». 

Στο μέλλον θα επισκεπτόμουν την ιστοσελίδα: Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

«Προκειμένου να περάσω ευχάριστα την ώρα μου» 26% 42 

«Γιατί τα θέματα που διαπραγματεύεται η ιστοσελίδα είναι 
ενδιαφέροντα» 

7% 12 

«Προκειμένου να αντλήσω συγκεκριμένες πληροφορίες για 
τα προϊόντα που έχω αγοράσει ή πρόκειται να αγοράσω» 

46% 73 

«Προκειμένου να επικοινωνήσω με την επιχείρηση» 6% 9 

«Δεν πρόκειται να επισκεφθώ την ιστοσελίδα στο μέλλον» 15% 24 

Σύνολο 100% 160 

Πίνακας 7.38 Κίνητρα επανεπισκεψιμότητας ιστοσελίδας 

Μόνο το 15% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δεν πρόκειται να επισκεφθεί στο μέλλον την ιστοσελίδα 

στην οποία πλοηγήθηκε. Επιπλέον, πρέπει να επισημανθεί ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων 

(46%) δηλώνει ως βασικό κίνητρο της επόμενης ή των επόμενων επισκέψεων του στην ιστοσελίδα την 

«αναζήτηση και άντληση πληροφοριών που αφορούν κυρίως στα εταιρικά προϊόντα» πριν ή μετά την 

αγορά των τελευταίων. Τέλος, σημαντικό είναι και το ποσοστό εκείνων που θα επισκεφθούν την 

ιστοσελίδα προκειμένου να περάσουν ευχάριστα την ώρα τους (26%) καθώς η πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων έχει ήδη δηλώσει ότι βρίσκει το περιβάλλον της ιστοσελίδας πολύ ευχάριστο. 

Η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων (85%) δηλώνει ότι στο μέλλον θα επισκεφθεί την 

ιστοσελίδα. Ως βασικά κίνητρα επανεπισκεψιμότητας (revisiting) παρουσιάζονται η άντληση 

πληροφοριών πριν ή μετά την αγορά των εταιρικών προϊόντων και η ψυχαγωγία. Ωστόσο, 

κρίνεται απαραίτητο να αξιολογηθούν απαντήσεις που δόθηκαν από τους ερωτηθέντες για κάθε 

μια ιστοσελίδα ξεχωριστά καθώς οι δύο επιχειρήσεις έχουν υιοθετήσει έντονα διαφορετική 

πολιτική προβολής με αποτέλεσμα να υπάρχουν έντονες διαφορές μεταξύ αυτών που 

πλοηγήθηκαν σε διαφορετικές ιστοσελίδες και κοινά στοιχεία μεταξύ αυτών που πλοηγήθηκαν 

στην ίδια ιστοσελίδα.  
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Ομάδα Ερωτήσεων 11 – ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Ερώτηση 11α: Πόσο επηρέασε την άποψη σας για τα προϊόντα η επίσκεψη της ιστοσελίδας και η 

συνολική της εικόνα; 

Σχετικά με το αν και σε τι βαθμό η συνολική εικόνα της ιστοσελίδας επηρέασε την άποψη των 

ερωτηθέντων για τα προϊόντα της επιχείρησης, το 22% (35 άτομα) απάντησε ότι η άποψη τους 

επηρεάστηκε «ΠΟΛΥ», το 57% (92) δήλωσε ότι η εικόνα της ιστοσελίδας επηρέασε «ΛΙΓΟ» την 

άποψή τους και τέλος το 21% (33 άτομα) απάντησε ότι η άποψή τους για τα προϊόντα της 

επιχείρησης δεν επηρεάστηκε «ΚΑΘΟΛΟΥ» από την συνολική εικόνα της ιστοσελίδας. 

Η συνολική εικόνα της ιστοσελίδας επηρέασε την 
άποψη μου για τα προϊόντα της επιχείρησης: 

Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

«ΠΟΛΥ» 22% 35 

«ΛΙΓΟ» 57% 92 

«ΚΑΘΟΛΟΥ» 21% 33 

Σύνολο 100% 160 

Πίνακας 7.39 Επιδράσεις ιστοσελίδας στην εικόνα των προϊόντων 

Ένας από τους βασικούς στόχους των εταιρικών ιστοσελίδων διαφημιστικού χαρακτήρα είναι η 

αποτελεσματική προβολή των προϊόντων. Το βασικό ερώτημα για τη συγκεκριμένη μορφή 

Διαδικτυακής διαφήμισης είναι αν τελικά επηρεάζει τη στάση των χρηστών απέναντι στα προϊόντα 

διαμορφώνοντας μια αντίληψη και άποψη για αυτά. Μετά από την «έκθεση» των συμμετοχόντων στις 

συγκεκριμένες εταιρικές ιστοσελίδες, το 79% (127 άτομα) δήλωσαν ότι η συνολική εικόνα της 

ιστοσελίδας επηρέασε την άποψη τους για τα προϊόντα (γράφημα 7.22). Ωστόσο, η πλειοψηφία αυτών 

που απάντησαν θετικά στην ερώτηση (72%) θεωρεί ότι επηρεάστηκε «ΛΙΓΟ» στη διαμόρφωση της 

άποψής του για τα εταιρικά προϊόντα (γράφημα 7.21). Η βαρύτητα των απαντήσεων ενδυναμώνεται 

από τα υψηλά ποσοστά των συμμετοχόντων που δήλωσαν ότι ενημερώθηκαν για τα προϊόντα των 

εταιριών και έμειναν ικανοποιημένοι από την παρουσίασή των τελευταίων στην ιστοσελίδα. Επιπλέον, 

το γεγονός ότι η μεγάλη πλειοψηφία αυτών που ερωτήθηκαν διαμόρφωσαν θετική άποψη για την 

ιστοσελίδα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η άποψη που διαμόρφωσαν για τα προϊόντα είναι μάλλον 

θετική. 
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Γράφημα 7.22 Επιδράσεις ιστοσελίδας στην εικόνα των προϊόντων 

Ερώτηση 11β: Πόσο επηρέασε την άποψη σας για την επιχείρηση η επίσκεψη της ιστοσελίδας 

και η συνολική της εικόνα; 

Όσον αφορά στην επίδραση που είχε η συνολική εικόνα της ιστοσελίδας στην άποψή τους για την 

επιχείρηση που τη χρησιμοποιεί, το 27% (43 άτομα) απάντησε ότι η άποψή του επηρεάστηκε 

«ΠΟΛΥ», το 54% (86 άτομα) δήλωσε ότι η εικόνα της επιχείρησης επηρέασε «ΛΙΓΟ» την άποψή 

του για την ιστοσελίδα, ενώ το 19% (31 άτομα) απάντησε ότι η άποψή του για την επιχείρηση δεν 

επηρεάστηκε «ΚΑΘΟΛΟΥ» από τη συνολική εικόνα της ιστοσελίδας στην οποία πλοηγήθηκε. 

Η συνολική εικόνα της ιστοσελίδας επηρέασε την 
άποψη μου για την επιχείρηση: 

Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

«ΠΟΛΥ» 27% 43 

«ΛΙΓΟ» 54% 86 

«ΚΑΘΟΛΟΥ» 19% 31 

Σύνολο 100% 160 

Πίνακας 7.40 Επιδράσεις ιστοσελίδας στην εικόνα της επιχείρησης 

Για τις επιχειρήσεις είναι σημαντικό να γνωρίζουν αν και σε ποιο βαθμό η εταιρική ιστοσελίδα μπορεί 

να συμβάλλει στη διαμόρφωση ή στη βελτίωση της εικόνας του κοινού για την επιχείρηση καθώς είναι 

το μοναδικό διαφημιστικό μέσο το οποίο παρέχει τη δυνατότητα «επικοινωνίας» πληροφοριών που 

αφορούν άμεσα στην επιχείρηση  Επιπλέον, για την πλειοψηφία των χρηστών του Διαδικτύου η 

εταιρική ιστοσελίδα είναι ο καθρέφτης της επιχείρησης Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων 81% (129) 

δηλώνει ότι η πλοήγηση στην εταιρική ιστοσελίδα και η συνολική εικόνα της τελευταίας επηρέασε την 

Η συνολική εικόνα της ιστοσελίδας επηρέασε την 
άποψη μου για τα προϊόντα της επιχείρησης: 

ΝΑΙ 79%

ΌΧΙ 21%
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άποψη για την επιχείρηση (γράφημα 11.3). Ωστόσο, οι περισσότεροι απάντησαν ότι επηρεάστηκαν 

«ΛΙΓΟ». Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι το ποσοστό των ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι δεν 

ενημερώθηκαν για την επιχείρηση είναι υψηλότερο από αυτό αυτών που δηλώνουν ότι η άποψή τους 

για την επιχείρηση δεν επηρεάστηκε «ΚΑΘΟΛΟΥ» από την πλοήγησή τους στην ιστοσελίδα. Αυτό 

σημαίνει ότι ένα κομμάτι των ερωτηθέντων χωρίς να ενημερωθεί καθόλου για την επιχείρηση θεωρεί 

ότι η εικόνα της ιστοσελίδας συνέβαλλε στη διαμόρφωση της άποψης του για την τελευταία. 

 

Γράφημα 7.23 Επιδράσεις ιστοσελίδας στην εικόνα της επιχείρησης 

Ερώτηση 11γ: Σε τι βαθμό κρίνετε ότι η ιστοσελίδα ανταποκρίνεται στη φήμη των προϊόντων και 

της επιχείρησης; 

Όσον αφορά στο βαθμό που η εικόνα της ιστοσελίδας ανταποκρίνεται στη φήμη της επιχείρησης 

στην οποία ανήκει, το 76% (121 άτομα) των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η ιστοσελίδα ανταποκρίνεται 

«ΠΟΛΥ», το 22% (35 άτομα) πιστεύει ότι ανταποκρίνεται «ΛΙΓΟ» και τέλος το 2%  (4 άτομα) 

απάντησε ότι η ιστοσελίδα δεν ανταποκρίνεται «ΚΑΘΟΛΟΥ» στη φήμη της επιχείρησης. 

Κρίνω ότι η ιστοσελίδα ανταποκρίνεται στη 
φήμη των προϊόντων και της επιχείρησης: 

Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

«ΠΟΛΥ» 76% 121 

«ΛΙΓΟ» 22% 35 

«ΚΑΘΟΛΟΥ» 2% 4 

Σύνολο 100% 160 

Πίνακας 7.41 Αντιλήψεις για την εικόνα ιστοσελίδας σε σχέση με τη φήμη της επιχείρησης 

Η συνολική εικόνα της ιστοσελίδας επηρέασε την άποψη μου 
για την επιχείρηση:

ΌΧΙ 
19% ΛΙΓΟ

54%

NAI
81%

ΠΟΛY
27%
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Στην επιλογή των εταιρικών ιστοσελίδων που μελετήθηκαν βασικά κριτήρια υπήρξαν η φήμη των 

επιχειρήσεων και η εξοικείωση των ερωτηθέντων με την κατηγορία των προϊόντων. Το 98% των 

ερωτηθέντων θεωρεί ότι η ιστοσελίδα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των χρηστών που είναι 

αποτέλεσμα της εικόνα της επιχείρησης και της αντίληψης που έχουν για αυτή οι ερωτηθέντες, γεγονός 

που δικαιολογείται και από τα υψηλά ποσοστά αυτών που δήλωσαν ότι η άποψη που διαμόρφωσαν για 

την ιστοσελίδα είναι θετική. Η στάση απέναντι στη διαφήμιση επηρεάζεται από τη φήμη  της 

επιχείρησης και από το βαθμό που η διαφήμιση ανταποκρίνεται σε αυτή. 

Στη μεγάλη τους πλειοψηφία είναι σαφές ότι οι ερωτηθέντες επηρεάστηκαν (λίγο ή πολύ) όσον 

αφορά στην άποψή τους για τα προϊόντα και την επιχείρηση από την εικόνα της ιστοσελίδας. 

Υπάρχει μια μικρή υπεροχή σε απόλυτη και σχετική συχνότητα αυτών που δηλώνουν ότι η 

συνολική εικόνα της εταιρικής ιστοσελίδας που πλοηγήθηκαν επηρέασε την άποψη τους για 

την επιχείρηση και αυτών που δηλώνουν ότι επηρέασε την άποψη τους για την ιστοσελίδα. Θα 

πρέπει βεβαίως να επισημανθεί ότι τα ποσοστά αυτών που δηλώνουν ότι επηρεάστηκαν «λίγο» 

είναι σαφώς μεγαλύτερα από τα ποσοστά αυτών που κρίνουν ότι επηρεάστηκαν «πολύ» και ως 

προς την άποψη τους για την επιχείρηση και ως προς την άποψη τους για τα εταιρικά 

προϊόντα. Επίσης, σημαντικό είναι ότι παρότι το 96% έχει ήδη δηλώσει ότι η άποψη που 

διαμόρφωσε για την ιστοσελίδα που πλοηγήθηκε είναι θετική, το ποσοστό αυτών που δηλώνει 

ότι η ιστοσελίδα ανταποκρίνεται στη φήμη της επιχείρησης είναι λίγο υψηλότερο (98%) με το 

76% να δηλώνει ότι ανταποκρίνεται «πολύ». 

 

Ομάδα Ερωτήσεων 12 – ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ «ΑΠΟ ΣΤΟΜΑ ΣΕ ΣΤΟΜΑ» 

Ερώτηση 12: Θα συνιστούσατε την ιστοσελίδα σε φίλους ή γνωστούς σας; 

Το 71% (113 άτομα) απάντησε ότι θα συνιστούσε σε φίλους ή γνωστούς την ιστοσελίδα, ενώ το 

29% (47 άτομα) δήλωσε ότι δε θα τη συνιστούσε. 

Θα συνιστούσα την ιστοσελίδα σε φίλους ή 
γνωστούς: 

Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

«ΝΑΙ» 71% 113 

«ΟΧΙ» 29% 47 

Σύνολο 100% 160 

Πίνακας 7.42 Τάση για διαφήμιση από «στόμα σε στόμα» 
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Η «από στόμα σε στόμα διαφήμιση» υπήρξε αντικείμενο εκτεταμένης έρευνας στο Διαδίκτυο 

και επιπλέον αποτελεί σημαντική απόρροια μιας αποτελεσματικής πολιτικής προβολής και 

πωλήσεων. Η σημαντική πλειοψηφία των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα συνιστούσε την 

ιστοσελίδα σε φίλους και γνωστούς. Ενδεχομένως, σημαντικό ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι η 

μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων έμεινε ικανοποιημένη από τη συνολική εικόνα της 

ιστοσελίδας. Επιπλέον, η κατανομή των απαντήσεων για κάθε μια ιστοσελίδα θα δείξει αν ο 

χαρακτήρας της ιστοσελίδας επηρεάζει την τάση και τη διάθεση των ερωτηθέντων να 

πληροφορήσουν γνωστούς τους για την ύπαρξη της ιστοσελίδας ή την εμπειρία της πλοήγησής 

τους σε αυτή. 

 

Ομάδα Ερωτήσεων 13 – ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 

Ερώτηση 13: Πόσο πιθανόν είναι να αγοράσετε προϊόντα της επιχείρησης στο μέλλον; 

Όσον αφορά την πρόθεση αγοράς προϊόντων της επιχείρησης στην οποία ανήκει η ιστοσελίδα, το 

74% (118 άτομα) των ερωτηθέντων απάντησε ότι είναι  «ΠΟΛΥ» πιθανό να αγοράσει προϊόντα της 

επιχείρησης στο μέλλον, το 25% (40 άτομα) θεωρεί ότι είναι «ΛΙΓΟ» πιθανό να αγοράσει προϊόντα 

της επιχείρησης, ενώ το 1% (2 άτομα) απάντησε ότι δεν θεωρεί «ΚΑΘΟΛΟΥ» πιθανή την 

μελλοντική αγορά προϊόντων της επιχείρησης. 

Είναι πιθανόν να αγοράσω προϊόντα της 
επιχείρησης στο μέλλον: 

Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

«ΠΟΛΥ» 74% 118 

«ΛΙΓΟ» 25% 40 

«ΚΑΘΟΛΟΥ» 1% 2 

Σύνολο 100% 160 

Πίνακας 7.43 Πρόθεση για αγοραστική δράση  
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Είναι πιθανόν να αγοράσω προϊόντα της 
επιχείρησης στο μέλλον:

1%
74%

25%

NAI 99%
«ΚΑΘΟΛΟΥ»

«ΠΟΛΥ»

«ΛΙΓΟ»

 
Γράφημα 7.24 Πρόθεση για αγοραστική δράση 

 

Το 99% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θεωρεί πιθανή μια αγορά των προϊόντων της 

επιχείρησης στο μέλλον και μάλιστα το 74% δηλώνει ότι αυτό είναι «πολύ» πιθανό. Έχοντας 

ως δεδομένο ότι το 96% σχημάτισε θετική άποψη για την ιστοσελίδα, είναι σαφές ότι η 

αγοραστική τάση του μεγαλύτερου ποσοστού αυτών που δήλωσαν το αντίθετο δεν 

επηρεάστηκε από την εικόνα της ιστοσελίδας. Επιβεβαιώνεται με αυτό τον τρόπο και  το 

σημαντικό ποσοστό (28%) των ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι η εικόνα της ιστοσελίδας δεν 

επηρέασε καθόλου την άποψή τους και για τα εταιρικά προϊόντα. 
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7.3.2 Καταγραφή και ανάλυση των σχέσεων μεταξύ των απαντήσεων για κάθε μια 

ιστοσελίδα: 

Στην συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τις απαντήσεις των 

συμμετοχόντων για την ιστοσελίδα Α και των συμμετοχόντων για την ιστοσελίδα Β. Η παρουσίαση 

αποτελεσμάτων ακολουθεί το πρότυπο που παρουσιάζεται στο σχήμα 7.3. 

Ομάδα ερωτήσεων  Χ
Ερώτηση Χα:
Σύντομη Καταγραφή των απαντήσεων των συμμετεχόντων 
στην ερώτηση 

Πίνακας Αποτελεσμάτων  

ΠοσοστόΑριθμός Ατόμων

Σύνολο

Σχόλιο Ερευνητή για τις απαντήσεις στην ερώτηση Χα
Ενημερώθηκα για τα προϊόντα της επιχείρησης:

ΌΧΙ 1%

ΝΑΙ 99%

Γράφημα

Σχόλιο Ερευνητή για τις απαντήσεις στην ομάδα 
ερωτήσεων Χ

Ποσοστό Αριθμός Ατόμων

Ιστοσελίδα Α Ιστοσελίδα Β

 

Σχήμα 7.3 Παρουσίαση αποτελεσμάτων για κάθε ιστοσελίδα – διαφημιστικό ερέθισμα 
(ενότητας7.3.2) 

 

Ομάδα Ερωτήσεων 1 – ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Ερώτηση 1α: Πόσο ενημερωθήκατε για τα προϊόντα της επιχείρησης; 

Όσον αφορά στην ενημέρωση για τα προϊόντα που προβάλλονται στις δύο ιστοσελίδες Α και Β, 

παρατηρούμε ότι το 55% (44 άτομα) κρίνει ότι ενημερώθηκε «πολύ», το 44% (35 άτομα) δηλώνει 

ότι ενημερώθηκε «λίγο», ενώ ένα άτομο (1%) απαντά ότι δεν ενημερώθηκε καθόλου. Αντίστοιχα για 

τους ερωτηθέντες της ιστοσελίδας Β τα ποσοστά έχουν ως εξής: το 59% (47 άτομα) απάντησε 

«πολύ», το 41% (33 άτομα) κρίνει ότι ενημερώθηκε «λίγο». 
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Α Β Ενημερώθηκα για 
τα προϊόντα της 
επιχείρησης: Ποσοστό Αριθμός ατόμων Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

«ΠΟΛΥ» 55% 44 59% 47 

«ΛΙΓΟ» 44% 35 41% 33 

«ΚΑΘΟΛΟΥ» 1% 1 0% 0 

Σύνολο 100% 80 100% 80 

Πίνακας 7.44 Επίπεδα ενημέρωσης για τα εταιρικά προϊόντα για κάθε ιστοσελίδα 

Είναι εμφανές ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις απαντήσεις των ερωτηθέντων. Ανεξάρτητα 

από την εταιρική ιστοσελίδα στην οποία πλοηγήθηκαν, την κατηγορία του προϊόντος και το ενδιαφέρον 

τους για αυτό η μεγάλη πλειοψηφία επέλεξε να ενημερωθεί για τα προϊόντα της επιχείρησης και 

μάλιστα δηλώνουν ότι ενημερώθηκαν στον ίδιο βαθμό. Επομένως, η παροχή των κατάλληλων 

πληροφοριών για τα προϊόντα της επιχείρησης στην εταιρική ιστοσελίδα είναι απαραίτητη καθώς το 

ενδιαφέρον των επισκεπτών, η ανάγκη και επιθυμία τους να ενημερωθούν για αυτά είναι σημαντική 

(γράφημα 7.25)  

Ενημερώθηκα για τα προϊόντα της επιχείρησης:

55%

59%

44%

41%

1%

0%

A

B

"ΚΑΘΟΛΟΥ"
"ΛΙΓΟ"
"ΠΟΛY"

. 

Γράφημα 7.25 Βαθμός ενημέρωσης για τα εταιρικά προϊόντα για κάθε ιστοσελίδα 

Ερώτηση 1β: Πόσο ικανοποιημένοι μείνατε από την παρουσίαση των προϊόντων; 

Το 60% (48 άτομα) των ερωτηθέντων της Α έμεινε «πολύ» ικανοποιημένο από την παρουσίαση των 

προϊόντων, το 35% (28 άτομα) απάντησε ότι έμεινε «λίγο» ικανοποιημένο, ενώ το 5% (4 άτομα) 

δηλώνει ότι δεν είναι «καθόλου» ικανοποιημένο από την παρουσίαση των εταιρικών προϊόντων. 
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Αντίστοιχα τα ποσοστά για τους ερωτηθέντες που πλοηγήθηκαν στην ιστοσελίδα Β έχουν ως εξής: 

το 75% (60 άτομα) έμεινε «πολύ» ικανοποιημένο από την παρουσίαση των προϊόντων, το 24% (19 

άτομα) απάντησε ότι έμεινε «λίγο» ικανοποιημένο ενώ μόνο 1 άτομο (1%) δήλωσε ότι δεν 

ικανοποιήθηκε «καθόλου» από τον τρόπο παρουσίασης των προϊόντων στην ιστοσελίδα.  

Α Β 
Έμεινα ικανοποιημένος /η από την 
παρουσίαση των προϊόντων στην  

ιστοσελίδα: Ποσοστό Αριθμός 
ατόμων Ποσοστό Αριθμός 

ατόμων 

«ΠΟΛΥ» 60% 48 75% 60 

«ΛΙΓΟ» 35% 28 24% 19 

«ΚΑΘΟΛΟΥ» 5% 4 1% 1 

Σύνολο: 100% 80 100% 80 

Πίνακας 7.45 Επίπεδα ικανοποίησης για την παρουσίαση των προϊόντων για κάθε ιστοσελίδα 

Είναι φανερό ότι οι ερωτηθέντες που πλοηγήθηκαν στην ιστοσελίδα Β και έμειναν «πολύ» 

ικανοποιημένοι από την παρουσίαση των εταιρικών προϊόντων στην ιστοσελίδα είναι περισσότεροι (σε 

απόλυτη και σχετική συχνότητα) από τους ερωτηθέντες της ιστοσελίδας Α που έδωσαν την ίδια 

απάντηση. Επιπλέον, το ποσοστό των ερωτηθέντων που δεν έμειναν «καθόλου» ικανοποιημένοι από 

τον τρόπο παρουσίασης των προϊόντων είναι μεγαλύτερο για αυτούς που πλοηγήθηκαν στην ιστοσελίδα 

Α. Αυτό ενδεχομένως να οφείλεται στη λιγότερο αποτελεσματική παρουσίαση των προϊόντων της 

ιστοσελίδας Α. Ωστόσο, και για τις δύο ομάδες ερωτηθέντων η ικανοποίησή τους από την παρουσίαση 

των προϊόντων κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα (γράφημα 7.26) 

Έμεινα ικανοποιημένος /η από την  παρουσίαση των  προϊόντων  
στην   ιστοσελίδα:

60%

75%

35%

24%

5%

1%

A

B

"ΚΑΘΟΛΟΥ"

"ΛΙΓΟ"

"ΠΟΛY"

 

Γράφημα 7.26 Επίπεδα ικανοποίησης για την παρουσίαση των προϊόντων για κάθε ιστοσελίδα 
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Ερώτηση 1γ: Τι από τα παρακάτω συνέβαλλε περισσότερο σε αυτό; 

Το 33% (26 άτομα) των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Α δηλώνει ότι στη διαμόρφωση της 

άποψης του για την παρουσίαση των προϊόντων και του βαθμού ικανοποίησής του για την τελευταία 

συνέβαλαν περισσότερο «οι διαθέσιμες πληροφορίες», το 27% (22 άτομα) απάντησε ότι συνέβαλαν 

περισσότερο «οι εικόνες και τα γραφικά», ενώ η πλειοψηφία το 40% (32 άτομα) δηλώνει ότι στο 

βαθμό ικανοποίησής του από τον τρόπο παρουσίασης των προϊόντων συνέβαλλε περισσότερο «ο 

συνδυασμός πληροφοριών και γραφικών». Αντίστοιχα το 28% (22 άτομα) των ερωτηθέντων που 

πλοηγήθηκαν στην ιστοσελίδα Β απάντησε ότι τα επίπεδα ικανοποίησής τους διαμορφώθηκαν 

κυρίως από «τις διαθέσιμες πληροφορίες» για τα προϊόντα, το 11% (9 άτομα) απάντησε «τις εικόνες 

και τα γραφικά» και τέλος το 61% (49 άτομα) δηλώνει ότι «ο συνδυασμός πληροφοριών και 

γραφικών» συνέβαλλε περισσότερο στο βαθμό ικανοποίησής του για τον τρόπο παρουσίασης των 

προϊόντων στην εταιρική ιστοσελίδα.  

Α Β 
Στο βαθμό ικανοποίησής μου για 
την παρουσίαση των προϊόντων 

συνέβαλαν περισσότερο: Ποσοστό Αριθμός 
ατόμων Ποσοστό Αριθμός 

ατόμων 

«τις διαθέσιμες πληροφορίες» 33% 26 28% 22 

«τις εικόνες και τα γραφικά» 27% 22 11% 9 

«τον συνδυασμό πληροφοριών και 
γραφικών» 40% 32 61% 49 

Σύνολο 100% 80 100% 80 

Πίνακας 7.46 Συμβολή παραγόντων στα επίπεδα ικανοποίησης για την παρουσίαση για κάθε 
ιστοσελίδα 

Από τις απαντήσεις είναι φανερό ότι για την πλειοψηφία των ερωτηθέντων και για τις δύο ιστοσελίδες 

«ο συνδυασμός πληροφοριών και γραφικών» συνέβαλλε περισσότερο στη διαμόρφωση του τελικού 

βαθμού ικανοποίησής τους. Επιπλέον, για τους ερωτηθέντες της ιστοσελίδας Β ο συγκεκριμένος 

παράγοντας φαίνεται να είναι περισσότερο καθοριστικός, καθώς η κατηγορία των προϊόντων 

(προϊόντα υψηλής τεχνολογίας) απαιτεί περισσότερο λεπτομερή περιγραφή που θα βασίζεται κυρίως 

στην πληροφορία, αλλά και στις εικόνες και τα γραφικά. Η σημαντικότητα της πληροφορίας στην 

αποτελεσματική περιγραφή των προϊόντων της ιστοσελίδας Β δικαιολογεί και τα χαμηλά ποσοστά 

εκείνων που πλοηγήθηκαν στην ιστοσελίδα Β και επέλεξαν ως σημαντικότερο παράγοντα παρουσίασης 

τις εικόνες και τα γραφικά. Οι απαιτήσεις των ερωτηθέντων για τον τρόπο παρουσίασης των 

προϊόντων φαίνεται ότι επηρεάζονται άμεσα από την κατηγορία του προϊόντος και το ενδιαφέρον των 

ερωτηθέντων (επίπεδα συμμετοχής) για το προϊόν. Για τους ερωτηθέντες της ιστοσελίδας Β 

(ενημερωτικού χαρακτήρα) το ενδιαφέρον τους για τα προϊόντα της ιστοσελίδας Β (προϊόντα  υψηλής 

τεχνολογίας) είναι μεγαλύτερο λόγω της βασικής τους ιδιότητας (φοιτητές πληροφορικής). 
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Ερώτηση 1δ: Πόσο ενημερωθήκατε για την επιχείρηση; 

Το 14% (11 άτομα) των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Α δηλώνει ότι ενημερώθηκε «πολύ» για 

την επιχείρηση στην οποία ανήκει η ιστοσελίδα, το 47% (38 άτομα) κρίνει ότι ενημερώθηκε «λίγο» 

και τέλος το 39% (31 άτομα) απάντα ότι δεν ενημερώθηκε καθόλου για την επιχείρηση. Αντίστοιχα 

τα ποσοστά αυτών που πλοηγήθηκαν στην ιστοσελίδα Β έχουν ως εξής: το 19% (15 άτομα) απαντά 

ότι ενημερώθηκε «πολύ» για την επιχείρηση, το 52% (42 άτομα) δηλώνει ότι ενημερώθηκε «λίγο» 

και τέλος το 29% (23 άτομα) δηλώνει ότι δεν ενημερώθηκε «καθόλου».  

Α Β 
Ενημερώθηκα για την 

επιχείρηση: Ποσοστό Αριθμός 
ατόμων Ποσοστό Αριθμός 

ατόμων 
«ΠΟΛΥ» 14% 11 19% 15 
«ΛΙΓΟ» 47% 38 52% 42 

«ΚΑΘΟΛΟΥ» 39% 31 29% 23 

Σύνολο: 100% 80 100% 80 

Πίνακας 7.47 Επίπεδα ενημέρωσης για την επιχείρηση για κάθε ιστοσελίδα 

Είναι φανερό ότι οι ερωτηθέντες για την ιστοσελίδα Β ενημερώθηκαν περισσότερο για την επιχείρηση 

κατά την πλοήγησή τους στην ιστοσελίδα σε σχέση με τους ερωτηθέντες για την ιστοσελίδα Α. 

Επιπλέον, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων και για τις δύο ιστοσελίδες 

δηλώνει ότι δεν διέθεσε πολύ χρόνο στην ενημέρωσή για την επιχείρηση, καθώς απαντά ότι 

ενημερώθηκε «λίγο» (γράφημα 7.27). Επιπλέον, συγκριτικά με την ενημέρωση για τα προϊόντα θα 

λέγαμε ότι και οι δύο ομάδες των ερωτηθέντων επέλεξαν να ενημερωθούν περισσότερο και σε 

μεγαλύτερο βαθμό για τα προϊόντα και λιγότερο για την επιχείρηση. 

Ενημερώθηκα για την  επιχείρηση:
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Γράφημα 7.27 Επίπεδα ενημέρωσης για την επιχείρηση για κάθε ιστοσελίδα 
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Ερώτηση 1ε: Ποια από τις παρακάτω πληροφορίες της επιχείρησης θεωρείτε ως σημαντικότερη 

και η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα; 

Το 21% (17 άτομα) των ερωτηθέντων για την εταιρική ιστοσελίδα Α θεωρεί ως σημαντικότερη 

πληροφορία αυτή που αφορά στην «επιχειρησιακή δραστηριότητα και φιλοσοφία της επιχείρησης», 

15% (12 άτομα) θεωρεί σημαντικότερες τις «πληροφορίες για επικοινωνία» με την επιχείρηση, το 

10% (8 άτομα) επιλέγει ως σημαντικότερες πληροφορίες «τα δελτία τύπου και τις ανακοινώσεις για 

τη δραστηριότητα», το 22% (18 άτομα) ενδιαφέρεται περισσότερο να πληροφορηθεί για το 

«φιλανθρωπικό και οικολογικό έργο της επιχείρησης», το 29% (23 άτομα) θεωρεί σημαντικότερη 

την πληροφορία που αναφέρεται στα «εργοστάσια και διαδικασίες παραγωγής των προϊόντων» και 

τέλος το 3% (2 άτομα) δηλώνει ως σημαντικότερη πληροφορία τα «σημεία πώλησης προϊόντων».    

Όσον αφορά στους ερωτηθέντες που πλοηγήθηκαν στην ιστοσελίδα Β, το 11% (9 άτομα) θεωρεί πιο 

σημαντική την πληροφόρηση για την «επιχειρησιακή δραστηριότητα και φιλοσοφία της 

επιχείρησης», το 35% (28 άτομα) πιστεύει ότι σημαντικότερες είναι οι «απαραίτητες πληροφορίες 

για επικοινωνία» με την επιχείρηση, το 9% (7 άτομα) αναφέρει ότι θεωρεί πιο σημαντική 

πληροφορία τα «δελτία τύπου και τις ανακοινώσεις για τη δραστηριότητα» της επιχείρησης, το 4% 

(3 άτομα) ενδιαφέρεται να ενημερωθεί περισσότερο για το «φιλανθρωπικό και οικολογικό έργο της 

επιχείρησης», το 6% (5 άτομα)  θεωρεί ως πιο σημαντική την πληροφορία που αναφέρεται στα 

«εργοστάσια και διαδικασίες παραγωγής των προϊόντων» και τέλος το 35% (28 άτομα) πιστεύει ότι 

η πιο σημαντική πληροφορία που θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην εταιρική ιστοσελίδα είναι «τα 

σημεία πώλησης προϊόντων».  

Α Β 
Θεωρώ ως σημαντικότερες τις 

πληροφορίες για: Ποσοστό Αριθμός 
ατόμων Ποσοστό Αριθμός 

ατόμων 
Επιχειρησιακή δραστηριότητα και 

φιλοσοφία της επιχείρησης 21% 17 11% 9 

Απαραίτητες πληροφορίες για 
επικοινωνία 15% 12 35% 28 

Δελτία τύπου και ανακοινώσεις για 
τη δραστηριότητα 10% 8 9% 7 

Φιλανθρωπικό και οικολογικό έργο 
της επιχείρησης 22% 18 4% 3 

Εργοστάσια και διαδικασίες 
παραγωγής των προϊόντων 29% 23 6% 5 

Σημεία πώλησης προϊόντων 3% 2 35% 28 

Σύνολο: 100% 80 100% 80 

Πίνακας 7.48 Απαιτήσεις σε σχέση με τις πληροφορίες για την επιχείρηση για κάθε ιστοσελίδα 
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Ολοκληρώνοντας, όσον αφορά στις επιλογές των ερωτηθέντων για τις πληροφορίες των επιχειρήσεων 

που περιλαμβάνονται στις εταιρικές ιστοσελίδες, είναι φανερό το ενδιαφέρον των ερωτηθέντων της 

ιστοσελίδας Α για πληροφορίες που αφορούν στα «εργοστάσια και διαδικασίες παραγωγής των 

προϊόντων», καθώς πρόκειται για καταναλωτικό αγαθό – τρόφιμο. Επιπλέον, θεωρούν εξίσου 

σημαντική πληροφορία το «φιλανθρωπικό και οικολογικό έργο της επιχείρησης». Αντίθετα, για τους 

ερωτηθέντες της ιστοσελίδας Β οι πληροφορίες αυτές φαίνεται να είναι λιγότερο σημαντικές. Κυρίως 

ενδιαφέρονται για τα «σημεία πώλησης των προϊόντων» που ενδεχομένως να αντανακλά το μεγάλο 

ενδιαφέρον και την αγοραστική τους τάση για τα εταιρικά προϊόντα. Επίσης, εξίσου σημαντική για 

αυτούς είναι και η παροχή των «απαραίτητων πληροφοριών για επικοινωνία» με την επιχείρηση 

επιβεβαιώνοντας τον ενημερωτικό και επικοινωνιακό χαρακτήρα της ιστοσελίδας. 

Υπάρχουν σημαντικές διαφορές, αλλά και ομοιότητες στις απαντήσεις των ερωτηθέντων που 

πλοηγήθηκαν στις δύο εταιρικές ιστοσελίδες. Μια σημαντική ομοιότητα είναι ότι και οι δύο 

ομάδες των ερωτηθέντων ενημερώθηκαν σχεδόν στο ίδιο ποσοστό και στον ίδιο βαθμό για τα 

εταιρικά προϊόντα που προβάλλονται στις δύο ιστοσελίδες με μια μικρή υπεροχή των 

ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα ενημερωτικού χαρακτήρα (Β). Όσον αφορά στην ενημέρωση 

τους για την επιχείρηση, διαπιστώνεται μια μικρή υπεροχή από την πλευρά των ερωτηθέντων 

της ιστοσελίδας Β, καθώς είναι μεγαλύτερο το ποσοστό αυτών που ενημερώθηκαν και αυτών 

που δηλώνουν ότι ενημερώθηκαν «πολύ». Είναι σημαντικό όμως να επισημανθεί ότι και οι δύο 

ομάδες έδειξαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα προϊόντα από ότι για την επιχείρηση. 

Σημαντικές διαφορές εντοπίζονται και στα επίπεδα ικανοποίησης των ερωτηθέντων, καθώς 

φαίνεται ότι οι ερωτηθέντες για την ιστοσελίδα Β έμειναν περισσότερο ικανοποιημένοι από τον 

τρόπο παρουσίασης των προϊόντων. Σε αυτό όπως δηλώνει η σημαντική πλειοψηφία (61%) 

συνέβαλλε περισσότερο ο «συνδυασμός πληροφοριών και γραφικών» που επίσης αποτελεί τον 

παράγοντα που επηρέασε το μεγαλύτερο ποσοστό (40%) των ερωτηθέντων για την Α. Θα 

πρέπει σε αυτό το σημείο να επισημανθεί ότι το ποσοστό των ερωτηθέντων για τη Α που 

δηλώνει ότι «οι εικόνες και τα γραφικά» συνέβαλαν περισσότερο στο βαθμό ικανοποίησής τους 

αναφορικά με τον τρόπο παρουσίασης των εταιρικών προϊόντων είναι σημαντικά μεγαλύτερο 

από το αντίστοιχο ποσοστό των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Β. Αυτό σημαίνει ότι οι 

απαιτήσεις τους σε σχέση με τον τρόπο παρουσίασης των προϊόντων εξαρτώνται σημαντικά 

από την κατηγορία προϊόντος. Ολοκληρώνοντας, όσον αφορά στις επιλογές των ερωτηθέντων 

για τις πληροφορίες των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στις εταιρικές ιστοσελίδες είναι 

φανερό το ενδιαφέρον των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Α για πληροφορίες που 

αναφέρονται κυρίως στην φιλοσοφία και τις δραστηριότητες της επιχείρησης, σε αντίθεση με 

τους ερωτηθέντες της ιστοσελίδας Β που επιλέγουν ως σημαντικότερες τις πληροφορίες για 

επικοινωνία με την επιχείρηση και τα σημεία πώλησης των εταιρικών προϊόντων. 
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Ομάδα Ερωτήσεων 2 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Ερώτηση 2α: Επικοινωνήσατε με την επιχείρηση κατά τη διάρκεια της πλοήγησής σας στην 

ιστοσελίδα;  

Κανείς από τους συμμετέχοντες που πλοηγήθηκε στην ιστοσελίδα Α δεν επικοινώνησε με την 

επιχείρηση «μέσω e-mail». Το 4% (3 άτομα) επικοινώνησε κατά τη διάρκεια της πλοήγησής του 

«συμπληρώνοντας φόρμα επικοινωνίας που υπήρχε στην ιστοσελίδα», το 35% (28 άτομα) 

«απαντώντας σε προσχεδιασμένα ερωτήματα» και τέλος το 61% ( 49 άτομα) των ερωτηθέντων δεν 

επικοινώνησε με την επιχείρηση.   

Όσον αφορά στις απαντήσεις των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Β, το 2% (2 άτομα) δηλώνει ότι 

επικοινώνησε με τη επιχείρηση «μέσω e-mail», το 10% (8 άτομα) κατά τη διάρκεια της πλοήγησής 

του «συμπλήρωσε φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα», το 2% (2 άτομα) δήλωσε ότι «απάντησε 

σε προσχεδιασμένα ερωτήματα», ενώ τέλος το 85% (68 άτομα) δεν επικοινώνησε με την επιχείρηση. 

Α Β Επικοινώνησα με την 
επιχείρηση: Ποσοστό Αριθμός 

ατόμων Ποσοστό Αριθμός 
ατόμων 

«Μέσω e-mail» 0% 0 2% 2 
«Συμπληρώνοντας φόρμα 

επικοινωνίας που υπήρχε στην 
ιστοσελίδα» 

4% 3 10% 8 

«Απαντώντας σε προσχεδιασμένα 
ερωτήματα» 35% 28 2% 2 

Δεν επικοινώνησα  61% 49 85% 68 

Σύνολο: 100% 80 100% 80 

Πίνακας 7.49 Επίπεδα επικοινωνίας μέσω ιστοσελίδας για κάθε επιχείρηση 

Οι ερωτηθέντες για την ιστοσελίδα Α που επικοινώνησαν με την επιχείρηση μέσω της ιστοσελίδας είναι 

περισσότεροι από τους ερωτηθέντες για την ιστοσελίδα Β. Επίσης, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι 

η σημαντική πλειοψηφία των ερωτηθέντων και για τις δύο ιστοσελίδες χρησιμοποίησαν επικοινωνιακές 

μεθόδους που απαιτούν ελάχιστο χρόνο και κόπο από την πλευρά τους (όπως είναι οι έτοιμες φόρμες 

και τα «προσχεδιασμένα ερωτήματα». Τέλος, στην πλειοψηφία τους οι ερωτηθέντες για την ιστοσελίδα 

Α επικοινώνησαν προκειμένου να δηλώσουν την άποψή τους για την ιστοσελίδα που πλοηγήθηκαν. 
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Ερώτηση 2β: Για ποιο λόγο επικοινωνήσατε ή ενδεχομένως θα επικοινωνούσατε στο μέλλον στα 

πλαίσια επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα; 

Το 17% (14 άτομα) των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Α δηλώνει ότι θα επικοινωνούσε με την 

επιχείρηση μέσω της ιστοσελίδας προκειμένου «να ζητήσει επιπλέον πληροφορίες για τα προϊόντα», 

το 9% (7 άτομα) προκειμένου «να ζητήσει επιπλέον πληροφορίες για την επιχείρηση», το 2% (2 

άτομα) για «να επιλύσει προβλήματα που αντιμετώπισε κατά την πλοήγησή του», το 43% (34 

άτομα) για «να δηλώσει την άποψη του για την ιστοσελίδα», το  20% (16 άτομα) προκειμένου «να 

δηλώσω την άποψη μου για τα προϊόντα και την επιχείρηση» και τέλος το 9% (7 άτομα) απαντά ότι 

«δε σκοπεύει να επικοινωνήσει» με την επιχείρηση μέσω της ιστοσελίδας. 

Όσον αφορά στους ερωτηθέντες της Β ιστοσελίδας, το 65% (52 άτομα) δηλώνει ότι επικοινώνησε ή 

θα επικοινωνούσε με την επιχείρηση προκειμένου «να ζητήσει επιπλέον πληροφορίες για τα 

προϊόντα», το 6% (5 άτομα) προκειμένου να «ζητήσει επιπλέον πληροφορίες για την επιχείρηση», το 

8%  (6 άτομα) για «να επιλύσω προβλήματα που αντιμετώπισε κατά την πλοήγησή του», το 9% (7 

άτομα ) προκειμένου «δηλώσει την άποψη του για την ιστοσελίδα», το 5% (4 άτομα) για «να 

δηλώσει την άποψή του για τα προϊόντα και την επιχείρηση» και τέλος το 7% (6 άτομα) απαντά ότι 

δε «σκοπεύει να επικοινωνήσει με την επιχείρηση» χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα». 

Α Β Επικοινώνησα ή θα 
επικοινωνήσω με την επιχείρηση 

μέσω της ιστοσελίδας 
προκειμένου: 

Ποσοστό Αριθμός 
ατόμων Ποσοστό Αριθμός 

ατόμων 

«να ζητήσω επιπλέον πληροφορίες 
για τα προϊόντα» 17% 14 65% 52 

«να ζητήσω επιπλέον πληροφορίες 
για την επιχείρηση» 9% 7 6% 5 

«να επιλύσω προβλήματα που 
αντιμετώπισα κατά την πλοήγησή 

μου» 
2% 2 8% 6 

«να δηλώσω την άποψή μου για 
την ιστοσελίδα» 43% 34 9% 7 

«να δηλώσω την άποψή  μου για 
τα προϊόντα και την επιχείρηση» 20% 16 5% 4 

«δε σκοπεύω να επικοινωνήσω» 9% 7 7% 6 

Σύνολο: 100% 80 100% 80 

Πίνακας 7.50 Πρόθεση και κίνητρα επικοινωνίας για κάθε ιστοσελίδα 

Οι ερωτηθέντες και για τις δύο ιστοσελίδες που δηλώνουν ότι δε θα χρησιμοποιούσαν την ιστοσελίδα 

ως μέσο επικοινωνίας με την επιχείρηση, κυμαίνονται στα ίδια χαμηλά ποσοστά. Οι διαφορές στις 

απαντήσεις έχουν να κάνουν με τα κίνητρα και τους λόγους της επικοινωνίας τους. Η σημαντική 
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πλειοψηφία των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Α 63%) δηλώνει ότι θα επικοινωνούσε με την 

επιχείρηση προκειμένου να δηλώσει την άποψη της για την ιστοσελίδα, τα εταιρικά προϊόντα και την 

επιχείρηση, αναδεικνύοντας το ρόλο της ιστοσελίδας ως μέσο επανατροφοδότησης. Αντίθετα, για τους 

ερωτηθέντες που πλοηγήθηκαν στην ιστοσελίδα Β η μεγάλη πλειοψηφία (65%) δηλώνει ότι θα 

επικοινωνούσε μέσω της ιστοσελίδας προκειμένου να ζητήσει επιπλέον πληροφορίες για τα εταιρικά 

προϊόντα, ενδυναμώνοντας τον ενημερωτικό χαρακτήρα της συγκεκριμένης ιστοσελίδας. 

 

Ερώτηση 2γ: Ποιες από τις παρακάτω επικοινωνιακές μεθόδους θεωρείτε ότι πρέπει να διαθέτει 

η επιχείρηση;  

Όσον αφορά στις επικοινωνιακές μεθόδους που παρέχονται στην ιστοσελίδα, το 16% (13 άτομα) των 

ερωτηθέντων που πλοηγήθηκαν στην ιστοσελίδα Α θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρχει «επικοινωνία 

μέσω e-mail», το 29% (23 άτομα) υποστηρίζει ότι στην ιστοσελίδα θα πρέπει να υπάρχει 

«ανακοίνωση για δυνατότητα χρήσης τηλεφώνου χωρίς χρέωση», το 41% (33 άτομα) θεωρεί ότι θα 

πρέπει να περιλαμβάνονται «έτοιμες φόρμες επικοινωνίας» και τέλος το 14% (11 άτομα) κρίνει ότι η 

ιστοσελίδα θα πρέπει να διαθέτει «επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο». 

To 24% (19 άτομα) των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Β θεωρεί ότι η ιστοσελίδα θα πρέπει να 

διαθέτει «επικοινωνία μέσω e-mail», επίσης το 24% (19 άτομα) θεωρεί σημαντικό να υπάρχει 

«ανακοίνωση για δυνατότητα χρήσης τηλεφώνου χωρίς χρέωση», το 21% (17 άτομα) κρίνει ότι στην 

ιστοσελίδα θα πρέπει να περιλαμβάνονται «έτοιμες φόρμες επικοινωνίας» και τέλος το 31% (25 

άτομα) υποστηρίζει η επιχείρηση θα πρέπει να παρέχει δυνατότητα «επικοινωνίας σε πραγματικό 

χρόνο». 

Α Β Θεωρώ ότι η επιχείρηση θα πρέπει 
να διαθέτει: Ποσοστό Αριθμός 

ατόμων Ποσοστό Αριθμός 
ατόμων 

«Επικοινωνία μέσω e-mail» 16% 13 24% 19 
«Ανακοίνωση για δυνατότητα 

χρήσης τηλεφώνου χωρίς χρέωση» 29% 23 24% 19 

«Έτοιμες φόρμες επικοινωνίας» 41% 33 21% 17 

«Επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο» 14% 11 31% 25 

Σύνολο: 100% 80 100% 80 

Πίνακας 7.51 Απαιτήσεις σε σχέση με τις επικοινωνιακές μεθόδους για κάθε ιστοσελίδα 
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Όσον αφορά στις δυνατότητες επικοινωνίας που πρέπει να παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας, οι 

ερωτηθέντες για την ιστοσελίδα Β προσανατολίζονται περισσότερο σε μεθόδους άμεσης επικοινωνίας 

(online ή τηλεφωνική επικοινωνία) (55%). Επιπλέον, φαίνεται η πρόθεση των συμμετοχόντων για την 

ιστοσελίδα Α να χρησιμοποιήσουν μεθόδους που απαιτούν ελάχιστο χρόνο και κόπο από την πλευρά 

τους ,όπως είναι «οι έτοιμες φόρμες επικοινωνίας». 

Η σημαντική πλειοψηφία των ερωτηθέντων και για τις δύο ιστοσελίδες δηλώνει ότι δεν 

επικοινώνησε με την επιχείρηση κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Ωστόσο, το ποσοστό αυτών 

που επικοινώνησαν είναι σημαντικά υψηλότερο για τους ερωτηθέντες της ιστοσελίδας Α. 

Σημαντική επίσης πληροφορία είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών που επικοινώνησαν 

μέσω της ιστοσελίδας με την επιχείρηση και για τις δύο ομάδες των ερωτηθέντων επέλεξε 

επικοινωνιακές πρακτικές που απαιτούν λίγο κόπο και χρόνο (όπως είναι τα «προσχεδιασμένα 

ερωτήματα» για τους ερωτηθέντες της Α ιστοσελίδας και οι «έτοιμες φόρμες επικοινωνίας» για 

τους ερωτηθέντες της Β ιστοσελίδας). Αναφορικά με τα κίνητρα και την τάση επικοινωνίας 

των ερωτηθέντων, είναι σημαντικό ότι οι ερωτηθέντες και για τις δύο ιστοσελίδες δηλώνουν 

στο ίδιο ποσοστό ότι θα επικοινωνούσαν στο μέλλον με την επιχείρηση μέσω της ιστοσελίδας. 

Ωστόσο, σημαντικές διαφορές υπάρχουν στα κίνητρα μιας μελλοντικής επικοινωνίας, καθώς το 

μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Β δηλώνει ότι θα επικοινωνήσει με 

σκοπό να αντλήσει «επιπλέον πληροφορίες για τα προϊόντα», ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των 

ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Α δηλώνει ότι στο μέλλον θα επικοινωνούσε  προκειμένου «να 

δηλώσει την άποψή του για την ιστοσελίδα». Γενική συμφωνία στις απαντήσεις των 

ερωτηθέντων και για τις δύο ιστοσελίδες υπάρχει σχετικά με τις επικοινωνιακές μεθόδους που 

κρίνουν ότι είναι σημαντικό να συμπεριλαμβάνονται στην ιστοσελίδα. Η σημαντική 

πλειοψηφία και των δύο ομάδων των ερωτηθέντων επιλέγουν επικοινωνιακές μεθόδους με τη 

χρήση της τεχνολογίας του Διαδικτύου. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί η υπεροχή των 

ερωτηθέντων της ιστοσελίδας Β σε σχέση με τις απαιτήσεις για επικοινωνία με την επιχείρηση 

«σε πραγματικό χρόνο». 

 

Ομάδα Ερωτήσεων 3 - ΠΛΟΗΓΗΣΗ 

Ερώτηση 3α: Πόσο εύκολη κρίνετε την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα; 

Το 98% (78 άτομα) των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Α κρίνει ότι η πλοήγησή του στην 

ιστοσελίδα είναι «πολύ» εύκολη , 1 άτομο (1%) θεωρεί την πλοήγηση «λίγο» εύκολη και 1 άτομο 

(1%) κρίνει ότι πλοήγηση στην ιστοσελίδα δεν είναι καθόλου εύκολη.  
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Για το 66% (53 άτομα)  των ερωτηθέντων που πλοηγήθηκαν στην ιστοσελίδα Β η πλοήγηση στην 

ιστοσελίδα είναι «πολύ» εύκολη και το 33% (27 άτομα) κρίνει ότι η πλοήγηση στην εταιρική 

ιστοσελίδα είναι «λίγο» εύκολη. 

Α Β 
Κρίνω ότι η πλοήγησή μου στην 

ιστοσελίδα είναι: Ποσοστό Αριθμός 
ατόμων Ποσοστό Αριθμός 

ατόμων 
«ΠΟΛΥ» εύκολη 98% 78 67% 53 
«ΛΙΓΟ» εύκολη 1% 1 33% 27 

«ΚΑΘΟΛΟΥ» εύκολη 1% 1 0% 0 

Σύνολο: 100% 80 100% 80 

Πίνακας 7.52 Επίπεδα ευκολίας πλοήγησης για κάθε ιστοσελίδα 

Είναι φανερό ότι οι ερωτηθέντες για την ιστοσελίδα Α (98%) δε δυσκολεύτηκαν καθόλου κατά την 

πλοήγησή τους στην ιστοσελίδα. Αντίθετα ένα σημαντικό κομμάτι των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα 

Β (33%) κρίνει ότι η πλοήγησή του στην ιστοσελίδα είναι «λίγο» εύκολη. Αυτό είναι αποτέλεσμα της 

πολυπλοκότητας και του σημαντικά μεγαλύτερου περιεχόμενου της ιστοσελίδας. 

Κρίνω ότι η πλοήγησή μου στην ιστοσελίδα είναι:

98%

67%

1%

33%

1%

0%

A

B

"ΚΑΘΟΛΟΥ"
"ΛΙΓΟ"
"ΠΟΛY"

 
Γράφημα 7.28 Επίπεδα ευκολίας πλοήγησης για κάθε ιστοσελίδα 

 

Ερώτηση 3β: Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες θεωρείτε ότι συνέβαλλε περισσότερο σε 

αυτό; 

Το 18% (14 άτομα)  των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Β θεωρεί ότι ο παράγοντας που συμβάλλει 

περισσότερο στην ευκολία ή δυσκολία της πλοήγησης είναι  «η χρησιμοποίηση των  συνδέσμων 
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(links)», το 76%  61 άτομα) υποστηρίζει ότι «ο σχεδιασμός του βασικού μενού» επηρεάζει 

περισσότερο την πλοήγησή τους στην ιστοσελίδα και το 6% (5 άτομα) επιλέγει ως σημαντικότερο 

παράγοντα την «κατηγοριοποίηση των προϊόντων. 

Οι απαντήσεις των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Β διαμορφώθηκαν ως εξής: το 25% (20 άτομα) 

θεωρεί σημαντικό παράγοντα πλοήγησης τη «σωστή ή λάθος χρησιμοποίηση των συνδέσμων», το 

9% (7 άτομα) επιλέγει «τη μηχανή αναζήτησης», το 34%  (27 άτομα) θεωρεί ότι «ο σχεδιασμός του 

βασικού μενού» επηρεάζει περισσότερο την πλοήγηση στην εταιρική ιστοσελίδα και τέλος το 32% 

(26 άτομα) θεωρεί ότι στην εύκολη ή δύσκολη πλοήγηση συμβάλλει περισσότερο «η σωστή ή λάθος 

κατηγοριοποίηση των προϊόντων». 

Α Β 
Θεωρώ ότι ο παράγοντας που 
συμβάλλει περισσότερο στα 

επίπεδα ευκολίας ή δυσκολίας της  
πλοήγησης στην ιστοσελίδα είναι: 

Ποσοστό Αριθμός 
ατόμων Ποσοστό Αριθμός 

ατόμων 

«Η σωστή ή λάθος χρησιμοποίηση 
των συνδέσμων (links)»  18% 14 25% 20 

«Η αποτελεσματική ή μη 
αποτελεσματική μηχανή 

αναζήτησης»  
0% 0 9% 7 

«Ο σωστός ή λάθος σχεδιασμός του 
βασικού μενού»  76% 61 34% 27 

«Η σωστή ή λάθος 
κατηγοριοποίηση των προϊόντων» 6% 5 32% 26 

Σύνολο: 100% 80 100% 80 

Πίνακας 7.53 Παράγοντες πλοήγησης που διαμόρφωσαν τα επίπεδα ευκολίας για κάθε ιστοσελίδα 

Οι επιλογές των ερωτηθέντων και για τις δύο ιστοσελίδες διαφέρουν σημαντικά στο βαθμό που και οι 

ιστοσελίδες διαφέρουν σημαντικά ως προς τη δομή και τη λειτουργία τους. Οι ερωτηθέντες για την 

ιστοσελίδα Α θεωρούν ότι οι βασικές αρχές αποτελεσματικής πλοήγησης (όπως το βασικό μενού και η 

σωστή χρησιμοποίηση των συνδέσμων) επηρέασαν θετικά την πλοήγησή τους, ενώ οι επιλογές των 

ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Β αναφέρονται και σε εξειδικευμένους μηχανισμούς πλοήγησης όπως 

είναι η κατηγοριοποίηση των προϊόντων και η μηχανή αναζήτησης λόγω της μεγάλης ποσότητας 

πληροφοριών που παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα. 
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Ερώτηση 3γ: Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες θεωρείτε ότι είναι ο πιο σημαντικός για την 

εύκολη πλοήγηση στην ιστοσελίδα; 

Για τους ερωτηθέντες της ιστοσελίδας Α, το «μενού βασικών επιλογών» αποτελεί το σημαντικότερο 

παράγοντα που συμβάλλει στην «ευκολία» πλοήγησης για το 92% (74 άτομα), ενώ για το 8% (6 

άτομα) ο παράγοντας που διευκολύνει περισσότερο την πλοήγηση στην ιστοσελίδα είναι «η 

κατηγοριοποίηση των προϊόντων». 

Το 33% (26 άτομα)  των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Β κρίνει ως σημαντικότερο παράγοντα για 

μια εύκολη πλοήγηση «το μενού βασικών επιλογών», το 15% (12 άτομα) επιλέγει «τη μηχανή 

αναζήτησης», το 50% (40 άτομα) θεωρεί ότι «η κατηγοριοποίηση των προϊόντων» συμβάλλει 

περισσότερο στην εύκολη πλοήγηση και τέλος 1 άτομο (1%) επιλέγει τα «Frequently Asked 

Questions» και επίσης 1 άτομο (1%) τις «Επιλογές ‘Βοήθειας’ επίλυσης προβλημάτων». 

Α Β Θεωρώ ότι ο παράγοντας που 
συμβάλλει περισσότερο στην 

“ευκολία” πλοήγησης της 
ιστοσελίδας είναι: 

Ποσοστό Αριθμός 
ατόμων Ποσοστό Αριθμός 

ατόμων 

«Μενού βασικών επιλογών» 92% 74 33% 26 
«Μηχανή αναζήτησης» 0% 0 15% 12 

«Κατηγοριοποίηση προϊόντων» 8% 6 50% 40 

«Frequently Asked Questions» 0% 0 1% 1 

«Επιλογές ‘Βοήθειας’ επίλυσης 
προβλημάτων (Help Page)» 0% 0 1% 1 

Σύνολο: 100% 80 100% 80 

Πίνακας 7.54 Απαιτήσεις ως προς τους μηχανισμούς πλοήγησης για κάθε ιστοσελίδα 

Η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Α θεωρεί ότι «το μενού βασικών 

επιλογών» της ιστοσελίδας επαρκεί για μια εύκολη πλοήγηση, ενώ αντίθετα για τους ερωτηθέντες της Β 

η κατηγοριοποίηση των προϊόντων είναι ο παράγοντας που διευκολύνει περισσότερο την πλοήγησή 

τους (αναγνωρίζοντας τη μεγάλη ποσότητα και ποικιλία των εταιρικών προϊόντων). Επιπλέον, ένα 

σημαντικό ποσοστό (17%) των τελευταίων προσανατολίζεται σε εξειδικευμένες πολιτικές που 

χρησιμοποιούνται προκειμένου να διευκολύνουν την πλοήγηση των επισκεπτών (όπως είναι η μηχανή 

αναζήτησης, τα «Frequently Asked Questions» και οι επιλογές ‘Βοήθειας’). Επομένως, οι απαιτήσεις 

σε σχέση με την πλοήγηση εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την ποσότητα πληροφορίας που υπάρχει 

στην ιστοσελίδα, την πολυπλοκότητά της και της λειτουργίες που ενσωματώνει σε σχέση με τις 

δραστηριότητες των επισκεπτών. 
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Από τις απαντήσεις προκύπτει ότι η πλοήγηση στην ιστοσελίδα Α παρουσιάζει μεγαλύτερα 

επίπεδα «ευκολίας» για τους ερωτηθέντες που πλοηγήθηκαν σε αυτή, σε σύγκριση με την 

ιστοσελίδα Β και τις δηλώσεις των συμμετοχόντων που την επισκέφθηκαν. Η δομή (σε σχέση 

με την ποσότητα και την οργάνωση του διαφημιστική περιεχομένου) και η πολυπλοκότητα των 

ιστοσελίδων επηρεάζει τις προτιμήσεις και τις απαιτήσεις των ερωτηθέντων σε σχέση με τους 

μηχανισμούς πλοήγησης των δύο ιστοσελίδων. Οι ερωτηθέντες για την ιστοσελίδα 

ενημερωτικού χαρακτήρα (Β) φαίνεται να προσανατολίζονται σε εξειδικευμένους μηχανισμούς 

και πρακτικές πλοήγησης (μηχανή αναζήτησης, επιλογές «Βοήθειας» κ.α.) που διευκολύνουν 

την αναζήτηση πληροφοριών και την επίλυση προβλημάτων πλοήγησης, λόγω της πολύπλοκης 

δομής της ιστοσελίδας και του μεγάλου όγκου πληροφοριών που παρουσιάζονται σε αυτή. 

Αντίθετα, οι ερωτηθέντες για την ιστοσελίδα Α θεωρούν ότι οι απλοί μηχανισμού συμβάλλουν 

και επαρκούν στην εύκολη πλοήγηση της ιστοσελίδας. 

Ομάδα ερωτήσεων 4 – ΕΠΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ 

Ερώτηση 4α: Αν διαθέτατε χρόνο θα συμμετείχατε σε έρευνα της επιχείρησης με τη συμπλήρωση 

ερωτηματολογίου που θα παρέχεται στην ιστοσελίδα; 

Το 74% (59 άτομα) των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Α δηλώνει ότι θα συμπλήρωνε 

ερωτηματολόγιο στα πλαίσια της πλοήγησής του στην ιστοσελίδα για λογαριασμό της επιχείρησης, 

ενώ το 26% (21 άτομα) δηλώνει ότι δε θα συμπλήρωνε ερωτηματολόγιο. 

Αντίστοιχα, το 55% (44 άτομα) των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Β απαντά ότι θα συμμετείχε σε 

έρευνα της επιχείρησης με τη χρήση ερωτηματολογίου, ενώ το 45%  (36 άτομα) απαντά αρνητικά. 

Α Β 
Αν διέθετα χρόνο θα 

συμπλήρωνα για λογαριασμό της 
επιχείρησης ερωτηματολόγιο: Ποσοστό Αριθμός 

ατόμων Ποσοστό Αριθμός 
ατόμων 

«ΝΑΙ» 74% 59 55% 44 
«ΟΧΙ» 26% 21 45% 36 

Σύνολο: 100% 80 100% 80 

Πίνακας 7.55 Πρόθεση «επανατροφοδότησης» με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου για κάθε 
ιστοσελίδα 

Από τις απαντήσεις προκύπτει μια σαφής υπεροχή των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Α που 

δηλώνουν ότι θα συμμετείχαν σε έρευνα που θα πραγματοποιούσε η επιχείρηση μέσω της ιστοσελίδας 

με τη χρήση ερωτηματολογίου, έναντι των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Β (γράφημα 7.29). Αυτό 
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ενδεχομένως να οφείλεται στο «ευχάριστο» περιβάλλον της ιστοσελίδας και στην έλλειψη 

συγκεκριμένων στόχων που μπορεί να χαρακτηρίζει την πλοήγηση των ερωτηθέντων για την 

ιστοσελίδα Α ως αποτέλεσμα της θεματολογίας της ιστοσελίδας και της έλλειψης ενδιαφέροντος για τα 

προϊόντα που προβάλλονται σε αυτή. Σε ένα περιβάλλον «χαλαρότητας» όπως αυτό της ιστοσελίδας Α 

δημιουργείται στους συμμετέχοντες η αίσθηση ότι ο υπάρχει ο χρόνος για μια τέτοια ενέργεια. 

«ΝΑΙ» «ΟΧΙ»

B
A

74%

25%

55%
45%

Αν διέθετα χρόνο θα συμπλήρωνα για λογαριασμό της επιχείρησης 
ερωτηματολόγιο:

B

A

 
Γράφημα 7.29 Πρόθεση «επανατροφοδότησης» με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου για κάθε 

ιστοσελίδα 

Ερώτηση 4β: Έχετε συμπληρώσει ποτέ ερωτηματολόγια αυτής της μορφής κατά την επίσκεψή 

σας σε άλλες ιστοσελίδες; 

Όσον αφορά στους ερωτηθέντες της ιστοσελίδας Α, το 39% (31 άτομα) απαντά ότι έχει 

συμπληρώσει ερωτηματολόγια αυτής της μορφής στο παρελθόν σε εταιρικές ιστοσελίδες, ενώ το 

61% (49 άτομα) δηλώνει ότι δεν έχει συμπληρώσει παρόμοια ερωτηματολόγια. 

Αντίστοιχα, το 33% (26 άτομα) των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Β απαντά ότι έχει συμμετάσχει 

στο παρελθόν σε έρευνες με τη χρήση ερωτηματολογίου, ενώ το 67% (54 άτομα) απαντά ότι δεν έχει 

συμπληρώσει ερωτηματολόγια για λογαριασμό επιχειρήσεων κατά την πλοήγησή τους στις 

ιστοσελίδες τους. 

Α Β 
Έχω συμπληρώσει 

ερωτηματολόγια αυτής της 
μορφής σε άλλες ιστοσελίδες: Ποσοστό Αριθμός 

ατόμων Ποσοστό Αριθμός 
ατόμων 

«ΝΑΙ» 39% 31 33% 26 
«ΟΧΙ» 61% 49 67% 54 

Σύνολο: 100% 80 100% 80 

Πίνακας 7.56 Επίπεδα «επανατροφοδότησης» για κάθε ιστοσελίδα 
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Σχεδόν στο ίδιο ποσοστό η πλειοψηφία των ερωτηθέντων και για τις δύο ιστοσελίδες απαντάει ότι στο 

παρελθόν δεν έχει συμμετάσχει σε παρόμοιες έρευνες.  

Ερώτηση 4γ: Θεωρείτε ότι η συγκεκριμένη ιστοσελίδα θα πρέπει να διαθέτει «φόρμα 

παραπόνων» προκειμένου οι επισκέπτες και αγοραστές των προϊόντων να εκφράζουν 

προβλήματα και δυσκολίες που προέκυψαν από την αγορά των προϊόντων ή κατά τη διάρκεια της 

πλοήγησής τους στην ιστοσελίδα; 

Το 92% (74 άτομα) των ερωτηθέντων της ιστοσελίδας Α θεωρεί ότι στην ιστοσελίδα θα πρέπει να 

υπάρχει «φόρμα παραπόνων», ενώ το 8% (6 άτομα) δεν κρίνει απαραίτητη την παροχή «φόρμας 

παραπόνων». 

Για το 91% (73 άτομα) των ερωτηθέντων της ιστοσελίδας Β κρίνει ότι είναι απαραίτητο η εταιρική 

ιστοσελίδα να διαθέτει «φόρμα παραπόνων», ενώ το 9% (7 άτομα) θεωρεί ότι κάτι τέτοιο δεν είναι 

απαραίτητο. 

Α Β Θεωρώ ότι η ιστοσελίδα θα 
πρέπει να διαθέτει φόρμα 

παραπόνων: Ποσοστό Αριθμός 
ατόμων Ποσοστό Αριθμός 

ατόμων 

«ΝΑΙ» 92% 74 91% 73 

«ΟΧΙ» 8% 6 9% 7 

Σύνολο: 100% 80 100% 80 

Πίνακας 7.57 Απαιτήσεις για την παροχή «φόρμας παραπόνων» για κάθε ιστοσελίδα 

Η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων και για τις δύο ιστοσελίδες στο ίδιο ποσοστό πιστεύει ότι στην 

ιστοσελίδα θα πρέπει να περιλαμβάνεται «φόρμα παραπόνων». Είναι στην πεποίθηση των 

ερωτηθέντων ότι οι εταιρικές ιστοσελίδες ανεξάρτητα από την κατηγορία προϊόντων που προβάλλουν 

και την διαφημιστική πολιτική που υιοθετούν, θα πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα για δηλώσεις 

δυσαρέσκειας και προβλημάτων σε σχέση με τη χρήση των προϊόντων μεταφέρουν στο προσωπικό της 

επιχείρησης. 

 

Ερώτηση 4δ: Θα συμπληρώνατε ποτέ φόρμα παραπόνων σε ιστοσελίδα προκειμένου να 

ενημερώσετε την επιχείρηση για δυσκολίες και προβλήματα σε σχέση με τα προϊόντα, τις 

υπηρεσίες και την ιστοσελίδα της; 
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Το 92% (74 άτομα) των ερωτηθέντων που πλοηγήθηκαν στην ιστοσελίδα Α δηλώνει ότι θα 

συμπλήρωνε «φόρμα παραπόνων» που θα παρέχεται στην ιστοσελίδα, ενώ το 8% (6 άτομα) απαντά 

ότι δε θα συμπλήρωνε «φόρμα παραπόνων» στα πλαίσια επίσκεψής του. 

Όσον αφορά στους ερωτηθέντες της Β, το 86% (69 άτομα) θα συμπλήρωνε «φόρμα παραπόνων» 

στην εταιρική ιστοσελίδα, ενώ το 14% (11 άτομα) δηλώνει ότι δε θα συμπλήρωνε. 

Α Β 
Θα συμπλήρωνα φόρμα 

παραπόνων στην ιστοσελίδα: Ποσοστό Αριθμός 
ατόμων Ποσοστό Αριθμός 

ατόμων 

«ΝΑΙ» 92% 74 86% 69 

«ΟΧΙ» 8% 6 14% 11 

Σύνολο: 100% 80 100% 80 

Πίνακας 7.58 Πρόθεση επανατροφοδότησης με τη χρήση «φόρμας παραπόνων» για κάθε 
ιστοσελίδα 

Οι ερωτηθέντες για την ιστοσελίδα Β που δηλώνουν ότι δε θα συμπλήρωναν «φόρμα παραπόνων» στην 

ιστοσελίδα (14%) είναι περισσότεροι από αυτούς για την ιστοσελίδα Α (8%) (γράφημα 7.30). Αυτό που 

πρέπει να επισημανθεί είναι ότι ανεξάρτητα από την ανάγκη ή την επιθυμία των ερωτηθέντων να 

εκφράσουν τυχόν δυσαρέσκεια και παράπονα για την ιστοσελίδα ή τα προϊόντα της επιχείρησης 

θεωρούν ότι αυτή η δυνατότητα θα πρέπει να παρέχεται στους επισκέπτες της εταιρικές ιστοσελίδες. 

«ΝΑΙ»
«ΟΧΙ» A

B

86%

14%

92%

8%

Θα συμπλήρωνα φόρμα παραπόνων στην ιστοσελίδα:

A
B

 
Γράφημα 7.30 Πρόθεση επανατροφοδότησης με τη χρήση «φόρμας παραπόνων» για κάθε 

ιστοσελίδα 
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Η πρόθεση επανατροφοδότησης και για τις δύο ομάδες ερωτηθέντων κυμαίνεται σε υψηλά 

επίπεδα. Συγκεκριμένα, οι ερωτηθέντες για την ιστοσελίδα Α δηλώνουν την πρόθεση τους να 

συμμετάσχουν σε έρευνα της επιχείρησης με τη χρήση ερωτηματολογίου που θα παρέχεται 

στην ιστοσελίδα σε μεγαλύτερο ποσοστό από τους ερωτηθέντες για τη Β ιστοσελίδα. Ωστόσο, 

τα ποσοστά αυτά εκφράζουν την πλειοψηφία και των δύο ομάδων των ερωτηθέντων. Όσον 

αφορά στις φόρμες παραπόνων, στο ίδιο εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό οι ερωτηθέντες και για τις 

δύο ιστοσελίδες (92% για την ιστοσελίδα Α και 91% για την ιστοσελίδα Β) κρίνουν ότι η 

παροχή τους στην ιστοσελίδα είναι απαραίτητη. Σημαντικά υψηλά είναι τα ποσοστά και για τις 

δύο ομάδες των ερωτηθέντων που δηλώνουν ότι θα συμπλήρωναν φόρμα παραπόνων στην 

ιστοσελίδα με μια μικρή υπεροχή για την ιστοσελίδα Α. Συμπερασματικά, είναι φανερό ότι 

κάτω από προϋποθέσεις οι εταιρικές ιστοσελίδες διαφήμισης ανεξάρτητα από την πολιτική που 

υιοθετούν μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά ως μέσα επανατροφοδότησης (κυρίως 

παραπόνων) για την επιχείρηση. 

Ομάδα Ερωτήσεων 5 – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

Ερώτηση 5α: Πόσο «ευχάριστο» είναι το περιβάλλον της ιστοσελίδας όπως διαμορφώνεται από 

την παρουσίασή της; 

Για το 98% (78 άτομα) των ερωτηθέντων της ιστοσελίδας Α το περιβάλλον της ιστοσελίδας είναι 

«πολύ» ευχάριστο», ενώ το 2% (2 άτομα) κρίνει ότι το περιβάλλον είναι λίγο ευχάριστο.  

Για την ιστοσελίδα Β το 41% (33 άτομα )των ερωτηθέντων θεωρεί ότι το περιβάλλον της 

ιστοσελίδας είναι «πολύ» ευχάριστο, το 50% (40 άτομα) κρίνει ότι το περιβάλλον είναι «λίγο» 

ευχάριστο, ενώ το 9% (7 άτομα) κρίνει ότι το περιβάλλον της συγκεκριμένης εταιρικής ιστοσελίδας 

δεν είναι «καθόλου» ευχάριστο. 

Α Β 
Πόσο «ευχάριστο» είναι το 
περιβάλλον της ιστοσελίδας: Ποσοστό Αριθμός 

ατόμων Ποσοστό Αριθμός 
ατόμων 

«ΠΟΛΥ» 98% 78 41% 33 
«ΛΙΓΟ» 2% 2 50% 40 

«ΚΑΘΟΛΟΥ» 0% 0 9% 7 

Σύνολο: 100% 80 100% 80 

Πίνακας 7.59 Επίπεδα ικανοποίησης για την αισθητική κάθε ιστοσελίδας 
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Είναι φανερό ότι οι συμμετέχοντες της ιστοσελίδας Α παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα 

«ευχαρίστησης» από την πλοήγηση στην ιστοσελίδα, καθώς η ιστοσελίδα περιλαμβάνει αρκετές 

ψυχαγωγικές δραστηριότητες και εκτεταμένη χρήση οπτικοακουστικών μέσων. Είναι όμως σημαντικό 

να ειπωθεί ότι η πλειοψηφία των συμμετοχόντων για την ιστοσελίδα Β θεωρεί επίσης ευχάριστο το 

περιβάλλον της συγκεκριμένης ενημερωτικής ιστοσελίδας, παρά το γεγονός ότι η ιστοσελίδα 

προσανατολίζεται στην ενημέρωση και όχι στην ελκυστική παρουσίαση του περιεχομένου της 

ιστοσελίδας. Αυτό σημαίνει ότι οι δύο ομάδες αντιλαμβάνονται διαφορετικά την αισθητική και 

παρουσίαση της ιστοσελίδας που πλοηγήθηκαν. Για τους συμμετέχοντες της ιστοσελίδας προβολής 

εικόνας (Α) ενδεχομένως «ευχάριστο» περιβάλλον να σημαίνει διασκέδαση, ενώ για τους 

συμμετέχοντες της ενημερωτικής ιστοσελίδας η ευχαρίστηση να πηγάζει από την ικανοποίηση της 

ανάγκης τους για ενημέρωση και εύκολη πλοήγηση. 
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Πόσο «ευχάριστο» είναι το περιβάλλον της ιστοσελίδας:

Γράφημα 7.31 Επίπεδα ικανοποίησης για την αισθητική κάθε ιστοσελίδας 

Ερώτηση 5β: Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες Θεωρείτε ότι συμβάλλει περισσότερο στην 

αισθητική παρουσίαση της ιστοσελίδας; 

Το 19% (15 άτομα) των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Α θεωρεί ότι ο παράγοντας που συμβάλλει 

περισσότερο στην αισθητική της ιστοσελίδας είναι «η επιλογή των χρωμάτων», το 17% (14 άτομα) 

κρίνει ως σημαντικότερο παράγοντα «τη χρήση των εικόνων και των γραφικών», το 37% (30 άτομα) 

θεωρεί ότι «η χρήση πολυμεσικών εφαρμογών» επηρεάζει περισσότερο την αισθητική παρουσίαση 

της ιστοσελίδας, ενώ το 26% (21 ) επιλέγει ως σημαντικότερο παράγοντα «το συνδυασμό 

κατάλληλων πληροφοριών και εικόνων». 
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Το 2% (2 άτομα) των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Β θεωρεί ότι «η επιλογή των χρωμάτων» 

συμβάλλει περισσότερο στην αισθητική παρουσίαση της ιστοσελίδας, το 40% (32 άτομα) κρίνει ως 

σημαντικότερο παράγοντα διαμόρφωσης της αισθητικής «τη χρήση των εικόνων και των γραφικών», 

το 5% (4 άτομα) επιλέγει «τη χρήση των πολυμεσικών εφαρμογών» και τέλος το 53% (42 άτομα) 

θεωρεί ότι ο παράγοντας που συμμετέχει περισσότερο στη διαμόρφωση της αισθητικής παρουσίασης 

της ιστοσελίδας είναι «ο συνδυασμός κατάλληλων πληροφοριών και εικόνων». 

Α Β Θεωρώ ότι ο παράγοντας που 
συμβάλλει περισσότερο στην 
αισθητική παρουσίαση της 

ιστοσελίδας είναι: 
Ποσοστό Αριθμός 

ατόμων Ποσοστό Αριθμός 
ατόμων 

«η επιλογή των χρωμάτων» 19% 15 2% 2 
«η χρήση των εικόνων και των 

γραφικών» 17% 14 40% 32 

«η χρήση πολυμεσικών 
εφαρμογών» 37% 30 5% 4 

«ο συνδυασμός κατάλληλων 
πληροφοριών και εικόνων» 26% 21 53% 42 

Σύνολο: 100% 80 100% 80 

Πίνακας 7.60 Παράγοντες διαμόρφωσης αισθητικής για κάθε ιστοσελίδα 

Είναι φανερό ότι για τους ερωτηθέντες της ιστοσελίδας Β οι εικόνες από μόνες τους ή σε συνδυασμό με 

τις πληροφορίες αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες που διαμορφώνουν την αισθητική και 

παρουσίαση της ιστοσελίδας (93%). Επιπλέον, είναι ελάχιστοι (7%) αυτοί που επιλέγουν στοιχεία όπως 

τα χρώματα, την κινούμενη εικόνα και τον ήχο που συνδέονται άμεσα και περισσότερο με το αισθητικό 

περιβάλλον της ιστοσελίδας. Οι επιλογές τους αυτές επιβεβαιώνουν τη σημασία που αποδίδουν στο 

διαφημιστικό περιεχόμενο της ιστοσελίδας Αντίθετα, η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων για την 

ιστοσελίδα Α επιλέγουν τα στοιχεία (γραφικά, χρώματα και πολυμεσικές εφαρμογές), που συνδέονται 

άμεσα με την αισθητική παρουσίαση της ιστοσελίδας και ενισχύουν τον ψυχαγωγικό χαρακτήρα της 

ιστοσελίδας. 

Τα επίπεδα «ευχαρίστησης» από το περιβάλλον της ιστοσελίδας είναι μεγαλύτερα για τους 

ερωτηθέντες που πλοηγήθηκαν στην ιστοσελίδα προβολής «εικόνας» (Α). Μια άλλη σημαντική 

διαφορά που προκύπτει από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων των δύο ομάδων είναι ότι οι 

ερωτηθέντες της Α επιλέγουν σε μεγαλύτερο ποσοστό ως παράγοντες διαμόρφωσης της 

αισθητικής παρουσίασης της ιστοσελίδας παράγοντες που συνδέονται περισσότερο με το 

αισθητικό αποτέλεσμα (όπως γραφικά, χρώματα, κινούμενη εικόνα, ήχος) και το ψυχαγωγικό 

χαρακτήρα της ιστοσελίδας. Αντίθετα το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων για την 

ιστοσελίδα Β κρίνει ότι οι πληροφορίες σε συνδυασμό με τις εικόνες συμβάλλουν περισσότερο 
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στη διαμόρφωση της αισθητικής παρουσίασης της ιστοσελίδας, επισημαίνοντας την άξια της 

πληροφορίας για τη συγκεκριμένη ομάδα των ερωτηθέντων. 

Ομάδα ερωτήσεων 6 – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

Ερώτηση 6α: Ποιο από τα παρακάτω στοιχεία θεωρείτε ότι παραπέμπουν περισσότερο στο 

προϊόν; 

Για το 38% (30 άτομα) των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Α «το λογότυπο του προϊόντος ή της 

επιχείρησης» παραπέμπει περισσότερο στο προϊόν, το 41% (33 άτομα) κρίνει ότι «η επιλογή 

χρωμάτων» συμβάλλει σε αυτό περισσότερο, το 20% (16 άτομα) θεωρεί ότι «τα μηνύματα που 

χρησιμοποιούνται σε διαφημίσεις άλλης μορφής» είναι το στοιχείο που παραπέμπει περισσότερο στο 

προϊόν και τέλος 1 άτομο (1%) επιλέγει τη «θεματολογία» της ιστοσελίδας. 

Από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Β προκύπτει ότι το 78%  (62 άτομα) 

θεωρεί ότι το «λογότυπο του προϊόντος» είναι εκείνο το στοιχείο της ιστοσελίδας που παραπέμπει 

περισσότερο στο προϊόν ή την επιχείρηση, το 7% (6 άτομα) επιλέγει ως τέτοιο στοιχείο «τα 

χρώματα» της ιστοσελίδας, το 5% (4 άτομα) επιλέγει «τα μηνύματα που χρησιμοποιούνται σε 

διαφημίσεις άλλης μορφής» της επιχείρησης και τέλος το 10% (8 άτομα) θεωρεί ότι η 

«θεματολογία» παραπέμπει περισσότερο στο προϊόν. 

Α Β Θεωρώ ότι στο προϊόν παραπέμπει 
περισσότερο: Ποσοστό Αριθμός 

ατόμων Ποσοστό Αριθμός 
ατόμων 

«Το λογότυπο του προϊόντος ή της 
επιχείρησης» 38% 30 78% 62 

«Η επιλογή των χρωμάτων» 41% 33 7% 6 

«Η χρήση μηνυμάτων που 
χρησιμοποιούνται σε διαφημίσεις 

άλλης μορφής» 
20% 16 5% 4 

«Η επιλογή θεμάτων» 1% 1 10% 8 

Σύνολο: 100% 80 100% 80 

Πίνακας 7.61 Στοιχεία ενδυνάμωσης της «εικόνας» των προϊόντων για κάθε ιστοσελίδα 

Για τους ερωτηθέντες της Β ιστοσελίδας φαίνεται ότι το λογότυπο της επιχείρησης είναι εκείνο το 

στοιχείο στην παρουσίαση της ιστοσελίδας που παραπέμπει κυρίως στα προϊόντα της επιχείρησης 

(78%). Αντίθετα, οι απαντήσεις των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Α αναγνωρίζουν τη χρήση 

περισσότερων από ενός στοιχείων ή πολιτικών στην ιστοσελίδα που παραπέμπουν στο προϊόν όπως 
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είναι τα χρώματα της ιστοσελίδας και η χρήση μηνυμάτων που χρησιμοποιούνται σε άλλες διαφημίσεις 

των προϊόντων. 

 

Ερώτηση 6β: Σε τι βαθμό κρίνετε ότι η ιστοσελίδα θυμίζει διαφημίσεις σε άλλα μέσα; 

Για το 79% (63 άτομα) των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Α η ιστοσελίδα θυμίζει «πολύ» 

διαφημίσεις του προϊόντος ή της επιχείρησης σε άλλα μέσα, το 20% (16 άτομα)  κρίνει ότι η 

ιστοσελίδα θυμίζει «λίγο» διαφημίσεις σε άλλα μέσα και τέλος 1 άτομο (1%) θεωρεί ότι η 

ιστοσελίδα δε θυμίζει διαφημίσεις σε άλλα μέσα. 

Το 14% (11 άτομα) των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Β πιστεύει ότι η ιστοσελίδα θυμίζει 

«πολύ» διαφημίσεις σε άλλα μέσα, το 50% (40 άτομα ) κρίνει ότι θυμίζει «λίγο» άλλες διαφημίσεις 

των προϊόντων ή της επιχείρησης, ενώ το 36% (29 άτομα) θεωρεί ότι η ιστοσελίδα δε θυμίζει 

«καθόλου» διαφημίσεις σε άλλα μέσα. 

Α Β 
Κρίνω ότι η ιστοσελίδα θυμίζει 
διαφημίσεις σε άλλα μέσα: Ποσοστό Αριθμός 

ατόμων Ποσοστό Αριθμός 
ατόμων 

«ΠΟΛΥ» 79% 63 14% 11 
«ΛΙΓΟ» 20% 16 50% 40 

«ΚΑΘΟΛΟΥ» 1% 1 36% 29 

Σύνολο: 100% 80 100% 80 

Πίνακας 7.62 Συσχετισμός κάθε ιστοσελίδας με παραδοσιακές διαφημίσεις 

Η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Α (99%) υποστηρίζει ότι το περιβάλλον και 

η παρουσίαση της ιστοσελίδας θυμίζει διαφημίσεις των εταιρικών προϊόντων σε άλλα μέσα. Αντίθετα, 

για τους ερωτηθέντες για την ιστοσελίδα Β το ποσοστό αυτών που έχουν τη συγκεκριμένη άποψη είναι 

μικρότερο (64%). Επιπλέον, είναι εξαιρετικά σημαντικό το ποσοστό αυτών που δηλώνουν ότι δε 

συσχέτισαν την ιστοσελίδα με άλλες διαφήμισης της επιχείρησης και των προϊόντων. Οι απαντήσεις 

των συμμετοχόντων και των δύο ομάδων αντικατοπτρίζουν την πολιτική των δύο ιστοσελίδων σε 

σχέση με την αναγνωρισιμότητα και την ενδυνάμωση του διαφημιστικού μηνύματος του προγράμματος 

προβολής. 
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Ερώτηση 6γ: Πόσο θετικά βλέπετε αυτήν την πρακτική; 

Το 75% (60 άτομα) των ερωτηθέντων που πλοηγήθηκαν στην ιστοσελίδα Α βλέπει «πολύ» θετικά 

την υιοθέτηση στοιχείων και μηχανισμών που θα παραπέμπουν σε διαφημίσεις των προϊόντων και 

της επιχείρησης σε άλλα μέσα, το 21% (17 άτομα) «λίγο» θετικά, ενώ το 4% (3 άτομα) δηλώνει ότι 

δε βλέπει «καθόλου» θετικά μια τέτοια πρακτική. 

Αντίστοιχα για τους ερωτηθέντες της ιστοσελίδας Β, το 41% (33 άτομα) βλέπει «πολύ» θετικά αυτή 

την πρακτική από την πλευρά της επιχείρησης, το 49% (39 άτομα) «λίγο» θετικά, ενώ  το 10% (8 

άτομα) δε συμφωνεί με την υιοθέτηση αυτής της πρακτικής για την εταιρική ιστοσελίδα. 

Α Β Βλέπω θετικά αυτή την 
πολιτική: Ποσοστό Αριθμός 

ατόμων Ποσοστό Αριθμός 
ατόμων 

«ΠΟΛΥ» 75% 60 41% 33 
«ΛΙΓΟ» 21% 17 49% 39 

«ΚΑΘΟΛΟΥ» 4% 3 10% 8 

Σύνολο: 100% 80 100% 80 

Πίνακας 7.63 Προτιμήσεις σε σχέση με την πρακτική ενδυνάμωσης διαφημιστικού μηνύματος 

Για τους ερωτηθέντες και για τις δύο ιστοσελίδες, η πρακτική αυτή (η χρήση στοιχείων που θα 

παραπέμπουν σε διαφημίσεις των εταιρικών προϊόντων που προβάλλονται σε άλλα διαφημιστικά μέσα) 

είναι αποδεκτή σχεδόν στο ίδιο ποσοστό (γράφημα 7.32). Οι ερωτηθέντες για την ιστοσελίδα Α που 

αποδέχονται «πολύ» τη συγκεκριμένη πρακτική αποτελούν τη μεγάλη πλειοψηφία (75%). Αντίθετα, 

αυτοί που βλέπουν λιγότερο θετικά αυτή την πρακτική αποτελούν τη σημαντική πλειοψηφία (49%) για 

τους ερωτηθέντες της ιστοσελίδας Β. 

Βλέπω θετικά αυτή την πολιτική:

96%

90%

4%

10%

A

B

«ΟΧΙ»
«ΝΑΙ»

 

Γράφημα 7.32 Προτιμήσεις σε σχέση με την πρακτική ενδυνάμωσης διαφημιστικού μηνύματος 
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Για το σημαντικά υψηλό ποσοστό του 78% των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Β, το 

λογότυπο τις επιχείρησης αποτελεί το στοιχείο στην παρουσίαση της ιστοσελίδας που 

παραπέμπει περισσότερο στην επιχείρηση. Αντίθετα, οι επιλογές των ερωτηθέντων για την 

ιστοσελίδα Α δεν αναφέρονται μόνο στο λογότυπο των προϊόντων, αλλά στην επιλογή 

χρωμάτων ή στη χρήση μηνυμάτων (που άκουσαν και είδαν σε άλλες διαφημίσεις των 

εταιρικών προϊόντων), αναγνωρίζοντας ότι η συγκεκριμένη ιστοσελίδα χρησιμοποιεί 

περισσότερα από ένα στοιχεία ή περισσότερες από μια πρακτικές προκειμένου να αυξήσει τα 

επίπεδα αναγνωρισιμότητας και προβολής των προϊόντων ή της επιχείρησης. Επιπλέον, σε 

αντίθεση με τους ερωτηθέντες για την ιστοσελίδα Β, οι ερωτηθέντες για την ιστοσελίδα Α 

αναγνωρίζουν περισσότερα στοιχεία που παραπέμπουν σε διαφημίσεις των προϊόντων στα 

παραδοσιακά μέσα καθώς σε μεγαλύτερο ποσοστό (79%) από τους πρώτους (50%) δηλώνουν 

ότι η ιστοσελίδα θυμίζει άλλες διαφημίσεις. Τέλος, η πρακτική αυτή αντιμετωπίζεται 

περισσότερο και από περισσότερους (σε απόλυτη και σχετική συχνότητα) θετικά για τους 

ερωτηθέντες της ιστοσελίδας Α. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι ιστοσελίδες προβολής 

«εικόνας» έχουν περισσότερες δυνατότητες ενδυνάμωσης του διαφημιστικού μηνύματος. 

Ομάδα ερωτήσεων 7 – Αλληλεπίδραση 

Ερώτηση 7α: Θεωρείτε ότι η ιστοσελίδα θα πρέπει να διαθέτει επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο 

με τους υπαλλήλους της επιχείρησης μέσω εφαρμογών όπως online συζητήσεων (chat, forums); 

Για το 34% (27 άτομα) των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Α η επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο 

είναι απαραίτητο να παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας, ενώ το 66% (53 άτομα) κρίνει ότι δεν είναι 

απαραίτητο. 

Το 78% (62 άτομα) των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Β θεωρεί ότι η επικοινωνία σε πραγματικό 

χρόνο είναι απαραίτητη, ενώ το 22% (18 άτομα) θεωρεί ότι δεν είναι. 

Α Β Θεωρώ ότι η επιχείρηση θα 
πρέπει να διαθέτει επικοινωνία 

σε πραγματικό χρόνο: Ποσοστό Αριθμός 
ατόμων Ποσοστό Αριθμός 

ατόμων 

«ΝΑΙ» 34% 27 78% 62 

«ΟΧΙ» 66% 53 22% 18 

Σύνολο: 100% 80 100% 80 

Πίνακας 7.64 Απαιτήσεις για επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο για κάθε ιστοσελίδα 
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Για την πλειοψηφία των ερωτηθέντων της ιστοσελίδας Α, η επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο δεν είναι 

απαραίτητο να παρέχεται στην ιστοσελίδα (66%). Αντίθετα, η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων για 

την ιστοσελίδα Β (78%) πιστεύει ότι η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τα στελέχη και τους 

υπαλλήλους της ιστοσελίδας θα πρέπει να παρέχεται στους επισκέπτες και χρήστες της ιστοσελίδας. 

«ΝΑΙ» «ΟΧΙ»

A
B

78%

22%34%

66%

Θεωρώ ότι η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει επικοινωνία σε 
πραγματικό χρόνο:

 
Γράφημα 7.33 Απαιτήσεις για επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο για κάθε ιστοσελίδα 

Ερώτηση 7β: Πόσο απαραίτητη κρίνετε ότι είναι η ενσωμάτωση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων 

όπως online παιχνίδια, διαγωνισμοί, chat rooms για τους επισκέπτες της ιστοσελίδας; 

Το 76% (61 άτομα) των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Α κρίνει ότι η ενσωμάτωση ψυχαγωγικών 

δραστηριοτήτων είναι «πολύ» απαραίτητη, το 20% (16 άτομα) τη θεωρεί «λίγο» απαραίτητη, ενώ το 

4% (3 άτομα)  κρίνει ότι δεν είναι καθόλου απαραίτητη. 

Για το 17% (14 άτομα) των ερωτηθέντων που πλοηγήθηκαν στην ιστοσελίδα Β η ενσωμάτωση 

online παιχνιδιών και συνομιλιών , διαγωνισμών  και άλλων παρόμοιων δραστηριοτήτων είναι 

«πολύ» απαραίτητη, για το 39% (31 άτομα) «λίγο απαραίτητη», ενώ τέλος το 44% (35 άτομα) 

θεωρεί ότι η παροχή τέτοιων δραστηριοτήτων δεν είναι «καθόλου» απαραίτητη. 

Α Β Κρίνω ότι η ενσωμάτωση 
ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων 

είναι απαραίτητη: Ποσοστό Αριθμός 
ατόμων Ποσοστό Αριθμός 

ατόμων 
«ΠΟΛΥ» 76% 61 17% 14 
«ΛΙΓΟ» 20% 16 39% 31 

«ΚΑΘΟΛΟΥ» 4% 3 44% 35 

Σύνολο: 100% 80 100% 80 

Πίνακας 7.65 Απαιτήσεις για την ενσωμάτωση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για κάθε ιστοσελίδα 
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Από τις απαντήσεις των συμμετοχόντων και των δύο ιστοσελίδων, είναι φανερό ότι οι απαιτήσεις και 

προτιμήσεις τους σε σχέση με τα επίπεδα ψυχαγωγίας βρίσκονται σε συμφωνία με τις πολιτικές 

διαφημιστικού μηνύματος που υιοθετούν οι δύο επιχειρήσεις. Οι συμμετέχοντες που πλοηγήθηκαν στην 

ιστοσελίδα ενημερωτικού χαρακτήρα (ιστοσελίδα Β) δεν επιθυμούν την ενσωμάτωση ψυχαγωγικών 

δραστηριοτήτων, κρίνοντας παράταιρη τη συγκεκριμένη πολιτική με το χαρακτήρα της ιστοσελίδας και 

τη χρήση της ιστοσελίδας από τους ίδιους ως πηγή άντλησης πληροφοριών. Για τους συμμετέχοντες της 

ιστοσελίδας Α, οι προτιμήσεις είναι διαφορετικές, καθώς θεωρούν ότι οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες 

ενδυναμώνουν το χαρακτήρα της. 

Κρίνω ότι η ενσωμάτωση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων είναι 
απαραίτητη:

56%

96%

44%

4%

B

A

«ΟΧΙ»
«ΝΑΙ»

 
Γράφημα 7.34 Απαιτήσεις για την ενσωμάτωση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για κάθε ιστοσελίδα 

Ερώτηση 7γ: Θα δημιουργούσατε προσωπικό λογαριασμό (personal account) προκειμένου να 

έχετε πρόσβαση σε συγκεκριμένο περιεχόμενο της ιστοσελίδας; 

Το 19% (15 άτομα) των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Α δηλώνει ότι θα δημιουργούσε 

προσωπικό λογαριασμό στην ιστοσελίδα, ενώ το 81% (65 άτομα) απαντά ότι δεν θα προχωρούσε σε 

αυτή την ενέργεια. 

Το 56% (45 άτομα) των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Β δηλώνει ότι θα δημιουργούσε 

προσωπικό λογαριασμό μέσω της ιστοσελίδας, ενώ το 44% (35 άτομα) απαντά ότι δε θα 

δημιουργούσε. 
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Α Β 
Θα δημιουργούσα προσωπικό 

λογαριασμό: Ποσοστό Αριθμός 
ατόμων 

Ποσοστό Αριθμός 
ατόμων 

«ΝΑΙ» 19% 15 56% 45 

«ΟΧΙ» 81% 65 44% 35 

Σύνολο: 100% 80 100% 80 

Πίνακας 7.66 Πρόθεση δημιουργίας «προσωπικού λογαριασμού» για κάθε ιστοσελίδα 

 

Σε αντίθεση με τους ερωτηθέντες για την ιστοσελίδα Α που στην πλειοψηφία τους (81%) δηλώνουν ότι 

δε θα προχωρούσαν στη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού, το 56% των ερωτηθέντων για την 

ιστοσελίδα Β δηλώνει ότι θα δημιουργούσε προσωπικό λογαριασμό προκειμένου να έχει πρόσβαση σε 

επιπλέον πληροφορίες για τα εταιρικά προϊόντα. Οι απαντήσεις των τελευταίων αντανακλούν το έντονο 

ενδιαφέρον τους για τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα και την τάση τους να 

χρησιμοποιήσουν και να επισκεφθούν την ιστοσελίδα και στο μέλλον με σκοπό την ενημέρωσή τους. 

 

Θα δημιουργούσα προσωπικό λογαριασμό:

19%

56%

81%

44%

A

B

«ΟΧΙ»

«ΝΑΙ»

A

 

Γράφημα 7.35 Πρόθεση δημιουργίας «προσωπικού λογαριασμού» για κάθε ιστοσελίδα 

Όσον αφορά στα επιθυμητά επίπεδα αλληλεπίδρασης από τις δύο ομάδες ερωτηθέντων, 

διαπιστώνεται ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις απαιτήσεις και τις αντιλήψεις τους 

αναφορικά με τις τρεις διαστάσεις (την επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο, τις ψυχαγωγικές 

δραστηριότητες και την ελεγχόμενη προσβασιμότητα του κοινού σε επιλεγμένο περιεχόμενο) 

που επιχειρήθηκε να ελεγχθούν. Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο ποσοστό (78%) των 

ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Β θεωρεί απαραίτητη την επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο 

(ενδεχομένως γιατί θεωρεί ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει μελλοντικά), ενώ το μεγαλύτερο 
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ποσοστό (66%) των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Α κρίνει το αντίθετο. Για την 

ενσωμάτωση των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων είναι σαφής η υπεροχή σε απόλυτη και 

σχετική συχνότητα των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Α που θεωρούν ότι είναι απαραίτητη 

και αυτών που θεωρούν ότι είναι απαραίτητη σε σχέση με τους ερωτηθέντες για την ιστοσελίδα 

Β που έχουν την ίδια άποψη. Τέλος, στην πλειοψηφία τους οι ερωτηθέντες για την ιστοσελίδα 

Β είναι θετικοί στη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού για πρόσβαση σε επιπλέον 

πληροφορίες, ενώ αντίθετα  η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Α 

δηλώνει ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει σε αυτή την ενέργεια. 

Ομάδα ερωτήσεων 8 – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ / ΠΕΛΑΤΩΝ 

Ερώτηση 8α: Σε τι βαθμό θεωρείτε ότι η ιστοσελίδα διευκολύνει την αναζήτηση συγκεκριμένων 

πληροφοριών ή προϊόντων;  

Για το 64% (51 άτομα) των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Α η ιστοσελίδα διευκολύνει «πολύ» 

την αναζήτηση συγκεκριμένων πληροφοριών, για το 34% (27 άτομα) διευκολύνει «λίγο», ενώ το 2% 

(2 άτομα) θεωρεί ότι η εταιρική ιστοσελίδα δε διευκολύνει «καθόλου»  τη συγκεκριμένη ενέργεια 

και διαδικασία. 

Το 78% (62 άτομα) των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Β κρίνει ότι η ιστοσελίδα διευκολύνει 

«πολύ» την αναζήτηση συγκεκριμένων πληροφοριών και προϊόντων, ενώ το 22% (18 άτομα) θεωρεί 

ότι τη διευκολύνει «λίγο». 

Α Β Θεωρώ ότι η ιστοσελίδα 
διευκολύνει την αναζήτηση 

συγκεκριμένων πληροφοριών: Ποσοστό Αριθμός 
ατόμων Ποσοστό Αριθμός 

ατόμων 
«ΠΟΛΥ» 64% 51 78% 62 

«ΛΙΓΟ» 34% 27 22% 18 

«ΚΑΘΟΛΟΥ» 2% 2 0% 0 

Σύνολο: 100% 80 100% 80 

Πίνακας 7.67 Επίπεδα ευκολίας αναζήτησης πληροφοριών για κάθε ιστοσελίδα 

Οι ερωτηθέντες κρίνουν ότι και οι δύο ιστοσελίδες είτε «πολύ», είτε «λίγο» διευκολύνουν την 

αναζήτηση συγκεκριμένων πληροφοριών. Είναι φανερό όμως ότι οι ερωτηθέντες για την ιστοσελίδα Β 

είναι περισσότερο ευχαριστημένοι από την απόδοση της λειτουργίας της ιστοσελίδας στη συγκεκριμένη 

διαδικασία, καθώς αυτοί που κρίνουν ότι η ιστοσελίδα διευκολύνει «πολύ» τη διαδικασία αναζήτησης 

πληροφοριών είναι περισσότεροι σε απόλυτη και σχετική τιμή από τους ερωτηθέντες για την ιστοσελίδα 



 

Κεφάλαιο 7ο – Ερευνητική εφαρμογή προτεινόμενου μοντέλου 490

Α που έχουν την ίδια γνώμη (γράφημα 7.36).Αντικειμενικά, η ιστοσελίδα Β εξαιτίας της μεγάλης 

ποσότητας της πληροφορίας περιλαμβάνει μηχανισμούς αναζήτησής συγκεκριμένων πληροφοριών. 

Θεωρώ ότι η ιστοσελίδα διευκολύνει την  αναζήτηση 
συγκεκριμένων  πληροφοριών:

64%

78%

34%

22%

2%

0%
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B

"ΚΑΘΟΛΟΥ"

"ΛΙΓΟ"
"ΠΟΛY"

 

Γράφημα 7.36 Επίπεδα ευκολίας αναζήτησης πληροφοριών για κάθε ιστοσελίδα 

Ερώτηση 8β: Πέρα από την επικοινωνία με την επιχείρηση θεωρείτε ότι μπορείτε μέσω της 

ιστοσελίδας να επιλύσετε προβλήματα ως προς την αναζήτηση πληροφοριών ή τη χρήση των 

προϊόντων; 

Το 57% (46 άτομα) των ερωτηθέντων θεωρούν ότι μέσω της ιστοσελίδας μπορούν να επιλύσουν τα 

προβλήματα που αφορούν στην αναζήτηση πληροφοριών ή στη χρήση των προϊόντων, ενώ το 43% 

(34 άτομα) θεωρεί ότι η επικοινωνία με την επιχείρηση είναι απαραίτητη για την επίλυση των 

συγκεκριμένων προβλημάτων. 

Για το 86% (69 άτομα) αυτών που πλοηγήθηκαν στην ιστοσελίδα Β προβλήματα που μπορούν να 

προκύψουν από την αναζήτηση συγκεκριμένων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα και τη χρήση 

τους μπορούν να επιλυθούν μέσω μηχανισμών της ιστοσελίδας, ενώ το 14% (11 άτομα) κρίνει ότι 

για την επίλυση τους είναι απαραίτητη η επικοινωνία με την επιχείρηση 

Α Β 
Θεωρώ ότι μπορώ να επιλύσω τα 
συγκεκριμένα προβλήματα μέσω 

της ιστοσελίδας: Ποσοστό 
Αριθμός 

ατόμων 
Ποσοστό 

Αριθμός 

ατόμων 

«ΝΑΙ» 57% 46 86% 69 

«ΟΧΙ» 43% 34 14% 11 

Σύνολο: 100% 80 100% 80 

Πίνακας 7.68 Επίπεδα ευκολίας επίλυσης προβλημάτων για κάθε ιστοσελίδα 
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Για την πλειοψηφία των ερωτηθέντων της ιστοσελίδας Β (86%) η επικοινωνία με την επιχείρηση δεν 

είναι ο μοναδικός τρόπος επίλυσης προϊόντων που αφορούν στην αναζήτηση συγκεκριμένων 

πληροφοριών των προϊόντων καθώς θεωρούν ότι η ιστοσελίδα περιλαμβάνει και άλλους μηχανισμούς 

επίλυσης αυτών των προβλημάτων. Οι ερωτηθέντες για την ιστοσελίδα Β που πιστεύουν το ίδιο είναι 

μεν λιγότεροι (57%) αλλά αποτελούν την πλειοψηφία του δείγματος (γράφημα 7.37). 

«ΝΑΙ» «ΟΧΙ»

A

B

86%

14%

57%

43%

Θεωρώ ότι μπορώ να επιλύσω τα συγκεκριμένα προβλήματα μέσω 
της ιστοσελίδας:

 
Γράφημα 7.37 Επίπεδα ευκολίας επίλυσης προβλημάτων για κάθε ιστοσελίδα 

Ερώτηση 8γ: Θεωρείτε ότι είναι απαραίτητη η επιστροφή προϊόντων μέσω της ιστοσελίδας; 

Το 10% (8 άτομα) των ερωτηθέντων που πλοηγήθηκαν στην ιστοσελίδα Α κρίνει ότι είναι 

απαραίτητο μέσω της ιστοσελίδας να είναι εφικτή η επιστροφή των προϊόντων, ενώ το 90% (72 

άτομα) κρίνει ότι δεν είναι απαραίτητη  η επιστροφή τους μέσω της ιστοσελίδας.  

Για το 55% (44 άτομα) των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Β, η ιστοσελίδα θα πρέπει να 

περιλαμβάνει τη διαδικασία επιστροφής εταιρικών προϊόντων, ενώ το 45% (36 άτομα) κρίνει ότι 

αυτό δεν είναι απαραίτητο. 

Α Β Θεωρώ ότι η επιστροφή των 
προϊόντων μέσω της ιστοσελίδας 

είναι απαραίτητη: Ποσοστό Αριθμός ατόμων Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

«ΝΑΙ» 10% 8 55% 44 

«ΟΧΙ» 90% 72 45% 36 

Σύνολο: 100% 80 100% 80 

Πίνακας 7.69 Απαιτήσεις για την πολιτική επιστροφής προϊόντων σε κάθε ιστοσελίδα 
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Η σημαντική πλειοψηφία (90%) των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Α αξιολογώντας ότι η επιστροφή 

προϊόντων είναι ανέφικτη μέσω της ιστοσελίδας λόγω της φύσης του προϊόντος (καταναλωτικό αγαθό, 

ευκολίας) πολύ σωστά θεωρούν ότι η συγκεκριμένη πολιτική δεν είναι απαραίτητη. Αντίθετα, η 

πλειοψηφία (έστω και οριακά) των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Β (55%) θεωρεί ότι είναι 

απαραίτητο η επιχείρηση να συμπεριλάβει τη συγκεκριμένη διαδικασία στην εταιρική της ιστοσελίδα. 

Θεωρούν με αυτό τον τρόπο ότι πέρα από τον ενημερωτικό χαρακτήρα της, η ιστοσελίδα θα πρέπει να 

αποτελέσει μέσο παροχής υπηρεσιών για τους πελάτες της επιχείρησης (γράφημα 8.3). 

 

Ερώτηση 8δ: Είστε υπέρ της πώλησης των προϊόντων της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας; 

Το 17% (14 άτομα) είναι υπέρ της πώλησης των εταιρικών μέσω της ιστοσελίδας Α, ενώ το 83% (66 

άτομα) δεν είναι θετικό απέναντι στην online πώλησή τους. 

Για το 55% (59 άτομα) των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Β η πώληση μέσω της ιστοσελίδας 

είναι σωστή πολιτική, ενώ το 45% (21 άτομα)  δε βλέπει αυτή την πολιτική θετικά. 

Α Β Είμαι υπέρ της πώλησης των 
προϊόντων μέσω της 

επιχείρησης: Ποσοστό Αριθμός 
ατόμων 

Ποσοστό Αριθμός 
ατόμων 

«ΝΑΙ» 17% 14 74% 59 

«ΟΧΙ» 83% 66 26% 21 

Σύνολο: 100% 80 100% 80 

Πίνακας 7.70 Πώληση προϊόντων μέσω ιστοσελίδας 

Κατά τον ίδιο τρόπο οι ερωτηθέντες αντιλαμβάνονται την πώληση των προϊόντων μέσω της 

ιστοσελίδας. Καθώς η πλειοψηφία (74%) των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Β θεωρεί ότι είναι καλό 

για την ιστοσελίδα να ενσωματώσει την πολιτική πώλησης των προϊόντων. Η πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων για την Α (83%) δε βλέπει θετικά αυτή την πολιτική, ενδεχομένως γιατί πρόκειται για 

αγαθό ευρείας κατανάλωσης που μπορεί να βρει εύκολα στην αγορά. 

Όσον αφορά στην απόδοση της ιστοσελίδας σε υπηρεσίες όπως η επίλυση προβλημάτων που 

μπορεί να προκύψουν κατά την πλοήγηση και η αναζήτηση συγκεκριμένων πληροφοριών, οι 

ερωτηθέντες και για τις δύο ιστοσελίδες στο μεγαλύτερο ποσοστό τους θεωρούν ότι η 

ιστοσελίδα στην οποία πλοηγήθηκαν περιλαμβάνει τις απαραίτητες πρακτικές με αποτέλεσμα 

να κρίνουν εύκολη την αναζήτηση πληροφοριών και την επίλυση προβλημάτων χωρίς να 
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κάνουν χρήση των επικοινωνιακών μεθόδων που παρέχονται στην ιστοσελίδα. Ωστόσο, είναι 

φανερό ότι οι ερωτηθέντες για την ιστοσελίδα Β είναι σε μεγαλύτερο βαθμό ικανοποιημένοι 

όσον αφορά στην αναζήτηση συγκεκριμένων πληροφοριών ή προϊόντων και σε μεγαλύτερο 

ποσοστό θετικοί απέναντι στη δυνατότητα τους να επιλύσουν προβλήματα όπως αυτή 

διαμορφώνεται από το περιβάλλον και την λειτουργία της ιστοσελίδας. Τέλος, αναφορικά με 

την πολιτική που υιοθετεί ή θα μπορούσε να υιοθετήσει η επιχείρηση για την πώληση 

προϊόντων και την επιστροφή προϊόντων υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις αποκρίσεις των 

ερωτηθέντων. Οι ερωτηθέντες της ιστοσελίδας Β σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό δηλώνουν 

θετικοί απέναντι στην πώληση και επιστροφή εταιρικών προϊόντων μέσω της ιστοσελίδας. Θα 

πρέπει ωστόσο να επισημανθεί ότι η φύση και η κατηγορία των προϊόντων που προβάλλονται 

στην ιστοσελίδα Α (προϊόντα ευκολίας, τρόφιμα) δεν επιτρέπει τόσο την αγορά, όσο και τη 

διαδικασία επιστροφής των προϊόντων μέσω του Διαδικτύου. Από τις απαντήσεις των 

ερωτηθέντων για τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα προκύπτει ότι διαθέτουν την ωριμότητα να 

κρίνουν και να αποκριθούν ανάλογα σχετικά με τη δυνατότητα της επιχείρησης στην 

υιοθέτηση των συγκεκριμένων υπηρεσιών. Συμπερασματικά, οι απαιτήσεις των ερωτηθέντων 

σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών πριν ή μετά την πώληση εξαρτώνται από την κατηγορία 

των προϊόντων και το χαρακτήρα της ιστοσελίδας. 

Ομάδα Ερωτήσεων 9 – ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ  

Ερώτηση 9α: Η άποψη που διαμορφώσατε για την ιστοσελίδα είναι θετική; 

Όλοι οι ερωτηθέντες για την ιστοσελίδα Α (100%) διαμόρφωσαν θετική άποψη για την ιστοσελίδα.  

Όσον αφορά στην ιστοσελίδα Β, το 92% (74 άτομα) των ερωτηθέντων δηλώνει ότι διαμόρφωσε 

θετική άποψη για την ιστοσελίδα, ενώ το 8% (6 άτομα) απαντά ότι δεν διαμόρφωσε θετική άποψη 

για αυτή. 

Α Β Η άποψη που διαμόρφωσα για 
την ιστοσελίδα είναι θετική: Ποσοστό Αριθμός ατόμων Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

«ΝΑΙ» 100% 80 92% 74 

«ΟΧΙ» 0% 0 8% 6 

Σύνολο: 100% 80 100% 80 

Πίνακας 7.71 Συνολική άποψη συμμετοχόντων για κάθε ιστοσελίδα 

Είναι φανερό ότι οι ερωτηθέντες και για τις δύο ιστοσελίδες σχημάτισαν θετική άποψη για την 

ιστοσελίδα στην οποία πλοηγήθηκαν. Ωστόσο, ενώ για την ιστοσελίδα Α δεν υπήρξε καμία αρνητική 
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άποψη, ένα 8% των ερωτηθέντων για την Β δηλώνει ότι διαμόρφωσε αρνητική άποψη για την 

ιστοσελίδα. 

«ΝΑΙ»
«ΟΧΙ»

A

B

92%

8%

100%

0%

Η άποψη που διαμόρφωσα για την  ιστοσελίδα είναι θετική:

 
Γράφημα 7.38 Συνολική άποψη για κάθε ιστοσελίδα 

Ερώτηση 9β: Στη διαμόρφωση της άποψή σας για την ιστοσελίδα ποιοι από τους παρακάτω 

παράγοντες συνέβαλαν περισσότερο; 

Για το 4% (3 άτομα) των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Α «οι πληροφορίες για τα προϊόντα» 

συνέβαλαν περισσότερο στη διαμόρφωση της άποψής τους για την ιστοσελίδα, το 8% (6 άτομα) 

επιλέγει ως σημαντικότερο παράγοντα την «παρουσίαση των προϊόντων» στην ιστοσελίδα, το 10% 

(8 άτομα) θεωρεί ότι «η θεματολογία της ιστοσελίδας» επηρέασε περισσότερο την άποψή του, το 

15% (12 άτομα) επιλέγει την «ευκολία πλοήγησης», το 2% (2 άτομα) επιλέγει την «ευκολία 

αναζήτησης πληροφοριών», για το 54% (43) «το ευχάριστο περιβάλλον» συνέβαλλε περισσότερο 

στη διαμόρφωση της τελικής του άποψης, 1 άτομο (1%) επιλέγει ως σημαντικό παράγοντα «τις 

δυνατότητες επικοινωνίας με την επιχείρηση» και τέλος το 6% (5 άτομα) θεωρεί ότι στη 

διαμόρφωση της άποψής του για την εταιρική ιστοσελίδα συνέβαλαν περισσότερο «οι ψυχαγωγικές 

δραστηριότητες» που περιλαμβάνονται σε αυτή. 

Το 54% (43 άτομα) δηλώνει ότι στη διαμόρφωση της άποψής του για την ιστοσελίδα «οι 

πληροφορίες για τα προϊόντα» έπαιξαν το σημαντικότερο ρόλο, το 19% (15 άτομα) επιλέγει ως 

σημαντικότερο παράγοντα την «παρουσίαση των προϊόντων», το 4% (3 άτομα) επιλέγει τη 

«θεματολογία της ιστοσελίδας», το 5% (4 άτομα) θεωρεί ότι σημαντικότερος παράγοντας στη 

διαμόρφωση της άποψής του υπήρξε «η ευκολία πλοήγησης», το 15% (12 άτομα)  δηλώνει ότι «η 

ευκολία αναζήτησης συγκεκριμένων πληροφοριών»  υπήρξε ο σημαντικότερος παράγοντας που 

επηρέασε την άποψή του για την ιστοσελίδα, 1 άτομο (1%) επιλέγει «το ευχάριστο περιβάλλον» ως 

σημαντικότερο παράγοντα, 1 άτομο (1%) επιλέγει τις «δυνατότητες επικοινωνίας» που παρέχονται 
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στην ιστοσελίδα και τέλος 1 άτομο (1%) θεωρεί ότι «οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες» συνέβαλαν 

στην τελική του άποψη για την ιστοσελίδα. 

Α Β Θεωρώ ότι ο πιο σημαντικός 
παράγοντας στη διαμόρφωση της 
άποψής μου για την  ιστοσελίδα 

είναι: 
Ποσοστό Αριθμός 

ατόμων Ποσοστό Αριθμός 
ατόμων 

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα 4% 3 54% 43 
Η παρουσίαση των προϊόντων 8% 6 19% 15 
Η θεματολογία της ιστοσελίδας 10% 8 4% 3 

Η ευκολία πλοήγησης 15% 12 5% 4 
Η ευκολία αναζήτησης 

συγκεκριμένων πληροφοριών 2% 2 15% 12 

Το ευχάριστο περιβάλλον 54% 43 1% 1 
Οι δυνατότητες επικοινωνίας με 

την επιχείρηση 1% 1 1% 1 

Οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες 6% 5 1% 1 
Σύνολο: 100% 80 100% 80 

Πίνακας 7.72 Σημαντικότερος Παράγοντας διαμόρφωσης της τελικής άποψης για κάθε ιστοσελίδα 

Όσον αφορά στους παράγοντες που φαίνεται να επηρέασαν περισσότερο τους ερωτηθέντες στη 

διαμόρφωση της τελικής άποψης τους για την ιστοσελίδα που πλοηγήθηκαν, οι απαντήσεις 

φανερώνουν ουσιαστικές διαφορές στα κριτήρια και επομένως στις απαιτήσεις και τις επιθυμίες τους 

σχετικά με την παρουσίαση και λειτουργία των ιστοσελίδων. Για τη μεγάλη πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Α (545) «το ευχάριστο περιβάλλον» της ιστοσελίδας συνέβαλλε 

περισσότερο στη διαμόρφωση της άποψής τους για την ιστοσελίδα. Επίσης, για ένα σημαντικό κομμάτι  

των ερωτηθέντων (25%) σημαντικότερο ρόλο έπαιξαν η «θεματολογία» της ιστοσελίδας και «η 

ευκολία πλοήγησης». Στοιχεία που έχουν να κάνουν με την παρουσίαση ή την παροχή και αναζήτηση 

πληροφοριών για τα προϊόντα είναι εμφανές ότι θεωρούνται ως πιο σημαντικά από ελάχιστους σε 

απόλυτη και σχετική συχνότητα ερωτηθέντες. Αντίθετα, για τη σημαντική πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων που πλοηγήθηκαν στην ιστοσελίδα Β (73%) παράγοντες όπως οι πληροφορίες για τα 

προϊόντα και η συνολική παρουσίασή τους στην ιστοσελίδα συνέβαλαν περισσότερο στην διαμόρφωση 

της τελικής άποψής τους για την ιστοσελίδα. Επιπλέον, πολλοί από αυτούς αναγνωρίζοντας τη μεγάλη 

ποσότητα πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα κρίνουν ότι παράγοντας που 

διαμόρφωσε ή επηρέασε περισσότερο την άποψή τους για την ιστοσελίδα είναι η «ευκολία αναζήτησης 

συγκεκριμένων πληροφοριών». Τέλος, ενώ το 91% σε προηγούμενη ερώτηση δηλώνει ότι θεωρεί 

«ευχάριστο το περιβάλλον» της επιχείρησης μόνο ένα άτομο θεωρεί ότι αυτό αποτελεί το βασικό 

κριτήριο αξιολόγησης της ιστοσελίδας. 
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Το 4% (3 άτομα) των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Α επιλέγει ως δεύτερο πιο σημαντικό 

παράγοντα στη διαμόρφωση της τελικής του άποψης για την ιστοσελίδα τις «πληροφορίες για τα 

προϊόντα», το 9% (7 άτομα) επιλέγει την «παρουσίαση των προϊόντων», το 15% (12 άτομα) επιλέγει 

τη «θεματολογία της ιστοσελίδας» ως δεύτερο πιο σημαντικό παράγοντα, το 21% (17 άτομα) θεωρεί 

ότι η «ευκολία πλοήγησης» συνέβαλλε επίσης σημαντικά στη διαμόρφωση της άποψής του για την 

εταιρική ιστοσελίδα, το 3% (2 άτομα) επιλέγει ως δεύτερο πιο σημαντικό παράγοντα την «ευκολία 

αναζήτησης συγκεκριμένων πληροφοριών»,  το 21%  (17 άτομα) κρίνει ότι ο δεύτερος πιο 

σημαντικός παράγοντας που επηρέασε την άποψη του είναι το «ευχάριστο περιβάλλον», 1 άτομο 

(1%) επιλέγει «τις δυνατότητες επικοινωνίας» με την επιχείρηση και τέλος το 26% (21 άτομα) 

δηλώνει ότι στη διαμόρφωση της άποψής του για την ιστοσελίδα επηρεάστηκε επίσης σημαντικά 

από τις «ψυχαγωγικές δραστηριότητες» που περιλαμβάνονται στην εταιρική ιστοσελίδα. 

Για το 11% (9 άτομα) των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Β δεύτερος πιο σημαντικός παράγοντας 

στη διαμόρφωση της άποψής του για την ιστοσελίδα είναι «οι πληροφορίες για τα προϊόντα», για το 

20% (16 άτομα) είναι η «παρουσίαση των προϊόντων» στην ιστοσελίδα,  το 7% (6 άτομα) επιλέγει 

ως σημαντικό παράγοντα τη «θεματολογία της ιστοσελίδας», το 24% (19 άτομα) επιλέγει την 

«ευκολία πλοήγησης», το 15% (12 άτομα) θεωρεί δεύτερο πιο σημαντικό παράγοντα στη 

διαμόρφωση της άποψής του την «ευκολία αναζήτησης συγκεκριμένων πληροφοριών», το 3% (2 

άτομα) δηλώνει ότι η άποψή του επηρεάστηκε επίσης σημαντικά από το «ευχάριστο περιβάλλον» 

της ιστοσελίδας και τέλος το 20% (16 άτομα) δηλώνει ότι «οι δυνατότητες επικοινωνίας» που 

παρέχονται στην ιστοσελίδα συνέβαλαν σημαντικά στη διαμόρφωση της τελικής τους άποψης για 

την ιστοσελίδα. 

Α Β Θεωρώ ότι ο “δεύτερος” πιο 
σημαντικός παράγοντας στη 

διαμόρφωση της άποψής μου για 
την ιστοσελίδα είναι: 

Ποσοστό Αριθμός 
ατόμων Ποσοστό Αριθμός 

ατόμων 

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα 4% 3 11% 9 
Η παρουσίαση των προϊόντων 9% 7 20% 16 
Η θεματολογία της ιστοσελίδας 15% 12 7% 6 

Η ευκολία πλοήγησης 21% 17 24% 19 
Η ευκολία αναζήτησης 

συγκεκριμένων πληροφοριών 3% 2 15% 12 

Το ευχάριστο περιβάλλον 21% 17 3% 2 
Οι δυνατότητες επικοινωνίας με 

την επιχείρηση 1% 1 20% 16 

Οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες 26% 21 0% 0 
Σύνολο: 100% 80 100% 80 

Πίνακας 7.73 Δεύτερος σημαντικότερος παράγοντας διαμόρφωσης της τελικής άποψης για την 
ιστοσελίδα 
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Στην ερώτηση ποιος παράγοντας λειτούργησε λιγότερο, αλλά επίσης σημαντικά στη διαμόρφωση της 

άποψής τους για την ιστοσελίδα, οι επιλογές των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Α δε 

διαφοροποιούνται σε σχέση με το προηγούμενο ερώτημα. Πολλοί είναι αυτοί που επιλέγουν το 

«ευχάριστο περιβάλλον», την επιλογή «θεμάτων» και την «ευκολία πλοήγησης». Αυτό που πρέπει να 

επισημανθεί είναι ότι η πλειοψηφία (έστω και με μικρή διαφορά σε σχετική συχνότητα) επιλέγει τις 

«ψυχαγωγικές δραστηριότητες» ως δεύτερο πιο σημαντικό παράγοντα – κριτήριο. Ωστόσο, είναι 

σημαντικό να επισημανθεί ότι οι «ψυχαγωγικές δραστηριότητες» είναι παράγοντας που συμβάλλει στην 

αισθητική παρουσίαση της ιστοσελίδας. Όσον αφορά στις απαντήσεις των ερωτηθέντων για την 

ιστοσελίδα Β η μεγάλη πλειοψηφία (46%) επιλέγει ως δεύτερο σημαντικό παράγοντα στοιχεία όπως 

είναι η παρουσίαση και  οι πληροφορίες των προϊόντων ή η αναζήτηση πληροφοριών. Πρόκειται για 

στοιχεία που η σημαντική πλειοψηφία των ερωτηθέντων (88%) έχει επιλέξει ως πιο σημαντικό 

παράγοντα στη διαμόρφωση της άποψής τους για την ιστοσελίδα στο προηγούμενο ερώτημα. Αυτό που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι ότι ένα σημαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων (20%) επιλέγει «τις 

δυνατότητες επικοινωνίας με την επιχείρηση» που σημαίνει ότι ενημερώθηκαν για τις επικοινωνιακές 

δυνατότητες που παρέχονται στην ιστοσελίδα, έμειναν ικανοποιημένοι από τις επιλογές της επιχείρησης 

και θεωρούν ότι οι τελευταίες συνέβαλαν σημαντικά στη διαμόρφωση της θετικής ή αρνητικής άποψής 

τους για την εταιρική. Επιπλέον, σημαντικό είναι το ποσοστό εκείνων (24%) που θεωρούν ότι η 

«ευκολία πλοήγησης» έπαιξε  σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της άποψης τους, κάτι που 

δικαιολογείται από την πολυπλοκότητα της συγκεκριμένης ιστοσελίδας 

 

Ερώτηση 9γ: Ποιες από της παρακάτω ενέργειες κρίνετε ότι είναι απαραίτητες προκειμένου να 

υπάρξει βελτίωση της ιστοσελίδας; 

Το 24% (19 άτομα) των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Α θεωρεί ότι προκειμένου να βελτιωθεί η 

ιστοσελίδα είναι απαραίτητες οι «επιπλέον πληροφορίες για την περιγραφή των προϊόντων», το 21% 

(17 άτομα) κρίνει ότι η «ενσωμάτωση κινούμενης εικόνας και ήχου για την παρουσίαση των 

προϊόντων» είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της ιστοσελίδας, το 14% (11 άτομα) επιλέγει ως πιο 

σημαντική ενέργεια βελτίωσης της ιστοσελίδας την «ενσωμάτωση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων», 

το 9% (7 άτομα) θεωρεί ότι η επιχείρηση θα πρέπει να προσανατολιστεί κυρίως στην 

«αποτελεσματικότερη υποστήριξη πελατών» προκειμένου να βελτιώσει την εταιρική της ιστοσελίδα, 

το 4%  (3 άτομα) επιλέγουν ως πιο σημαντική ενέργεια βελτίωσης της ιστοσελίδας την 

«ενσωμάτωση ή βελτιστοποίηση της μηχανής αναζήτησης», το 25% (20 άτομα) πιστεύει ότι η 

«προσθήκη της θεματολογίας» θα συμβάλλει περισσότερο στη βελτίωση της λειτουργίας και εικόνας 
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της ιστοσελίδας και τέλος το 3% (3 άτομα) κρίνει ότι «τα δωρεάν δείγματα προϊόντων» είναι η πιο 

σημαντική ενέργεια βελτίωσης της ιστοσελίδας. 

Για το 19% (15 άτομα) των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Β οι «επιπλέον πληροφορίες για τα 

προϊόντα» θα συμβάλλουν περισσότερο στη βελτίωση της ιστοσελίδας, για το 16% (13 άτομα) «η 

ενσωμάτωση κινούμενης εικόνας και ήχου για την παρουσίαση των προϊόντων» αποτελεί την πιο 

σημαντική ενέργεια της επιχείρησης της αυτή την κατεύθυνση, 1 άτομο (1%) επιλέγει την 

«ενσωμάτωση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων» ως σημαντικότερη ενέργεια, το 35% (28 άτομα) 

κρίνει ότι η «αποτελεσματικότερη υποστήριξη πελατών» μέσω της ιστοσελίδας θα συμβάλλει 

περισσότερο στη βελτίωση της τελευταίας, το 15% (12 άτομα) θεωρεί ότι «η βελτιστοποίηση της 

μηχανής αναζήτησης» αποτελεί την πιο σημαντική ενέργεια για τη βελτίωση της συγκεκριμένης 

ιστοσελίδας, το 5% (4 άτομα) κρίνει ότι η «προσθήκη της θεματολογίας» θα συμβάλλει περισσότερο 

στη βελτίωση της ιστοσελίδας, το 4% (3 άτομα) επιλέγει τη «δυνατότητα δοκιμαστικής χρήσης των 

προϊόντων της επιχείρησης» ως πιο σημαντική ενέργεια, και τέλος το 5% (4 άτομα)  κρίνει «ότι η 

επιστροφή και πώληση» μέσω της ιστοσελίδας θα βελτιώσει περισσότερο από της υπόλοιπες 

επιλογές τη λειτουργία και εικόνα της εταιρικής ιστοσελίδας. 

Α Β Η πιο σημαντική ενέργεια 
προκειμένου να υπάρξει 

βελτίωση της ιστοσελίδας είναι: Ποσοστό Αριθμός 
ατόμων Ποσοστό Αριθμός 

ατόμων 

Επιπλέον πληροφορίες για την 
περιγραφή των προϊόντων 24% 19 19% 15 

Ενσωμάτωση κινούμενης εικόνας 
και ήχου στην παρουσίαση των 

προϊόντων 
21% 17 16% 13 

Ενσωμάτωση ψυχαγωγικών 
δραστηριοτήτων (παιχνίδια, 

διαγωνισμοί , chats) 
14% 11 1% 1 

Αποτελεσματικότερη υποστήριξη 
πελατών (της επικοινωνία σε 
πραγματικό χρόνο με της 

υπαλλήλους, αποτελεσματικότερη 
σύγκριση προϊόντων της 

κατηγορίας ) 

9% 7 35% 28 

Ενσωμάτωση ή βελτιστοποίηση 
μηχανών αναζήτησης 4% 3 15% 12 

Προσθήκη της θεματολογίας 25% 20 5% 4 
Δωρεάν δείγματα ή δυνατότητα 
δοκιμαστικής χρήσης προϊόντων 3% 3 4% 3 

Πώληση και επιστροφή προϊόντων 
μέσω της ιστοσελίδας 0% 0 5% 4 

Σύνολο: 100% 80 100% 80 

Πίνακας 7.74 Πρώτη ενέργεια για βελτίωση για κάθε ιστοσελίδα  
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Στόχος των συγκεκριμένων υποερωτημάτων δεν είναι μόνο η αναγνώριση των αδυναμιών των 

ιστοσελίδων όπως τις αντιλαμβάνονται οι συμμετέχοντες αλλά και ο προσδιορισμός των ιδιαίτερων 

απαιτήσεων των τελευταίων που δεν ικανοποιήθηκαν καθόλου ή ικανοποιήθηκαν μερικώς στα πλαίσια 

της σύντομης επίσκεψής τους στις ιστοσελίδες. Όσον αφορά στους ερωτηθέντες για την ιστοσελίδα Α 

από τις απαντήσεις τους προκύπτει ότι ένα σημαντικό ποσοστό (45%) θεωρεί ότι η επιχείρηση θα 

πρέπει να προσανατολιστεί περισσότερο στη βελτίωση του τρόπου παρουσίασης των προϊόντων με την 

«παροχή επιπλέον πληροφοριών» ή με τη «χρησιμοποίηση πολυμεσικών εφαρμογών». Αυτή τους η 

επιλογή εν μέρει δικαιολογείται αν ληφθεί υπόψη ότι το 40% των ερωτηθέντων έχει ήδη δηλώσει ότι 

ικανοποιήθηκε λίγο ή δεν ικανοποιήθηκε καθόλου από τον τρόπο παρουσίασης των εταιρικών 

προϊόντων στην ιστοσελίδα. Επιπλέον, το 25% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η «προσθήκη νέας 

θεματολογίας» αποτελεί σημαντική ενέργεια για τη βελτίωση της εικόνας και της λειτουργίας της 

ιστοσελίδας. Τέλος, είναι επίσης σημαντικό το ποσοστό εκείνων που θεωρεί ότι η «ενσωμάτωση 

ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων» θα συμβάλλει περισσότερο από κάθε άλλη ενέργεια στη βελτίωση της 

ιστοσελίδας. Η συγκεκριμένη επιλογή είναι σύμφωνη με την άποψη της μεγάλης πλειοψηφίας των 

ερωτηθέντων (78%) που κρίνει ότι η ύπαρξη ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων είναι απαραίτητη για την 

ιστοσελίδα. Για την πλειοψηφία των ερωτηθέντων που πλοηγήθηκαν στην ιστοσελίδα Β (35%), η 

υποστήριξη πελατών και επισκεπτών πριν και μετά την πώληση είναι η πιο σημαντική ενέργεια που θα 

βελτιώσει την εταιρική ιστοσελίδα καθώς τα προϊόντα που προβάλλονται στην ιστοσελίδα άπτονται του 

ενδιαφέροντός τους και ενδεχομένως να αποτελέσουν αντικείμενα αγοράς στο μέλλον. Επιπλέον, παρά 

το υψηλό ποσοστό αυτών που δήλωσαν «πολύ» ικανοποιημένοι από την παρουσίαση των 

προϊόντων(75%), ένα σημαντικό ποσοστό (35%) θεωρεί ότι οι πιο σημαντικές κινήσεις που πρέπει να 

γίνουν προκειμένου να βελτιωθεί η εικόνα και λειτουργία της ιστοσελίδας αφορούν στην παροχή 

επιπλέον πληροφοριών για τα εταιρικά προϊόντα (19%) και στην ενσωμάτωση πολυμεσικών 

εφαρμογών στην παρουσίαση των ιστοσελίδων. Τέλος, σημαντικό είναι το ποσοστό αυτών που 

επιλέγουν ως σημαντικότερη ενέργεια βελτίωσης της ιστοσελίδας τη βελτιστοποίηση των μηχανών 

αναζήτησης, ενδεχομένως λόγω της ποσότητας των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην 

ιστοσελίδα. 

Το 23% (18 άτομα) των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Α θεωρεί ότι δεύτερη πιο σημαντική 

ενέργεια προκειμένου να υπάρξει βελτίωση της ιστοσελίδας είναι οι παροχή «επιπλέον πληροφοριών 

για την περιγραφή των προϊόντων», το 10% (8 άτομα) επιλέγει ως δεύτερη πιο σημαντική ενέργεια 

προς αυτή την κατεύθυνση την «ενσωμάτωση κινούμενης εικόνας και ήχου για την παρουσίαση των 

προϊόντων», το 12% (10 άτομα) επιλέγει την «ενσωμάτωση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων», το 10% 

(8 άτομα) επιλέγει την «αποτελεσματικότερη υποστήριξη πελατών» μέσω της ιστοσελίδας, το 9% (7 

άτομα) θεωρεί ότι η δεύτερη πιο σημαντική ενέργεια για τη βελτίωση της ιστοσελίδας θα πρέπει να 

είναι «η ενσωμάτωση και βελτιστοποίηση της μηχανής αναζήτησης», το 32% (26 άτομα) κρίνει ότι 
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«η προσθήκη νέας θεματολογίας» θα συμβάλλει επίσης σημαντικά στη βελτίωση της ιστοσελίδας, 

και τέλος το 4% ( 3άτομα) κρίνει ότι «τα δωρεάν δείγματα προϊόντων» είναι η δεύτερη πιο 

σημαντική ενέργεια για τη βελτίωση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας. 

Όσον αφορά στους ερωτηθέντες για την ιστοσελίδα Β το 5% (4 άτομα) κρίνει ότι «οι επιπλέον 

πληροφορίες για την περιγραφή των προϊόντων» θα συμβάλλει επίσης σημαντικά στη βελτίωση της 

ιστοσελίδας, το 21% (17 άτομα) επιλέγει ως δεύτερη πιο σημαντική ενέργεια προς αυτή την 

κατεύθυνση την «ενσωμάτωση κινούμενης εικόνας και ήχου στην παρουσίαση των προϊόντων»,  το 

5% (4 άτομα) επιλέγει την «ενσωμάτωση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων», το 16% (13 άτομα) 

επιλέγει  την «αποτελεσματικότερη υποστήριξη πελατών» μέσω της ιστοσελίδας, το 9% (7 άτομα) 

θεωρεί ότι η δεύτερη πιο σημαντική ενέργεια για τη βελτίωση της ιστοσελίδας είναι «η 

βελτιστοποίηση της μηχανής αναζήτησης», το 11% (9 άτομα) πιστεύει ότι η επιχείρηση θα πρέπει να 

προσανατολιστεί και στην «προσθήκη νέας θεματολογίας» προκειμένου να βελτιώσει την 

ιστοσελίδα της, το 11% (9 άτομα) θεωρεί ότι «η δυνατότητα δοκιμαστικής χρήσης των προϊόντων» 

είναι επίσης απαραίτητη για τη βελτίωση της ιστοσελίδας και τέλος το 21% (17 άτομα) θεωρεί ότι η 

δεύτερη πιο σημαντική και απαραίτητη ενέργεια που θα συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της 

εικόνας και της λειτουργίας της εταιρικής ιστοσελίδας είναι η «επιστροφή και πώληση προϊόντων 

μέσω της ιστοσελίδας». 

Α Β Η “δεύτερη” πιο σημαντική ενέργεια 
προκειμένου να υπάρξει βελτίωση της 

ιστοσελίδας είναι: Ποσοστό Αριθμός 
ατόμων Ποσοστό Αριθμός 

ατόμων 
Επιπλέον πληροφορίες για την 
περιγραφή των προϊόντων 23% 18 5% 4 

Ενσωμάτωση κινούμενης εικόνας και 
ήχου στην παρουσίαση των προϊόντων 10% 8 21% 17 

Ενσωμάτωση ψυχαγωγικών 
δραστηριοτήτων (παιχνίδια, 

διαγωνισμοί , chats) 
12% 10 5% 4 

Αποτελεσματικότερη υποστήριξη 
πελατών (όπως επικοινωνία σε 

πραγματικό χρόνο με τους υπαλλήλους, 
αποτελεσματικότερη σύγκριση 
προϊόντων της ίδιας κατηγορίας ) 

10% 8 16% 13 

Ενσωμάτωση ή βελτιστοποίηση 
μηχανών αναζήτησης 9% 7 9% 7 

Προσθήκη νέας θεματολογίας 32% 26 11% 9 
Δωρεάν δείγματα ή δυνατότητα 
δοκιμαστικής χρήσης προϊόντων 4% 3 11% 9 

Πώληση και επιστροφή προϊόντων μέσω 
της ιστοσελίδας 0% 0 21% 17 

Σύνολο: 100% 80 100% 80 

Πίνακας 7.75 Δεύτερη ενέργεια για βελτίωση για κάθε ιστοσελίδα 
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Οι απαντήσεις στο δεύτερο υποερώτημα κυμαίνονται στο ίδιο κλίμα. Για τους ερωτηθέντες για την 

ιστοσελίδα Α, η «προσθήκη νέας θεματολογίας» αποτελεί την επιλογή της πλειοψηφίας ως δεύτερη πιο 

σημαντική ενέργεια με στόχο τη βελτίωση της ιστοσελίδας. Επίσης σημαντικό είναι το ποσοστό (23%) 

αυτών που επιλέγουν ως δεύτερη πιο σημαντική κίνηση βελτίωσης την «παροχή επιπλέον 

πληροφοριών» στην παρουσίαση των εταιρικών προϊόντων. Τέλος, το 12% κρίνει ότι η «ενσωμάτωση 

ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων» πρέπει να είναι δεύτερη πιο σημαντική ενέργεια για τη βελτίωση της 

ιστοσελίδας παρότι στην ιστοσελίδα περιλαμβάνονται ήδη αυτού του είδους οι δραστηριότητες. Για την 

ιστοσελίδα Β, οι επιλογές των ερωτηθέντων για τις δεύτερες πιο σημαντικές ενέργειες δε διαφέρουν 

σημαντικά από τις επιλογές τους για τις πιο σημαντικές ενέργειες βελτίωσης της ιστοσελίδας καθώς η 

«αποτελεσματική υποστήριξη πελατών» και η «ενσωμάτωση κινούμενης εικόνας και ήχου στην 

παρουσίαση των προϊόντων» συγκεντρώνουν σημαντικά ποσοστά. Ωστόσο, αυτό που πρέπει να 

επισημανθεί είναι το σημαντικό ποσοστό (21%) εκείνων που κρίνουν ότι η επιχείρηση σε δεύτερη φάση 

θα πρέπει να προσανατολιστεί στην «πώληση και επιστροφή εταιρικών προϊόντων» μέσω της 

ιστοσελίδας προκειμένου να βελτιώσει την παρουσίαση και λειτουργία της. Και εδώ παρουσιάζει 

ενδιαφέρον η κατανομή των απαντήσεων μεταξύ των δύο υποερωτημάτων που θα γίνει στο τρίτο 

μέρος. 

 

Ερώτηση 9δ: Ποιες από τις παρακάτω συνθήκες πρέπει να πληρεί γενικά μια ιστοσελίδα (όχι 

μόνο η συγκεκριμένη) προκειμένου να διαμορφώσετε θετική εικόνα για τη λειτουργία της; 

Για το 45% (36 άτομα) των ερωτηθέντων της ιστοσελίδας Α η «ικανοποιητική παρουσίαση των 

προϊόντων» αποτελεί την πιο σημαντική συνθήκη που πρέπει να πληρεί μια εταιρική ιστοσελίδα, το 

3% (2 άτομα) επιλέγει τις «πολλαπλές δυνατότητες επικοινωνίας με την επιχείρηση» που θα 

παρέχονται στην ιστοσελίδα, 1 άτομο (1%) επιλέγει τη «δυνατότητα δήλωσης παραπόνων και 

απόψεων» ως πιο σημαντική συνθήκη, το 27% (22 άτομα) επιλέγει την «ευκολία πλοήγησης», το 

16% (13 άτομα) θεωρεί ως πιο σημαντική συνθήκη το «ευχάριστο περιβάλλον» και τέλος το 3%  (2) 

κρίνει ότι η «χρήση εντυπωσιακών πολυμεσικών εφαρμογών» είναι η πιο σημαντική συνθήκη που 

θα πρέπει να πληρεί μια ιστοσελίδα προκειμένου να διαμορφώσει θετική άποψη για αυτή. 

Το 64% (51 άτομα) θεωρεί ότι η «ικανοποιητική παρουσίαση των προϊόντων» αποτελεί τη 

σημαντικότερη συνθήκη που πρέπει να πληρεί μια εταιρική ιστοσελίδα, 1άτομο (1%) επιλέγει «τις 

πολλαπλές δυνατότητες της επιχείρησης», το 20% (16 άτομα) κρίνει ότι η «ευκολία πλοήγησης» 

είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τη διαμόρφωση θετικής άποψης για τη λειτουργία 

μιας ιστοσελίδας, το 10% (8 άτομα) επιλέγει ως σημαντικότερη συνθήκη το «ευχάριστο 

περιβάλλον», και τέλος το 5% (4 άτομα) δηλώνει ότι η «παροχή υπηρεσιών πριν και μετά την 
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πώληση» αποτελεί κατά την άποψή του τη σημαντικότερη συνθήκη που πρέπει να πληρεί μια 

εταιρική ιστοσελίδα προκειμένου να διαμορφώσει θετική άποψη για αυτή. 

Α Β Η πιο σημαντική συνθήκη που 
πρέπει να πληρεί μια ιστοσελίδα 
προκειμένου να διαμορφώσω 

θετική άποψη για τη λειτουργία 
της είναι: 

Ποσοστό Αριθμός 
ατόμων Ποσοστό Αριθμός 

ατόμων 

Ικανοποιητική παρουσίαση 
προϊόντων (επάρκεια πληροφοριών 

και αποτελεσματική χρήση 
εικόνων) 

45% 36 64% 51 

Πολλαπλές δυνατότητες 
επικοινωνίας με την επιχείρηση 3% 2 1% 1 

Η δυνατότητα δήλωσης 
παραπόνων ή απόψεων για τα 
προϊόντα με τη χρήση έτοιμης 

φόρμας 

1% 1 0% 0 

Η ευκολία πλοήγησης 27% 22 20% 16 
Το ευχάριστο περιβάλλον (καλή 

αισθητική και λειτουργικό 
περιβάλλον «διεπαφής» / interface) 

16% 13 10% 8 

Οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες 0% 0 0% 0 
Χρήση εντυπωσιακών 

πολυμεσικών εφαρμογών (video, 
ήχος κ.α.) 

3% 2 0% 0 

Η επικοινωνία σε πραγματικό 
χρόνο με την επιχείρηση 0% 0 0% 0 

Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης  
πριν και μετά την πώληση 

προϊόντων 
5% 4 5% 4 

Σύνολο: 100% 80 100% 80 

Πίνακας 7.76 Σημαντικότερος παράγοντας διαμόρφωσης θετικής εικόνας για τις εταιρικές 
ιστοσελίδες 

Υπάρχει μια συμφωνία στις επιλογές των ερωτηθέντων και για τις δύο ιστοσελίδες καθώς το 

μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων και των δύο ομάδων επιλέγουν ως βασικότερη συνθήκη που 

πρέπει να πληρεί μια εταιρική ιστοσελίδα την ικανοποιητική παρουσίαση των προϊόντων με μια σαφή 

υπεροχή των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Β. Επίσης, σημαντικά είναι το ποσοστά αυτών που 

επιλέγουν την ευκολία πλοήγησης και αυτών που επιλέγουν το ευχάριστο περιβάλλον με μια μικρή 

υπεροχή των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Α. Από την έλλειψη ουσιαστικών διαφορών στις επιλογές 

των παραγόντων προκύπτει ότι οι ερωτηθέντες δεν επηρεάστηκαν στις απαντήσεις τους από την 

ιστοσελίδα στην οποία πλοηγήθηκαν αλλά απάντησαν βάσει των βασικών απαιτήσεων τους για τις 

εταιρικές ιστοσελίδες. 
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Το 20% (16 άτομα) των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Α επιλέγει ως δεύτερη πιο σημαντική 

συνθήκη που πρέπει να πληρεί μια ιστοσελίδα προκειμένου να σχηματίσει θετική άποψη για αυτή  

την «ικανοποιητική παρουσίαση των προϊόντων», το 17% (14 άτομα) επιλέγει τις «πολλαπλές 

δυνατότητες επικοινωνίας με τη επιχείρηση», το 3% (2 άτομα) επιλέγει τη «δυνατότητα δήλωσης 

παραπόνων ή απόψεων με τη χρήση έτοιμης φόρμας», το 20% (16 άτομα) θεωρεί ότι «η ευκολία 

πλοήγησης» ανήκει στις δυο πιο σημαντικές συνθήκες που πρέπει να πληρεί μια ιστοσελίδα, το 23% 

(19 άτομα) επιλέγει μεταξύ των δύο πιο σημαντικών συνθηκών και το «ευχάριστο περιβάλλον»,  το 

3% (2 άτομα) επιλέγει τη «χρήση εντυπωσιακών πολυμεσικών εφαρμογών», το 3% (2 άτομα) 

επιλέγει ως δεύτερη πιο σημαντική συνθήκη «την επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο με την 

επιχείρηση» και τέλος το 11% (9 άτομα) θεωρεί ότι η «επιστροφή και πώληση των προϊόντων» μέσω 

της ιστοσελίδας είναι ο δεύτερος πιο σημαντικός παράγοντας που το επηρεάζει σημαντικά στη 

διαμόρφωση θετικής άποψης για την ιστοσελίδα. 

Για το 16% (13 άτομα) των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Β η δεύτερη πιο σημαντική συνθήκη 

που πρέπει να πληρεί μια εταιρική ιστοσελίδα θα είναι «η ικανοποιητική παρουσίαση των 

προϊόντων», για το 13% (10 άτομα) οι «πολλαπλές δυνατότητες επικοινωνίας με την επιχείρηση» 

αποτελούν τη δεύτερη πιο σημαντική συνθήκη, 1 άτομο (1%) επιλέγει «τη δυνατότητα δήλωσης 

παραπόνων ή απόψεων για τα προϊόντα με τη χρήση έτοιμης φόρμας», το 21% (17 άτομα) επιλέγει 

«την ευκολία πλοήγησης», το 12% (10 άτομα) θεωρεί ότι η δεύτερη πιο σημαντική συνθήκη είναι το 

«ευχάριστο περιβάλλον», 1 άτομο (1%) επιλέγει τη «χρήση εντυπωσιακών πολυμεσικών 

εφαρμογών», το 13% (10 άτομα) κρίνει ότι «η επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο» με την επιχείρηση 

μέσω της ιστοσελίδα συμβάλλει σημαντικά στη διαμόρφωση από πλευράς του θετικής άποψης για 

την ιστοσελίδα και τέλος το 23% (18 άτομα) κρίνει ότι η «επιστροφή και πώληση» είναι μεταξύ των 

δύο πιο σημαντικών συνθηκών που πρέπει να πληρεί μια εταιρική ιστοσελίδα. 

Α Β Η “δεύτερη” πιο σημαντική 
συνθήκη που πρέπει να πληρεί 
μια ιστοσελίδα προκειμένου να 
διαμορφώσω θετική άποψη για 

τη λειτουργία της είναι: 

Ποσοστό Αριθμός 
ατόμων Ποσοστό Αριθμός 

ατόμων 

Ικανοποιητική παρουσίαση 
προϊόντων (επάρκεια πληροφοριών 

και αποτελεσματική χρήση 
εικόνων) 

20% 16 16% 13 

Πολλαπλές δυνατότητες 
επικοινωνίας με την επιχείρηση 17% 14 13% 10 

Η δυνατότητα δήλωσης 
παραπόνων ή απόψεων για τα 
προϊόντα με τη χρήση έτοιμης 

φόρμας 

3% 2 1% 1 

Η ευκολία πλοήγησης 20% 16 21% 17 
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Α Β Η “δεύτερη” πιο σημαντική 
συνθήκη που πρέπει να πληρεί 
μια ιστοσελίδα προκειμένου να 
διαμορφώσω θετική άποψη για 

τη λειτουργία της είναι: 

Ποσοστό Αριθμός 
ατόμων Ποσοστό Αριθμός 

ατόμων 

Το ευχάριστο περιβάλλον (καλή 
αισθητική και λειτουργικό 

περιβάλλον «διεπαφής» / interface) 
23% 19 12% 10 

Οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες 0% 0 0% 0 
Χρήση εντυπωσιακών 

πολυμεσικών εφαρμογών (video, 
ήχος κ.α.) 

3% 2 1% 1 

Η επικοινωνία σε πραγματικό 
χρόνο με την επιχείρηση 3% 2 13% 10 

Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης  
πριν και μετά την πώληση 

προϊόντων 
11% 9 23% 18 

Σύνολο: 100% 80 100% 80 

Πίνακας 7.77 Δεύτερος σημαντικότερος παράγοντας διαμόρφωσης θετικής εικόνας για τις εταιρικές 
ιστοσελίδες 

Πέρα από τους παράγοντες που έχουν επιλεχθεί προηγουμένως ως σημαντικότερες συνθήκες στα 

πλαίσια λειτουργίας μιας εταιρικής ιστοσελίδας (που παρεμπιπτόντως και σε αυτή την ερώτηση 

συγκεντρώνουν σημαντικά ποσοστά επιλογής από τους ερωτηθέντες και των δύο ιστοσελίδων) είναι 

ενδιαφέρον ότι ένα σημαντικό ποσοστό και των δύο ομάδων των ερωτηθέντων θεωρεί πολύ σημαντικό 

παράγοντα τις επικοινωνιακές δυνατότητες που παρέχονται στην ιστοσελίδα. Είναι επίσης ενδιαφέρον 

ότι ενώ σε προηγούμενη ερώτηση οι ερωτηθέντες για την ιστοσελίδα Α σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό 

κρίνουν απαραίτητη για την ιστοσελίδα την ενσωμάτωση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, κανείς δε 

θεωρεί ότι αυτή η πρακτική μπορεί να είναι βασική συνθήκη για τη λειτουργία των εταιρικών 

ιστοσελίδων. Τέλος, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι φαίνεται να υπάρχει στις απαντήσεις τους μια σαφής 

επιρροή της εικόνας της ιστοσελίδας που πλοηγήθηκαν καθώς ένα σημαντικό ποσοστό των 

ερωτηθέντων για την Α θεωρεί το «ευχάριστο περιβάλλον» ως δεύτερη πιο σημαντική συνθήκη και ένα 

σημαντικό ποσοστό των συμμετοχόντων της ιστοσελίδα Β θεωρεί και τις υπηρεσίες υποστήριξης πριν 

και μετά την πώληση δεύτερη «απαραίτητη» συνθήκη.  

To 100% των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Α δηλώνει ότι διαμόρφωσε θετική άποψη για 

την εικόνα και τη λειτουργία της. Το αντίστοιχο ποσοστό για τους ερωτηθέντες της 

ιστοσελίδας Β είναι επίσης εξαιρετικά υψηλό (92%). Αυτό σημαίνει ότι κατά τη σύντομη 

πλοήγησή τους οι ιστοσελίδες ικανοποίησαν βασικές ανάγκες και απαιτήσεις και των δύο 

ομάδων των ερωτηθέντων. Ωστόσο, από τις αποκρίσεις τους είναι φανερό ότι στη διαμόρφωση 

της τελικής τους άποψης συνέβαλαν περισσότερο διαφορετικοί παράγοντες. Για τους 
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ερωτηθέντες της Α το «ευχάριστο περιβάλλον» και στοιχεία που συμβάλλουν σε αυτό, όπως  η 

«ευκολία πλοήγησης» και οι «ψυχαγωγικές δραστηριότητες, αποτελούν τους σημαντικότερους 

παράγοντες στους οποίους στήριξαν την άποψή τους. Αντίθετα, για το μεγαλύτερα ποσοστά 

των ερωτηθέντων της ιστοσελίδας Β μέτρησε η «παρουσίαση των προϊόντων» και κυρίως οι 

διαθέσιμες πληροφορίες, η ευκολία αναζήτησης πληροφοριών και οι «δυνατότητες 

επικοινωνίας» που παρέχονται στην ιστοσελίδα. Όσον αφορά στις προτάσεις των ερωτηθέντων 

για περαιτέρω βελτίωση της ιστοσελίδας που πλοηγήθηκαν, μια κοινή αναφορά είναι ότι ένα 

σημαντικό ποσοστό και για τις δύο ομάδες των ερωτηθέντων υποστηρίζει ότι η παροχή 

επιπλέον πληροφοριών για τα προϊόντα και η χρήση πολυμεσικών εφαρμογών στην 

παρουσίασή τους θα βελτιώσει τη λειτουργία της ιστοσελίδας. Ωστόσο, η πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα της Α θεωρεί ότι η επιχείρηση θα πρέπει να προσανατολιστεί 

σε κινήσεις όπως η «προσθήκη θεματολογίας» και η πλειοψηφία των ερωτηθέντων για την 

ιστοσελίδα Β θεωρεί κρίνει ότι η επιχείρηση πρέπει να κατευθύνει τις ενέργειες βελτίωσης της 

ιστοσελίδας στην υποστήριξη επισκεπτών και πελατών πριν και μετά την πώληση εταιρικών 

προϊόντων. Τέλος, υπάρχει μια συμφωνία στις επιλογές των πολιτικών – συνθηκών που πρέπει 

να πληρούν οι εταιρικές ιστοσελίδες στο σύνολο τους καθώς για τους ερωτηθέντες και των δύο 

ομάδων βαραίνουν περισσότερο πρακτικές και πολιτικές όπως η ικανοποιητική παρουσίαση 

των προϊόντων, η ευκολία πλοήγησης και το ευχάριστο περιβάλλον. 

 

Ομάδα Ερωτήσεων 10 – ΠΡΟΘΕΣΗ – ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Ερώτηση 10: Στο μέλλον θα επισκεπτόσασταν την ιστοσελίδα; 

Όσον αφορά στους ερωτηθέντες που πλοηγήθηκαν στην ιστοσελίδα Α, το 52% (42 άτομα) δηλώνει 

ότι στο μέλλον θα επισκεφθεί την ιστοσελίδα «προκειμένου να περάσει ευχάριστα την ώρα του», το 

10% (8 άτομα) θα επισκεφθεί την ιστοσελίδα γιατί βρίσκει «τα θέματα που διαπραγματεύεται 

ενδιαφέροντα», το 8% (6 άτομα) «προκειμένου να αντλήσει συγκεκριμένες πληροφορίες για τα 

προϊόντα που έχει αγοράσει ή πρόκειται να αγοράσει», το 6% (5 άτομα) για να «επικοινωνήσει με 

την επιχείρηση», ενώ τέλος το 24% (19 άτομα) δηλώνει ότι «δεν πρόκειται να επισκεφθεί την 

ιστοσελίδα στο μέλλον». 

Το 5% (4 άτομα) των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Β δηλώνει ότι στο μέλλον θα επισκεφθεί την 

ιστοσελίδα «γιατί η θεματολογία της είναι ενδιαφέρουσα», το 85% (67 άτομα) «προκειμένου να 

αντλήσει συγκεκριμένες πληροφορίες για τα εταιρικά προϊόντα», το 5% (4 άτομα) «προκειμένου να 
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επικοινωνήσει με την επιχείρηση» και τέλος το 5% (4 άτομα) δηλώνει ότι «δεν πρόκειται να 

επισκεφθεί την ιστοσελίδα στο μέλλον». 

Α Β Στο μέλλον θα επισκεπτόμουν 
την ιστοσελίδα: Ποσοστό Αριθμός 

ατόμων Ποσοστό Αριθμός 
ατόμων 

«Προκειμένου να περάσω 
ευχάριστα την ώρα μου» 52% 42 0% 0 

«Γιατί τα θέματα που 
διαπραγματεύεται η ιστοσελίδα 

είναι ενδιαφέροντα» 
10% 8 5% 4 

«Προκειμένου να αντλήσω 
συγκεκριμένες πληροφορίες για τα 
προϊόντα που έχω αγοράσει ή 

πρόκειται να αγοράσω» 

8% 6 85% 67 

«Προκειμένου να επικοινωνήσω με 
την επιχείρηση» 6% 5 5% 4 

«Δεν πρόκειται να επισκεφθώ την 
ιστοσελίδα στο μέλλον» 24% 19 5% 4 

Σύνολο: 100% 80 100% 80 

Πίνακας 7.78 Κίνητρα επανεπισκεψιμότητας για κάθε ιστοσελίδα 

Δύο σημαντικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων είναι τα εξής: 

1. Η σημαντική πλειοψηφία των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Β (85%) στο μέλλον θα 

επισκεφθεί την ιστοσελίδα προκειμένου να αντλήσει πληροφορίες και υπηρεσίες για προϊόντα 

που αγόρασε ή πρόκειται να αγοράσει. Αντίθετα το 52% των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα 

Α δηλώνει ότι ο βασικός λόγος για τον οποίο θα επισκεφθεί την ιστοσελίδα στο μέλλον είναι 

προκειμένου να περάσει ευχάριστα την ώρα. Οι απαντήσεις υποδηλώνουν τον ενημερωτικό 

χαρακτήρα της ιστοσελίδας Β και αντίστοιχα τον ψυχαγωγικό χαρακτήρα της Α (γράφημα 10.1) 

2. Οι ερωτηθέντες που δήλωσαν ότι δεν πρόκειται να επισκεφθούν τη συγκεκριμένη εταιρική 

ιστοσελίδα είναι σημαντικά περισσότεροι για την ιστοσελίδα Α (γράφημα 7.39) παρόλο που 

όλοι δήλωσαν ότι σχημάτισαν θετική άποψη για την ιστοσελίδα. Ενδεχομένως η χρησιμότητα 

της ιστοσελίδας ή το ενδιαφέρον των ερωτηθέντων για τα εταιρικά προϊόντα να αποτελούν 

σημαντικούς παράγοντες καθορισμού της τάσης επισκεψιμότητας (γράφημα 10.2). 
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Στο μέλλον θα επισκεπτόμουν την ιστοσελίδα:

52%

0%

8%

85%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

A

B «Προκειμένου να αντλήσω
συγκεκριμένες πληροφορίες για
τα προϊόντα που έχω αγοράσει ή
πρόκειται να αγοράσω»
«Προκειμένου να περάσω
ευχάριστα την ώρα μου»

 

Γράφημα 7.39 Τάση επανεπισκεψιμότητας για κάθε ιστοσελίδα 

 

«Δεν  πρόκειται να επισκεφθώ την  ιστοσελίδα στο μέλλον»

24%

5%

A

B

 
Γράφημα 7.40 Κίνητρα Επανεπισκεψιμότητας για κάθε ιστοσελίδα 

Από τις αποκρίσεις του συγκεκριμένου κοινού σχετικά με τη διάθεση και τα κίνητρα 

επανεπισκεψιμότητάς του είναι εμφανής ο ενημερωτικός χαρακτήρας της ιστοσελίδας Β και ο 

ψυχαγωγικός χαρακτήρας της ιστοσελίδας Α. Επιπλέον, τα ποσοστά αυτών που δηλώνουν ότι 

δεν πρόκειται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα στο μέλλον είναι χαμηλότερα για τους 

ερωτηθέντες για την ιστοσελίδας Β. Αυτό ενδεχομένως να οφείλεται στο ενδιαφέρον τους για 

τα εταιρικά προϊόντα που προβάλλονται στην ιστοσελίδα και από τη συνολική ωφέλεια που 

θεωρούν ότι αποκόμισαν κατά τη σύντομη πλοήγησή τους. 
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Ομάδα Ερωτήσεων 11 – ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Ερώτηση 11α: Πόσο επηρέασε την άποψη σας για τα προϊόντα η επίσκεψη της ιστοσελίδας και η 

συνολική της εικόνα; 

Το 21% (17 άτομα) των ατόμων που πλοηγήθηκαν στην ιστοσελίδα Α δηλώνει ότι η πλοήγησή του 

στην ιστοσελίδα επηρέασε «πολύ» την άποψή του για τα προϊόντα, το 53% (42 άτομα) ότι την 

επηρέασε «λίγο», ενώ το 26% (21 άτομα) απαντά ότι η άποψή του για τα προϊόντα δεν επηρεάστηκε 

«καθόλου» από την συνολική εικόνα της ιστοσελίδας της επιχείρησης. 

Όσον αφορά στους ερωτηθέντες για την ιστοσελίδα Β, το 22% (18 άτομα) θεωρεί ότι η εικόνα της 

ιστοσελίδας επηρέασε «πολύ» την άποψή του για τα εταιρικά προϊόντα, το 63% (50 άτομα) δηλώνει 

ότι την επηρέασε «λίγο», ενώ το 15% (12 άτομα) κρίνει ότι η εικόνα της ιστοσελίδας δεν επηρέασε 

«καθόλου» την άποψή του για τα εταιρικά προϊόντα.  

Α Β Η συνολική εικόνα της 
ιστοσελίδας επηρέασε την άποψη 

μου για τα προϊόντα της 
επιχείρησης: 

Ποσοστό Αριθμός ατόμων Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

«ΠΟΛΥ» 21% 17 22% 18 
«ΛΙΓΟ» 53% 42 63% 50 

«ΚΑΘΟΛΟΥ» 26% 21 15% 12 

Σύνολο: 100% 80 100% 80 

Πίνακας 7.79 Επιδράσεις κάθε ιστοσελίδας στην «εικόνα» των προϊόντων της επιχείρησης   

Οι ερωτηθέντες και των δύο ιστοσελίδων δηλώνουν ότι η συνολική εικόνα της ιστοσελίδας στην οποία 

πλοηγήθηκαν επηρέασε την άποψή τους για τα προϊόντα της επιχείρησης. Υπάρχει μια μικρή υπεροχή 

των ατόμων που απάντησαν ότι επηρεάστηκαν «λίγο» από την πλευρά των ερωτηθέντων για την Β 

(γράφημα 7.41) και οι οποίοι ταυτόχρονα έχουν ενημερωθεί περισσότερο για τα προϊόντα και 

παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά ικανοποίησης από την απόδοση της ιστοσελίδας στην παρουσίαση 

των προϊόντων. Συμπερασματικά, ο βαθμός επίδρασης της εικόνας της ιστοσελίδας στην εικόνα των 

προϊόντων ανεξάρτητα από τις επιμέρους διαφορές για τις δύο ιστοσελίδες είναι σημαντικός.  
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Η συνολική εικόνα της ιστοσελίδας επηρέασε την άποψη 
μου για τα προϊόντα της επιχείρησης:

21%

22%

53%

63%

26%

15%

A

B

"ΚΑΘΟΛΟΥ"
"ΛΙΓΟ"
"ΠΟΛY"

 
Γράφημα 7.41 Επιδράσεις κάθε ιστοσελίδας στην «εικόνα» των προϊόντων της επιχείρησης 

Ερώτηση 11β: Πόσο επηρέασε την άποψη σας για την επιχείρηση η επίσκεψη της ιστοσελίδας 

και η συνολική της εικόνα; 

Για το 36% (29 άτομα)  των ερωτηθέντων που πλοηγήθηκαν στην ιστοσελίδα Α, η επίσκεψή τους 

επηρέασε πολύ την άποψη που είχαν διαμορφώσει ή που διαμόρφωσαν τελικά για την επιχείρηση, το 

45% (36 άτομα) απαντά ότι επηρεάστηκε «λίγο» ως προς την άποψή του για την επιχείρηση, ενώ το 

19% (15 άτομα) κρίνει ότι η συνολική εικόνα της ιστοσελίδας δεν επηρέασε «καθόλου» την άποψή 

του για την επιχείρηση. 

Όσον αφορά στους ερωτηθέντες για την ιστοσελίδα Β, το 18% (14 άτομα) δηλώνει ότι επηρεάστηκε 

«πολύ» στη διαμόρφωση της άποψής του για την επιχείρηση από την συνολική εικόνα της 

ιστοσελίδας, το 62% (50 άτομα) δηλώνει ότι επηρεάστηκε λίγο, ενώ 20% (16 άτομα) απάντα ότι η 

πλοήγησή του στην εταιρική ιστοσελίδα δεν επηρέασε «καθόλου» την άποψή του για την 

επιχείρηση. 

Α Β Η συνολική εικόνα της 
ιστοσελίδας επηρέασε την άποψη 

μου για την επιχείρηση: Ποσοστό Αριθμός ατόμων Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

«ΠΟΛΥ» 36% 29 18% 14 
«ΛΙΓΟ» 45% 36 62% 50 

«ΚΑΘΟΛΟΥ» 19% 15 20% 16 

Σύνολο: 100% 80 100% 80 

Πίνακας 7.80 Επιδράσεις κάθε ιστοσελίδας στην «εικόνα» της επιχείρησης   
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Οι ερωτηθέντες και για τις δύο ιστοσελίδες επηρεάστηκαν στη διαμόρφωση της άποψής τους για την 

επιχείρηση από τη συνολική εικόνα της ιστοσελίδας με μια σαφή υπεροχή του βαθμού επίδρασης για 

την ιστοσελίδα Β. Επιπλέον, αυτοί που δήλωσαν ότι δεν επηρεάστηκαν «καθόλου» είναι περισσότεροι 

για την ιστοσελίδα Α (γράφημα 7.42). 

Η συνολική εικόνα της ιστοσελίδας επηρέασε την άποψη μου για 
την επιχείρηση:

36%

18%

45%

62%

19%

20%

A

B

"ΚΑΘΟΛΟΥ"
"ΛΙΓΟ"
"ΠΟΛY"

 

Γράφημα 7.42 Επιδράσεις κάθε ιστοσελίδας στην «εικόνα» της επιχείρησης   

Ερώτηση 11γ: Σε τι βαθμό κρίνετε ότι η ιστοσελίδα ανταποκρίνεται στη φήμη των προϊόντων και 

της επιχείρησης; 

Το 93% (74 άτομα) των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Α κρίνει ότι η ιστοσελίδα ανταποκρίνεται 

«πολύ» στη φήμη της επιχείρησης και των εταιρικών προϊόντων και το 7% (6 άτομα) ότι 

ανταποκρίνεται «λίγο». 

Για το 59% (47 άτομα) των ερωτηθέντων που πλοηγήθηκαν την ιστοσελίδα Β, η ιστοσελίδα 

ανταποκρίνεται «πολύ» στη φήμη της επιχείρησης, για το 36% (29 άτομα) ανταποκρίνεται «λίγο», 

ενώ το 5% (4 άτομα) κρίνει ότι η συγκεκριμένη ιστοσελίδα δεν ανταποκρίνεται «καθόλου» στη 

φήμη της επιχείρησης. 

Α Β Κρίνω ότι η ιστοσελίδα 
ανταποκρίνεται στη φήμη των 
προϊόντων και της επιχείρησης: Ποσοστό Αριθμός ατόμων Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

«ΠΟΛΥ» 93% 74 59% 47 
«ΛΙΓΟ» 7% 6 36% 29 

«ΚΑΘΟΛΟΥ» 0% 0 5% 4 

Σύνολο: 100% 80 100% 80 

Πίνακας 7.81 Αντιλήψεις για την εικόνα κάθε ιστοσελίδας σε σχέση με τη φήμη της επιχείρησης 
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Για όλους τους ερωτηθέντες της ιστοσελίδας Α, η ιστοσελίδα ανταποκρίνεται στη φήμη της επιχείρησης 

και μάλιστα για την σημαντική πλειοψηφία αυτών (93%) «πολύ». Αντίθετα ενώ για το 59% των 

ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Β, η ιστοσελίδα ανταποκρίνεται «πολύ» στη φήμη της επιχείρησης, 

ένα σημαντικό κομμάτι αυτών (36%) θεωρεί ότι ανταποκρίνεται λίγο, ενώ υπάρχει και ένα μικρό 

ποσοστό που απαντά ότι κατά την άποψη του η ιστοσελίδα δεν ανταποκρίνεται «καθόλου» στη φήμη 

της επιχείρησης. 

Κρίνω ότι η ιστοσελίδα ανταποκρίνεται στη φήμη των  
προϊόντων  και της επιχείρησης:

93%

59%

7%

36%

0%

5%

A

B

"ΚΑΘΟΛΟΥ"

"ΛΙΓΟ"

"ΠΟΛY"

 

Γράφημα 7.43 Αντιλήψεις για την εικόνα κάθε ιστοσελίδας σε σχέση με τη φήμη της επιχείρησης 

Στον ίδιο βαθμό και σχεδόν στο ίδιο ποσοστό φαίνεται να επηρεάστηκαν από την εικόνα της 

ιστοσελίδας ως προς τη διαμόρφωση της άποψής τους για τα εταιρικά  προϊόντα και την 

επιχείρηση και οι δύο ομάδες των ερωτηθέντων. Συγκεκριμένα, στο μεγαλύτερο ποσοστό τους 

οι ερωτηθέντες και για τις δύο ιστοσελίδες δηλώνουν ότι η συνολική εικόνα των ιστοσελίδων 

που πλοηγήθηκαν επηρέασε την άποψη τους για τα προϊόντα και την επιχείρηση, με τη 

σημαντική πλειοψηφία ωστόσο να δηλώνει ότι επηρεάστηκε «λίγο». Διαφορές που πρέπει να 

επισημανθούν αφορούν στο υψηλότερο ποσοστό των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Α που 

δηλώνουν ότι δεν επηρεάστηκαν «καθόλου» στη διαμόρφωση της άποψης τους για τα εταιρικά 

προϊόντα από την εικόνα της ιστοσελίδας και στο μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων για 

την ιστοσελίδα Β που κρίνουν ότι η εικόνα της ιστοσελίδας επηρέασε «πολύ» την άποψη για 

την επιχείρηση στην οποία ανήκει. Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει η μεγάλη διαφορά στις 

απαντήσεις των ερωτηθέντων για τις δύο ιστοσελίδες σχετικά με το βαθμό στον οποία η 

συνολική εικόνα της ιστοσελίδας ανταποκρίνεται στην εικόνα της επιχείρησης. Από τις 

αποκρίσεις είναι φανερό ότι οι ερωτηθέντες για την ιστοσελίδα Α θεωρούν στο υψηλό ποσοστό 

του 92% ότι η επιχείρηση χρησιμοποιεί μια ιστοσελίδα αντάξια της φήμης της. Αντίθετα είναι 

σημαντικό το ποσοστό (41%) των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Β κρίνει ότι η εταιρική 
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ιστοσελίδα ανταποκρίνεται «λίγο» ή δεν ανταποκρίνεται «καθόλου» στις απαιτήσεις που 

μπορεί να δημιούργησε στο συγκεκριμένο κοινό η φήμη της επιχείρησης. 

Ομάδα Ερωτήσεων 12 – ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ «ΑΠΟ ΣΤΟΜΑ ΣΕ ΣΤΟΜΑ» 

Ερώτηση 12: Θα συνιστούσατε την ιστοσελίδα σε φίλους ή γνωστούς σας; 

Το 63% (50 άτομα) των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Α δηλώνει ότι τα συνιστούσε την 

ιστοσελίδα σε φίλους ή γνωστούς, ενώ το 37% (30 άτομα) δηλώνει το αντίθετο. 

Αντίστοιχα το 79%  (63 άτομα) των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Β δηλώνει ότι θα συνιστούσε 

τη συγκεκριμένη εταιρική ιστοσελίδα σε φίλους ή γνωστούς, ενώ το 21% (17 άτομα) δηλώνει ότι δε 

θα τη συνιστούσε. 

 

Α Β Θα συνιστούσα την ιστοσελίδα 
σε φίλους ή γνωστούς: Ποσοστό Αριθμός ατόμων Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

«ΝΑΙ» 63% 50 79% 63 

«ΟΧΙ» 37% 30 21% 17 

Σύνολο: 100% 80 100% 80 

Πίνακας 7.82 Τάση για διαφήμιση από στόμα σε στόμα για κάθε ιστοσελίδα 

 

Διαπιστώνεται μια μικρή υπεροχή των ερωτηθέντων της ιστοσελίδας Β που δηλώνουν ότι θα 

συνιστούσαν την ιστοσελίδα σε φίλους και γνωστούς (γράφημα 7.44).  

 

Θα συνιστούσα την ιστοσελίδα σε φίλους ή γνωστούς:

63%
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21%
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Γράφημα 7.44 Τάση για διαφήμιση από στόμα σε στόμα 
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Παρά το γεγονός ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων και των δύο ομάδων  (100% για 

την Α  και 92% για την Β) δηλώνει ότι η άποψη που διαμόρφωσε για την ιστοσελίδα είναι 

θετική, τα ποσοστά αυτών που δηλώνουν ότι θα συνιστούσαν την ιστοσελίδα σε φίλους και 

γνωστούς είναι σημαντικά χαμηλότερα συγκεντρώνοντας ωστόσο τα μεγαλύτερα ποσοστά για 

τους ερωτηθέντες και των δύο ιστοσελίδων. Επιπλέον, υπάρχει μια σαφής υπεροχή σε απόλυτη 

και σχετική συχνότητα των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Β που δηλώνουν ότι θα 

συνιστούσαν την ιστοσελίδα σε σχέση με τους ερωτηθέντες για την ιστοσελίδα Α. Ενδεχομένως 

το ενδιαφέρον των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Β λόγω της κατηγορίας των προϊόντων 

(προϊόντα πληροφορικής και της βασικής τους ιδιότητας (φοιτητές πληροφορικής) και η 

απόδοση της ιστοσελίδας στην αναζήτηση πληροφοριών να αποτελούν ισχυρότερα κίνητρα από 

το «ευχάριστο περιβάλλον» και την ψυχαγωγία που φαίνεται να αποτελούν τη βασική ωφέλεια 

που αποκόμισαν κατά την πλοήγησή τους στην ιστοσελίδα οι ερωτηθέντες για την ιστοσελίδα 

Α. 

Ομάδα Ερωτήσεων 13 – ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 

Ερώτηση 13: Πόσο πιθανόν είναι να αγοράσετε προϊόντα της επιχείρησης στο μέλλον; 

Το 85% (68 άτομα) των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Α θεωρεί ότι είναι «πολύ» πιθανό να 

αγοράσει προϊόντα της επιχείρησης στο μέλλον και το 15%  (12 άτομα) κρίνει ότι είναι «λίγο» 

πιθανό. 

Για το 63% (50 άτομα) των ερωτηθέντων που πλοηγήθηκαν στην ιστοσελίδα Β είναι «πολύ» πιθανό 

να αγοράσουν προϊόντα της επιχείρησης στο μέλλον, για το 35% (28 άτομα) είναι «λίγο» πιθανό, 

ενώ το 2% (2 άτομα) δηλώνει ότι δεν είναι «καθόλου» πιθανό να πραγματοποιήσει μια τέτοια αγορά 

στο μέλλον. 

Α Β Είναι πιθανόν να αγοράσω 
προϊόντα της επιχείρησης στο 

μέλλον: Ποσοστό Αριθμός ατόμων Ποσοστό Αριθμός ατόμων 

«ΠΟΛΥ» 85% 68 63% 50 

«ΛΙΓΟ» 15% 12 35% 28 

«ΚΑΘΟΛΟΥ» 0% 0 2% 2 

Σύνολο: 100% 80 100% 80 

Πίνακας 7.83 Πρόθεση για αγοραστική δράση για κάθε ιστοσελίδα 
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Είναι πιθανόν να αγοράσω προϊόντα της επιχείρησης στο μέλλον:

 
Γράφημα 7.45 Πρόθεση για αγοραστική δράση για κάθε ιστοσελίδα 

Όσον αφορά στην αγοραστική τάση των ερωτηθέντων για τα προϊόντα της επιχείρησης, όλοι οι 

ερωτηθέντες για την ιστοσελίδα Α θεωρούν πιθανή μια τέτοια αγορά στο μέλλον και μάλιστα 

το 93%  θεωρούν ότι είναι «πολύ» πιθανή. Για την πλειοψηφία των ερωτηθέντων για την 

ιστοσελίδα Β (63%) επίσης είναι «πολύ» πιθανή μια τέτοια αγορά, ωστόσο είναι σημαντικό το 

ποσοστό αυτών που υποστηρίζει ότι είναι «λίγο» πιθανό να αγοράσει εταιρικά προϊόντα. Η 

διαφορά των αποκρίσεων ενδεχομένως να οφείλεται στο γεγονός ότι η αγορά προϊόντων 

υψηλής τεχνολογίας (που προβάλλονται στην ιστοσελίδα Β) είναι αντικειμενικά μια απόφαση 

που απαιτεί περισσότερο χρόνο και έρευνα αγοράς. 
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7.3.3. Καταγραφή σχέσεων μεταξύ ερωτήσεων  

Στην ενότητα που ακολουθεί επιχειρείται μέσα από την επιλογή και το συνδυασμό των ερωτήσεων 

να αναγνωρισθούν συσχετισμοί μεταξύ των κριτηρίων και των δεικτών αποτελεσματικότητας του 

προτεινόμενου μοντέλου. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων ακολουθεί το πρότυπο του σχήματος 

7.4. 

Τίτλος

Σύντομη Καταγραφή των απαντήσεων των συμμετεχόντων 
στην ερώτηση 

Πίνακας Αποτελεσμάτων  

Σχόλιο Ερευνητή για τις απαντήσεις στις ερωτήσεις Χα 
και Χβ

Ποσοστό Αριθμός Ατόμων

Σύνολο

Ερώτηση Χα:

Ερώτηση Χβ:

Ερώτηση Χβ:

Ερώτηση
Χα:

 
Σχήμα 7.4 Παρουσίαση αποτελεσμάτων από τις σχέσεις μεταξύ ερωτήσεων 

 

1.Βαθμός Ενημέρωσης για τα εταιρικά προϊόντα και Στάση απέναντι στη διαφήμιση 
 
Ερ.1α: Πόσο ενημερωθήκατε για τα προϊόντα 
της επιχείρησης; 

Ερ.11α: Πόσο επηρέασε την άποψή σας για τα 
προϊόντα, η επίσκεψή της ιστοσελίδας και η 
συνολική της εικόνα;  

Θεωρούμε σημαντικό να μελετήσουμε την κατανομή αυτών που δηλώνουν ότι ενημερώθηκαν 

«πολύ» , «λίγο» και «καθόλου» για τα προϊόντα ως προς τις απαντήσεις τους στην ερώτηση κατά 

πόσο η συνολική εικόνα της ιστοσελίδας επηρέασε την άποψή τους για τα προϊόντα της επιχείρησης. 

Παρατηρούμε ότι το 29% (26 άτομα) αυτών που δηλώνουν ότι ενημερώθηκαν «πολύ» για τα 

προϊόντα δηλώνει ότι η συνολική εικόνα της ιστοσελίδας επηρέασε την άποψη τους για τα προϊόντα 

«πολύ», το 54% (49 άτομα) δηλώνει ότι την επηρέασε «λίγο» και το 17% (16 άτομα) δηλώνει ότι 

δεν επηρεάστηκε «καθόλου». 
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Ενημερώθηκα «πολύ» για τα προϊόντα της 
επιχείρησης 

Η συνολική εικόνας 
της ιστοσελίδας 
επηρέασε την άποψή 
μου για τα προϊόντα:  

Ποσοστό Αριθμός Ατόμων 

«πολύ» 29% 26 

«λίγο» 54% 49 

«καθόλου» 17% 16 

Σύνολο 100% 91 

Πίνακας 7.84 Βαθμός Ενημέρωσης για τα εταιρικά προϊόντα και Στάση απέναντι στη διαφήμιση (α) 

Το 13% (9 άτομα) αυτών που δηλώνουν ότι ενημερώθηκαν «λίγο» για τα προϊόντα κρίνει ότι η 

συνολική εικόνα της ιστοσελίδας επηρέασε «πολύ» την άποψή τους για τα εταιρικά προϊόντα, το 

63% (43 άτομα) κρίνει ότι επηρεάστηκε «λίγο» και το 24% (16 άτομα) δηλώνει ότι δεν επηρεάστηκε 

«καθόλου». 

Ενημερώθηκα «λίγο» για τα προϊόντα της 
επιχείρησης 

Η συνολική εικόνας 
της ιστοσελίδας 
επηρέασε την άποψή 
μου για τα προϊόντα:  

Ποσοστό Αριθμός Ατόμων 

«πολύ» 13% 9 

«λίγο» 63% 43 

«καθόλου» 24% 16 

Σύνολο 100% 68 

Πίνακας 7.85 Βαθμός ενημέρωσης για τα εταιρικά προϊόντα και στάση απέναντι στην ιστοσελίδα 
(β) 

Το 1 άτομο που δηλώνει ότι δεν ενημερώθηκε «καθόλου» για τα προϊόντα κρίνει ότι δεν 

επηρεάστηκε «καθόλου» από την εικόνα της ιστοσελίδας στη διαμόρφωση της άποψης του για τα 

προϊόντα. 

Δεν ενημερώθηκα «καθόλου» για τα προϊόντα 
της επιχείρησης 

Η συνολική εικόνας 
της ιστοσελίδας 
επηρέασε την άποψή  
μου για τα προϊόντα:  

Ποσοστό Αριθμός Ατόμων 

«πολύ» 0% 0 

«λίγο» 0% 0 

«καθόλου» 100% 1 

Σύνολο 100% 1  

Πίνακας 7.86 Βαθμός ενημέρωσης για τα εταιρικά προϊόντα και στάση απέναντι στην ιστοσελίδα 
(γ) 
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Είναι σαφές ότι η πλειοψηφία αυτών που δηλώνουν ότι ενημερώθηκαν «πολύ» και «λίγο» για τα 

προϊόντα δηλώνει ότι η εικόνα της ιστοσελίδας επηρέασε «λίγο» την άποψή του για τα εταιρικά 

προϊόντα που προβάλλονται σε αυτή. Επίσης, πρέπει να επισημανθεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό (75%)  

αυτών που δηλώνουν ότι η άποψή τους για τα προϊόντα επηρεάστηκε «πολύ»  από την εικόνα της 

ιστοσελίδας είναι άτομα που δήλωσαν ότι ενημερώθηκαν «πολύ» για τα προϊόντα στα πλαίσια της 

πλοήγησής τους. Ολοκληρώνοντας, είναι εμφανές ότι η ενημέρωση των ερωτηθέντων για τα εταιρικά 

προϊόντα μέσα από την παρουσίασή τους στην ιστοσελίδα δεν συμβάλλει σημαντικά στην τελική άποψη 

που διαμόρφωσαν για τα προϊόντα. Διαφαίνεται ωστόσο μια σαφής τάση αυτών που δηλώνουν ότι 

ενημερώθηκαν «πολύ», να επηρεάστηκαν επίσης «πολύ» στη διαμόρφωση της άποψής τους για τα 

προϊόντα μετά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα.  

 

2. Βαθμός Ενημέρωσης για την επιχείρηση και στάση απέναντι στην επιχείρηση 

Ερ.1δ: Πόσο ενημερωθήκατε για την 
επιχείρηση; 

Ερ.11β: Πόσο επηρέασε την άποψή σας για την 
επιχείρηση, η επίσκεψή της ιστοσελίδας και η 
συνολική της εικόνα;  

Πρόκειται να μελετήσουμε την κατανομή αυτών που δηλώνουν ότι ενημερώθηκαν «πολύ» , «λίγο» 

και «καθόλου» για την επιχείρηση ως προς τις απαντήσεις τους στην ερώτηση κατά πόσο η 

συνολική εικόνα της εταιρικής ιστοσελίδας επηρέασε την άποψή τους για την επιχείρηση. 

Παρατηρούμε ότι το 38% (10 άτομα) αυτών που δηλώνουν ότι ενημερώθηκαν «πολύ» για την 

επιχείρηση δηλώνει ότι η συνολική εικόνα της ιστοσελίδας επηρέασε την άποψή τους την  

επιχείρηση «πολύ», το 50% (13 άτομα) δηλώνει ότι την επηρέασε «λίγο» και το 12% (3 άτομα) 

δηλώνει ότι δεν επηρεάστηκε «καθόλου». 

Ενημερώθηκα «πολύ» για την επιχείρηση Η συνολική εικόνας της 
ιστοσελίδας επηρέασε την 
άποψή μου για την 
επιχείρηση:  

Ποσοστό Αριθμός Ατόμων 

«πολύ» 38% 10 

«λίγο» 50% 13 

«καθόλου» 12% 3 

Σύνολο 100% 26 

Πίνακας 7.87 Βαθμός Ενημέρωσης για την επιχείρηση και στάση απέναντι στην επιχείρηση (α) 



 

Κεφάλαιο 7ο – Ερευνητική εφαρμογή προτεινόμενου μοντέλου 518

Το 23% (18 άτομα) αυτών που δηλώνουν ότι ενημερώθηκαν «λίγο» για την επιχείρηση κρίνει ότι η 

συνολική εικόνα της ιστοσελίδας επηρέασε «πολύ» την άποψή τους για την επιχείρηση, το 62% (50 

άτομα) κρίνει ότι επηρεάστηκε «λίγο» και το 15% (12%) δηλώνει ότι δεν επηρεάστηκε «καθόλου». 

Ενημερώθηκα «λίγο» για την επιχείρηση Η συνολική εικόνας της 
ιστοσελίδας επηρέασε την 
άποψή μου για την 
επιχείρηση:  

Ποσοστό Αριθμός Ατόμων 

«πολύ» 23% 18 

«λίγο» 62% 50 

«καθόλου» 15% 12 

Σύνολο 100% 80 

Πίνακας 7.88 Βαθμός Ενημέρωσης για την επιχείρηση και στάση απέναντι στην επιχείρηση (β) 

Το 28% (15 άτομα) αυτών που δηλώνουν ότι δεν ενημερώθηκαν «καθόλου» για την επιχείρηση 

κρίνει ότι η συνολική εικόνα της ιστοσελίδας επηρέασε «πολύ» την άποψή τους για την επιχείρηση, 

το 42% (23 άτομα) κρίνει ότι επηρεάστηκε «λίγο» και το 30% (16%) δηλώνει ότι δεν επηρεάστηκε 

«καθόλου». 

Δεν ενημερώθηκα «καθόλου» για την 
επιχείρηση 

Η συνολική εικόνας της 
ιστοσελίδας επηρέασε την 
άποψή μου για την 
επιχείρηση:  

Ποσοστό Αριθμός Ατόμων 

«πολύ» 28% 15 

«λίγο» 42% 23 

«καθόλου» 30% 16 

Σύνολο 100% 54 

Πίνακας 7.89 Βαθμός Ενημέρωσης για την επιχείρηση και στάση απέναντι στην επιχείρηση (γ) 

Αυτό που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι 70% των ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι δεν ενημερώθηκαν 

«καθόλου» για την επιχείρηση, δηλώνουν ότι επηρεάστηκαν «πολύ» ή «λίγο» στη διαμόρφωση της 

άποψής τους για την επιχείρηση από την εικόνα και λειτουργία της ιστοσελίδας. Επίσης, το μεγαλύτερο 

ποσοστό αυτών που δηλώνουν ότι η άποψή τους για την επιχείρηση επηρεάστηκε «πολύ» μετά τη 

σύντομη πλοήγησή τους στην ιστοσελίδα είναι άτομα που δηλώνουν ότι ενημερώθηκαν «λίγο» για την 

επιχείρηση. Αυτό σημαίνει ότι η τελική τους άποψη για την επιχείρηση δεν βασίζεται τόσο στην 

ενημέρωσή τους για αυτή μέσα από τις διαθέσιμες στην ιστοσελίδα πληροφορίες όσο στη συνολική 

εικόνα της εταιρικής ιστοσελίδας την οποία διαμορφώνουν  περισσότεροι από ένας παράγοντες. 
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3. Επίπεδα ικανοποίησης από την παρουσίαση των προϊόντων και παράγοντες διαμόρφωσης της 

άποψης για την ιστοσελίδα 

Ερ.1β: Πόσο ικανοποιημένοι μείνατε από την 
παρουσίαση των προϊόντων; (Πολύ) 

Ερ.9β: Στη διαμόρφωση της άποψης σας για την 
ιστοσελίδα ποιος από τους παρακάτω 
παράγοντες συνέβαλε παραπάνω;  

Είναι σημαντικό να μελετήσουμε την κατανομή αυτών που δηλώνουν ότι ικανοποιήθηκαν «πολύ» 

από τον τρόπο παρουσίασης των εταιρικών προϊόντων στην ιστοσελίδα ως προς τις αποκρίσεις τους 

στην ερώτηση πιο παράγοντας συνέβαλλε περισσότερο στη διαμόρφωση της άποψής τους για την 

ιστοσελίδα. 

Το 34% (37 άτομα) αυτών που δηλώνουν ότι έμειναν «πολύ» ικανοποιημένοι από την παρουσίαση 

των προϊόντων δηλώνει ότι ο παράγοντας που συνέβαλλε περισσότερο στη διαμόρφωση της άποψής 

του για την ιστοσελίδα είναι οι «πληροφορίες για τα προϊόντα», το 13% (14 άτομα) επιλέγει την 

«παρουσίαση των προϊόντων», το 6% (6 άτομα) επιλέγει τη «θεματολογία της ιστοσελίδας», το 8%  

(9 άτομα) επιλέγει την «ευκολία πλοήγησης», το 10% επιλέγει την «ευκολία αναζήτησης 

συγκεκριμένων πληροφοριών», το 24% (26 άτομα) επιλέγει το «ευχάριστο περιβάλλον», το 2% (2 

άτομα) τις «δυνατότητες επικοινωνίας με την επιχείρηση» και  τέλος το 3% (3 άτομα) θεωρεί ως 

σημαντικότερο παράγοντα διαμόρφωσης της τελικής του άποψης για την ιστοσελίδα τις 

«ψυχαγωγικές δραστηριότητες». 

Έμεινα «πολύ» ικανοποιημένος από την  
παρουσίαση των προϊόντων 

Θεωρώ ότι ο πιο σημαντικός 
παράγοντας που συνέβαλε στη 
διαμόρφωση της άποψής μου για 
την ιστοσελίδα είναι: 

Ποσοστό Αριθμός Ατόμων 

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα 34% 37 

Η παρουσίαση των προϊόντων 13% 14 

Η θεματολογία της ιστοσελίδας 6% 6 

Η ευκολία πλοήγησης 8% 9 

Η ευκολία αναζήτησης 
συγκεκριμένων πληροφοριών 

10% 11 

Το ευχάριστο περιβάλλον 24% 26 

Οι δυνατότητες επικοινωνίας με την 
επιχείρηση 

2% 2 

Οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες 3% 3 

Σύνολο 100% 108 

Πίνακας 7.90 Επίπεδα ικανοποίησης από την παρουσίαση των προϊόντων και παράγοντες 
διαμόρφωσης της άποψης για την ιστοσελίδα (α) 
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Η πληροφορία που μας ενδιαφέρει να απομονώσουμε είναι ότι το 47% των ατόμων που δηλώνουν ότι 

έμειναν «πολύ» ικανοποιημένοι από τον τρόπο παρουσίασης των ιστοσελίδων θεωρούν ότι η 

παρουσίαση των προϊόντων και οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή τους και  

συμβάλλουν σημαντικά στην τελική παρουσίαση των προϊόντων, αποτέλεσαν σημαντικούς παράγοντες 

– κριτήρια στη διαμόρφωση της τελικής άποψής τους για την ιστοσελίδα. Αυτό σημαίνει ότι η 

ικανοποίηση των ερωτηθέντων για τον τρόπο παρουσίασης των προϊόντων επηρεάζει σημαντικά τα 

επίπεδα ικανοποίησής τους για την ιστοσελίδα.  

 

4. Επίπεδα ικανοποίησης από την παρουσίαση των προϊόντων και παράγοντες διαμόρφωσης της 

άποψης για την ιστοσελίδα 

Ερ.1β: Πόσο ικανοποιημένοι μείνατε από την 
παρουσίαση των προϊόντων; (Λίγο) 

Ερ.9β: Στη διαμόρφωση της άποψης σας για την 
ιστοσελίδα ποιος από τους παρακάτω 
παράγοντες συνέβαλε παραπάνω;  

Ακολουθεί κατανομή αυτών που δηλώνουν ότι ικανοποιήθηκαν «λίγο» από τον τρόπο παρουσίασης 

των εταιρικών προϊόντων στην ιστοσελίδα ως προς τις αποκρίσεις τους στην ερώτηση πιο 

παράγοντας συνέβαλλε περισσότερο στη διαμόρφωση της άποψής τους για την ιστοσελίδα. 

Το 17% (8 άτομα) αυτών που δηλώνουν ότι έμειναν «λίγο» ικανοποιημένοι από την παρουσίαση των 

προϊόντων θεωρούν ότι οι «πληροφορίες για τα προϊόντα» αποτελούν τον παράγοντα που συνέβαλλε 

περισσότερο στη διαμόρφωση της τελικής τους άποψης για την ιστοσελίδα, το 15% (7 άτομα) 

επιλέγει την «παρουσίαση των προϊόντων», το 11% (5 άτομα) επιλέγει τη «θεματολογία της 

ιστοσελίδας», το 15% (7 άτομα) επιλέγει την «ευκολία πλοήγησης», το 6% (3 άτομα) επιλέγει την 

ευκολία αναζήτησης, το 32% (15 άτομα) επιλέγει το ευχάριστο περιβάλλον και τέλος το 4% (2 

άτομα) θεωρεί ότι ο παράγοντας που συνέβαλλε περισσότερο στη διαμόρφωση της τελικής τους 

άποψης για την ιστοσελίδα είναι οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες.  

Έμεινα «λίγο» ικανοποιημένος από την  
παρουσίαση των προϊόντων 

Θεωρώ ότι ο πιο σημαντικός 
παράγοντας που συνέβαλλε στη 
διαμόρφωση της άποψής μου για 
την ιστοσελίδα είναι: 

Ποσοστό Αριθμός Ατόμων 

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα 17% 8 

Η παρουσίαση των προϊόντων 15% 7 

Η θεματολογία της ιστοσελίδας 11% 5 

Η ευκολία πλοήγησης 15% 7 

Η ευκολία αναζήτησης 
συγκεκριμένων πληροφοριών 

6% 3 
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Το ευχάριστο περιβάλλον 32% 15 

Οι δυνατότητες επικοινωνίας με την 
επιχείρηση 

0 0 

Οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες 4% 2 

Σύνολο 100% 47 

Πίνακας 7.91 Επίπεδα ικανοποίησης από την παρουσίαση των προϊόντων και παράγοντες 
διαμόρφωσης της άποψης για την ιστοσελίδα (β) 

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων που δήλωσαν «λίγο» ικανοποιημένοι από την παρουσίαση των 

προϊόντων στην ιστοσελίδα επιλέγουν ως σημαντικότερο παράγοντα-κριτήριο της διαμόρφωσης της 

τελικής άποψης τους για την ιστοσελίδα το «ευχάριστο περιβάλλον» που δε σχετίζεται άμεσα με τον 

τρόπο παρουσίασης των προϊόντων. Ωστόσο, και εδώ ένα σημαντικό ποσοστό επιλέγει παράγοντες που 

σχετίζονται άμεσα με την παρουσίαση των προϊόντων. Επιβεβαιώνεται η πρώτη εκτίμηση ότι ο βαθμός 

απόλυτης ή μερικής ικανοποίησης προσδιορίζει τους παράγοντες που συμμετέχουν στη διαμόρφωση της 

τελικής άποψης τους για την ιστοσελίδα. 

 

5. Επίπεδα επικοινωνίας και πρόθεση και κίνητρα επικοινωνίας 

Ερ.2α: Επικοινωνήσατε με την επιχείρηση και 
με ποιο τρόπο; (Δεν επικοινώνησα) 

Ερ.2β: Για ποιο λόγο επικοινωνήσατε ή 
ενδεχομένως θα επικοινωνούσατε στο μέλλον 
στα πλαίσια επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα;  

Ακολουθεί η κατανομή αυτών που δήλωσαν ότι δεν επικοινώνησαν με την επιχείρηση μέσω της 

ιστοσελίδας κατά τη σύντομη πλοήγησή τους ως προς τις αποκρίσεις στο ερώτημα αν και για ποιο 

λόγο θα επικοινωνούσαν με την επιχείρηση μέσω της ιστοσελίδας στο μέλλον. 

Το 48% (56 άτομα) αυτών που δεν επικοινώνησαν με την επιχείρηση μέσω της ιστοσελίδας κατά τη 

διάρκεια της πλοήγησής τους  δηλώνουν ότι στο μέλλον θα επικοινωνούσαν προκειμένου να 

«ζητήσουν επιπλέον πληροφορίες για τα προϊόντα» της επιχείρησης, το 9% (11 άτομα) προκειμένου 

να «ζητήσει επιπλέον πληροφορίες για την επιχείρηση», το 7% (8 άτομα) προκειμένου να επιλύσει 

προβλήματα που αντιμετώπισε κατά την πλοήγησή του», το 14% (16 άτομα) προκειμένου να 

«δηλώσει την άποψή τους για την ιστοσελίδα», επίσης ένα 14% (16 άτομα) για να δηλώσει την 

άποψή του για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες» της επιχείρησης και τέλος το 8% (10 άτομα) δηλώνει 

ότι δεν πρόκειται να επικοινωνήσει μέσω της ιστοσελίδας ούτε στο μέλλον. 
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Δεν επικοινώνησα με την επιχείρηση κατά τη 
διάρκεια της πλοήγησής μου στην ιστοσελίδα 

Θα επικοινωνούσα στο μέλλον στα 
πλαίσια επίσκεψής μου στην 
ιστοσελίδα: Ποσοστό Αριθμός Ατόμων 

Προκειμένου να ζητήσω επιπλέον 
πληροφορίες για τα προϊόντα 

48% 56 

Προκειμένου να ζητήσω επιπλέον 
πληροφορίες για την επιχείρηση 

9% 11 

Προκειμένου να επιλύσω 
προβλήματα που αντιμετώπισα κατά 

την πλοήγησή μου  
7% 8 

Προκειμένου να δηλώσω την άποψή 
μου για την ιστοσελίδα 

14% 16 

Προκειμένου να δηλώσω την άποψή 
μου για τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες 
14% 16 

Δε σκοπεύω να επικοινωνήσω με 
την επιχείρηση στο μέλλον 

8% 10 

Σύνολο 100% 117 

Πίνακας 7.92 Επίπεδα επικοινωνίας και πρόθεση επικοινωνίας 

Η πληροφορία που μας ενδιαφέρει να απομονώσουμε και αξίζει να επισημάνουμε είναι ότι το 92% 

αυτών που δεν επικοινώνησαν με την επιχείρηση κατά τη σύντομη πλοήγησή τους δηλώνει ότι 

πρόκειται να χρησιμοποιήσει τις επικοινωνιακές δυνατότητες που παρέχονται στην ιστοσελίδα 

προκειμένου να επικοινωνήσει με την επιχείρηση στο μέλλον. Αυτό σημαίνει ότι η πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων δεν επικοινώνησε ελλείψει κινήτρων επικοινωνίας στη συγκεκριμένη πλοήγηση (βασικό 

κίνητρο της οποίας είναι η συμμετοχή τους σε έρευνα και όχι η αναζήτηση πληροφοριών ή 

ψυχαγωγίας) και όχι γιατί ενδεχομένως δεν επιθυμεί ή δε μπορεί να χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα σα 

δίαυλο επικοινωνίας με την επιχείρηση.  

 

6. Κίνητρα επανεπισκεψιμότητας και πρόθεση για διαφήμιση «από στόμα σε στόμα» και 

Ερ.10: Στο μέλλον θα επισκεπτόσασταν την 
ιστοσελίδα και για ποιο λόγο; (Για να αντλήσω 
συγκεκριμένες πληροφορίες για τα προϊόντα) 

Ερ.12: Θα συνιστούσατε την ιστοσελίδα σε 
φίλους ή γνωστούς σας;  

Είναι σημαντικό να δούμε αν τα κίνητρα επανεπισκεψιμότητας της ιστοσελίδας επηρεάζουν την 

τάση ή τη διάθεση των ερωτηθέντων να συστήσουν την ιστοσελίδα που πλοηγήθηκαν σε φίλους ή 

γνωστούς. Για αυτό το λόγο πρόκειται να εξετάσουμε την κατανομή αυτών που δήλωσαν ότι θα 

επισκεφθούν την ιστοσελίδα προκειμένου να αντλήσουν συγκεκριμένες πληροφορίες για τα 
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προϊόντα που έχουν αγοράσει ή πρόκειται να αγοράσουν  ως προς τις αποκρίσεις τους στην ερώτηση 

αν θα συνιστούσαν την ιστοσελίδα σε φίλους ή γνωστούς. 

Στο μέλλον θα επισκεπτόμουν την ιστοσελίδα 
προκειμένου να αντλήσω συγκεκριμένες 

πληροφορίες για τα προϊόντα που έχω αγοράσει ή 
πρόκειται να αγοράσω 

Θα συνιστούσα την ιστοσελίδα σε 
φίλους και γνωστούς: 

Ποσοστό Αριθμός Ατόμων 

«ΝΑΙ» 86% 63 

«ΟΧΙ» 14% 10 

Σύνολο 100% 73 

Πίνακας 7.93 Πρόθεση για διαφήμιση «από στόμα σε στόμα» και κίνητρα επανεπισκεψιμότητας 

Παρατηρούμε ότι το 78% (33 άτομα) των ερωτηθέντων που δηλώνουν ότι θα επισκεφθούν την 

ιστοσελίδα προκειμένου να περάσουν ευχάριστα το χρόνο τους, δηλώνουν ότι θα συνιστούσαν την 

ιστοσελίδα σε φίλους και γνωστούς. 

Στο μέλλον θα επισκεπτόμουν την ιστοσελίδα 
προκειμένου να περάσω ευχάριστα το χρόνο μου Θα συνιστούσα την ιστοσελίδα σε 

φίλους και γνωστούς: Ποσοστό Αριθμός Ατόμων 

«ΝΑΙ» 78% 33 

«ΟΧΙ» 22% 11 

Σύνολο 100% 42 

Πίνακας 7.94 Πρόθεση για διαφήμιση «από στόμα σε στόμα» και κίνητρα επανεπισκεψιμότητας 

Υπάρχει μια μικρή υπεροχή των ερωτηθέντων που δηλώνουν ότι θα επισκεφθούν την ιστοσελίδα για να 

συγκεντρώσουν πληροφορίες για τα προϊόντα και θα συνιστούσαν την ιστοσελίδα σε φίλους, έναντι 

αυτών που δηλώνουν ότι θα επισκεφθούν την ιστοσελίδα προκειμένου να περάσουν ευχάριστα την ώρα 

τους και ταυτόχρονα θα συνιστούσαν την ιστοσελίδα σε φίλους και γνωστούς. Επομένως, η 

χρησιμότητα της ιστοσελίδας ως πηγή πληροφοριών φαίνεται να επηρεάζει περισσότερο την τάση των 

ερωτηθέντων να μιλήσουν για την ιστοσελίδα σε φίλους και γνωστούς. 

 

7. Πρόθεση Επανεπισκεψιμότητας και πρόθεση για διαφήμιση «από στόμα σε στόμα»  

Ερ.10: Στο μέλλον θα επισκεπτόσασταν την 
ιστοσελίδα; (Όχι) 

Ερ.12: Θα συνιστούσατε την ιστοσελίδα σε 
φίλους ή γνωστούς;  

Είναι σημαντικό να μελετήσουμε την κατανομή αυτών που δηλώνουν ότι δε θα επισκεφθούν στο 
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μέλλον την ιστοσελίδα ως προς τις απαντήσεις τους αν θα συνιστούσαν την ιστοσελίδα σε φίλους 

και γνωστούς.  

Το 12% (3) άτομα των ερωτηθέντων που δε θα επισκεφθούν την ιστοσελίδα στο μέλλον δηλώνουν 

ότι θα συστήσουν την ιστοσελίδα σε φίλους και γνωστούς, ενώ το 88% δηλώνει ότι δε θα τη 

συστήσει. 

Στο μέλλον δεν πρόκειται να επισκεφθώ την 
ιστοσελίδα: Θα συνιστούσα την ιστοσελίδα σε 

φίλους και γνωστούς: Ποσοστό Αριθμός Ατόμων 

«ΝΑΙ» 12% 3 

«ΟΧΙ» 88% 21 

Σύνολο 100% 24 

Πίνακας 7.95 Πρόθεση Επανεπισκεψιμότητας και πρόθεση για διαφήμιση «από στόμα σε στόμα»  

Η σημαντική πλειοψηφία αυτών που δηλώνουν ότι δε θα επισκεφθούν την ιστοσελίδα στο μέλλον, 

δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να συστήσουν την ιστοσελίδα σε φίλους ή γνωστούς. Αυτό σημαίνει ότι η 

αρνητική πρόθεση επανεπισκεψιμότητας επηρεάζει την πρόθεση για διαφήμιση «από στόμα σε στόμα». 

Ωστόσο, ένα μικρό ποσοστό δηλώνει ότι ανεξάρτητα από την επιθυμία του να μην επισκεφθεί στο 

μέλλον την ιστοσελίδα θα συνιστούσε την ιστοσελίδα σε φίλους και γνωστούς. 

 

8. Κίνητρα επανεπισκεψιμότητας και επικοινωνίας 

Ερ.2β: Για ποιο λόγο επικοινωνήσατε ή θα 
επικοινωνούσατε στο μέλλον στα πλαίσια 
επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα; (Προκειμένου 
να αντλήσω επιπλέον πληροφορίες για τα 
προϊόντα) 

Ερ.10: Στο μέλλον θα επισκεπτόσασταν την 
ιστοσελίδα;  

Είναι σημαντικό να μελετήσουμε την κατανομή αυτών που  δηλώνουν ότι θα επικοινωνούσαν με την 

επιχείρηση προκειμένου να ζητήσουν επιπλέον πληροφορίες για τα προϊόντα ως προς τις απαντήσεις 

τους για τα κίνητρα επανεπισκεψιμότητας της ιστοσελίδας.  

Το 21% (16 άτομα) αυτών που θα επικοινωνούσαν με την επιχείρηση προκειμένου να ζητήσουν 

επιπλέον πληροφορίες για τα προϊόντα δηλώνουν ότι θα επισκεφθούν την ιστοσελίδα προκειμένου 

«να περάσουν ευχάριστα την ώρα τους», το 5% (4 άτομα) «γιατί τα θέματα που διαπραγματεύεται 

είναι ευχάριστα», το 64% (48 άτομα) για «να αντλήσουν συγκεκριμένες πληροφορίες για τα 
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προϊόντα που αγόρασαν ή πρόκειται να αγοράσουν», το 1% (1 άτομο) προκειμένου «να 

επικοινωνήσουν με την επιχείρηση» και τέλος 9% (7 άτομα) δηλώνει ότι «δεν πρόκειται να 

επισκεφθεί την ιστοσελίδα στο μέλλον». 

Στο μέλλον θα επικοινωνούσα με την επιχείρηση 
προκειμένου να ζητήσω επιπλέον πληροφορίες για 

τα προϊόντα: 
Στο μέλλον θα επισκεπτόμουν την 

ιστοσελίδα: 
Ποσοστό Αριθμός Ατόμων 

«προκειμένου να περάσω ευχάριστα 
την ώρα μου» 

9% 6 

«γιατί τα θέματα που 
διαπραγματεύεται είναι ευχάριστα» 

6% 4 

«προκειμένου να αντλήσω 
συγκεκριμένες πληροφορίες για τα 
προϊόντα που αγόρασα ή πρόκειται 

να αγοράσω» 

73% 48 

«προκειμένου να επικοινωνήσω με 
την επιχείρηση» 

1% 1 

«δεν πρόκειται να επισκεφθώ την 
ιστοσελίδα στο μέλλον» 

11% 7 

Σύνολο 100% 66 

Πίνακας 7.96 Πρόθεση Επανεπισκεψιμότητας και κίνητρα επικοινωνίας (α) 

Είναι φανερό ότι υπάρχει μια ταύτιση των κινήτρων επικοινωνίας με την επιχείρηση μέσω της 

ιστοσελίδας και των κινήτρων επανεπισκεψιμότητάς της για το συγκεκριμένο κομμάτι των 

ερωτηθέντων. Το 73% αυτών που δηλώνουν ότι θα επικοινωνούσαν μέσω της ιστοσελίδας 

προκειμένου να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα δηλώνουν ότι για τον ίδιο λόγο 

θα επισκεφθούν την ιστοσελίδα στο μέλλον. 

 

9. Πρόθεση Επανεπισκεψιμότητας και κίνητρα επικοινωνίας  

Ερ.2β: Για ποιο λόγο επικοινωνήσατε ή θα 
επικοινωνούσατε στο μέλλον στα πλαίσια 
επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα;  

Ερ.11α: Στο μέλλον θα επισκεπτόσασταν την 
ιστοσελίδα: (Προκειμένου να περάσω ευχάριστα 
την ώρα μου);  

Ακολουθεί η κατανομή αυτών που δηλώνουν ότι θα επισκεφθούν την ιστοσελίδα στο μέλλον 

προκειμένου να «περάσουν ευχάριστα την ώρα τους» ως προς τις αποκρίσεις τους σχετικά με το αν 

και για ποιο λόγο θα επικοινωνούσαν με την επιχείρηση. 

Το 14% (6 άτομα) των ερωτηθέντων που δηλώνουν ότι στο μέλλον θα επισκεφθούν την ιστοσελίδα 

προκειμένου να περάσουν ευχάριστα την ώρα τους δηλώνει ότι θα επικοινωνούσε με την επιχείρηση 
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προκειμένου να «ζητήσει επιπλέον πληροφορίες για τα προϊόντα», το 7% (3 άτομα) προκειμένου να 

«ζητήσει επιπλέον πληροφορίες για την επιχείρηση», το 2% (1 άτομο) για να «επιλύσει προβλήματα 

που αντιμετώπισε κατά την πλοήγησή του», το 46% (19 άτομα) προκειμένου να «δηλώσει την 

άποψή του για την ιστοσελίδα», το 26% (11 άτομα) προκειμένου να «δηλώσει την άποψή του για τα 

προϊόντα και την επιχείρηση», και τέλος το 5% (2 άτομα) δηλώνει ότι δεν πρόκειται να 

επικοινωνήσει με την επιχείρηση μέσω της ιστοσελίδας. 

Στο μέλλον θα επισκεπτόμουν την ιστοσελίδα 
προκειμένου να περάσω ευχάριστα την ώρα μου

Επικοινώνησα ή σκοπεύω 
να επικοινωνήσω με την 
επιχείρηση μέσω της 

ιστοσελίδας προκειμένου: 
Ποσοστό Αριθμός Ατόμων 

«να ζητήσω επιπλέον 
πληροφορίες για τα 

προϊόντα» 
14% 6 

«να ζητήσω επιπλέον 
πληροφορίες για την 

επιχείρηση» 
7% 3 

«να επιλύσω προβλήματα που 
αντιμετώπισα κατά την 

πλοήγηση» 
2% 1 

«να δηλώσω την άποψή μου 
για την ιστοσελίδα» 

46% 19 

«να δηλώσω την άποψή μου 
για τα προϊόντα και την 

επιχείρηση» 
26% 11 

«δε σκοπεύω να 
επικοινωνήσω μέσω της 

ιστοσελίδας» 
5% 2 

Σύνολο 100% 42 

Πίνακας 7.97 Πρόθεση Επανεπισκεψιμότητας και κίνητρα επικοινωνίας (β) 

Φαίνεται ότι οι ερωτηθέντες που πέρασαν ευχάριστα την ώρα τους στην ιστοσελίδα και κρίνουν ότι 

αυτό είναι το σημαντικότερο κίνητρο για μια μελλοντική επίσκεψή τους σε αυτή, είναι διατεθειμένοι 

στη μεγάλη τους πλειοψηφία να επικοινωνήσουν με την επιχείρηση μέσω της ιστοσελίδας. Ως 

ισχυρότερο κριτήριο αυτής της επικοινωνίας αναδεικνύεται η διάθεση τους να «επικοινωνήσουν» την 

άποψη τους για την ιστοσελίδα. Επιπλέον, σημαντικό είναι το ποσοστό αυτών που δηλώνουν ότι θα 

επικοινωνούσαν προκειμένου να δηλώσουν την άποψή τους για τα προϊόντα και την επιχείρηση. Είναι 

σαφές δηλαδή ότι η επανατροφοδότηση (δηλαδή η «μετάδοση» πληροφοριών από την πλευρά του 

κοινού στην επιχείρηση) μέσω της ιστοσελίδας είναι πολύ πιθανή όταν το κοινό χρησιμοποιεί την 

εταιρική ιστοσελίδα ως μέσο ψυχαγωγίας. 

 



 

Κεφάλαιο 7ο – Ερευνητική εφαρμογή προτεινόμενου μοντέλου 527

10. Κίνητρα επικοινωνίας και επανεπισκεψιμότητας 

Ερ.2β: Για ποιο λόγο επικοινωνήσατε ή θα 
επικοινωνούσατε στο μέλλον στα πλαίσια 
επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα; 

Ερ.11α: Στο μέλλον θα επισκεπτόσασταν την 
ιστοσελίδα: (Προκειμένου να αντλήσω 
πληροφορίες για τα προϊόντα που πρόκειται να 
αγοράσω); 

Ακολουθεί η κατανομή αυτών που δηλώνουν ότι στο μέλλον θα επισκεφθούν την ιστοσελίδα 

προκειμένου να «αντλήσουν συγκεκριμένες πληροφορίες για τα προϊόντα που αγόρασαν ή πρόκειται 

να αγοράσουν» ως προς τις αποκρίσεις τους σχετικά με το αν και για ποιο λόγο θα επικοινωνούσαν 

με την επιχείρηση. 

Το 14% (6 άτομα) των ερωτηθέντων που δηλώνουν ότι στο μέλλον θα επισκεφθούν την ιστοσελίδα 

προκειμένου να περάσουν ευχάριστα την ώρα τους δηλώνει ότι θα επικοινωνούσε με την επιχείρηση 

προκειμένου να «ζητήσει επιπλέον πληροφορίες για τα προϊόντα», το 7% (3 άτομα) προκειμένου να 

«ζητήσει επιπλέον πληροφορίες για την επιχείρηση», το 2% (1 άτομο) για να «επιλύσει προβλήματα 

που αντιμετώπισε κατά την πλοήγησή του», το 46% (19 άτομα) προκειμένου να «δηλώσει την 

άποψή του για την ιστοσελίδα», το 26% (11 άτομα) προκειμένου να «δηλώσει την άποψή του για τα 

προϊόντα και την επιχείρηση» και τέλος το 5% (2 άτομα) δηλώνει ότι δεν πρόκειται να 

επικοινωνήσει με την επιχείρηση μέσω της ιστοσελίδας. 

Στο μέλλον θα επισκεπτόμουν την ιστοσελίδα 
προκειμένου να αντλήσω συγκεκριμένες 

πληροφορίες για τα προϊόντα που αγόρασα ή 
πρόκειται να αγοράσω 

Επικοινώνησα ή σκοπεύω 
να επικοινωνήσω με την 
επιχείρηση μέσω της 

ιστοσελίδας προκειμένου: Ποσοστό Αριθμός Ατόμων 

«να ζητήσω επιπλέον 
πληροφορίες για τα 

προϊόντα» 
66% 48 

«να ζητήσω επιπλέον 
πληροφορίες για την 

επιχείρηση» 
5% 4 

«να επιλύσω προβλήματα που 
αντιμετώπισα κατά την 

πλοήγηση» 
10% 7 

«να δηλώσω την άποψή μου 
για την ιστοσελίδα» 

10% 7 

«να δηλώσω την άποψή μου 
για τα προϊόντα και την 

επιχείρηση» 
4% 3 

«δε σκοπεύω να 
επικοινωνήσω μέσω της 

ιστοσελίδας» 
5% 4 

Σύνολο 100% 73 

Πίνακας 7.98 Κίνητρα Επικοινωνίας και επανεπισκεψιμότητας 
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Οι ερωτηθέντες που δηλώνουν ότι στο μέλλον θα χρησιμοποιήσουν την εταιρική ιστοσελίδα ως πηγή 

πληροφόρησης και ενημέρωσης για προϊόντα που αγόρασαν ή πρόκειται να αγοράσουν, στη σημαντική 

τους πλειοψηφία δηλώνουν ότι θα χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα ως μέσο επικοινωνίας 

προκειμένου να αντλήσουν επιπλέον πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν είναι διαθέσιμες στην 

ιστοσελίδα. Αυτό σημαίνει ότι ο ενημερωτικός χαρακτήρας της ιστοσελίδας επηρεάζει τα κίνητρα 

επικοινωνίας με την επιχείρηση με αποτέλεσμα η ιστοσελίδα και ως μέσο προβολής και ως μέσο 

επικοινωνίας να εξυπηρετεί στόχους κυρίως ενημέρωσης. Επομένως, η πρόθεση των ερωτηθέντων να 

«επικοινωνήσουν» πληροφορίες χρήσιμες για την επιχείρηση είναι μικρότερη για αυτούς που θα 

χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα προκειμένου να ενημερωθούν πριν ή μετά την πώληση προϊόντων της 

επιχείρησης.  

 

11. Κίνητρα επανεπισκεψιμότητας και επίπεδα «ευχαρίστησης» από το περιβάλλον της 
ιστοσελίδας 

Ερ.10: Στο μέλλον θα επισκεπτόσασταν την 
ιστοσελίδα; (Προκειμένου να περάσω ευχάριστα 
την ώρα μου) 

Ερ.5α: Πόσο «ευχάριστο» είναι το περιβάλλον 
της ιστοσελίδας όπως διαμορφώνεται από την 
παρουσίασή της;  

Ακολουθεί η κατανομή αυτών που δηλώνουν ότι στο μέλλον θα επισκεφθούν την ιστοσελίδα 

προκειμένου να «περάσουν ευχάριστα την ώρα τους» ως προς τις απαντήσεις τους σχετικά με το 

πόσο «ευχάριστο» κρίνουν ότι είναι το περιβάλλον της ιστοσελίδας.  

Το 100% αυτών που δηλώνουν ότι στο μέλλον θα επισκεφθούν την ιστοσελίδα προκειμένου να 

περάσουν ευχάριστα την ώρα τους, δηλώνει ότι βρίσκει πολύ ευχάριστο το περιβάλλον της 

επιχείρησης. 

Στο μέλλον θα επισκεπτόμουν την ιστοσελίδα 
προκειμένου να περάσω ευχάριστα την ώρα μου

Κρίνω ότι το περιβάλλον 
της ιστοσελίδας όπως 
διαμορφώνεται από την 
παρουσίασή της είναι:  

Ποσοστό Αριθμός Ατόμων 

«πολύ» ευχάριστο 100% 42 

«λίγο» ευχάριστο 0% 0 

«καθόλου» ευχάριστο 0% 0 

Σύνολο 100% 42 

Πίνακας 7.99 Κίνητρα επανεπισκεψιμότητας και επίπεδα «ευχαρίστησης» από το περιβάλλον της 
ιστοσελίδας 

Είναι σαφές ότι οι ερωτηθέντες που δηλώνουν ότι θα χρησιμοποιήσουν την εταιρική ιστοσελίδα στο 

μέλλον ως μέσο ψυχαγωγίας είναι άτομα που κρίνουν ότι το περιβάλλον της επιχείρησης είναι «πολύ» 
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ευχάριστο. Αυτό σημαίνει ότι τα επίπεδα «ευχαρίστησης» που αντλούν οι συμμετέχοντες από το 

περιβάλλον μιας εταιρικής ιστοσελίδας όπως διαμορφώνεται από παράγοντες όπως η επιλογή 

χρωμάτων και η ενσωμάτωση πολυμεσικών εφαρμογών, επηρεάζει τα κίνητρα επανεπισκεψιμότητας 

της ιστοσελίδας ενισχύοντας τον ψυχαγωγικό χαρακτήρα της ιστοσελίδας. 

 

12. Βαθμός Ενημέρωσης για τα προϊόντα, επίπεδα ικανοποίησης από την παρουσίαση των 
προϊόντων και κίνητρα επανεπισκεψιμότητας 

Ερ.1α: Πόσο ενημερωθήκατε για τα προϊόντα 
της επιχείρησης; 

Ερ.10: Στο μέλλον θα επισκεπτόσασταν την 
ιστοσελίδα: (Προκειμένου να αντλήσω επιπλέον 
πληροφορίες για τα προϊόντα 

Ακολουθεί η κατανομή αυτών που δηλώνουν ότι στο μέλλον θα επισκεφθούν την ιστοσελίδα 

προκειμένου να «αντλήσουν συγκεκριμένες πληροφορίες για τα προϊόντα που αγόρασαν ή πρόκειται 

να αγοράσουν» ως προς τις απαντήσεις τους σχετικά με το επίπεδο ενημέρωσης τους για τα 

προϊόντα και το βαθμό ικανοποίησής τους για την παρουσίαση των προϊόντων που προβάλλονται 

στην ιστοσελίδα. 

Το 67% (49 άτομα) αυτών που δηλώνουν ότι στο μέλλον θα επισκεφθούν την ιστοσελίδα 

προκειμένου να αντλήσουν συγκεκριμένες πληροφορίες για τα προϊόντα που αγόρασαν ή πρόκειται 

να αγοράσουν, δηλώνει ότι ενημερώθηκε «πολύ» για τα προϊόντα της επιχείρησης και το 33% (24 

άτομα) ότι ενημερώθηκε «λίγο». 

Στο μέλλον θα επισκεπτόμουν την ιστοσελίδα 
προκειμένου να αντλήσω συγκεκριμένες 

πληροφορίες για τα προϊόντα που αγόρασα ή 
πρόκειται να αγοράσω 

Κρίνω ότι ενημερώθηκα για 
τα προϊόντα της 
επιχείρησης: 

Ποσοστό Αριθμός Ατόμων 

«πολύ»  67% 49 

«λίγο»  33% 24 

«καθόλου»  0% 0 

Σύνολο 100% 73 

Πίνακας 7.100 Βαθμός Ενημέρωσης για τα προϊόντα και κίνητρα επανεπισκεψιμότητας 

Το 81% (59 άτομα) αυτών που δηλώνουν ότι στο μέλλον θα επισκεφθούν την ιστοσελίδα 

προκειμένου να αντλήσουν συγκεκριμένες πληροφορίες για τα προϊόντα που αγόρασαν ή πρόκειται 
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να αγοράσουν, δηλώνει ότι έμεινε «πολύ» ικανοποιημένος από τον τρόπο παρουσίασης των 

προϊόντων στην ιστοσελίδα και το 19% (14 άτομα) ότι ενημερώθηκε έμεινε «λίγο» ικανοποιημένο. 

Στο μέλλον θα επισκεπτόμουν την ιστοσελίδα 
προκειμένου να αντλήσω συγκεκριμένες 

πληροφορίες για τα προϊόντα που αγόρασα ή 
πρόκειται να αγοράσω 

Κρίνω ότι έμεινα 
ικανοποιημένος από την 

παρουσίαση των προϊόντων 
στην ιστοσελίδα: Ποσοστό Αριθμός Ατόμων 

«πολύ»  81% 59 

«λίγο»  19% 14 

«καθόλου»  0% 0 

Σύνολο 100% 73 

Πίνακας 7.101 Επίπεδα ικανοποίησης από την παρουσίαση των προϊόντων και κίνητρα 
επανεπισκεψιμότητας 

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων που θα χρησιμοποιήσουν την εταιρική ιστοσελίδα για ενημερωτικούς 

σκοπούς δηλώνει ότι έχει ήδη ενημερωθεί «πολύ» για τα προϊόντα και ότι έμεινε «πολύ» 

ικανοποιημένη από την παρουσίαση των προϊόντων στην ιστοσελίδα. Οι ερωτηθέντες που στην πρώτη 

τους επίσκεψη χρησιμοποίησαν την ιστοσελίδα προκειμένου να ενημερωθούν για τα προϊόντα της 

ιστοσελίδας, θα χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα για τον ίδιο σκοπό και στις μελλοντικές τους 

επισκέψεις. Επιπλέον, είναι σημαντικό ότι ο βαθμός ικανοποίησης των ερωτηθέντων από τον τρόπο 

παρουσίασης των ιστοσελίδων επηρεάζει τα κίνητρα επανεπισκεψιμότητας τους. Είναι σαφές ότι ο 

βαθμός ενημέρωσης και ικανοποίησης από την παρουσίαση κυρίως των προϊόντων ενδυναμώνουν τον 

ενημερωτικό χαρακτήρα της ιστοσελίδας.  

 

13. Αρνητική πρόθεση επανεπισκεψιμότητας σε σχέση με την παρουσίαση των προϊόντων, την 
πλοήγηση, την αισθητική και την άποψη για την ιστοσελίδα  

13.1 Αρνητική πρόθεση επανεπισκεψιμότητας σε σχέση με την παρουσίαση των προϊόντων 

Ερ.10: Στο μέλλον θα επισκεπτόσασταν την 
ιστοσελίδα; (Δεν πρόκειται να επισκεφθώ την 
ιστοσελίδα στο μέλλον) 

Ερ.1β: Πόσο ικανοποιημένοι μείνατε από την 
παρουσίαση των προϊόντων;  

Ακολουθεί η κατανομή αυτών που δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να επισκεφθούν  στο μέλλον την 

ιστοσελίδα ως προς τις αποκρίσεις τους σχετικά με το πόσο ικανοποιημένοι έμειναν από την 

παρουσίαση των προϊόντων που προβάλλονται στην εταιρική ιστοσελίδα. 
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Το 29% (7 άτομα) αυτών που δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα στο 

μέλλον δηλώνει ότι έμεινε «πολύ» ικανοποιημένο από τον τρόπο παρουσίασης των προϊόντων, το 

58% (14 άτομα) δηλώνει ότι έμεινε «λίγο ικανοποιημένο» και τέλος το 13% (3 άτομα) δηλώνει ότι 

δεν ικανοποιήθηκε από την παρουσίαση των εταιρικών προϊόντων  

Δεν πρόκειται να επισκεφθώ την ιστοσελίδα 
στο μέλλον 

Έμεινα ικανοποιημένος από 
την παρουσίαση των 

προϊόντων στην ιστοσελίδα: Ποσοστό Αριθμός Ατόμων 

«πολύ»  29% 7 

«λίγο»  58% 14 

«καθόλου»  13% 3 

Σύνολο 100% 24 

Πίνακας 7.102 Αρνητική πρόθεση επανεπισκεψιμότητας και επίπεδα ικανοποίησης από την 
παρουσίαση των προϊόντων 

13.2 Αρνητική πρόθεση επανεπισκεψιμότητας σε σχέση με την πλοήγηση  

Ερ.10: Στο μέλλον θα επισκεπτόσασταν την 
ιστοσελίδα; (Δεν πρόκειται να επισκεφθώ την 
ιστοσελίδα στο μέλλον) 

Ερ.3α: Πόσο εύκολη κρίνεται την πλοήγηση 
στην ιστοσελίδα;  

Ακολουθεί η κατανομή αυτών που δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να επισκεφθούν  στο μέλλον την 

ιστοσελίδα ως προς τις αποκρίσεις τους σχετικά με το πόσο εύκολη κρίνουν ότι είναι η πλοήγησή 

τους στην ιστοσελίδα. 

Το 75% (18 άτομα) αυτών που δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα στο 

μέλλον κρίνει ότι η πλοήγηση στην ιστοσελίδα είναι «πολύ» εύκολη και το 25%  (6 άτομα) κρίνει  

ότι είναι «λίγο» εύκολη. 

Δεν πρόκειται να επισκεφθώ την ιστοσελίδα 
στο μέλλον Κρίνω ότι η πλοήγηση στην 

ιστοσελίδα είναι: Ποσοστό Αριθμός Ατόμων 

«πολύ» εύκολη 75% 18 

«λίγο» εύκολη 25% 6 

«καθόλου» εύκολη 0% 0 

Σύνολο 100% 24 

Πίνακας 7.103 Αρνητική πρόθεση επανεπισκεψιμότητας και επίπεδα «ευκολίας» πλοήγησης 

 

 



 

Κεφάλαιο 7ο – Ερευνητική εφαρμογή προτεινόμενου μοντέλου 532

13.3 Αρνητική πρόθεση επανεπισκεψιμότητας σε σχέση με την αισθητική  

Ερ.10: Στο μέλλον θα επισκεπτόσασταν την 
ιστοσελίδα; (Δεν πρόκειται να επισκεφθώ την 
ιστοσελίδα στο μέλλον) 

Ερ.5α: Πόσο ευχάριστο είναι το περιβάλλον της 
ιστοσελίδας όπως διαμορφώνεται από την 
παρουσίασή της;  

Ακολουθεί η κατανομή αυτών που δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να επισκεφθούν στο μέλλον την 

ιστοσελίδα ως προς τις αποκρίσεις τους σχετικά με το πόσο ευχάριστο κρίνουν ότι είναι το 

περιβάλλον της ιστοσελίδας όπως διαμορφώνεται από την παρουσίαση των ιστοσελίδων. 

Το 76% (18 άτομα) αυτών που δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα στο 

μέλλον κρίνει ότι το περιβάλλον της ιστοσελίδας είναι «πολύ» ευχάριστο, το 12% (3 άτομα) κρίνει 

ότι είναι «λίγο» ευχάριστο και τέλος ένα 12% (3 άτομα) θεωρεί ότι δεν είναι καθόλου «ευχάριστο».  

Δεν πρόκειται να επισκεφθώ την ιστοσελίδα στο 
μέλλον Κρίνω ότι το περιβάλλον της 

ιστοσελίδας είναι: Ποσοστό Αριθμός Ατόμων 

«πολύ» ευχάριστο 76% 18 

«λίγο» ευχάριστο 12% 3 

«καθόλου» ευχάριστο 12% 3 

Σύνολο 100% 24 

Πίνακας 7.104 Αρνητική πρόθεση επανεπισκεψιμότητας και επίπεδα «ευχαρίστησης» από το 
περιβάλλον της ιστοσελίδας 

 

13.4 Αρνητική πρόθεση επανεπισκεψιμότητας σε σχέση με την άποψη για την ιστοσελίδα 

Ερ.10: Στο μέλλον θα επισκεπτόσασταν την 
ιστοσελίδα; (Δεν πρόκειται να επισκεφθώ την 
ιστοσελίδα στο μέλλον) 

Ερ.9α: Η άποψη που διαμορφώσατε για την 
ιστοσελίδα είναι θετική;  

Ακολουθεί η κατανομή αυτών που δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να επισκεφθούν  στο μέλλον την 

ιστοσελίδα ως προς τις αποκρίσεις τους την άποψη που διαμόρφωσαν για την εταιρική ιστοσελίδα 

που πλοηγήθηκαν. 

Το 76% (18 άτομα) αυτών που δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα στο 

μέλλον κρίνει ότι το περιβάλλον της ιστοσελίδας είναι «πολύ» ευχάριστο, το 12% (3 άτομα) κρίνει 

ότι είναι «λίγο» ευχάριστο και τέλος ένα 12% (3 άτομα) θεωρεί ότι δεν είναι καθόλου «ευχάριστο».  
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Δεν πρόκειται να επισκεφθώ την ιστοσελίδα 
στο μέλλον Η άποψη που διαμόρφωσα 

για την ιστοσελίδα είναι: Ποσοστό Αριθμός Ατόμων 

«θετική» 83% 20 

«αρνητική» 17% 4 

Σύνολο 100% 24 

Πίνακας 7.105 Αρνητική πρόθεση επανεπισκεψιμότητας και άποψη για την ιστοσελίδα 

Είναι σαφές ότι η θετική ή αρνητική άποψη που διαμόρφωσαν οι ερωτηθέντες για την ιστοσελίδα δεν 

αποτελεί το βασικό παράγοντα που επηρεάζει την πρόθεση επανεπισκεψιμότητάς τους στην ιστοσελίδα, 

καθώς η σημαντική πλειοψηφία αυτών που δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα 

στο μέλλον διαμόρφωσαν θετική άποψη για τη συνολική εικόνα της επιχείρησης. Επιπλέον, η αρνητική 

πρόθεση επανεπισκεψιμότητας των ερωτηθέντων δεν επηρεάστηκε από την καλή ή κακή απόδοση της 

ιστοσελίδας ως προς την πλοηγησιμότητα και την αισθητική της παρουσίαση. Ενδεχομένως, ο βαθμός 

ικανοποίησης από την παρουσίαση των προϊόντων να συνέβαλλε περισσότερο στην απόφασή τους να 

μην επισκεφθούν στο μέλλον την ιστοσελίδα καθώς το 71% δηλώνει «λίγο» ή «καθόλου» 

ικανοποιημένο από τον τρόπο παρουσίασης των εταιρικών προϊόντων. 

 

14. Κίνητρα επικοινωνίας με την επιχείρηση και επικοινωνιακές δυνατότητες ιστοσελίδας 

Ερ.9β1: Στη διαμόρφωση της άποψής σας για 
την ιστοσελίδα ποιοι από τους παρακάτω 
παράγοντες συνέβαλαν περισσότερο; (Οι 
επικοινωνιακές δυνατότητες με την επιχείρηση) 

Ερ.2β: Για ποιο λόγο επικοινωνήσατε ή θα 
επικοινωνούσατε στο μέλλον στα πλαίσια 
επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα;  

Παρά το χαμηλό ποσοστό των ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι οι επικοινωνιακές δυνατότητες που 

παρέχονται στην ιστοσελίδα υπήρξαν ο σημαντικότερος ή δεύτερος σημαντικότερος παράγοντας που 

συνέβαλλε στη διαμόρφωση της άποψής τους για την ιστοσελίδα, κρίνεται σημαντικό να δούμε την 

κατανομή τους ως προς αποκρίσεις τους όσον αφορά στους λόγους για τους οποίους θα 

επικοινωνούσαν με την επιχείρηση μέσω της ιστοσελίδας. 

Το 100% αυτών που θεωρούν ότι οι επικοινωνιακές δυνατότητες που παρέχονται στην ιστοσελίδα 

είναι ο παράγοντας που συνέβαλλε περισσότερο στη διαμόρφωση της άποψής τους για την 

ιστοσελίδα, δηλώνουν ότι θα επικοινωνούσαν με την επιχείρηση προκειμένου να «ζητήσουν 

επιπλέον πληροφορίες για τα προϊόντα.  
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Θεωρώ ότι οι δυνατότητες επικοινωνίας με την 
επιχείρηση που παρέχονται στην ιστοσελίδα 
αποτελούν τον παράγοντα που συνέβαλλε 

περισσότερο στη διαμόρφωση της άποψης μου 
για την ιστοσελίδα 

Επικοινώνησα ή σκοπεύω 
να επικοινωνήσω με την 
επιχείρηση μέσω της 

ιστοσελίδας προκειμένου: 
Ποσοστό Αριθμός Ατόμων 

«να ζητήσω επιπλέον 
πληροφορίες για τα 

προϊόντα» 
100% 2 

«να ζητήσω επιπλέον 
πληροφορίες για την 

επιχείρηση» 
0% 0 

«να επιλύσω προβλήματα που 
αντιμετώπισα κατά την 

πλοήγηση» 
0% 0 

«να δηλώσω την άποψή μου 
για την ιστοσελίδα» 

0% 0 

«να δηλώσω την άποψή μου 
για τα προϊόντα και την 

επιχείρηση» 
0% 0 

«δε σκοπεύω να 
επικοινωνήσω μέσω της 

ιστοσελίδας» 
0% 0 

Σύνολο 100% 2 

Πίνακας 7.106 Κίνητρα επικοινωνίας με την επιχείρηση και επικοινωνιακές δυνατότητες 
ιστοσελίδας 

Είναι σημαντικό ότι η μεγάλη πλειοψηφία αυτών που θεωρούν ότι οι δυνατότητες επικοινωνίας που 

παρέχονται στην ιστοσελίδα συγκαταλέγονται στους δύο πιο σημαντικούς παράγοντες που συνέβαλαν 

στη διαμόρφωση της άποψής τους για την ιστοσελίδα, δηλώνει ότι θα χρησιμοποιούσε τις 

συγκεκριμένες δυνατότητες προκειμένου να αντλήσει πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν είναι 

διαθέσιμες στην ιστοσελίδα. Με άλλα λόγια, για τους ερωτηθέντες που πιστεύουν ότι η επικοινωνία 

μέσω της ιστοσελίδας είναι σημαντικό μέσο άντλησης πληροφοριών, οι δυνατότητες επικοινωνίας 

επηρεάζουν σημαντικά την άποψή τους για την ιστοσελίδα. 
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7.3.4 Εφαρμογή της Παραγοντικής Ανάλυσης Αντιστοιχιών (ΠΑΑ)  

Η εφαρμογή της ΠΑΑ έγινε σε πίνακες συμπτώσεων απόλυτων συχνοτήτων που διαμορφώθηκαν 

από την επιλογή των απαντήσεων σε συγκεκριμένες ερωτήσεις, με στόχο να μελετηθούν οι 

επικρατέστερες τάσεις και αντιπαραθέσεις σε σχέση με τα κριτήρια και τους δείκτες 

αποτελεσματικότητας που περιλαμβάνονται στο προτεινόμενο μοντέλο. Συγκεκριμένα, η μέθοδος 

εφαρμόστηκε σε επτά πίνακες, κάθε ένας από τους οποίους μελετά ένα συγκεκριμένο κριτήριο ή μια 

ομάδα κριτηρίων του μοντέλου, ή τους συσχετισμούς μεταξύ των κριτηρίων και των δεικτών 

αποτελεσματικότητας. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στα επίπεδα του πρώτου και δεύτερου 

παραγοντικού άξονα και του παραγοντικού επιπέδου (1,2) των αξόνων. Για την ανάλυση και 

ερμηνεία των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν ως δείκτες σημαντικότητας η συμβολή COR και η 

συνεισφορά CTR. Οι πίνακες στους οποίους εφαρμόστηκε η μέθοδος, καθώς και οι πίνακες των 

αποτελεσμάτων της εφαρμογής παρουσιάζονται στο παράρτημα Β (σελ.422). 

1. Διαφημιστικό Περιεχόμενο (Πίνακας Α) 

Ο πρώτος πίνακας στον οποίο εφαρμόστηκε η Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών (ΠΑΑ) και 

πρόκειται να αναλυθεί είναι ο πίνακας συμπτώσεων Α (9x9) (Παράρτημα Β σελ.423)με γραμμές και 

στήλες τις ιδιότητες  των ακόλουθων μεταβλητών: 

• «εταιρική ιστοσελίδα» 

• «βαθμός ενημέρωσης για τα προϊόντα της επιχείρησης» 

• «βαθμός ικανοποίησης για τον τρόπο παρουσίασης των εταιρικών προϊόντων» και τέλος  

• «βαθμός ενημέρωσης για την επιχείρηση».  

Σκοπός είναι να αναγνωρισθούν οι επικρατέστερες τάσεις και αντιπαραθέσεις μεταξύ των ιδιοτήτων 

που χαρακτηρίζουν το επίπεδο ενημέρωσης και ικανοποίησης των ερωτηθέντων που πλοηγήθηκαν 

στις δύο επιλεγόμενες εταιρικές ιστοσελίδες ως προς το διαφημιστικό περιεχόμενο των τελευταίων. 

Επί του πρώτου παραγοντικού άξονα (σχήμα 7.5) που ερμηνεύει το 48,6% της ολικής πληροφορίας 

διαπιστώνονται οι ακόλουθες αντιπαραθέσεις: 

1. Υπάρχει σαφής διαχωρισμός των ερωτηθέντων που πλοηγήθηκαν στην εταιρική ιστοσελίδα 

Α και των ερωτηθέντων που πλοηγήθηκαν στην εταιρική ιστοσελίδα Β. Συγκεκριμένα, 

αριστερά του κέντρου μάζας βρίσκεται η ομάδα των ερωτηθέντων της Α και δεξιά αυτή των 

ερωτηθέντων της Β. 

2. Διαπιστώνεται η συγκέντρωση ιδιοτήτων που χαρακτηρίζουν σημαντικότερα τους 

ερωτηθέντες της Α (αριστερά του κέντρου μάζας) και ιδιοτήτων που χαρακτηρίζουν 
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σημαντικότερα τους ερωτηθέντες για την Β ιστοσελίδα (δεξιά του κέντρου μάζας). 

Συγκεκριμένα, διαχωρίζονται οι ερωτηθέντες για την ιστοσελίδα Α που δηλώνουν ότι 

έμειναν «λίγο» ή δεν έμειναν «καθόλου» ικανοποιημένοι από τον τρόπο παρουσίασης των 

εταιρικών προϊόντων, ότι ενημερώθηκαν «λίγο» ή δεν ενημερώθηκαν «καθόλου» για τα 

προϊόντα και ότι δεν ενημερώθηκαν «καθόλου» για την επιχείρηση. Ενώ στα δεξιά, 

διαχωρίζονται οι ερωτηθέντες για την ιστοσελίδα Β που δηλώνουν ότι ενημερώθηκαν 

«πολύ» για την επιχείρηση και τα εταιρικά προϊόντα και τέλος έμειναν «πολύ» 

ικανοποιημένοι από τον τρόπο παρουσίασης στους στην ιστοσελίδα. 

 
Σχήμα 7.5 1ος Παραγοντικός Άξονας βαθμού ενημέρωσης ερωτηθέντων ως προς το διαφημιστικό 

περιεχόμενο 

Επιπλέον, των αντιπαραθέσεων διαπιστώνεται ότι υπάρχει μια σαφής διάταξη των απαντήσεων των 

ερωτηθέντων. Από τα αριστερά στον 1ο παραγοντικό άξονα τοποθετούνται οι ερωτηθέντες που είναι 

«λίγο» ή «καθόλου» ικανοποιημένοι από την παρουσίαση των εταιρικών προϊόντων στην 

ιστοσελίδα, όσοι δεν ενημερώθηκαν «καθόλου» για την επιχείρηση και όσοι κρίνουν ότι 

ενημερώθηκαν «λίγο» ή «καθόλου» για τα εταιρικά προϊόντα. Πρόκειται για ιδιότητες που 

χαρακτηρίζουν κυρίως τους ερωτηθέντες που πλοηγήθηκαν στην ιστοσελίδα Α. Προς τα δεξιά του 

1ου παραγοντικού άξονα και μετά το κέντρο μάζας τοποθετούνται όσοι πλοηγήθηκαν στην 

ιστοσελίδα Β και ενημερώθηκαν «πολύ» για τα προϊόντα και την επιχείρηση, ενώ έμειναν «πολύ» 

ικανοποιημένοι και από τον τρόπο παρουσίασης των εταιρικών προϊόντων.  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο πρώτος παραγοντικός άξονας μπορεί να αποτελέσει μια νέα 

σύνθετη μεταβλητή που εκφράζει το βαθμό ενημέρωσης και τα επίπεδα ικανοποίησης των 
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ερωτηθέντων ως προς την παρουσίαση των προϊόντων, με τιμές τις συντεταγμένες των σημείων 

επ’αυτού. Από τα αριστερά προς τα δεξιά τα επίπεδα ενημέρωσης για τα προϊόντα και την 

επιχείρηση από χαμηλά γίνονται υψηλά. 

Επί του δεύτερου παραγοντικού άξονα που ερμηνεύει το 20% της ολικής πληροφορίας (σχήμα 7.6) 

υπάρχει επίσης σαφής αντιπαράθεση μεταξύ των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Α που βρίσκονται 

δεξιά του κέντρου μάζας και των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Β. Επιπλέον, η επικρατέστερη 

αντιπαράθεση που διαπιστώνεται επί του δεύτερου παραγοντικού άξονα αναφέρεται στην ιδιότητα 

των ερωτηθέντων που περιγράφει τα επίπεδα ενημέρωσής τους για την επιχείρηση στην οποία 

ανήκει η ιστοσελίδα. Συγκεκριμένα, αριστερά του κέντρου μάζας τοποθετούνται οι ερωτηθέντες που 

ενημερώθηκαν «πολύ» ή «λίγο» για την επιχείρηση, ιδιότητα που χαρακτηρίζει τους ερωτηθέντες 

για την ιστοσελίδα Β, ενώ δεξιά του κέντρου μάζας διαχωρίζονται αυτοί που δεν ενημερώθηκαν 

«καθόλου» για την επιχείρηση, ιδιότητα που χαρακτηρίζει περισσότερο σημαντικά τους ερωτηθέντες 

για την ιστοσελίδα Β. 

 
Σχήμα 7.6 2ος Παραγοντικός Άξονας βαθμού ενημέρωσης ερωτηθέντων ως προς το διαφημιστικό 

περιεχόμενο 

Το παραγοντικό επίπεδο (1,2) (σχήμα 7.7) της παραγοντικής ανάλυσης επί του πίνακα συμπτώσεων 

Α, δίνει μια συνολική εικόνα των ίδιων αντιπαραθέσεων και ομάδων ιδιοτήτων επί των 

παραγοντικών αξόνων (1ου και 2ου). Οι ομάδες αυτές είναι οι ακόλουθες: 

• η ομάδα που διαμορφώνεται από τους ερωτηθέντες για την ιστοσελίδα Β που ενημερώθηκαν 

«πολύ» για την επιχείρηση και τα εταιρικά προϊόντα, την παρουσίαση των οποίων στην 

ιστοσελίδα κρίνουν ως «πολύ» ικανοποιητική. 
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• η ομάδα των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Α που δεν ενημερώθηκαν «καθόλου» για την 

επιχείρηση, ενημερώθηκαν «λίγο» ή δεν ενημερώθηκαν «καθόλου» για τα εταιρικά 

προϊόντα, ενώ τέλος δηλώνουν «λίγο» ή «καθόλου» ικανοποιημένη από τον τρόπο 

παρουσίασης των τελευταίων.  

 
Σχήμα 7.7 Παραγοντικό επίπεδο (1,2) βαθμού ενημέρωσης ερωτηθέντων ως προς το διαφημιστικό 

περιεχόμενο 

Δύο σημαντικές πληροφορίες προκύπτουν από τα αποτελέσματα της εφαρμογής της μεθόδου 

στον πίνακα Α. Η πρώτη αναφέρεται στην τάση των ερωτηθέντων να ενημερωθούν για την 

επιχείρηση και τα εταιρικά προϊόντα κατά την πλοήγησή τους στην ιστοσελίδα. Θα μπορούσε 

να ειπωθεί ότι η τάση αυτή εκφράζει το ενδιαφέρον των συμμετοχόντων για το διαφημιστικό 

περιεχόμενο της ιστοσελίδας και τη σημαντικότητα που αποδίδουν σε στοιχεία αυτού του 

περιεχομένου όπως είναι οι πληροφορίες για τα εταιρικά προϊόντα και οι πληροφορίες που 

αφορούν αποκλειστικά στην επιχείρηση. Είναι φανερό ότι οι συμμετέχοντες που πλοηγήθηκαν 

στην ιστοσελίδα Β, κρίνουν ότι τα επίπεδα ενημέρωσή τους τόσο για τα εταιρικά προϊόντα, όσο 

και για την επιχείρηση υπήρξαν υψηλά. Αντίθετα, οι συμμετέχοντες που πλοηγήθηκαν στην 

ιστοσελίδα Α ενημερώθηκαν περισσότερο για προϊόντα και λιγότερο ή καθόλου για την 

επιχείρηση και συγκριτικά με τους συμμετέχοντες της ιστοσελίδας Β η ενημέρωση τους σε 

σχέση με το διαφημιστικό περιεχόμενο κυμαίνεται σε χαμηλότερα επίπεδα. Όσον αφορά στην 
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άποψη των συμμετοχόντων για την απόδοση της ιστοσελίδας σε σχέση με την παρουσίαση των 

εταιρικών προϊόντων, οι συμμετέχοντες για την ιστοσελίδα Β δηλώνουν περισσότερο 

ικανοποιημένοι από την απόδοση της ιστοσελίδας σε σχέση με τους συμμετέχοντες για την Α 

επιβεβαιώνοντας τον ενημερωτικό χαρακτήρα της πρώτης ιστοσελίδας επικεντρώνοντας στην 

εξυπηρέτηση του επισκέπτη μέσω της παροχής πληροφοριών και τον ψυχαγωγικό χαρακτήρα 

της δεύτερης που επικεντρώνονται σε προβολή της «εικόνας» της μάρκας. 

 

2. Επικοινωνία – Επανατροφοδότηση - Αλληλεπίδραση 

Η ΠΑΑ εφαρμόστηκε στον πίνακα συμπτώσεων που ονομάσαμε Β(14x14) με σκοπό να 

αναγνωρισθούν οι τάσεις, τα κίνητρα και οι απαιτήσεις των ερωτηθέντων όσον αφορά στη 

λειτουργία της ιστοσελίδας ως μέσο επικοινωνίας με την επιχείρηση. Οι γραμμές και στήλες του 

πίνακα Β(14x14) (Παράρτημα Β, σελ.425 )αναφέρονται σε ιδιότητες που ορίζονται από τις 

ακόλουθες μεταβλητές: 

• «εταιρική ιστοσελίδα» 

• «κίνητρα επικοινωνίας» 

• «επιθυμία συμμετοχής σε πρωτογενή έρευνα» 

• «τάση συμπλήρωσης φορμών επικοινωνίας» 

• «απαιτήσεις για επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο» 

• «τάση για δημιουργία προσωπικού λογαριασμού» 

Επί του πρώτου παραγοντικού άξονα που ερμηνεύει το 50,2% (Παράρτημα Β, σελ. 426) της ολικής 

πληροφορίας του συγκεκριμένου πίνακα (σχήμα 7.8), είναι φανερό ότι η σημαντικότερη και 

επικρατέστερη αντιπαράθεση μεταξύ των ιδιοτήτων είναι αυτή που διαχωρίζει τους ερωτηθέντες για 

την ιστοσελίδα Α και τους ερωτηθέντες για την ιστοσελίδα Β. Επιπλέον, οι ιδιότητες που φαίνεται 

να συμβάλλουν περισσότερο στη δημιουργία του πρώτου παραγοντικού άξονα, συμβάλλουν και στη 

δημιουργία δύο ομάδων. Η πρώτη ομάδα που τοποθετείται αριστερά του κέντρου μάζας διαχωρίζει 

τους ερωτηθέντες που πλοηγήθηκαν στην ιστοσελίδα Α και που ταυτόχρονα δηλώνουν ότι θα 

επικοινωνούσαν με την επιχείρηση προκειμένου να δηλώσουν την άποψη τους για τα προϊόντα και 

την ιστοσελίδα ή δε θα επικοινωνούσαν καθόλου με την επιχείρηση μέσω της ιστοσελίδας, κρίνουν 

ότι η επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο δεν είναι απαραίτητη και τέλος απαντούν ότι δε θα 

δημιουργούσαν προσωπικό λογαριασμό προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε επιπλέον πληροφορίες. 

Η δεύτερη ομάδα που δημιουργείται στα δεξιά του κέντρου μάζας από τις σημαντικότερες ιδιότητες  

του πρώτου παραγοντικού άξονα χαρακτηρίζεται από τα παρακάτω: 
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• πρόκειται για ερωτηθέντες που πλοηγήθηκαν στην ιστοσελίδα Β 

• δηλώνουν ότι βασικό κίνητρο επικοινωνίας μέσω της ιστοσελίδας είναι η ενημέρωσή τους 

για τα προϊόντα με επιπλέον από τις διαθέσιμες πληροφορίες 

• δηλώνουν ότι θα συμπλήρωναν τη φόρμα παραπόνων για να εκφράσουν τυχόν δυσαρέσκεια 

τους και τέλος 

• κρίνουν ότι η επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο είναι απαραίτητη για την ιστοσελίδα 

 
Σχήμα 7.8 1ος Παραγοντικός Άξονας για τις τάσεις, τα κίνητρα και τις απαιτήσεις των ερωτηθέντων 
σε σχέση με διαδικασίες και στοιχεία αμφίδρομης επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης της Ιστοσελίδας 

 

Στο κεντρικό τμήμα του πρώτου παραγοντικού άξονα συγκεντρώνονται οι λιγότερο σημαντικές 

ιδιότητες που αναφέρονται κυρίως στην διάθεση και τάση των ερωτηθέντων να συμμετέχουν σε 

πρωτογενή έρευνα της επιχείρησης με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου που θα παρέχεται στην 

ιστοσελίδα ή τη συμπλήρωση φόρμας παραπόνων.  

Επί του δεύτερου παραγοντικού άξονα που ερμηνεύει το 15% της ολικής πληροφορίας υπάρχει 

επίσης μια σαφής διάκριση μεταξύ των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Β που τοποθετούνται 

αριστερά του κέντρου μάζας και των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Α που τοποθετούνται δεξιά 

του κέντρου μάζας (σχήμα 7.9). Ωστόσο, δε διαπιστώνεται η συγκέντρωση ιδιοτήτων που να 
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χαρακτηρίζουν σημαντικά την ομάδα των ερωτηθέντων για την Β και την ομάδα των ερωτηθέντων 

για την Α. Τέλος, η ομάδα που φαίνεται να διαχωρίζεται, τοποθετείται στα αριστερά του κέντρου 

μάζας και αποτελείται από τους ερωτηθέντες που απαντούν ότι δε θα επικοινωνούσαν με την 

επιχείρηση μέσω της ιστοσελίδας ή θα επικοινωνούσαν προκειμένου να επιλύσουν προβλήματα που 

προέκυψαν με την πλοήγησή τους και επίσης δηλώνουν ότι δε θα συμπλήρωναν φόρμα παραπόνων 

και ερωτηματολόγιο στα πλαίσια διεξαγωγής έρευνας αγοράς για λογαριασμό της επιχείρησης. 

 
Σχήμα 7.9 2ος Παραγοντικός Άξονας για τις τάσεις, τα κίνητρα και τις απαιτήσεις των ερωτηθέντων 
σε σχέση με διαδικασίες και στοιχεία αμφίδρομης επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης της Ιστοσελίδας 

 

Στο πρώτο παραγοντικό επίπεδο (1,2) (σχήμα 7.10) της παραγοντικής ανάλυσης επί του πίνακα 

συμπτώσεων Β, διαφαίνονται οι τρεις διακεκριμένες ομάδες  των ερωτηθέντων που έχουν ως έξης: 

• η ομάδα των ερωτηθέντων που πλοηγήθηκαν στην ιστοσελίδα Α και δηλώνουν ότι θα 

επικοινωνούσαν με την επιχείρηση προκειμένου να εκφράσουν την άποψή τους για την 

ιστοσελίδα και τα εταιρικά προϊόντα, ότι δε θεωρούν απαραίτητη την επικοινωνία σε πραγματικό 

χρόνο και τέλος ότι δεν θα δημιουργούσαν προσωπικό λογαριασμό για πρόσβαση σε επιπλέον 

πληροφορίες 

• η ομάδα που διαχωρίζει τους ερωτηθέντες για την ιστοσελίδα Β, με βασικό κίνητρο 

επικοινωνίας μέσω της ιστοσελίδας την επιπλέον ενημέρωσή τους για τα προϊόντα, οι οποίοι 

δηλώνουν διατεθειμένοι να δημιουργήσουν προσωπικό λογαριασμό για πρόσβαση σε 

συγκεκριμένες πληροφορίες και θεωρούν ότι η online επικοινωνία με τους υπαλλήλους της 

επιχείρησης είναι απαραίτητη. 
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• η ομάδα των ερωτηθέντων που δε θα «επικοινωνούσαν» μέσω της ιστοσελίδας με τη 

συμπλήρωση φόρμας παραπόνων ή ερωτηματολογίου, αλλά δηλώνουν ως βασικό κίνητρο 

επικοινωνίας την επίλυση προβλημάτων που θα προέκυπταν κατά τη διάρκεια της πλοήγησης της 

εταιρικής ιστοσελίδας.  

 
Σχήμα 7.10 1ο Παραγοντικό Επίπεδο για τις τάσεις, τα κίνητρα και τις απαιτήσεις των ερωτηθέντων 
σε σχέση με διαδικασίες και στοιχεία αμφίδρομης επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης της Ιστοσελίδας 

Από την εφαρμογή της μεθόδου στο συγκεκριμένο πίνακα προκύπτουν σημαντικές 

πληροφορίες για τρία βασικά κριτήρια του μοντέλου: την επικοινωνία, την επανατροφοδότηση 

και την αλληλεπίδραση. Όσον αφορά στην επικοινωνία, διερευνήθηκαν η τάση των 

συμμετοχόντων για επικοινωνία μέσω της ιστοσελίδας και τα κίνητρα αυτής της επικοινωνίας. 

Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι οι συμμετέχοντες και για τις δύο ιστοσελίδες παρουσιάζουν κοινά 

στοιχεία ως προς την τάση τους για επικοινωνία με τη χρήση εργαλείων και μεθόδων που 

παρέχονται στην ιστοσελίδα, καθώς επικοινώνησαν ή θα επικοινωνούσαν με την επιχείρηση 

μέσω της ιστοσελίδας. Ωστόσο, παρουσιάζονται σημαντικές διαφοροποιήσεις όσον αφορά στα 

κίνητρα της επικοινωνίας τους. Για τους συμμετέχοντες που πλοηγήθηκαν στην ιστοσελίδα Β 

σημαντικό κριτήριο αποτελεί η άντληση επιπλέον πληροφοριών για τα προϊόντα, ενώ για τους 

ερωτηθέντες της ιστοσελίδας Α βασικό κριτήριο επικοινωνίας είναι η διάθεση τους να 

μεταφέρουν στην επιχείρηση την άποψή τους για την ιστοσελίδα ή τα προϊόντα της 
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επιχείρησης. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η επικοινωνία σε ιστοσελίδες ενημερωτικού 

χαρακτήρα μπορεί να αποτελέσει ένα ακόμα εργαλείο εξυπηρέτησης πελατών, ενώ σε 

ιστοσελίδες προβολής «εικόνας» της μάρκας μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματική διαδικασία 

επανατροφοδότησης. 

Όσον αφορά στον παράγοντα-κριτήριο της επανατροφοδότησης διερευνήθηκε η τάση των 

συμμετοχόντων να «επικοινωνήσουν» πληροφορίες στην επιχείρηση μέσω συγκεκριμένων 

μεθόδων και διαδικασιών όπως είναι η συμπλήρωση ερωτηματολογίου και η συμπλήρωση 

φόρμας παραπόνων. Από τα αποτελέσματα προκύπτει η τάση των συμμετοχόντων για την 

ιστοσελίδα Β να μεταφέρουν τα παράπονα τους στην εταιρία μέσω της ιστοσελίδας. Επιπλέον, 

είναι φανερή η τάση των συμμετοχόντων να συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο της επιχείρησης 

στα πλαίσια της επίσκεψής τους στην ιστοσελίδα, χωρίς όμως αυτή η τάση να χαρακτηρίζει 

κάποια από τις δύο ομάδες ερωτηθέντων. 

Τέλος, όσον αφορά στην αλληλεπίδραση επιχειρήθηκε να καταγραφούν οι τάσεις των 

συμμετοχόντων σε σχέση με δύο βασικές διαστάσεις της: η άμεση επικοινωνία (real-time) με το 

προσωπικό της επιχείρησης και η προσβασιμότητα σε ενημερωτικό περιεχόμενο με τη χρήση 

προσωπικού λογαριασμού. Από τα αποτελέσματα προκύπτουν έντονες διαφοροποιήσεις στις 

δύο ομάδες συμμετοχόντων. Οι συμμετέχοντες για την ιστοσελίδα Β θεωρούν σημαντικά 

απαραίτητη την άμεση επικοινωνία με το προσωπικό της επιχείρησης. Επιπλέον, είναι φανερή 

η τάση τους να δημιουργήσουν προσωπικό λογαριασμό για πρόσβαση σε επιπλέον περιεχόμενο. 

Οι παραπάνω διαθέσεις και τάσεις δε χαρακτηρίζουν τους ερωτηθέντες για την ιστοσελίδα Α. 

 

3. Πλοήγηση – Αισθητική Παρουσίαση – Αλληλεπίδραση (Πίνακας Γ) 

Η ΠΑΑ εφαρμόστηκε στον πίνακα συμπτώσεων Γ(14x14) (Παράρτημα Β, σελ.427) με γραμμές και 

στήλες ιδιότητες που περιγράφονται από τις ακόλουθες μεταβλητές: 

• «εταιρική ιστοσελίδα» 

• «αντίληψη ερωτηθέντων για τα επίπεδα ευκολίας της πλοήγησης στην ιστοσελίδα»  

• «αντίληψη ερωτηθέντων για το αισθητικό περιβάλλον της ιστοσελίδας» 

• «αντίληψη ερωτηθέντων για τα στοιχεία προβολής και διαφήμισης της ιστοσελίδας 

• «αντίληψη ερωτηθέντων για τη διαφημιστική πολιτική της ιστοσελίδας» 

• «απαιτήσεις για την ενσωμάτωση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων στην ιστοσελίδα» 
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Σκοπός της εφαρμογής της μεθόδου στο συγκεκριμένο πίνακα είναι να αναγνωρισθούν οι απόψεις 

και απαιτήσεις των ερωτηθέντων σε σχέση με το λειτουργικό (πλοήγηση) και αισθητικό 

(παρουσίαση) περιβάλλον της ιστοσελίδας, καθώς επίσης και να καταγραφούν οι απόψεις τους για 

τα στοιχεία και τις πρακτικές προβολής και διαφήμισης που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα ως 

μέσο ενδυνάμωσης τους διαφημιστικού μηνύματος. 

Επί του πρώτου παραγοντικού άξονα (σχήμα 7.11) που ερμηνεύεται το 68% (Παράρτημα Β, 

σελ.429) της ολικής πληροφορίας του πίνακα Γ, διαπιστώνεται ο σαφής διαχωρισμός των 

ερωτηθέντων που πλοηγήθηκαν στην ιστοσελίδα Α και των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Β. 

Επιπλέον, όσον αφορά στις ιδιότητες που συμβάλλουν περισσότερο στη δημιουργία του 

παραγοντικού άξονα, παρατηρείται η συγκέντρωση και διάταξή τους κατά τρόπο που συγκεκριμένες 

χαρακτηρίζουν σημαντικότερα τους ερωτηθέντες της Α και άλλες τους ερωτηθέντες της Β. 

Συγκεκριμένα, αριστερά του κέντρου μάζας τοποθετούνται οι ερωτηθέντες για την Α που 

χαρακτηρίζονται από τις ακόλουθες ιδιότητες: 

• κρίνουν πολύ εύκολη την πλοήγηση στην ιστοσελίδα 

• θεωρούν ότι το περιβάλλον της ιστοσελίδας είναι αισθητικά «πολύ» ευχάριστο 

• πιστεύουν ότι η ενσωμάτωση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων είναι «πολύ» απαραίτητη 

• αναγνωρίζουν παραπάνω από ένα στοιχεία προβολής και διαφήμισης και τέλος 

• συμφωνούν με την πρακτική υιοθέτησης στοιχείων, ώστε η παρουσίαση της ιστοσελίδας να  

θυμίζει διαφημίσεις της επιχείρησης και των προϊόντων της σε παραδοσιακά μέσα προβολής. 

Οι ιδιότητες που φαίνεται να χαρακτηρίζουν και να διαχωρίζουν τους ερωτηθέντες για την 

ιστοσελίδα Β τοποθετούνται δεξιά του κέντρου μάζας. Σύμφωνα με αυτές οι ερωτηθέντες της 

ιστοσελίδας Β: 

• θεωρούν ότι η πλοήγηση στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα δεν είναι «καθόλου» εύκολη ή είναι 

«λίγο» εύκολη 

• κρίνουν ως «λίγο» ή «καθόλου» ευχάριστο το περιβάλλον της 

• αναγνωρίζουν ως βασικό στοιχείο προβολής που παραπέμπει στα προϊόντα και την 

επιχείρηση της το λογότυπο της τελευταίας 

• βλέπουν «λίγο» θετικά ή «καθόλου» θετικά την διαφημιστική πρακτική που θέλει την 

ιστοσελίδα να παραπέμπει σημαντικά σε διαφημίσεις των παραδοσιακών μέσων και τέλος 

• δεν θεωρούν απαραίτητη την ενσωμάτωση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. 
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Σχήμα 7.11 1ος Παραγοντικός άξονας αντιλήψεων και απαιτήσεων σε σχέση με την πλοήγηση, την 

αισθητική και την ποιότητα διαφημιστικού μηνύματος 

Όσον αφορά στον δεύτερο παραγοντικό άξονα (σχήμα 7.12), η ομάδα ερωτηθέντων που 

δημιουργείται από τις δύο ιδιότητες που φαίνεται να συμβάλλουν σημαντικότερα στη διαμόρφωσή 

του, είναι αυτή που περιλαμβάνει τους ερωτηθέντες που αναγνωρίζουν ως σημαντικότερα στοιχεία 

στην παρουσίαση της ιστοσελίδας που παραπέμπουν στο προϊόν, μηνύματα που χρησιμοποιούνται 

σε διαφημίσεις άλλης μορφής (τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές, έντυπες), και ταυτόχρονα βλέπουν αυτή 

την πρακτική προβολής «λίγο» θετικά.  

 
Σχήμα 7.12 2ος Παραγοντικός άξονας αντιλήψεων και απαιτήσεων σε σχέση με την πλοήγηση, την 

αισθητική και την ποιότητα διαφημιστικού μηνύματος 
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Το πρώτο παραγοντικό επίπεδο (1,2) (σχήμα 7.13) που δημιουργούν οι δύο πρώτοι παραγοντικοί 

άξονες επιβεβαιώνει τις αντιπαραθέσεις του πρώτου παραγοντικού άξονα που συμβάλλουν στη 

δημιουργία δύο βασικών ομάδων ερωτηθέντων με βασική ιδιότητα διαχωρισμού την εταιρική 

ιστοσελίδα στην οποία πλοηγήθηκαν. Οι ομάδες έχουν ως εξής: 

• η ομάδα των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Α που βρίσκει «πολύ» εύκολη την πλοήγηση, 

«πολύ» ευχάριστο το περιβάλλον, «πολύ» απαραίτητη την ενσωμάτωση των ψυχαγωγικών 

δραστηριοτήτων και αντιμετωπίζει «πολύ» θετικά την υιοθέτηση στοιχείων στην παρουσίαση της 

ιστοσελίδας που παραπέμπουν σε παραδοσιακές διαφημίσεις των προϊόντων και της επιχείρησης. 

• η ομάδα των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Β που βρίσκει «λίγο» εύκολη την πλοήγηση, 

«λίγο» ή «καθόλου» ευχάριστο το περιβάλλον, «λίγο» ή «καθόλου» απαραίτητη την ενσωμάτωση 

ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και τέλος είναι «λίγο» ή «καθόλου» θετική απέναντι σε 

διαφημιστικές πρακτικές που επιχειρούν να συνδυάσουν την παρουσίαση της ιστοσελίδας με τις 

διαφημίσεις που προβάλλονται στα παραδοσιακά μέσα. 

 
Σχήμα 7.13 1ο Παραγοντικό επίπεδο αντιλήψεων και απαιτήσεων σε σχέση με την πλοήγηση, την 

αισθητική και την ποιότητα διαφημιστικού μηνύματος 
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Η εφαρμογή της μεθόδου στο συγκεκριμένο πίνακα συνέβαλλε σημαντικά στην καταγραφή των 

αντιλήψεων του συμμετοχόντων σε σχέση με το λειτουργικό και αισθητικό περιβάλλον της 

ιστοσελίδας, καθώς και στη διερεύνηση των αντιλήψεων σε σχέση με διαστάσεις 

αλληλεπίδρασης και πρακτικές διαφημιστικής πολιτικής. Όσον αφορά στην πλοηγησιμότητα 

και την αισθητική των ιστοσελίδων, οι συμμετέχοντες για την ιστοσελίδα Α εμφανίζονται 

ικανοποιημένοι σε υψηλότερο βαθμό από την απόδοση της ιστοσελίδας ως προς τους δύο 

αυτούς παράγοντες, σε σύγκριση με τους ερωτηθέντες για την ιστοσελίδα Β. Η συγκεκριμένη 

πληροφορία είναι σημαντική, ωστόσο θα πρέπει να διερευνηθεί πόσο αυτές οι αντιλήψεις 

συμβάλλουν οι επηρεάζουν τους δείκτες αποτελεσματικότητας που χρησιμοποιούνται στο 

προτεινόμενο μοντέλο.  

Όσον αφορά στην ενσωμάτωση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, που είναι σημαντικό στοιχείο 

αλληλεπιδραστικότητας, οι συμμετέχοντες της Α παρουσιάζονται «πολύ» θετικοί σε αντίθεση 

με τους συμμετέχοντες της ιστοσελίδας Β που δεν κρίνουν απαραίτητη την ύπαρξη καθαρά 

ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. Είναι σημαντικό να ειπωθεί ότι παρά την έλλειψη στοιχείων 

ψυχαγωγίας από την ιστοσελίδα Β, οι ερωτηθέντες για τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα δηλώνουν 

ότι βρίσκουν σχετικά ευχάριστο το περιβάλλον της ιστοσελίδας. Αυτό σημαίνει ότι οι δύο 

ομάδες ερωτηθέντων ενδεχομένως να αντιλαμβάνονται διαφορετικά την αισθητικότητα των 

ιστοσελίδων.  

Τέλος, διαπιστώνονται διαφορές στις αντιλήψεις μεταξύ των δύο ομάδων συμμετοχόντων όσον 

αφορά στην ενσωμάτωση στοιχείων που παραπέμπουν σε διαφημίσεις της επιχείρησης και των 

προϊόντων της στα παραδοσιακά ως πρακτική ενδυνάμωσης του διαφημιστικού μηνύματος . 

Οι συμμετέχοντες για την ιστοσελίδα Α βλέπουν «πολύ» θετικά αυτή την πρακτική σε αντίθεση 

με τους συμμετέχοντες για την ιστοσελίδα Β που βλέπουν λιγότερο θετικά τη συγκεκριμένη 

πρακτική. Επιπλέον, από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων (που καταγράφηκαν σε 

προηγούμενες ενότητες) οι συμμετέχοντες για την Α αναγνώρισαν εντονότερα την πρακτική 

αυτή στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα Οι ιστοσελίδες προβολής «εικόνας» της μάρκας λόγω του 

ψυχαγωγικού χαρακτήρα τους έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες εφαρμογής της συγκεκριμένης 

πρακτικής.  
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4. Δείκτες αποτελεσματικότητας (Πίνακας Δ) 

Ο πίνακας Δ (19x19) (Παράρτημα Β, σελ.430 )στον οποίο εφαρμόστηκε η ΠΑΑ περιλαμβάνει στις 

γραμμές και στήλες τις ιδιότητες που περιγράφονται από τις ακόλουθες μεταβλητές: 

• «εταιρική ιστοσελίδα» 

• «παράγοντες διαμόρφωσης της άποψης για την ιστοσελίδα» 

• «πρόθεση και κίνητρα επανεπισκεψιμότητας» 

• «στάση απέναντι στην επιχείρηση» 

• «στάση απέναντι στα εταιρικά προϊόντα» 

• «πρόθεση για διαφήμιση «από στόμα σε στόμα» 

• «πρόθεση αγοράς» 

Σκοπός είναι να αναγνωρισθούν οι παράγοντες που συνέβαλαν στη στάση των ερωτηθέντων 

απέναντι στην ιστοσελίδα, καθώς επίσης και οι συνέπειες αυτής της στάσης σε σχέση με απόψεις και 

ενέργειες που διαμορφώνουν τα λεγόμενα «αποτελέσματα της διαφήμισης» (advertising effects). 

Επί του πρώτου παραγοντικού άξονα που ερμηνεύει το 39% (Παράρτημα Β, σελ.434) της ολικής 

πληροφορίας του συγκεκριμένου πίνακα (σχήμα 7.14), οι σημαντικότερες αντιπαραθέσεις όπως 

διαμορφώνονται από τις ιδιότητες που συμβάλλουν περισσότερο στη διαμόρφωσή του άξονα είναι οι 

ακόλουθες: 

• η πρώτη αντιπαράθεση  που διαπιστώνεται είναι αυτή μεταξύ των ερωτηθέντων που 

πλοηγήθηκαν στην ιστοσελίδα Α και τοποθετούνται αριστερά του κέντρου μάζας του άξονα και 

των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Β που τοποθετούνται δεξιά του κέντρου μάζας 

• επίσης, σημαντική είναι η αντιπαράθεση που διαχωρίζει τους ερωτηθέντες που 

αναγνωρίζουν ως σημαντικότερο παράγοντα διαμόρφωσης της τελικής τους άποψης για την 

ιστοσελίδα το ευχάριστο περιβάλλον της ιστοσελίδας και τοποθετούνται αριστερά του κέντρου 

μάζας χαρακτηρίζοντας σημαντικότερα τους ερωτηθέντες για την ιστοσελίδα Α. 

• Τέλος, διαπιστώνεται η αντιπαράθεση που διαχωρίζει τους ερωτηθέντες που δηλώνουν ότι 

βασικό κίνητρο επανεπίσκεψής τους στην ιστοσελίδα είναι άντληση συγκεκριμένων 

πληροφοριών για τα εταιρικά προϊόν. Η συγκεκριμένη ιδιότητα τοποθετείται δεξιά του κέντρου 

μάζας του άξονα και χαρακτηρίζει του ερωτηθέντες που πλοηγήθηκαν στην ιστοσελίδα Β. 
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Σχήμα 7.14 1ος Παραγοντικός άξονας δεικτών αποτελεσματικότητας 

Επί του δεύτερου παραγοντικού άξονα που ερμηνεύει το 23% της ολικής πληροφορίας (σχήμα 7.15), 

διαπιστώνεται η συγκέντρωση ιδιοτήτων με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ομάδες ερωτηθέντων 

που είναι περισσότερο ευδιάκριτες στο πρώτο παραγοντικό επίπεδο (1,2) και θα αναλυθούν 

παρακάτω. Τέλος, διαπιστώνεται μια σαφής διάταξη των απαντήσεων των ερωτηθέντων βάσει των 

ιδιοτήτων που μελετούνται στο συγκεκριμένο πίνακα. Στα αριστερά τοποθετούνται όσοι δηλώνουν 

ότι δεν πρόκειται να επισκεφθούν στο μέλλον την ιστοσελίδα και να μιλήσουν για αυτή σε φίλους 

και γνωστούς και όσοι κρίνουν ότι η άποψή τους για τα προϊόντα και την επιχείρηση δεν 

επηρεάστηκε καθόλου μετά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα. Αντίθετα, στα δεξιά και μετά το κέντρο 

μάζας τοποθετούνται αυτοί που δηλώνουν ότι θα επισκεφθούν την ιστοσελίδα στο μέλλον για να 

αντλήσουν πληροφορίες και όσοι δηλώνουν ότι η τελική άποψη που διαμόρφωσαν για την 

ιστοσελίδα επηρέασε «πολύ» ή «λίγο» και την άποψή τους για τα εταιρικά προϊόντα και την 

επιχείρηση. 
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Σχήμα 7.15 2ος Παραγοντικός άξονας δεικτών αποτελεσματικότητας 

Η διάταξη του δεύτερου παραγοντικού άξονα είναι αντιπροσωπευτική των επικρατέστερων τάσεων 

όπως τοποθετούνται στα δύο άκρα του, ωστόσο ο πρώτος παραγοντικός άξονας είναι σημαντικότερα 

ενδεικτικός των βασικών αντιπαραθέσεων. 

Επί του πρώτου παραγοντικού επίπεδου(1,2) (σχήμα 7.16), διακρίνεται περισσότερο η 

επικρατέστερη αντιπαράθεση μεταξύ των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Α και την ιστοσελίδα Β, 

καθώς επίσης και η συγκέντρωση ιδιοτήτων που φαίνεται να χαρακτηρίζουν τους ερωτηθέντες για 

τις δύο ιστοσελίδες. Επιπλέον, προκύπτει μια τρίτη ομάδα ερωτηθέντων που συγκεντρώνει ιδιότητες 

που δε χαρακτηρίζουν μοναδικά τους συμμετέχοντες της μιας ή της άλλης ομάδας. Από τα 

παραπάνω προκύπτουν τρεις βασικές ομάδες ερωτηθέντων: 

• η πρώτη ομάδα αφορά στους ερωτηθέντες για την ιστοσελίδα Α οι οποίοι δηλώνουν ως 

βασικό παράγοντα διαμόρφωσης της συνολικής άποψή τους για την ιστοσελίδα και βασικό 

κίνητρο επανεπισκεψιμότητας το ευχάριστο περιβάλλον. Επιπλέον, δηλώνουν ότι δεν 

επηρεάστηκαν «καθόλου» ως προς την άποψή τους για τα προϊόντα και την επιχείρηση, δεν 

πρόκειται να μιλήσουν για την ιστοσελίδα σε φίλους αλλά αντίθετα θεωρούν «πολύ» πιθανή την 

αγορά εταιρικών προϊόντων στο μέλλον.   

• η δεύτερη ομάδα αφορά στους ερωτηθέντες για την ιστοσελίδα Β που δηλώνουν ως βασικό 

παράγοντα διαμόρφωσης της άποψης τους για την ιστοσελίδα και ως βασικό κίνητρο 

επανεπισκεψιμότητας της ιστοσελίδας τις διαθέσιμες πληροφορίες της ιστοσελίδας. Παράλληλα, 

κρίνουν ότι η πλοήγηση και η εικόνα της ιστοσελίδας επηρέασε «λίγο» την άποψή τους για την 
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επιχείρηση και τα προϊόντα της. Στην ίδια ομάδα ανήκουν αυτοί που δήλωσαν ότι θα μιλούσαν σε 

φίλους και γνωστούς για την ιστοσελίδα, ενώ θεωρούν μικρή την πιθανότητα να αγοράσουν 

εταιρικά προϊόντα στο μέλλον. 

• η τρίτη ομάδα αφορά τους ερωτηθέντες και για τις δύο ιστοσελίδες που δηλώνουν ότι δεν 

πρόκειται να επισκεφθούν στο μέλλον την ιστοσελίδα και ότι η άποψη που διαμόρφωσαν για την 

ιστοσελίδα δεν επηρέασε θετικά ή αρνητικά την άποψή τους για τα προϊόντα ή την επιχείρηση. 

Επιπλέον, δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να μιλήσουν για την ιστοσελίδα σε φίλους ή γνωστούς. 

 
Σχήμα 7.16 1ο Παραγοντικό Επίπεδο δεικτών αποτελεσματικότητας 

Από την εφαρμογή της μεθόδου στο συγκεκριμένο πίνακα (Δ) προκύπτουν ενδιαφέροντα 

συμπεράσματα σε σχέση με τους βασικούς παράγοντες-διαμορφωτές της τελικής άποψης των 

συμμετοχόντων για την ιστοσελίδα, καθώς και τον τρόπο που διαμορφώνουν ή επηρεάζουν 

τους δείκτες αποτελεσματικότητας που χρησιμοποιούνται στο προτεινόμενο μοντέλο. 

Συνολικά, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι διαπιστώνονται σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ 

των δύο ομάδων συμμετεχόντων. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά που 

αναφέρονται: 
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 στη διαμόρφωση θετικής άποψης για την ιστοσελίδα που πλοηγήθηκαν (όπως προκύπτει από 

την καταγραφή των αποτελεσμάτων σε προηγούμενη ενότητα) από τη σημαντική πλειοψηφία 

των συμμετοχόντων και των δύο ομάδων και  

 στην πρόθεση επανεπισκεψιμότητας των συμμετοχόντων των δύο συμμετοχόντων  

Οι διαφορές αφορούν στους παράγοντες διαμόρφωσης της συνολικής άποψής τους για την 

ιστοσελίδα και στα κίνητρα επανεπισκεψιμότητάς τους. Για τους συμμετέχοντες για την 

ιστοσελίδα Α, βασικός παράγοντας διαμόρφωσης της άποψής τους για την ιστοσελίδα υπήρξε 

το ευχάριστο περιβάλλον με τη συνδρομή των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων που 

περιλαμβάνονται σε αυτή. Αντίθετα, για τους ερωτηθέντες της ιστοσελίδας Β βασικό κριτήριο 

διαμόρφωσης της άποψής τους για την ιστοσελίδα υπήρξε το διαφημιστικό περιεχόμενο της 

ιστοσελίδας. Επίσης, για τους ερωτηθέντες της ιστοσελίδας Β σημαντική ήταν η συμβολή 

παραγόντων όπως είναι οι επικοινωνιακές δυνατότητες με την επιχείρηση και η ευκολία 

πλοήγησης στην ιστοσελίδα.  

Όσον αφορά στα κίνητρα επανεπισκεψιμότητας, βασικό κριτήριο για τους ερωτηθέντες για την 

ιστοσελίδα Α είναι η διάθεση τους να περάσουν ευχάριστα την ώρα τους. Για τους 

συμμετέχοντες της ιστοσελίδας Β, κύριο κίνητρο επανεπισκεψιμότητας αποτελεί η άντληση 

πληροφοριών για τα προϊόντα στα πλαίσια έρευνας αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι οι πολιτικές 

διαφήμισης και προβολής των συγκεκριμένων ιστοσελίδων πέτυχαν ως προς το βασικό σκοπό 

λειτουργίας τους.  

Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι αν και η πλειοψηφία των συμμετοχόντων και των δύο 

ομάδων δηλώνει θετική άποψη για την ιστοσελίδα και παρουσιάζει τάσεις 

επανεπισκεψιμότητας, τα αποτελέσματα διαφήμισης διαμορφώνονται διαφορετικά για τις δύο 

ομάδες. Για τους ερωτηθέντες για την ιστοσελίδα Α φαίνεται ότι η άποψη για την ιστοσελίδα 

δεν επηρέασε τη στάση τους απέναντι στα προϊόντα και την επιχείρηση. Επιπλέον, δε 

χαρακτηρίζονται από την τάση διαφήμισης «από στόμα σε στόμα» αλλά από την τάση για 

αγοραστική δράση. Αντίθετα, η εικόνα της ιστοσελίδας Β επηρέασε την άποψη των 

συμμετοχόντων αυτής της ιστοσελίδας απέναντι εταιρικά προϊόντα και την επιχείρηση. 

Επιπλέον, σαν ομάδα χαρακτηρίζονται από την τάση για διαφήμιση «από στόμα σε στόμα» και 

την τάση για αγοραστική δράση. 
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5. Διαφημιστικό περιεχόμενο – πρόθεση και κίνητρα επικοινωνίας μέσω των εταιρικών 

διαφημιστικών ιστοσελίδων 

Η ΠΑΑ εφαρμόστηκε στον πίνακα συμπτώσεων ΑxΒ (9x12) με γραμμές τις ιδιότητες του πίνακα 

συμπτώσεων Α(9x9) και στήλες τις ιδιότητες του πίνακα συμπτώσεων Β (12x12) που 

παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν παραπάνω. Συγκεκριμένα, όσον αφορά στις γραμμές 

περιλαμβάνονται οι ιδιότητες που περιγράφονται από τις ακόλουθες μεταβλητές: 

• «εταιρική ιστοσελίδα» 

• «βαθμός ενημέρωσης για τα προϊόντα της επιχείρησης» 

• «βαθμός ικανοποίησης για τον τρόπο παρουσίασης των εταιρικών προϊόντων» και τέλος  

• «βαθμός ενημέρωσης για την επιχείρηση», 

και όσον αφορά στις στήλες περιλαμβάνονται ιδιότητες που θα προκύψουν από τις εξής μεταβλητές: 

• «εταιρική ιστοσελίδα» 

• «κίνητρα επικοινωνίας» 

• «επιθυμία συμμετοχής σε πρωτογενή έρευνα» 

• «τάση συμπλήρωσης φορμών επικοινωνίας» 

• «απαιτήσεις για επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο» 

• «τάση για δημιουργία προσωπικού λογαριασμού». 

Σκοπός της εφαρμογής της μεθόδου στο συγκεκριμένο πίνακα, είναι να αναγνωρισθούν οι 

σημαντικότερες τάσεις και αντιπαραθέσεις που θα αναδείξουν ομάδες ερωτηθέντων αναφορικά με 

το ενδιαφέρον και τις εντυπώσεις τους για το διαφημιστικό περιεχόμενο της ιστοσελίδας και τις 

αντιλήψεις τους για τις δυνατότητες αμφίδρομης επικοινωνίας που παρέχονται σε αυτή. Επιχειρείται, 

να ελεγχθεί αν το διαφημιστικό περιεχόμενο και κυρίως οι πληροφορίες για τα εταιρικά προϊόντα, 

μπορούν να αποτελέσουν κίνητρα επικοινωνίας με την επιχείρηση και αν και σε ποιο βαθμό 

επηρεάζουν τις απαιτήσεις των συμμετοχόντων ως προς τις επικοινωνιακές δυνατότητες που παρέχει 

η επιχείρηση μέσω της ιστοσελίδας. 

Επί του πρώτου παραγοντικού άξονα (σχήμα 7.17) που ερμηνεύει το 84,8% της ολικής 

πληροφορίας(Παράρτημα Β, σελ.437 ) διαπιστώνονται τα παρακάτω: 
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Σχήμα 7.17 1ος Παραγοντικός Άξονας βαθμού ενημέρωσης, τάσεων και κινήτρων για αμφίδρομη 

επικοινωνία μέσω της ιστοσελίδας 
 

1. Υπάρχει σαφής αντιπαράθεση μεταξύ των ερωτηθέντων που πλοηγήθηκαν στην ιστοσελίδα 

Α και τοποθετούνται δεξιά του κέντρου μάζας και των ερωτηθέντων που πλοηγήθηκαν στη 

ιστοσελίδα της ΗP και τοποθετούνται αριστερά του κέντρου μάζας. 

2. Όσον αφορά στις ιδιότητες που φαίνεται να συμβάλλουν περισσότερο στη δημιουργία του 

πρώτου παραγοντικού άξονα, υπάρχει σαφής συγκέντρωση ορισμένων αριστερά του κέντρου 

μάζας χαρακτηρίζοντας με αυτό τον τρόπο σημαντικότερα τους ερωτηθέντες για την 

ιστοσελίδα Β και συγκέντρωση άλλων δεξιά του κέντρου μάζας χαρακτηρίζοντας 

σημαντικότερα τους ερωτηθέντες για την ιστοσελίδα Α. Συγκεκριμένα, διαχωρίζονται οι 

ερωτηθέντες για την ιστοσελίδα Β που δηλώνουν ότι ενημερώθηκαν «πολύ» για την 

επιχείρηση, ότι θα επικοινωνούσαν μέσω της ιστοσελίδας προκειμένου να αντλήσουν 

επιπλέον πληροφορίες για τα προϊόντα, ότι θα δημιουργούσαν προσωπικό λογαριασμό 

προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένο περιεχόμενο της ιστοσελίδας και τέλος 

θεωρούν ότι η επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο με τους υπαλλήλους της επιχείρησης είναι 

απαραίτητο να παρέχεται στην ιστοσελίδα. Στα δεξιά του κέντρου μάζας, διαχωρίζονται οι 

ερωτηθέντες για την ιστοσελίδα Α που δηλώνουν ότι θα επικοινωνούσαν με την επιχείρηση 

προκειμένου να εκφράσουν την άποψή τους για τα προϊόντα και την επιχείρηση, ότι δε θα 

δημιουργούσαν προσωπικό λογαριασμό στην ιστοσελίδα προκειμένου να αποκτήσουν 

πρόσβαση σε επιπλέον πληροφορίες, ενώ τέλος κρίνουν ότι η δυνατότητα επικοινωνίας σε 

πραγματικό χρόνο με την επιχείρηση δεν είναι απαραίτητη. 
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3. Παρατηρείται μια σαφής διάταξη των απαντήσεων των ερωτηθέντων αναφορικά με τις 

ιδιότητες που εκφράζουν το βαθμό ενημέρωσης των τελευταίων για τα προϊόντα και την 

επιχείρηση. Από τα αριστερά στον 1ο παραγοντικό άξονα τοποθετούνται οι ερωτηθέντες που 

δηλώνουν ότι ενημερώθηκαν «πολύ» για τα προϊόντα και την επιχείρηση. Πρόκειται για 

ιδιότητες που φαίνεται να χαρακτηρίζουν πιο σημαντικά τους ερωτηθέντες για την 

ιστοσελίδα Β. Προχωρώντας και δεξιά του κέντρου μάζας, τοποθετούνται οι ερωτηθέντες 

που ενημερώθηκαν «λίγο» για την επιχείρηση και στη συνέχεια όσοι από αυτούς δηλώνουν 

ότι ενημερώθηκαν «λίγο» ή «καθόλου» για τα προϊόντα και «καθόλου» για την επιχείρηση. 

Πρόκειται για ιδιότητες που φαίνεται να χαρακτηρίζουν σημαντικότερα όσους πλοηγήθηκαν 

στην ιστοσελίδα Α. 

Επί του δεύτερου παραγοντικού άξονα (σχήμα 7.18) που ερμηνεύει μόλις το 6,5% της ολικής 

πληροφορίας διαφαίνεται η αντιπαράθεση μεταξύ των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Β που 

βρίσκονται δεξιά του κέντρου μάζας και των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Α που τοποθετούνται 

αριστερά του κέντρου μάζας. Επιπλέον, οι σημαντικότερες αντιπαραθέσεις που διαπιστώνονται επί 

του δεύτερου παραγοντικού άξονα αναφέρονται στις ιδιότητες που περιγράφουν τη διάθεση και τα 

κίνητρα επικοινωνίας του συγκεκριμένου κοινού με τη συμπλήρωση φόρμας παραπόνων και τη 

συμμετοχή σε έρευνα που διεξάγεται στην ιστοσελίδα. Συγκεκριμένα, αριστερά του κέντρου μάζας 

τοποθετούνται όσοι δηλώνουν ότι θα συμμετείχαν σε έρευνα  της επιχείρησης με τη χρήση 

ερωτηματολογίου. Αντίθετα, δεξιά του κέντρου μάζας τοποθετούνται οι ερωτηθέντες που δηλώνουν 

ότι δε θα συμμετείχαν σε έρευνα της επιχείρησης και δε θα συμπλήρωναν φόρμα παραπόνων. 

 
Σχήμα 7.18 2ος Παραγοντικός Άξονας βαθμού ενημέρωσης, τάσεων και κινήτρων για αμφίδρομη 

επικοινωνία μέσω της ιστοσελίδας 
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Στο παραγοντικό επίπεδο (1,2) (σχήμα 7.19) της ΠΑΑ επί του πίνακα συμπτώσεων ΑxΒ, φαίνεται 

να δημιουργούνται οι ακόλουθες δύο διακεκριμένες ομάδες ερωτηθέντων που χαρακτηρίζονται από 

συγκεκριμένες ιδιότητες: 

• η ομάδα που διαμορφώνεται από τους ερωτηθέντες για την ιστοσελίδα Β που ενημερώθηκαν 

«πολύ» για τα προϊόντα, δηλώνουν ως βασικό κριτήριο επικοινωνίας τους με την επιχείρηση 

μέσω της ιστοσελίδας την άντληση επιπλέον πληροφοριών για τα προϊόντα, θα δημιουργούσαν 

προσωπικό λογαριασμό προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε συγκεκριμένο περιεχόμενο 

της ιστοσελίδας και τέλος κρίνουν απαραίτητη την επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο. 

• η ομάδα των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Α που δηλώνουν ότι θα επικοινωνούσαν με 

την επιχείρηση προκειμένου να εκφράσουν την άποψή τους για την ιστοσελίδα και τα εταιρικά 

προϊόντα, απαντούν ότι δε θα δημιουργούσαν προσωπικό λογαριασμό για πρόσβαση σε 

συγκεκριμένο περιεχόμενο και τέλος θεωρούν ότι δεν είναι απαραίτητη η επικοινωνία με τα 

στελέχη και τους υπαλλήλους της επιχείρησης σε πραγματικό χρόνο.  

 
Σχήμα 7.19 1ο Παραγοντικό Άξονας Επίπεδο ενημέρωσης, τάσεων και κινήτρων για αμφίδρομη 

επικοινωνία μέσω της ιστοσελίδας 

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η εφαρμογή της παραγοντικής ανάλυσης 

αντιστοιχιών στον πίνακα συμπτώσεων ΑxB περισσότερο επιβεβαίωσε τα αποτελέσματα της 

εφαρμογής της μεθόδου στους πίνακες Α και Γ. Το καινούριο στοιχείο που προέκυψε από την 
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εφαρμογή της μεθόδου (εμφανές επί του 1ου παραγοντικού άξονα) και θα πρέπει να επισημανθεί 

είναι ότι οι ερωτηθέντες που ενημερώθηκαν «πολύ» για τα προϊόντα, δηλώνουν επίσης σαν βασικό 

κίνητρο επικοινωνίας την ενημέρωση για τα εταιρικά προϊόντα και αποτελούν ιδιότητες που 

φαίνεται να χαρακτηρίζουν τους ερωτηθέντες που πλοηγήθηκαν στην ιστοσελίδα Β.  

Από την εφαρμογή της μεθόδου στο συγκεκριμένο πίνακα (ΑxΒ) προκύπτει ένα σημαντικό 

συμπέρασμα σε σχέση με το βαθμό που η σημαντικότητα και βαρύτητα που αποδίδουν οι 

συμμετέχοντες στο διαφημιστικό περιεχόμενο της ιστοσελίδας, επηρεάζει τα κίνητρα 

επικοινωνίας τους με την επιχείρηση. Διαπιστώνεται ότι για τους συμμετέχοντες της 

ιστοσελίδας Β που παρουσιάζουν υψηλότερο βαθμό ενημέρωσης για τα εταιρικά προϊόντα και 

την ενημέρωση, η άντληση επιπλέον πληροφοριών αποτελεί το βασικό κίνητρο επικοινωνίας με 

την επιχείρηση. Επιπλέον, οι απαιτήσεις των συμμετοχόντων της ιστοσελίδας Β 

παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με τα επίπεδα αλληλεπιδραστικότητας της ιστοσελίδας σε 

σχέση με την επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο και την προσβασιμότητα σε πληροφορίες. 

Αντίθετα, για τους ερωτηθέντες της ιστοσελίδας Α οι πληροφορίες για τα προϊόντα και την 

επιχείρηση δεν επηρεάζουν τα κίνητρα επικοινωνίας τους και τις απαιτήσεις τους για 

δραστηριότητες που διευκολύνουν την άμεση αναζήτηση πληροφοριών που δεν 

παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα. Στα πλαίσια πλοήγησής τους σε ένα ευχάριστο περιβάλλον, οι 

συγκεκριμένοι συμμετέχοντες επικοινωνούν με την επιχείρηση για να εκφράσουν απόψεις 

σχετικά με την ιστοσελίδα και τα προϊόντα. Τέλος, παρόλο που ενημερώνονται κυρίως για τα 

εταιρικά προϊόντα που προβάλλονται στην ιστοσελίδα, αναλώνονται σε άλλες δραστηριότητες 

κατά την πλοήγησή τους. Η συγκεκριμένη πληροφορία είναι σημαντική, καθώς είναι φανερό 

ότι τα κίνητρα για ενημέρωση των συμμετεχόντων και οι απαιτήσεις τους σε σχέση με το 

διαφημιστικό περιεχόμενο επηρεάζουν σημαντικά τις απαιτήσεις τους για την απόδοση της 

ιστοσελίδας και τις προδιαγραφές που πρέπει να πληρεί σε σχέση με τις επικοινωνιακές 

δυνατότητες που παρέχει και τα επίπεδα αλληλεπιδραστικότητάς της. Επιπλέον, 

προδιαγραφούν ως ένα βαθμό τα στοιχεία επανατροφοδότησης που πρέπει να περιμένει η 

επιχείρηση από την επικοινωνία των συμμετοχόντων μέσω της ιστοσελίδας. 

 

6. Διαφημιστικό Περιεχόμενο και δείκτες αποτελεσματικότητας στο προτεινόμενο 

μοντέλο 

Η ΠΑΑ εφαρμόστηκε στον πίνακα συμπτώσεων ΑxΔ (9x17) με γραμμές τις ιδιότητες του πίνακα 

συμπτώσεων Α(9x9) και στήλες τις ιδιότητες του πίνακα συμπτώσεων Δ(17x17) που 
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παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν παραπάνω. Συγκεκριμένα, όσον αφορά στις γραμμές 

περιλαμβάνονται οι ιδιότητες που περιγράφονται από τις ακόλουθες μεταβλητές: 

• «εταιρική ιστοσελίδα» 

• «βαθμός ενημέρωσης για τα προϊόντα της επιχείρησης» 

• «βαθμός ικανοποίησης για τον τρόπο παρουσίασης των εταιρικών προϊόντων» και τέλος  

• «βαθμός ενημέρωσης για την επιχείρηση», 

και όσον αφορά στις στήλες περιλαμβάνονται ιδιότητες που θα προκύψουν από τις εξής μεταβλητές: 

• «πρόθεση και κίνητρα επανεπισκεψιμότητας» 

• «στάση απέναντι στην επιχείρηση» 

• «στάση απέναντι στα εταιρικά προϊόντα» 

• «πρόθεση για διαφήμιση “από στόμα σε στόμα”» 

• «πρόθεση αγοράς» 

Σκοπός να αναγνωρισθούν οι σημαντικότερες τάσεις και αντιπαραθέσεις και να διαπιστωθεί αν και 

σε πιο βαθμό τα επίπεδα ενημέρωσης των ερωτηθέντων επηρεάζουν τη στάση τους απέναντι στα 

προϊόντα και την ιστοσελίδα, και την πρόθεση επανεπισκεψιμότητας. Οι ομάδες ερωτηθέντων που 

θα δημιουργηθούν από τις ιδιότητες που συνεισφέρουν περισσότερο στη δημιουργία του 1ου και 2ου 

παραγοντικού άξονα θα αναδείξουν την πιθανή σχέση μεταξύ των μεταβλητών που πρέπει να 

μελετηθούν για να προσδιοριστεί η συμπεριφορά των ερωτηθέντων και οι τυχόν επιδράσεις της στις 

στάσεις και απαιτήσεις τους. 

Επί του πρώτου παραγοντικού άξονα (σχήμα 7.20) που ερμηνεύει το 71,8% (Παράρτημα Β, 

σελ.435) της ολικής πληροφορίας καταγράφονται οι ακόλουθες τάσεις και αντιπαραθέσεις: 

1. Υπάρχει σαφής αντιπαράθεση μεταξύ των ερωτηθέντων που πλοηγήθηκαν στην ιστοσελίδα 

Β και τοποθετούνται αριστερά του κέντρου μάζας και των ερωτηθέντων που πλοηγήθηκαν 

στην ιστοσελίδα Α και τοποθετούνται αριστερά του κέντρου μάζας.  

2. Διαπιστώνεται η συγκέντρωση ιδιοτήτων που συμβάλλουν σημαντικότερα στη δημιουργία 

του 1ου παραγοντικού άξονα αριστερά και δεξιά του κέντρου μάζας με αποτέλεσμα να 

δημιουργούνται ομάδες ερωτηθέντων. Συγκεκριμένα, αριστερά του κέντρου μάζας 

τοποθετούνται οι ερωτηθέντες για την ιστοσελίδα Β και αυτοί που δηλώνουν ότι: 

• ενημερώθηκαν «πολύ» για τα εταιρικά προϊόντα και την επιχείρηση και έμειναν 

«πολύ» ικανοποιημένοι από τον τρόπο παρουσίασης των προϊόντων 
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• οι πληροφορίες της ιστοσελίδας και κυρίως αυτές που αφορούν στην παρουσίαση 

των προϊόντων, καθώς και οι πολλαπλές δυνατότητες επικοινωνίας που παρέχονται σε 

αυτή ήταν οι παράγοντες που συνέβαλαν περισσότερο στη διαμόρφωση της τελικής 

άποψής τους για την ιστοσελίδα 

• η ενημέρωσή τους για τα προϊόντα είναι το βασικό κίνητρο προκειμένου να 

επισκεφθούν στο μέλλον την ιστοσελίδα  

• η πλοήγησή τους στην ιστοσελίδα επηρέασε σημαντικά την άποψή τους για τα 

προϊόντα και την επιχείρηση και τέλος  

• θα συνιστούσαν την ιστοσελίδα σε φίλους και γνωστούς. 

Στα δεξιά διαχωρίζονται οι ερωτηθέντες για την ιστοσελίδα Α και αυτοί που δηλώνουν ότι: 

• ενημερώθηκαν «λίγο» ή «καθόλου» για τα προϊόντα και «καθόλου» για την 

επιχείρηση και έμειναν «λίγο» ή «καθόλου» ικανοποιημένοι από τον τρόπο παρουσίασης 

των εταιρικών προϊόντων 

• το ευχάριστο περιβάλλον και οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες είναι οι βασικού 

παράγοντες που διαμόρφωσαν την τελική άποψή τους για την ιστοσελίδα 

• θα επισκεφθούν στο μέλλον την ιστοσελίδα για να περάσουν ευχάριστα την ώρα τους 

ή δε θα επισκεφθούν την ιστοσελίδα 

• η επίσκεψή τους στην ιστοσελίδα δεν επηρέασε «καθόλου» την άποψή τους για την 

ιστοσελίδα και την επιχείρηση και τέλος 

• δεν πρόκειται να προτείνουν την ιστοσελίδα σε φίλους και γνωστούς. 

Ο πρώτος παραγοντικός άξονας επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα των παραγοντικών 

αναλύσεων στους πίνακες Α (9x9) και Δ (17x17) που αναλύθηκαν σε προηγούμενες 

ενότητες, ενώ επιπλέον διαφαίνεται μια σχέση μεταξύ των ιδιοτήτων που αφορούν στα 

επίπεδα ενημέρωσης και στα κίνητρα επανεπισκεψιμότητας. 
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Σχήμα 7.20 1ος Παραγοντικός άξονας βαθμού ενημέρωσης και ικανοποίησης για το διαφημιστικό 

περιεχόμενο και δεικτών αποτελεσματικότητας 

Επί του δεύτερου παραγοντικού άξονα που ερμηνεύει το 21,5 % της ολικής πληροφορίας (σχήμα 

7.21), η αντιπαράθεση μεταξύ των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Α και των ερωτηθέντων για την 

ιστοσελίδα Β δεν είναι σε σημαντικό βαθμό ευδιάκριτη. Επιπλέον, από τις ιδιότητες που 

συνεισφέρουν σημαντικότερα στο 2ο παραγοντικό άξονα δημιουργούνται δύο ομάδες ερωτηθέντων 

που τοποθετούνται στα δύο άκρα του άξονα. Στα δεξιά του άξονα τοποθετείται η ομάδα των 

ερωτηθέντων που δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να επισκεφθούν στο μέλλον την ιστοσελίδα, ότι δεν 

θα τη συστήσουν σε φίλους και γνωστούς, ότι δεν πρόκειται να αγοράσουν εταιρικά προϊόντα στο 

μέλλον και ότι η πλοήγηση στην ιστοσελίδα δεν επηρέασε «καθόλου» την άποψή τους για την 

ιστοσελίδα. Από την συγκέντρωση ιδιοτήτων στα αριστερά του άξονα δημιουργείται ομάδα 

ερωτηθέντων, οι οποίοι έχουν δηλώσει ως βασικό παράγοντα διαμόρφωσης της άποψής τους για την 

ιστοσελίδα τις δυνατότητες επικοινωνίας με την επιχείρηση, ως βασικό κίνητρο για μελλοντική 

επίσκεψή τους στην ιστοσελίδα την πρόθεσή τους να περάσουν ευχάριστα την ώρα τους και τέλος 

έχουν δηλώσει ότι ενημερώθηκαν «πολύ» για την επιχείρηση και ότι η ιστοσελίδα επηρέασε «πολύ» 

την άποψή τους για τα προϊόντα. Συμπερασματικά, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι ο δεύτερος 

παραγοντικός άξονας αναδεικνύει μια νέα ομάδα ερωτηθέντων (που εκφράζει αρνητική στάση 

απέναντι στην ιστοσελίδα, την επιχείρηση και τα εταιρικά προϊόντα), αλλά δεν δίνει ουσιαστικές 
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πληροφορίες για τη σχέση επιπέδων ενημέρωσης και κινήτρων επανεπισκεψιμότητας και 

παραγόντων διαμόρφωσης της στάσης απέναντι στην ιστοσελίδα. 

 
Σχήμα 7.21 2ος Παραγοντικός άξονας βαθμού ενημέρωσης και ικανοποίησης για το διαφημιστικό 

περιεχόμενο και δεικτών αποτελεσματικότητας 

Στο πρώτο παραγοντικό επίπεδο (1,2) (σχήμα 7.22) της παραγοντικής ανάλυσης επί του πίνακα 

συμπτώσεων ΑxΔ, διαφαίνονται τέσσερις (4) ομάδες. Οι δύο ομάδες τοποθετούνται αριστερά του 

κέντρου των αξόνων και οι υπόλοιπες δύο ομάδες δεξιά του κέντρου των αξόνων. Όσον αφορά στις 

ομάδες που τοποθετούνται αριστερά περιγράφονται από ιδιότητες που φαίνεται ότι χαρακτηρίζουν 

σημαντικότερα τους ερωτηθέντες για την ιστοσελίδα Β που τοποθετούνται επίσης αριστερά του 

κέντρου των αξόνων. Συγκεκριμένα: 

• μια ομάδα περιλαμβάνει τους ερωτηθέντες που δήλωσαν ως βασικό κίνητρο 

επανεπισκεψιμότητας και ως βασικό παράγοντα διαμόρφωσης της τελικής άποψής τους για την 

ιστοσελίδα τις πληροφορίες για τα εταιρικά προϊόντα,  

• η άλλη ομάδα περιλαμβάνει αυτούς που δηλώνουν υψηλά επίπεδα ενημέρωσης για την 

εταιρεία και τα προϊόντα και επίσης δηλώνουν ότι η εικόνα της ιστοσελίδας επηρέασε την άποψη 

τους για τα προϊόντα και την επιχείρηση και ότι θα τη συνιστούσαν σε φίλους και εχθρούς. 

Στα δεξιά που τοποθετούνται οι ερωτηθέντες για την ιστοσελίδα Α, οι ομάδες που σχηματίζονται 

παρουσιάζουν τις παρακάτω ιδιότητες: 
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• η πρώτη περιλαμβάνει τους ερωτηθέντες που δηλώνουν ότι βασικός παράγοντας 

διαμόρφωσης της άποψής τους για την ιστοσελίδα υπήρξε το ευχάριστο περιβάλλον και οι 

ψυχαγωγικές δραστηριότητες και ότι στο μέλλον θα επισκεφθούν την ιστοσελίδα προκειμένου να 

περάσουν ευχάριστα την ώρα τους. 

• η άλλη ομάδα αφορά στους ερωτηθέντες που δηλώνουν χαμηλά επίπεδα ενημέρωσης για τα 

προϊόντα και την ιστοσελίδα και ταυτόχρονα δηλώνουν ότι η πλοήγησή τους στην ιστοσελίδα δεν 

επηρέασε την άποψη τους για τα προϊόντα και την επιχείρηση, ενώ δε θα συνιστούσαν την 

ιστοσελίδα σε φίλους και γνωστούς. 

 
Σχήμα 7.22 1ο Παραγοντικό επίπεδο βαθμού ενημέρωσης και ικανοποίησης για το διαφημιστικό 

περιεχόμενο και δεικτών αποτελεσματικότητας 

Από την εφαρμογή της μεθόδου στο συγκεκριμένο πίνακα (ΑxΔ) προέκυψαν σημαντικές 

πληροφορίες:  

 Τα υψηλά επίπεδα ενημέρωσης για τα προϊόντα και την επιχείρηση, καθώς και τα υψηλά επίπεδα 

ικανοποίησης από την παρουσίαση των προϊόντων στην ιστοσελίδα (ιδιότητες που χαρακτηρίζουν 

κυρίως τους συμμετέχοντες για την ιστοσελίδα Β), συνδέονται θετικά με δείκτες 

αποτελεσματικότητας του μοντέλου όπως είναι η πρόθεση επανεπισκεψιμότητας και η πρόθεση για 

διαφήμιση «από στόμα σε στόμα». 
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 Τα υψηλά επίπεδα ικανοποίησης από την παρουσίαση των προϊόντων στις ιστοσελίδας είχαν 

θετικές και σημαντικές επιδράσεις στην εικόνα των προϊόντων και της επιχείρησης όπως αυτή 

διαμορφώθηκε μετά την πλοήγηση των συμμετοχόντων στην ιστοσελίδα. 

 Τα χαμηλά επίπεδα ενημέρωσης για την ενημέρωσης για τα προϊόντα και την επιχείρηση και 

ικανοποίησης από την παρουσίαση των αποτελεσμάτων δεν επηρέασαν αρνητικά την πρόθεση 

επανεπισκεψιμότητας. Επιπλέον, φαίνεται ότι δεν επηρεάζουν αρνητικά τη διαμόρφωση της άποψής 

τους για την ιστοσελίδα και την συνολική τους στάση απέναντι στα προϊόντα και την επιχείρηση. 

Συνδέονται ωστόσο αρνητικά με την πρόθεση για διαφήμιση «από στόμα σε στόμα». Οι παραπάνω 

ιδιότητες χαρακτηρίζουν σημαντικότερα τους ερωτηθέντες για την ιστοσελίδα B. 

 Η αρνητική πρόθεση επανεπισκεψιμότητας συνδέεται με αρνητική πρόθεση για διαφήμιση «από 

στόμα σε στόμα», ενώ δεν υπάρχει θετικός ή αρνητικός συσχετισμός με τη διαμόρφωση της άποψης 

για τα εταιρικά προϊόντα και την επιχείρηση.  

 

7. Πλοήγηση - Αισθητική / Παρουσίαση - Αλληλεπίδραση και Δείκτες 

αποτελεσματικότητας στο προτεινόμενο μοντέλο 

Η ΠΑΑ εφαρμόστηκε στον πίνακα συμπτώσεων ΓxΔ (14x17) με γραμμές τις ιδιότητες του πίνακα 

συμπτώσεων Γ (14x14) και στήλες τις ιδιότητες του πίνακα συμπτώσεων Δ (17x17) που 

παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν παραπάνω. Συγκεκριμένα, όσον αφορά στις γραμμές 

περιλαμβάνονται οι ιδιότητες που περιγράφονται από τις ακόλουθες μεταβλητές: 

• «εταιρική ιστοσελίδα» 

• «αντίληψη ερωτηθέντων για τα επίπεδα ευκολίας της πλοήγησης στην ιστοσελίδα»  

• «αντίληψη ερωτηθέντων για το αισθητικό περιβάλλον της ιστοσελίδας» 

• «αντίληψη ερωτηθέντων για τα στοιχεία προβολής και διαφήμισης της ιστοσελίδας 

• «αντίληψη ερωτηθέντων για τη διαφημιστική πολιτική της ιστοσελίδας» 

• «απαιτήσεις για την ενσωμάτωση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων στην ιστοσελίδα» 

και όσον αφορά στις στήλες περιλαμβάνονται ιδιότητες που θα προκύψουν από τις εξής μεταβλητές: 

• «παράγοντες διαμόρφωσης της στάσης απέναντι στην ιστοσελίδα» 

• «πρόθεση και κίνητρα επανεπισκεψιμότητας» 

• «στάση απέναντι στην επιχείρηση» 

• «στάση απέναντι στα εταιρικά προϊόντα» 
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• «πρόθεση για διαφήμιση «από στόμα σε στόμα»» 

• «πρόθεση αγοράς» 

Σκοπός είναι να αναγνωρισθούν οι σημαντικότερες τάσεις και αντιπαραθέσεις και να διαπιστωθεί αν 

και σε πιο βαθμό η άποψη των ερωτηθέντων για την απόδοση της ιστοσελίδας ως προς την 

πλοήγηση, την αισθητική και την αλληλεπίδραση επηρεάζουν τη στάση τους απέναντι στα προϊόντα 

και την ιστοσελίδα και την πρόθεση επανεπισκεψιμότητας.  

Επί του πρώτου παραγοντικού άξονα (σχήμα 7.23) που ερμηνεύει το 88,5%  (Παράρτημα Β, 

σελ.439) της ολικής πληροφορίας του πίνακα ΓxΔ είναι εμφανής ο διαχωρισμός των ερωτηθέντων 

που πλοηγήθηκαν στην ιστοσελίδα Β και τοποθετούνται αριστερά του κέντρου μάζας και των 

ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Α που τοποθετούνται δεξιά του κέντρου μάζας. Επιπλέον, όσον 

αφορά στις ιδιότητες που συμβάλλουν περισσότερο στη δημιουργία του 1ου παραγοντικού άξονα, 

παρατηρείται η συγκέντρωσή τους κατά τρόπο που συγκεκριμένες χαρακτηρίζουν σημαντικότερα 

τους ερωτηθέντες για την ιστοσελίδα Β και άλλες τους ερωτηθέντες για την ιστοσελίδα Α. Αριστερά 

του κέντρου μάζας δημιουργείται μια ομάδα ερωτηθέντων που χαρακτηρίζεται από τις ακόλουθες 

ιδιότητες: 

• κρίνει «λίγο» εύκολη την πλοήγησή της στην ιστοσελίδα 

• θεωρεί ότι το περιβάλλον είναι λίγο «ευχάριστο» 

• δεν κρίνει «καθόλου» απαραίτητη την ενσωμάτωση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων 

• δηλώνει ότι οι πληροφορίες και η παρουσίαση των προϊόντων αποτελούν το βασικό 

παράγοντα διαμόρφωσης της άποψής της για την ιστοσελίδα και το βασικό κίνητρο για 

μελλοντική επίσκεψη 

• πιστεύει ότι η εικόνα της ιστοσελίδας επηρέασε «λίγο» την άποψή της για την επιχείρηση 

• και τέλος θεωρεί «λίγο» πιθανή μια αγορά εταιρικών προϊόντων στο μέλλον. 

Από τις ιδιότητες που συνεισφέρουν σημαντικά στον πρώτο παραγοντικό άξονα και τοποθετούνται 

αριστερά του κέντρου μάζας δεν είναι ευδιάκριτο αν και σε ποιο βαθμό η άποψη των ερωτηθέντων 

για την απόδοση της ιστοσελίδας σε σχέση με τα κριτήρια επηρεάζει τη στάση τους απέναντι στην 

ιστοσελίδα. Ωστόσο, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι τα χαμηλά επίπεδα ευκολίας της 

πλοήγησης και η έλλειψη ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων φαίνεται να μην επηρεάζουν την πρόθεση 

επανεπισκεψιμότητας. 

Στα δεξιά του κέντρου μάζας του 1ου παραγοντικού άξονα όπου τοποθετούνται οι ερωτηθέντες για 

την ιστοσελίδα Α, οι ιδιότητες που συνεισφέρουν σημαντικά δημιουργούν μια νέα ομάδα.  Σύμφωνα 

με αυτές τις ιδιότητες οι ερωτηθέντες: 
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• κρίνουν ότι η πλοήγηση στην ιστοσελίδα είναι «πολύ» εύκολη 

• θεωρούν ότι το περιβάλλον όπως διαμορφώνεται αισθητικά είναι «πολύ» ευχάριστο 

• πιστεύουν ότι η ενσωμάτωση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων είναι «πολύ» απαραίτητη 

• δηλώνουν ότι το ευχάριστο περιβάλλον και οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες αποτελούν το 

βασικό κριτήριο διαμόρφωσης της άποψής τους για την ιστοσελίδα και το βασικό κίνητρο 

επανεπίσκεψής τους σε αυτή 

• και τέλος δηλώνουν ότι η εικόνα της ιστοσελίδας επηρέασε «πολύ» την άποψή τους για την 

επιχείρηση. 

Οι ιδιότητες που συγκεντρώνονται στα δεξιά του κέντρου μάζας του 1ου παραγοντικού άξονα 

υποδηλώνουν μια σχέση μεταξύ της άποψης για την απόδοση της ιστοσελίδας και των παραγόντων 

αξιολόγησης της ιστοσελίδας και των κινήτρων επανεπισκεψιμότητας. 

 
Σχήμα 7.23 1ος Παραγοντικός Άξονας Απόδοση Ιστοσελίδας και δείκτες αποτελεσματικότητας 

Επί του δεύτερου παραγοντικού άξονα που ερμηνεύει μόλις το 5,7% της ολικής πληροφορίας 

(σχήμα 7.24) υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ των ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Α και των 

ερωτηθέντων για την ιστοσελίδα Β που τοποθετούνται στα δύο άκρα του κέντρου μάζας του άξονα. 

Ωστόσο, η πλειοψηφία των ιδιοτήτων συγκεντρώνονται στο κέντρο του άξονα καθώς οι ιδιότητες 

που φαίνεται ότι συνεισφέρουν σημαντικά στη δημιουργία του άξονα είναι ελάχιστες. Επιπλέον, δε 

φαίνεται συμβάλλουν στην ανάδειξη της σχέση μεταξύ της απόδοσης της ιστοσελίδας και των 
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κριτηρίων αξιολόγησης, των κινήτρων επανεπισκεψιμότητας και των στάσεων του συγκεκριμένου 

κοινού που αποτελεί το βασικό σκοπό της συγκεκριμένης εφαρμογής της μεθόδου. Πληροφοριακά, 

θα μπορούσαν να αναφερθούν οι ιδιότητες των ερωτηθέντων που συνεισφέρουν σημαντικά και 

τοποθετούνται αριστερά και δεξιά του κέντρου μάζας του άξονα. Σύμφωνα με τις ιδιότητες  που 

τοποθετούνται αριστερά οι ερωτηθέντες: 

• κρίνουν ότι είναι «λίγο» απαραίτητη η ενσωμάτωση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων  

• θεωρούν βασικό κριτήριο αξιολόγησης της ιστοσελίδας και διαμόρφωσης της άποψής τους 

την ευκολία πλοήγησης και αναζήτησης πληροφοριών 

• και τέλος δηλώνουν ότι θα συστήσουν την ιστοσελίδα σε φίλους και εχθρούς 

Σύμφωνα με αυτές που τοποθετούνται δεξιά του κέντρου μάζας, οι ερωτηθέντες: 

• κρίνουν ως «λίγο» ή «καθόλου» εύκολη την πλοήγηση στην ιστοσελίδα 

• χρησιμοποιούν ως βασικό παράγοντα αξιολόγησης της ιστοσελίδας τις επικοινωνιακές 

δυνατότητες που υπάρχουν στην ιστοσελίδα 

• δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα στο μέλλον  

• και τέλος δηλώνουν ότι δε θα τη συστήσουν σε φίλους και γνωστούς. 

 
Σχήμα 7.24 2ος Παραγοντικός Άξονας Απόδοση Ιστοσελίδας και δείκτες αποτελεσματικότητας 

Το πρώτο παραγοντικό επίπεδο (1,2) (σχήμα 7.25) που δημιουργούν οι δύο πρώτοι παραγοντικοί 

άξονες επιβεβαιώνει τις τάσεις και αντιπαραθέσεις του 1ου παραγοντικού άξονα. Για αυτό το 
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λόγο αναγνωρίζονται οι ίδιες ακριβώς ομάδες ιδιοτήτων που διαπιστώθηκαν κυρίως επί του 

πρώτου παραγοντικού άξονα και περιγράφηκαν αναλυτικά σε παραπάνω παράγραφο.  

 
Σχήμα 7.25 1ο Παραγοντικό Επίπεδο Απόδοσης Ιστοσελίδας και δείκτες αποτελεσματικότητας 

Η εφαρμογή της μεθόδου στο συγκεκριμένο πίνακα κατέδειξε σημαντικούς συσχετισμούς μεταξύ 

των παραγόντων που ελέγχουν τις αντιλήψεις των συμμετοχόντων ως προς την απόδοση της 

ιστοσελίδας και του δείκτες αποτελεσματικότητας του προτεινόμενου μοντέλου. Συγκεκριμένα: 

 Οι αντιλήψεις για χαμηλή απόδοση της ιστοσελίδας ως προς την πλοηγησιμότητα και την 

αισθητική (ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τους συμμετέχοντες για την ιστοσελίδα B) δεν επηρεάζουν 

αρνητικά την πρόθεση επανεπισκεψιμότητας και την πρόθεση για διαφήμιση «από στόμα σε στόμα». 

Επιπλέον, δεν καταγράφονται σημαντικές επιδράσεις της εικόνας και απόδοσης της ιστοσελίδας 

στην εικόνα που διαμόρφωσαν οι συγκεκριμένοι συμμετέχοντες για την επιχείρηση. 

 Τα υψηλά επίπεδα ικανοποίησης για την πλοηγησιμότητα και την αισθητική της ιστοσελίδας  

(αντιλήψεις των συμμετοχόντων της ιστοσελίδας Α) συνδέονται θετικά με την πρόθεση 

επανεπισκεψιμότητας και την πρόθεση για αγοραστική δράση. Επιπλέον, διαπιστώνονται θετικές 

επιδράσεις στην εικόνα της επιχείρησης για τους συγκεκριμένους συμμετέχοντες. 
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7.4 Ευρήματα Έρευνας 

Σε αυτή την ενότητα γίνεται μια συγκεντρωτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων και η ερμηνεία 

τους σε σχέση με τους γενικούς και ειδικούς στόχους της πρωτογενούς έρευνας. Ήδη στην 

προηγούμενη ενότητα πραγματοποιήθηκε μια πρώτη ερμηνεία απαντήσεων των συμμετοχόντων για 

κάθε ερώτηση και κάθε ομάδα ερωτήσεων του ερωτηματολογίου. Ωστόσο, κρίνεται απαραίτητη η 

συγκέντρωση των ευρημάτων και η εξαγωγή συγκεκριμένων συμπερασμάτων σε σχέση με το 

προτεινόμενο μοντέλο. 

 

7.4.1 Γενικά 

Τα αποτελέσματα μιας πρωτογενούς έρευνας με αντικείμενο τη μέτρηση αποτελεσματικότητας 

επικεντρώνονται στην εξαγωγή συμπερασμάτων για την ανταπόκριση του κοινού σε ένα 

συγκεκριμένο διαφημιστικό ερέθισμα. Στην περίπτωση των εταιρικών ιστοσελίδων, η καταγραφή 

της ανταπόκρισης του κοινού είναι μια εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία, καθώς κάθε επισκέπτης 

«εκτίθεται» με μοναδικό τρόπο, επιλέγοντας να εκτεθεί σε διαφορετικό περιεχόμενο και με 

διαφορετικό τρόπο (επιλογή συγκεκριμένων δραστηριοτήτων και ενεργειών σε διαφορετικούς 

χρόνους) στη συγκεκριμένη μορφή διαφήμισης. Ο ενεργός ρόλος του επισκέπτη καταργεί κατά 

κάποιο τρόπο την έννοια της από κοινού «ανταπόκρισης» που ισχύει στις περισσότερες μορφές 

παραδοσιακής διαφήμισης με στόχο την πρόκληση συγκεκριμένων αισθημάτων στη σύντομη 

διάρκεια της έκθεσης του κοινού. Το ερωτηματολόγιο εστιάζοντας σε συγκεκριμένους παράγοντες 

επιχείρησε να καταγράψει τη συμπεριφορά των συμμετοχόντων κατά την πλοήγησή τους στις δύο 

ιστοσελίδες που επιλέχθηκαν ως διαφημιστικά ερεθίσματα. Η μελέτη της συμπεριφοράς οδήγησε 

στην αναγνώριση των αντιλήψεων και απαιτήσεων τους σε σχέση με τους συγκεκριμένους 

παράγοντες-κριτήρια του μοντέλου που εκφράζουν τους στόχους διαφήμισης και σχεσιακού 

μάρκετινγκ των εταιρικών διαφημιστικών ιστοσελίδων, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του μέσου. Η μελέτη και ανάλυση των απαντήσεων των ερωτηθέντων οδήγησε σε 

κάποια γενικά συμπεράσματα που αφορούν στην ανταπόκριση του κοινού στα δύο ερεθίσματα: 

• Οι συμμετέχοντες φαίνεται ότι πλοηγήθηκαν στην ιστοσελίδα με τρόπο που να τους 

επιτρέπει τη διαμόρφωση απόψεων και κρίσεων για την απόδοση της ιστοσελίδας σε σχέση με τα 

υπό εξέταση κριτήρια. Αυτό σημαίνει, ότι επέλεξαν να ενημερωθούν για τα εταιρικά προϊόντα 

και την επιχείρηση, έλαβαν μέρος σε δραστηριότητες της ιστοσελίδας, επικοινώνησαν μέσω της 

ιστοσελίδας, με αποτέλεσμα να κατανοήσουν σε βάθος τη λειτουργία και τις πρακτικές που 

υιοθετεί η ιστοσελίδα στην οποία πλοηγήθηκαν.  

• Διαπιστώνονται κοινά στοιχεία στη συμπεριφορά των συμμετοχόντων και των δύο 

ιστοσελίδων. Όλοι οι συμμετέχοντες ανεξάρτητα από την ιστοσελίδα στην οποία πλοηγήθηκαν 
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ενημερώθηκαν για τα εταιρικά προϊόντα, δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερες δυσκολίες στην 

πλοήγηση της ιστοσελίδας, βρήκαν «ευχάριστο» το περιβάλλον της, δεν επικοινώνησαν μέσω 

της ιστοσελίδας. Διαπιστώνονται επίσης, κοινά στοιχεία ως προς τις απαιτήσεις τους σε σχέση με 

τις επικοινωνιακές μεθόδους, τους μηχανισμούς πλοήγησης και τις πρακτικές διαμόρφωσης της 

αισθητικής που παρέχονται και χρησιμοποιούνται στις ιστοσελίδες. Τέλος, παρουσιάζουν 

σημαντικές ομοιότητες στην τάση επικοινωνίας μέσω της ιστοσελίδας, στην τάση 

«επανατροφοδότησης» και στην τάση επανεπισκεψιμότητας. 

• Επίσης, αναγνωρίζονται και σημαντικές διαφοροποιήσεις, όσον αφορά στις απαιτήσεις και 

αντιλήψεις των συμμετοχόντων που πλοηγήθηκαν σε διαφορετικές ιστοσελίδες. Οι 

συγκεκριμένες διαφορές επικεντρώνονται κυρίως στο βαθμό ενημέρωσης σε σχέση με το 

διαφημιστικό περιεχόμενο, στα κίνητρα επικοινωνίας και επανεπισκεψιμότητας, στις τάσεις 

«επανατροφοδότησης» και στους κατευθυντήριους παράγοντες διαμόρφωσης της τελικής τους 

άποψης για την ιστοσελίδα. Η συγκεκριμένη παρατήρηση επιβεβαιώνει τα ευρήματα 

προηγούμενων ερευνών στο συγκεκριμένο αντικείμενο, σύμφωνα με τα οποία η συμπεριφορά 

των επισκεπτών μιας ιστοσελίδας έχει άμεση σχέση με την κατηγορία των προϊόντων που 

προβάλλονται σε αυτή, το χαρακτήρα της ιστοσελίδας και τη στρατηγική διαφημιστικού 

μηνύματος που υιοθετείται κάθε φορά (Dahlen et al, 2003a, 2003b; Macias, 2003a, Hwang & 

McMillan, 2003) 

Συνολικά και δεδομένου ότι οι έρευνες κοινού του Διαδικτύου στην Ελλάδα περιορίζονται στην 

καταγραφή κυρίως δημογραφικών χαρακτηριστικών, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι τα ευρήματα 

έδωσαν σημαντικές πληροφορίες για τη συμπεριφορά των συμμετοχόντων ως χρήστες-επισκέπτες 

εταιρικών ιστοσελίδων διαφήμισης. Το επίπεδο χρήσης ιστοσελίδων αυτής της μορφής από τους 

συμμετέχοντες είναι υψηλό με αποτέλεσμα να διαμορφώνονται υψηλές απαιτήσεις από τους μεν 

συμμετέχοντες που πλοηγήθηκαν στην ιστοσελίδα Β, σε σχέση με συγκεκριμένους παράγοντες-

κριτήρια όπως είναι η αλληλεπίδραση, οι πρακτικές επικοινωνίας, η οργάνωση και το επίπεδο του 

διαφημιστικού περιεχομένου της. Ενώ, για τους ερωτηθέντες της ιστοσελίδας A, καταγράφονται 

υψηλές απαιτήσεις για την αισθητική και την ψυχαγωγία που παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας. 

Τέλος, είναι σημαντικό να ειπωθεί ότι η τάση επανεπισκεψιμότητας που χαρακτηρίζει τους 

συμμετέχοντες και των δύο ιστοσελίδων επιβεβαιώνει την αποτελεσματική εφαρμογή διαφορετικών 

πολιτικών διαφήμισης και προβολή, όπως τις εκφράζουν οι δύο ιστοσελίδες. 

 

7.4.2 Σχετικά με το Προτεινόμενο Μοντέλο 

Ο έλεγχος του προτεινόμενου μοντέλου, όπως περιγράφηκε από τους ειδικούς στόχους της 

πρωτογενούς έρευνας, αφορά στην αναγνώριση της σημαντικότητας των παραγόντων-κριτηρίων του 
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μοντέλου μέσα από τις επιλογές και απαιτήσεις των συμμετοχόντων και την αναγνώριση τάσεων 

όσον αφορά στη μελλοντική χρήση των ιστοσελίδων. Η συνεισφορά των παραγόντων κριτηρίων στη 

διαμόρφωση των δεικτών αποτελεσματικότητας αποτελεί το δεύτερο στοιχείο επικέντρωσης της 

έρευνας. Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά τα συγκεκριμένα ευρήματα για κάθε στοιχείο 

(κριτήριο, δείκτη) του προτεινόμενου μοντέλου ξεχωριστά.  

Παράγοντες – Κριτήρια Πολιτικής Διαφήμισης 

Στο προτεινόμενο μοντέλο οι παράγοντες που αναφέρονται στον έλεγχο επίτευξης των στόχων της 

διαφημιστικής πολιτικής που εφαρμόζει η επιχείρηση ενσωματώνονται σε δύο βασικούς παράγοντες 

το διαφημιστικό περιεχόμενο και η ποιότητα του διαφημιστικού μηνύματος.  

Διαφημιστικό Περιεχόμενο 

Ο έλεγχος της σημαντικότητας του διαφημιστικού περιεχόμενου ως παράγοντα-κριτηρίου στο 

προτεινόμενο μοντέλο πραγματοποιήθηκε βάσει των απαιτήσεων, των αντιλήψεων και των επιλογών 

των συμμετοχόντων σε σχέση με το διαφημιστικό περιεχόμενο που παρέχεται στην ιστοσελίδα. 

Τρεις διαστάσεις χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση του κριτηρίου σε σχέση με τη 

σημαντικότητα και βαρύτητα του: ο βαθμός ενημέρωσης για τα εταιρικά προϊόντα, ο βαθμός 

ενημέρωσης για την επιχείρηση και τα επίπεδα ικανοποίησης για την παρουσίαση των προϊόντων 

στην ιστοσελίδα. Όσον αφορά στην ιστοσελίδα Β, οι συμμετέχοντες παρουσιάζουν υψηλό βαθμό  

ενημέρωσης για τα εταιρικά προϊόντα, σημαντικό βαθμό ενημέρωσης για την επιχείρηση και υψηλά 

επίπεδα ικανοποίησης από την παρουσίαση των προϊόντων. Επιπλέον, το διαφημιστικό περιεχόμενο 

της ιστοσελίδας αποτελεί το βασικό κίνητρο επανεπισκεψιμότητας των συμμετοχόντων για τη 

συγκεκριμένη ιστοσελίδα, το βασικό κίνητρο επικοινωνίας (άντληση επιπλέον πληροφοριών) και 

τέλος αποτελεί το βασικό παράγοντα διαμόρφωσης της άποψης για τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Για 

τους συμμετέχοντες που πλοηγήθηκαν στην ιστοσελίδα Α, διαπιστώνεται υψηλός βαθμός 

ενημέρωσης για τα εταιρικά προϊόντα, αλλά χαμηλά επίπεδα ενημέρωσης για την επιχείρηση και 

χαμηλά επίπεδα ικανοποίησης για τον τρόπο παρουσίασης των προϊόντων. Το διαφημιστικό 

περιεχόμενο για τους συγκεκριμένους ερωτηθέντες δεν επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την τάση 

επανεπισκεψιμότητας, την τάση για επικοινωνία και τη διαμόρφωση της άποψής τους για την 

ιστοσελίδα. Ωστόσο, η ποιότητα του περιεχομένου της ιστοσελίδας ως προς τον τρόπο παρουσίασης 

και τη θεματολογία της ιστοσελίδας αποτελεί τη βασική απαίτηση των ερωτηθέντων για την 

ιστοσελίδα Α σε σχέση με τη βελτίωση της λειτουργίας της. Είναι επίσης σημαντικό να ειπωθεί ότι 

για την πλειοψηφία των συμμετοχόντων, ανεξάρτητα από την ιστοσελίδα που πλοηγήθηκαν, 

δηλώνουν ως βασική συνθήκη διαμόρφωσης θετικής άποψης για κάθε εταιρική ιστοσελίδα την 

ικανοποιητική παρουσίαση των προϊόντων (επάρκεια πληροφοριών και κατάλληλος συνδυασμός 

οπτικοακουστικών μέσων). Οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των συμμετοχόντων των δύο ομάδων σε 

σχέση με το συγκεκριμένο κριτήριο είναι σημαντικές και πρέπει να ληφθούν υπόψη, καθώς 
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υποδηλώνουν μια διαφορετική προσέγγιση του παράγοντα ως κριτηρίου αποτελεσματικότητας σε 

ιστοσελίδες που ανήκουν σε διαφορετική κατηγορία. Οι αντιδράσεις και αντιλήψεις του κοινού 

επιβεβαιώνουν την επιλογή του συγκεκριμένου κριτηρίου στο προτεινόμενο μοντέλο. 

Ποιότητα Διαφημιστικού μηνύματος 

Το συγκεκριμένο κριτήριο εξετάζει τη δυνατότητα της επιχείρησης να ενδυναμώσει το διαφημιστικό 

μήνυμα του προγράμματος προβολής με τη χρήση στοιχείων και πρακτικών που θα αυξήσουν την 

αναγνωρισιμότητα των προϊόντων και την υιοθέτηση στοιχείων (μηνυμάτων, εικόνων, ήχου) που 

χρησιμοποιούνται σε διαφημίσεις των προϊόντων και της εταιρίας στα διαφημιστικά μέσα. Από τις 

απαντήσεις προκύπτει ότι οι συμμετέχοντες της ιστοσελίδας αναγνώρισαν όλα τα στοιχεία 

αναγνωρισιμότητας των προϊόντων ή της επιχείρησης που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα. 

Επιπλέον, παρά τις διαφοροποιήσεις είναι γενικά αποδεκτή από τους συμμετέχοντες και των δύο 

ομάδων η πρακτική υιοθέτησης στοιχείων που παραπέμπουν σε διαφημίσεις στα παραδοσιακά μέσα. 

Κατά την κρίση του ερευνητή οι αντιλήψεις των συμμετοχόντων επιβεβαιώνουν τη δυνατότητα της 

ιστοσελίδας να λειτουργήσει ως μέσο για την αύξηση της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων και την 

ενίσχυση της εικόνας της μάρκας ή της επιχείρησης. Άλλωστε, αυτό αποτελεί και βασικό 

διαφημιστικό στόχο των εταιρικών ιστοσελίδων διαφήμισης. Από τις διαφορές που προέκυψαν στις 

αντιλήψεις των συμμετοχόντων των δύο ομάδων είναι φανερό ότι η ικανότητα των ιστοσελίδων 

«προβολής εικόνας» (ιστοσελίδα Α) στην άσκηση πολιτικών για την ποιότητας διαφημιστικού 

μηνύματος παρουσιάζεται μεγαλύτερη από αυτή των ιστοσελίδων ενημερωτικού χαρακτήρα 

(ιστοσελίδα Β), και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στη βαρύτητα του κριτηρίου για ιστοσελίδες 

που ανήκουν σε διαφορετική κατηγορία.  

 

Παράγοντες – Κριτήρια Πολιτικής Σχεσιακού Μάρκετινγκ 

Οι παράγοντες – κριτήρια του προτεινόμενου μοντέλου που σχετίζονται με πολιτικές σχεσιακού 

μάρκετινγκ, επιχειρούν να εκτιμήσουν την αποτελεσματικότητας της ιστοσελίδας ως προς τη 

δυνατότητα της ιστοσελίδας να αποτελέσει εργαλείο μιας «αμφίδρομης» επικοινωνίας και μέσο 

εξυπηρέτησης των επισκεπτών της ιστοσελίδας ή και των πελατών των προϊόντων που 

προβάλλονται. 

Επικοινωνία 

Ο παράγοντας – κριτήριο «επικοινωνία» εξετάζει τη δυνατότητα των εταιρικών ιστοσελίδων 

διαφήμισης να λειτουργήσουν ως κανάλια επικοινωνίας μεταξύ του κοινού και της επιχείρησης. Για 

την αξιολόγηση του κριτηρίου χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις διαστάσεις: οι επιλογές των 

συμμετοχόντων σε σχέση με τις επικοινωνιακές μεθόδους, τα επίπεδα επικοινωνίας κατά την 

επίσκεψή τους, η πρόθεση και τα κίνητρα επικοινωνίας μέσω της ιστοσελίδας. Παρά το γεγονός ότι 
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και για τις δύο ιστοσελίδες είναι χαμηλά τα ποσοστά επικοινωνίας των συμμετοχόντων στην 

συγκεκριμένη ιστοσελίδα, είναι φανερό από τις αντιλήψεις τους σε σχέση με τις υπόλοιπες 

διαστάσεις του κριτηρίου ότι αυτό είναι αποτέλεσμα της έλλειψης συγκεκριμένων κινήτρων της 

επίσκεψής τους. Για τους συμμετέχοντες ανεξάρτητα από την ιστοσελίδα στην οποία πλοηγήθηκαν, 

η τάση για επικοινωνία με την επιχείρηση μέσω της ιστοσελίδας, παρουσιάζεται σε υψηλά επίπεδα 

και επιπλέον οι απαιτήσεις τους σε σχέση με τις επικοινωνιακές μεθόδους αναφέρονται σε μεθόδους 

που θα παρέχονται στην ιστοσελίδα και όχι σε παραδοσιακές μορφές επικοινωνίας (τηλέφωνο). Οι 

διαφοροποιήσεις μεταξύ των συμμετοχόντων των δύο ομάδων αναφέρονται στα κίνητρα 

επικοινωνίας και στη σημαντικότητα των παρεχόμενων μέσων επικοινωνίας στη διαμόρφωση της 

άποψής τους για την ιστοσελίδα. Όσον αφορά στους συμμετέχοντες που πλοηγήθηκαν στην 

ιστοσελίδα Α, βασικό κίνητρο επικοινωνίας αποτελεί η διάθεσή τους να δηλώσουν την άποψη τους 

για την ιστοσελίδα, τα προϊόντα και την επιχείρηση στο προσωπικό της επιχείρησης. Επιπλέον, δε 

συμπεριλαμβάνουν τις επικοινωνιακές δυνατότητες που παρέχει η επιχείρηση στην ιστοσελίδα της 

ως σημαντικό κριτήριο διαμόρφωσης της άποψής τους για την ιστοσελίδα. Αντίθετα, για τους 

ερωτηθέντες για την ιστοσελίδα Β, σημαντικό κίνητρο επικοινωνίας αποτελεί η άντληση επιπλέον 

πληροφοριών και το είδος της επικοινωνίας που παρέχεται αποτελεί σημαντικό παράγοντα 

διαμόρφωσης της άποψης τους για τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα και για κάθε εταιρική ιστοσελίδα. 

Τα ευρήματα της έρευνας επιβεβαιώνουν την τάση του κοινού να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα ως 

μέσο για άμεση και διαπροσωπική επικοινωνία με το προσωπικό της επιχείρησης και υποδηλώνουν 

ότι τα επίπεδα επικοινωνίας του κοινού σε μια ιστοσελίδα αποτελούν δείγμα αποτελεσματικής 

λειτουργίας για την ιστοσελίδα. Η σημαντικότητα του συγκεκριμένου κριτηρίου φαίνεται ότι 

βαραίνει περισσότερο τις ιστοσελίδες ενημερωτικού χαρακτήρα. 

Επανατροφοδότηση 

Για την εκτίμηση και αξιολόγηση του παράγοντα-κριτηρίου της «επανατροφοδότησης» 

χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις διαστάσεις: τα επίπεδα επανατροφοδότησης των συμμετοχόντων σε 

εταιρικές ιστοσελίδες (βάσει της μέχρι τώρα εμπειρίας τους), η πρόθεση για επανατροφοδότηση, 

καθώς και οι απαιτήσεις τους σε σχέση συγκεκριμένες πρακτικές που χρησιμοποιούν οι εταιρικές 

ιστοσελίδες διαφήμισης. Είναι ενθαρρυντικό ότι οι συμμετέχοντες και των δύο ομάδων 

παρουσιάζουν τάση επανατροφοδότησης σε υψηλά επίπεδα σε σχέση με τις δύο υπό εξέταση 

πρακτικές (παροχή ερωτηματολογίου και παροχή φόρμας παραπόνων). Είναι σημαντικό να ειπωθεί 

ότι φαίνεται πιο έντονη η τάση των συμμετοχόντων να μεταφέρουν στο προσωπικό της επιχείρησης 

τα παράπονα τους, σε σύγκριση με την τάση τους να συμμετέχουν σε έρευνα που πραγματοποιεί η 

επιχείρηση στα πλαίσια λειτουργίας της ιστοσελίδας με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου. Παρά το 

γεγονός ότι δεν εξετάζεται η σημαντικότητα του συγκεκριμένου κριτηρίου στη διαμόρφωση της 

άποψης των συμμετοχόντων για την ιστοσελίδα, οι απαιτήσεις των συμμετοχόντων για παροχή 
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δυνατοτήτων επανατροφοδότησης (ακόμα και όταν πρόκειται για αρνητικά σχόλια-παράπονα) 

ενδυναμώνει τη σημαντικότητα παροχής αυτής της δυνατότητας από εταιρικές ιστοσελίδες 

διαφήμισης και την αναγκαιότητα εκτίμησης της αποτελεσματικότητάς της βάσει των επιπέδων 

επανατροφοδότησης της ιστοσελίδας. Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η τάση 

επανατροφοδότησης παρουσιάζεται σε υψηλότερα ποσοστά στην ιστοσελίδα «προβολής εικόνας» 

(ιστοσελίδα Α), όπου οι συμμετέχοντες σε ένα κλίμα ευχάριστο και χαλαρό διαθέτουν το χρόνο για 

για μεταφορά των απόψεων τους για την ιστοσελίδα και τα προϊόντα και την επιχείρηση αποτελεί το 

βασικό κίνητρο επικοινωνίας. 

Εξυπηρέτηση επισκεπτών – πελατών 

Η εξυπηρέτηση επισκεπτών – πελατών εκφράζει την ικανότητα των εταιρικών διαφημιστικών 

ιστοσελίδων να λειτουργήσουν ως μέσα παροχής υπηρεσιών πριν και μετά την πώληση προϊόντων. 

Οι διαστάσεις που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση της σημαντικότητας αυτού του κριτηρίου 

ήταν οι ακόλουθες: η απόδοση της ιστοσελίδας στην αναζήτηση των πληροφοριών, η απόδοση της 

ιστοσελίδας στην επίλυση προβλημάτων πλοήγησης, η ενσωμάτωση πολιτικών πώλησης και 

επιστροφής προϊόντων. Οι συμμετέχοντες και των δύο ομάδων θεωρούν ικανοποιητική την απόδοση 

της ιστοσελίδας που πλοηγήθηκαν σε σχέση με υπηρεσίες πριν από την πώληση, με υψηλότερα τα 

ποσοστά ικανοποίησης για τους συμμετέχοντες της ιστοσελίδας Β. Αυτό που είναι σημαντικό να 

ειπωθεί είναι ότι η απόδοση της ιστοσελίδα στην παροχή υπηρεσιών πριν και μετά την πώληση, 

επηρέασε περισσότερο τους συμμετέχοντες της ιστοσελίδας Β. Επιπλέον, οι ίδιοι προτείνουν ότι η 

βελτίωση της ιστοσελίδας πρέπει να επικεντρωθεί σε πολιτικές εξυπηρέτηση επισκεπτών και 

πελατών. Όσον αφορά στις υπηρεσίες μετά την πώληση, επηρεάζουν περισσότερο τους 

συμμετέχοντες της ιστοσελίδα Β στη διαμόρφωση της άποψής τους για τις εταιρικές ιστοσελίδες. 

Συμπερασματικά, το συγκεκριμένο κριτήριο αποτελεσματικότητας βαραίνει περισσότερο τις 

ιστοσελίδες ενημερωτικού χαρακτήρα, όπου η εξυπηρέτηση επισκεπτών ανταποκρίνεται 

περισσότερο στις δραστηριότητες και ανάγκες των συμμετοχόντων. Τέλος, στις ιστοσελίδες 

«προβολής εικόνας», η εκτίμηση της αποτελεσματικής απόδοσης της ιστοσελίδας σε σχέση με το 

συγκεκριμένο κριτήριο επικεντρώνεται σε υπηρεσίες  

 

Παράγοντες – Χαρακτηριστικά μέσου 

Οι παράγοντες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη ομάδα χρησιμοποιούνται για να ελέγξουν το 

βαθμό στον οποίο στοιχεία που χαρακτηρίζουν μοναδικά τη συγκεκριμένη διαφημιστική μονάδα, 

επηρεάζουν την απόδοση της ιστοσελίδας και τη διαμόρφωση της άποψης των συμμετοχόντων για 

την ιστοσελίδα.  
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Πλοήγηση 

Η πλοήγηση αναφέρεται στον έλεγχο της απόδοσης της ιστοσελίδας σε σχέση με την οργάνωση του 

διαφημιστικού περιεχομένου με τρόπο που να διευκολύνει την πρόσβαση και την αναζήτηση των 

συγκεκριμένων πληροφοριών. Για την εκτίμηση του συγκεκριμένου παράγοντα – κριτηρίου 

χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες διαστάσεις: επίπεδα ευκολίας πλοήγησης και απαιτήσεις σε σχέση 

με τους μηχανισμούς πλοήγησης της ιστοσελίδας. Πριν γίνει αναφορά στις διαφοροποιήσεις που 

προέκυψαν στις απαιτήσεις και αντιλήψεις των συμμετοχόντων των δύο ομάδων, είναι σημαντικό να 

ειπωθεί ότι για τους συμμετέχοντες ανεξάρτητα από την ιστοσελίδα στην οποία πλοηγήθηκαν, η 

ευκολία πλοήγησης αποτελεί μια από τις βασικές συνθήκες που πρέπει να πληρεί μια εταιρική 

ιστοσελίδα, προκειμένου να διαμορφώσουν θετική άποψη για αυτή. Οι συμμετέχοντες της 

ιστοσελίδας Α παρουσιάζονται περισσότερο ικανοποιημένοι από τη απόδοση της ιστοσελίδας ως 

προς την πλοηγησιμότητά της, σε σύγκριση με τους συμμετέχοντες για την ιστοσελίδα Β. Επιπλέον, 

τα υψηλά επίπεδα ευκολίας πλοήγησης της ιστοσελίδας Α επηρέασαν σημαντικά τη διαμόρφωση  

της τελικής άποψης των συμμετοχόντων για τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Ωστόσο, είναι σημαντικό 

να ειπωθεί ότι τα χαμηλά επίπεδα ευκολίας πλοήγησης που χαρακτηρίζουν περισσότερο την 

ιστοσελίδα Β, δεν επηρέασαν σημαντικά και αρνητικά την πρόθεση επανεπισκεψιμότητας των 

συμμετοχόντων και την διαμόρφωση της άποψής τους για την ιστοσελίδα. Όσον αφορά στις 

απαιτήσεις των συμμετοχόντων των δύο ομάδων για τους μηχανισμούς πλοήγησης που 

χρησιμοποιούν οι ιστοσελίδες, είναι φανερό ότι οι συμμετέχοντες για την ιστοσελίδα ενημερωτικού 

χαρακτήρα (Β) έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις για την ύπαρξη πρακτικών και διαδικασιών που 

διευκολύνουν την αναζήτηση συγκεκριμένων πληροφοριών και την επίλυση προβλημάτων 

πλοήγησης, εξαιτίας της μεγάλης ποσότητας πληροφοριών που παρέχονται και την πολυπλοκότητα 

της ιστοσελίδας. Στο προτεινόμενο μοντέλο η πλοήγηση αποτελεί ένα κριτήριο που επηρεάζει 

σημαντικά και κυρίως θετικά την άποψη των συμμετοχόντων για τα συγκεκριμένα διαφημιστικά 

ερεθίσματα, αλλά και για τις εταιρικές ιστοσελίδες γενικότερα.  

Αισθητική – Παρουσίαση 

Η αισθητική αναφέρεται στην παρουσίαση του διαφημιστικού περιεχόμενου και στο περιβάλλον της 

ιστοσελίδας όπως διαμορφώνεται από συγκεκριμένα στοιχεία (χρώματα, οπτικοακουστικά μέσα) και 

πρακτικές (πολυμεσικές εφαρμογές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες). Προκειμένου να εκτιμηθεί το 

συγκεκριμένο κριτήριο χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες διαστάσεις: επίπεδα «ευχαρίστησης» από 

το περιβάλλον και προτιμήσεις σε σχέση με πρακτικές και στοιχεία αισθητικής / παρουσίασης. Από 

την έρευνα προέκυψε ότι για τους συμμετέχοντες της ιστοσελίδας Α τα επίπεδα «ευχαρίστησης» από 

την πλοήγηση είναι σε υψηλότερα επίπεδα, σε σύγκριση με αυτά των συμμετοχόντων για την 

ιστοσελίδα Β. Επιπλέον, το «ευχάριστο περιβάλλον» της ιστοσελίδας Α αποτελεί το βασικό 

παράγοντα διαμόρφωσης της συνολικής άποψης των συμμετοχόντων που πλοηγήθηκαν σε αυτή και 
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επηρεάζει σημαντικά την πρόθεση και τα κίνητρα επανεπισκεψιμότητάς τους. Όσον αφορά στους 

ερωτηθέντες της ιστοσελίδας ενημερωτικού χαρακτήρα (Β), τα χαμηλά επίπεδα «ευχαρίστησης» από 

την αισθητική παρουσίαση της ιστοσελίδας δεν επηρέασαν αρνητικά τη διαμόρφωση της άποψής 

τους για την ιστοσελίδα, υπογραμμίζοντας τις διαφορετικές απαιτήσεις των συμμετοχόντων των δύο 

ομάδων για την απόδοση της ιστοσελίδας στο συγκεκριμένο κριτήριο. Το παραπάνω συμπέρασμα 

ενισχύεται από τις απαντήσεις των συμμετοχόντων των δύο ομάδων σε σχέση με τις προτιμήσεις 

τους για τα στοιχεία που συμβάλλουν σημαντικά στο περιβάλλον της ιστοσελίδας επιλέγουν ως 

βασική πρακτική την ικανοποιητική παρουσίαση των πληροφοριών με το συνδυασμό εικόνων, 

αναδεικνύοντας τη σημασία που αποδίδουν στο διαφημιστικό περιεχόμενο της ιστοσελίδας. 

Αντίθετα, οι συμμετέχοντες για την ιστοσελίδα της Α επιλέγουν επιλογές που συνδέονται άμεσα με 

το αισθητικό αποτέλεσμα όπως η χρήση χρωμάτων, εικόνων, οπτικοακουστικών μέσων και άλλο. 

Συμπερασματικά, οι συμμετέχοντες των δύο ομάδων αντιλαμβάνονται διαφορετικά το περιβάλλον 

της ιστοσελίδας ως προς την αισθητική του. Διαφορετικοί παράγοντες βαραίνουν σε διαφορετικό 

βαθμό. Ωστόσο, για τις ιστοσελίδες προβολής εικόνας (ιστοσελίδα Α) το αισθητικό αποτέλεσμα 

αποτελεί σημαντικό-παράγοντα εκτίμησης της απόδοσης της ιστοσελίδας. 

Αλληλεπίδραση 

Η αλληλεπιδραστικότητα αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της Διαδικτυακής διαφήμισης. Για να 

εκτιμήσουμε το συγκεκριμένο παράγοντα στις εταιρικές διαφημιστικές ιστοσελίδας 

χρησιμοποιήσαμε τρεις εφαρμογές: τις απαιτήσεις για επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο, τις 

απαιτήσεις για ψυχαγωγικές δραστηριότητες και την πρόθεση για πρόσβαση σε επιπλέον 

πληροφορίες. Οι συμμετέχοντες των δύο ομάδων ανταποκρίθηκαν διαφορετικά στις εφαρμογές που 

επιλέχτηκαν. Για τους συμμετέχοντες της εταιρικής ιστοσελίδας Β, η αλληλεπιδραστικότητα είναι 

απαραίτητη όσον αφορά στην επικοινωνία και την πρόσβαση στην πληροφορία με τη δημιουργία 

προσωπικού λογαριασμού. Τα επίπεδα αλληλεπίδρασης για την ιστοσελίδα Β σχετίζονται κυρίως με 

πρακτικές που συνδέονται με παράγοντες σχεσιακού μάρκετινγκ όπως η επικοινωνία και η 

εξυπηρέτηση επισκεπτών. Αντίθετα, οι συμμετέχοντες για την ιστοσελίδα «προβολής εικόνας» 

συνδέουν τη διαδραστικότητα με πρακτικές που ενισχύουν τον ψυχαγωγικό χαρακτήρα της 

ιστοσελίδας όπως είναι η ενσωμάτωση παιχνιδιών, διαγωνισμών, δωματίων συνομιλιών (chat rooms) 

κ.α. Όσον αφορά στη σημαντικότητα του κριτηρίου, και αυτή διαφοροποιείται μεταξύ των 

συμμετοχόντων των δύο ομάδων. Οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες της ιστοσελίδας Α επηρέασαν 

θετικά και σημαντικά τη διαμόρφωση της άποψης των συμμετοχόντων για την ιστοσελίδα και 

καθόρισαν το βασικό κίνητρο επανεπισκεψιμότητας. Οι υπόλοιπες δύο διαστάσεις του υπό εξέταση 

κριτηρίου δεν επηρέασαν θετικά ή αρνητικά την άποψη των συμμετοχόντων της ιστοσελίδας Α. 

Αντίθετα, για τους συμμετέχοντες της ιστοσελίδας Β, η επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο επηρέασε 

τη διαμόρφωση της άποψής τους για την ιστοσελίδα και αποτελεί μια από τις βασικές συνθήκες που 
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πρέπει να πληρεί κάθε εταιρική ιστοσελίδα. Ωστόσο, ο βαθμός σημαντικότητας σε σχέση με αλλά 

κριτήρια του μοντέλου είναι χαμηλότερος και σε καμιά περίπτωση δεν επηρεάζει την πρόθεση και 

τα κριτήρια επανεπισκεψιμότητας. Συμπερασματικά, ο βαθμός σημαντικότητας του κριτηρίου και οι 

διαστάσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως μέσα εκτίμησης του συγκεκριμένου κριτηρίου, 

διαφοροποιούνται σημαντικά σε ιστοσελίδες διαφορετικής κατηγορίας, καθώς διαφέρουν σημαντικά 

οι απαιτήσεις και επιθυμίες των συμμετοχόντων ως προς τα επίπεδα και τα στοιχεία 

αλληλεπίδρασης. 

 

Δείκτες Αποτελεσματικότητας 

Οι δείκτες αποτελεσματικότητας στο προτεινόμενο μοντέλο χρησιμοποιήθηκαν για να καταγραφούν 

τα αποτελέσματα από την έκθεση των συμμετεχόντων στα δύο διαφημιστικά ερεθίσματα και να 

αναγνωρισθούν τα κριτήρια του μοντέλου που συνδέονται θετικά ή αρνητικά με τη διαμόρφωση των 

συγκεκριμένων αποτελεσμάτων.  

Στάση Απέναντι στην Ιστοσελίδα 

Για την εκτίμηση της συνολικής ανταπόκρισης των συμμετοχόντων στα συγκεκριμένα διαφημιστικά 

ερεθίσματα χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης «στάση απέναντι στην Ιστοσελίδα». Η μέτρηση του 

συγκεκριμένου δείκτη προέκυψε από τον συνυπολογισμό των ακόλουθων επικοινωνιακών 

«αποτελεσμάτων»: συνολική άποψη για την ιστοσελίδα, πρόθεση επανεπισκεψιμότητας και πρόθεση 

για διαφήμιση «από στόμα σε στόμα». Οι συμμετέχοντες που πλοηγήθηκαν στην ιστοσελίδα 

ενημερωτικού χαρακτήρα (Β) παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα θετικής ανταπόκρισης, καθώς 

διαμόρφωσαν στην πλειοψηφία τους θετική άποψη για την ιστοσελίδα, και ταυτόχρονα η πρόθεση 

επανεπισκεψιμότητας και η πρόθεση για διαφήμιση «από στόμα σε στόμα» βρίσκονται σε υψηλά 

επίπεδα. Όλοι οι συμμετέχοντες για την ιστοσελίδα προβολής εικόνας (Α) διαμόρφωσαν θετική 

άποψη για την ιστοσελίδα. Επίσης, η πρόθεση επανεπισκεψιμότητας και η πρόθεση για διαφήμιση 

«από στόμα σε στόμα» των συμμετοχόντων για την Α είναι σε υψηλά επίπεδα, αλλά πάντως 

χαμηλότερα από τα αντίστοιχα των συμμετοχόντων για την ιστοσελίδα. Αυτό σημαίνει ότι ενώ η 

ιστοσελίδα Α κατόρθωσε χάρη στον ψυχαγωγικό της χαρακτήρα να διαμορφώσει μια πολύ καλή 

πρώτη εντύπωση, η ιστοσελίδα ενημερωτικού χαρακτήρα λόγω της ικανοποιητικής της απόδοσης 

στην παρουσίαση κυρίως του διαφημιστικού της περιεχομένου, έπεισε για τη χρησιμότητά της, με 

αποτέλεσμα να διαμορφώσει ικανοποιητικά αποτελέσματα σε σχέση με την επανεπισκεψιμότητα και 

την προώθηση της ιστοσελίδας από το κοινό της. Όσον αφορά στα κριτήρια που συνδέονται θετικά 

με τη «στάση απέναντι στην ιστοσελίδα», υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις για τις δύο ομάδες 

των συμμετοχόντων. Η θετική «στάση απέναντι στην ιστοσελίδα» των συμμετοχόντων για την 

εταιρική ενημερωτική ιστοσελίδα διαφήμισης διαμορφώνεται από τον υψηλό βαθμό ενημέρωσης για 
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τα προϊόντα, από τα υψηλά επίπεδα ικανοποίησης παρουσίασης των προϊόντων, από τα επίπεδα 

«ευκολίας» της πλοήγησης, από την υψηλή πρόθεση επικοινωνίας μέσω της ιστοσελίδας. Αντίθετα, 

η θετική «στάση απέναντι στην ιστοσελίδα» για τους συμμετέχοντες της ιστοσελίδας «προβολής 

εικόνας» συνδέεται κυρίως με υψηλά επίπεδα ευκολίας πλοήγησης και με υψηλά επίπεδα 

«ευχαρίστησης» από το περιβάλλον της ιστοσελίδας. Συμπερασματικά, είναι σαφές ότι η 

σημαντικότητα των κριτηρίων στη διαμόρφωση της «στάσης απέναντι στη ιστοσελίδα» 

διαφοροποιείται σε διαφορετικές κατηγορίες ιστοσελίδων στο βαθμό που διαφοροποιούνται οι 

απαιτήσεις και ανάγκες των συμμετοχόντων. 

Στάση απέναντι στα προϊόντα 

Για να εκτιμηθεί η στάση απέναντι στα εταιρικά προϊόντα που προβάλλονται στις δύο ιστοσελίδες 

χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω δείκτες: ο βαθμός επίδρασης της άποψης για την ιστοσελίδα στην 

εικόνα των προϊόντων και η πρόθεση για αγοραστική δράση. Στόχος είναι να αναγνωρίσουμε τη 

θετική ή αρνητική σχέση μεταξύ της «στάσης απέναντι στην ιστοσελίδα» που εκφράζει τη συνολική 

εκτίμηση των συμμετοχόντων για την απόδοση της ιστοσελίδας και της συνολικής εκτίμησης των 

συμμετοχόντων για τα προϊόντα. Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι η επίσκεψη των 

συμμετοχόντων στην ιστοσελίδα και η θετική άποψη που διαμόρφωσαν για αυτή επηρέασε την 

άποψή τους για τα προϊόντα. Η επίδραση αυτή είναι πιο σημαντική για την ιστοσελίδα ενημερωτικού 

χαρακτήρα (Β). Επιπλέον, ο βαθμός ενημέρωσης για τα εταιρικά προϊόντα και τα επίπεδα 

ικανοποίησης από την παρουσίαση των προϊόντων είναι διαστάσεις που συνδέονται με το βαθμό 

επίδρασης της εικόνας της ιστοσελίδας στην εικόνα των προϊόντων. Όσον αφορά στην πρόθεση για 

αγοραστική δράση, παρουσιάζεται σε υψηλά επίπεδα για τα προϊόντα και των δύο εταιριών, με τους 

συμμετέχοντες της ιστοσελίδας «προβολής εικόνας» (Α) να δηλώνουν περισσότερο πιθανή την 

αγοραστική τους δράση στο μέλλον. Ωστόσο, σε αυτό συμβάλλει σημαντικά ότι στη συγκεκριμένη 

ιστοσελίδα προβάλλονται προϊόντα ευκολίας για τα οποία η αγοραστική απόφαση λαμβάνεται πιο 

εύκολα σε σύγκριση με τα προϊόντα επιλογής που προβάλλονται στην ιστοσελίδα ενημερωτικού 

χαρακτήρα. Είναι επίσης σημαντικό να ειπωθεί ότι η εικόνα των συμμετοχόντων για τα εταιρικά 

προϊόντα δεν επηρεάζει την πρόθεση για αγορά των προϊόντων. Συμμετέχοντες που δήλωσαν ότι δεν 

επηρεάστηκαν θετικά από την απόδοση της ιστοσελίδας ως προς την άποψή τους για τα εταιρικά 

προϊόντα, δηλώνουν ότι θα αγοράσουν τα προϊόντα. Συμπερασματικά, η εικόνα της ιστοσελίδας 

επηρεάζει την εικόνα των προϊόντων που προβάλλονται σε αυτή και την αγοραστική πρόθεση των 

συμμετοχόντων.  

Στάση απέναντι στην επιχείρηση 

Η στάση απέναντι στην επιχείρηση εκφράζει την άποψη (θετική ή αρνητική) που έχει διαμορφώσει 

το κοινό για την επιχείρηση. Στο προτεινόμενο μοντέλο για να εκτιμήσουμε τη στάση των 

συμμετοχόντων απέναντι στην ιστοσελίδα χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθοι δείκτες: οι αντιλήψεις 
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των συμμετοχόντων για το βαθμό ανταπόκρισης της ιστοσελίδας στην εικόνα της επιχείρησης και ο 

βαθμός επίδρασης της άποψης που διαμόρφωσαν για την ιστοσελίδα στην εικόνα της επιχείρησης. 

Συνολικά, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η απόδοση και εικόνα της ιστοσελίδας επηρέασε την άποψη 

των συμμετοχόντων για την επιχείρηση. Επιπλέον, η πλειοψηφία των συμμετοχόντων κρίνουν ότι 

κάθε μια από τις επιχειρήσεις έχει αναπτύξει μια ιστοσελίδα που ανταποκρίνεται θετικά στη φήμη 

της. Όσον αφορά στις διαφοροποιήσεις που προέκυψαν από την ανάλυση των απαντήσεων των 

συμμετοχόντων των δύο ομάδων, η ιστοσελίδα «προβολής εικόνας» παρουσιάζει μεγαλύτερο βαθμό 

ανταπόκρισης στη φήμη της εταιρίας και επηρέασε σε σημαντικότερο βαθμό την άποψη των 

ερωτηθέντων για την επιχείρηση. Όσον αφορά στους παράγοντες που επηρέασαν θετικά την εικόνα 

της επιχείρησης, αναφέρονται (κυρίως για την ιστοσελίδα «προβολής και εικόνας») στα επίπεδα 

ικανοποίησης των συμμετοχόντων από την απόδοση της ιστοσελίδας σε όρους πλοηγησιμότητας και 

αισθητικής. Για την ιστοσελίδα ενημερωτικού χαρακτήρα, τα χαμηλότερα επίπεδα ικανοποίησης σε 

σχέση με την ευκολία πλοήγησης και την ευχαρίστηση ως αποτέλεσμα της αισθητικής και 

παρουσίασης της ιστοσελίδας επηρέασαν την άποψή τους κυρίως για το βαθμό ανταπόκρισης της 

ιστοσελίδας στην εικόνα της επιχείρησης. Ωστόσο, δεν επηρέασαν αρνητικά την εικόνα της 

επιχείρησης. Συμπερασματικά, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η εικόνα της επιχείρησης διαμορφώνει 

απαιτήσεις για την απόδοση και λειτουργία της ιστοσελίδας και η εικόνας της ιστοσελίδας επηρεάζει 

τις αντιλήψεις των συμμετοχόντων για την εικόνα της επιχείρησης. 

 

7.5 Περιορισμοί 

Παρά το γεγονός ότι δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στον έλεγχο διαδικασιών ή στοιχείων, που θα 

επηρέαζαν τα επίπεδα εγκυρότητας των αποτελεσμάτων της ερευνητικής εφαρμογής του 

προτεινόμενου μοντέλου, είναι σημαντικό να επισημανθούν ορισμένα σημεία που περιορίζουν την 

ερμηνεία των αποτελεσμάτων και την εξαγωγή γενικών ευρημάτων.  

• Συνθήκες πλοήγησης των συμμετοχόντων 

Η πλοήγηση των συμμετοχόντων στις εταιρικές διαφημιστικές ιστοσελίδες που χρησιμοποιήθηκαν 

ως διαφημιστικά ερεθίσματα έγινε κάτω από «ιδανικές»συνθήκες, όσον αφορά στην ταχύτητα 

πρόσβασης στο Διαδίκτυο και στις προδιαγραφές των ηλεκτρονικών υπολογιστών που 

χρησιμοποιήθηκαν. Αυτό επέτρεψε την ικανοποιητική απόδοση των πολυμεσικών εφαρμογών που 

περιλαμβάνονταν στις ιστοσελίδες και την ταχύτατη απόκριση των τελευταίων στις επιλογές των 

συμμετοχόντων κατά τη σύντομη επίσκεψή τους. Επομένως, οι συμμετέχοντες δεν αντιμετώπισαν 

ουσιαστικά προβλήματα πλοήγησης, γεγονός που επηρέασε θετικά το βαθμό ικανοποίησής τους σε 

σχέση με τη λειτουργία των ιστοσελίδων. Χαμηλότερες ταχύτητες πρόσβασής στο Διαδίκτυο, όπως 

οι συνδέσεις με modem μέσω τηλεφωνικής αναλογική ή ISDN γραμμής που χρησιμοποιεί ή 
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πλειοψηφία των νοικοκυριών στην Ελλάδα (ΕΣΥ, 2005), θα οδηγούσαν σε χαμηλότερες ταχύτητες 

απόκρισης των ιστοσελίδων, που όπως προκύπτει από έρευνες επηρεάζουν αρνητικά τη στάση των 

χρηστών απέναντι στην ιστοσελίδα (McMillan & Hwang, 2002). 

• Επιλογή Δείγματος 

Όσον αφορά στην επιλογή του δείγματος, είναι φανερό ότι το μέγεθός του δεν επιτρέπει την 

γενίκευση των αποτελεσμάτων, καθώς δεν είναι αντιπροσωπευτικό του πλήθους των χρηστών του 

Διαδικτύου στην Ελλάδα και των χρηστών εταιρικών ιστοσελίδων διαφημιστικού περιεχομένου. 

Επιπλέον, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι το δείγμα των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών 

του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής δεν είναι αντιπροσωπευτικό, στο βαθμό που δεν 

περιλαμβάνονται σε αυτό φοιτητές με διαφορετικά επίπεδα εμπειρίας και χρήσης Διαδικτύου. 

Ωστόσο, είναι σημαντικό το γεγονός ότι τα βασικά χαρακτηριστικά του δείγματος που τελικά 

επιλέχτηκε (και κυρίως αυτά των μεταπτυχιακών φοιτητών) περιγράφουν σε σημαντικό βαθμό το 

προφίλ του μέσου χρήστη Διαδικτύου στην Ελλάδα.  

Η επιλογή και χρήση μόνο δύο διαφημιστικών «ερεθισμάτων» περιορίζει τη γενίκευση των 

ευρημάτων σε διαφημιστικές ιστοσελίδες επιχειρήσεων με προϊόντα ή υπηρεσίες που ανήκουν σε 

άλλες κατηγορίες. Ωστόσο, η επιλογή δύο ιστοσελίδων διαφημιστικού περιεχομένου 

αντιπροσωπευτικών για προϊόντα ευρείας κατανάλωσης και προϊόντα επιλογής ενδυναμώνει τα 

ευρήματα της ερευνητικής εφαρμογής. Σε μελλοντικές έρευνες, η χρήση ενός μεγαλύτερου 

δείγματος ερεθισμάτων θα επιτρέψει τον έλεγχο και τη δυνατότητα μιας γενικευμένης υιοθέτησης 

του προτεινόμενου μοντέλου μέτρησης αποτελεσματικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις 

διαφοροποιήσεις που προέκυψαν από την εφαρμογή του σε εταιρικές ιστοσελίδες διαφήμισης και 

προβολής.  

• Επιλογή Εταιρικών Διαφημιστικών Ιστοσελίδων 

Όσον αφορά στα κριτήρια που περιλαμβάνονται στο προτεινόμενο μοντέλο, η σημαντικότητα και 

βαρύτητά τους στη διαμόρφωση των διαφημιστικών αποτελεσμάτων είναι σε άμεση συνάρτηση με 

τις συγκεκριμένες διαστάσεις και τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυσή και εκτίμησή 

τους. Είναι πιθανό, η χρήση διαφορετικών διαστάσεων ή ο συνυπολογισμός άλλων παραγόντων για 

την εκτίμησή τους να επηρέαζε τα αποτελέσματα της εφαρμογής του μοντέλου. Ωστόσο, είναι στην 

κρίση του ερευνητή ότι οι διαφοροποιήσεις θα ήταν ελάχιστες σε σχέση με τα τελικά ευρήματα της 

συγκεκριμένης έρευνας. 

• Προσεγγίσεις Μέτρησης Δεικτών 

Τέλος, η έρευνα θα μπορούσε να περιοριστεί από τον τρόπο μέτρησης των δεικτών 

αποτελεσματικότητας που περιλαμβάνονται στο μοντέλο. Για παράδειγμα ο δείκτης «στάση 

απέναντι στην ιστοσελίδα» έχει αναπτυχθεί και χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν και από άλλους 
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ερευνητές όπως οι Chen & Wells (1999, 2002) και Bruner & Kumar (2000), οι οποίοι 

χρησιμοποίησαν διαφορετικές προσεγγίσεις μέτρησης. 

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την πρώτη ερευνητική μορφή του μοντέλου θα οδηγήσουν 

σε τροποποιήσεις και βελτιώσεις σε μελλοντικές ερευνητικές προσπάθειες, όπως για παράδειγμα η 

ενσωμάτωση στο προτεινόμενο μοντέλο βαρύτητας και στάθμισης συγκεκριμένων κριτηρίων. 
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8.1 Ανακεφαλαίωση θεωρητικής και ερευνητική προσέγγισης 

Η μέτρηση αποτελεσματικότητας αποτελεί ένα διαχρονικό πρόβλημα μάρκετινγκ και αντικείμενο 

εκτεταμένης συζήτησης, και έρευνας. Μια γενική εννοιολογική προσέγγιση της 

αποτελεσματικότητας της διαφήμισης αναφέρεται στην εκτίμηση του βαθμού και επίπεδου επίτευξης 

των διαφημιστικών στόχων που έχει θέσει η επιχείρηση στα πλαίσια εφαρμογής ενός συγκεκριμένου 

προγράμματος προβολής. Στην παραδοσιακή διαφήμιση διακρίνονται δύο βασικές ερευνητικές 

προσεγγίσεις του προβλήματος. Για τους πρακτικούς του χώρου, η διαφήμιση αποτελεί 

συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα και η μέτρηση αποτελεσματικότητας πρέπει να αφορά 

στην εκτίμηση ποσοτικών αποτελεσμάτων σε σχέση με τις πωλήσεις και την αναγνωρισιμότητα των 

προϊόντων. Οι έρευνες των πρακτικών οδήγησαν στην ανάπτυξη ποσοτικών δεικτών όπως είναι η 

«προσέγγιση κοινού» (audience reach), η «συχνότητα» (frequency), το «κόστος ανά χιλιάδα» (cost 

per mile) κ.α. Η ακαδημαϊκή κοινότητα αντιλαμβάνεται τη διαφήμιση ως επικοινωνιακή διαδικασία 
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και κατευθύνει τη μέτρηση αποτελεσματικότητας στην εκτίμηση του αντίκτυπου και της επίδρασης 

της διαφήμισης στην καταναλωτική συμπεριφορά. Οι έρευνες των ακαδημαϊκών οδήγησαν στην 

ανάπτυξη των μοντέλων μέτρησης αποτελεσματικότητας, τα οποία περιγράφουν ένα θεωρητικό 

πλαίσιο της λειτουργίας της διαφήμισης με την αναγνώριση και μελέτη ποιοτικών παραγόντων που 

επηρεάζουν την επικοινωνιακή διαδικασία και την αναπαράσταση των ενδιάμεσων και τελικών 

αποτελεσμάτων της διαφήμισης όπως είναι η στάση απέναντι στη διαφήμιση, η στάση απέναντι στο 

προϊόν, η βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης, η αγοραστική πρόθεση. Στη βιβλιογραφία 

επικράτησαν τα «μοντέλα ιεραρχίας αποτελεσμάτων», η βασική αντίληψη των οποίων αναγνωρίζει 

ότι ο καταναλωτής κατά τη διάρκεια της επαναλαμβανόμενης έκθεσής του στη διαφήμιση περνά από 

διάφορα στάδια ξεκινώντας από την αναγνώριση των προϊόντων και καταλήγοντας στην απόφαση 

για αγοραστική δράση. Ωστόσο, τα νεότερα μοντέλα μέτρησης αποτελεσματικότητας αμφισβητούν 

τη θεωρία της «ιεραρχίας αποτελεσμάτων» υποστηρίζοντας ότι ένα μοντέλο αυτής της προσέγγισης 

δε μπορεί να εκφράσει τις καταστάσεις που διαμορφώνονται στην αγορά από τις επικοινωνιακές 

προσεγγίσεις και διαδικασίες. 

Η αναφορά στην έρευνα με αντικείμενο τη μέτρηση αποτελεσματικότητας στην παραδοσιακή 

διαφήμιση υπήρξε απαραίτητη στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, καθώς οι πρώτες ερευνητικές 

προσπάθειες στη μέτρηση αποτελεσματικότητας εταιρικών διαφημιστικών ιστοσελίδων υιοθέτησαν 

το θεωρητικό πλαίσιο ή δανείστηκαν παράγοντες-κριτήρια και δείκτες αποτελεσματικότητας των 

παραδοσιακών μοντέλων. Η πρακτική αυτή οδήγησε σε σημαντικά ευρήματα. Ωστόσο, η σημασία 

της συνδρομής της έγκειται στη διαπίστωση της ανάγκης για διαφοροποίηση και στην ανάπτυξη 

ενός νέου θεωρητικού πλαισίου που θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες και δυνατότητες του 

μέσου (Διαδικτύου), τον ενεργό ρόλο του κοινού-στόχου κατά τη διάρκεια της έκθεσής του στη 

διαφήμιση και τέλος τη διαφορετικότητα των εταιρικών ιστοσελίδων ως μέσα μετάδοσης 

διαφημιστικού περιεχομένου σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μορφές διαφήμισης.  

Από τη μελέτη της μέχρι τώρα διεθνούς βιβλιογραφίας προκύπτουν τρεις βασικές προσεγγίσεις με 

αντικείμενο τη μέτρηση αποτελεσματικότητας εταιρικών ιστοσελίδων διαφήμισης: η ανάπτυξη 

μοντέλων μέτρησης βάσει των αποτελεσμάτων της διαφήμισης, η αξιολόγηση της λειτουργίας της 

ιστοσελίδας βάσει κανόνων χρηστικότητας, χρησιμότητας και αποδοτικότητας και η ανάπτυξη 

ποσοτικών δεικτών που καταγράφουν πόσοι, ποιοι, πότε και πόσο πλοηγήθηκαν στην ιστοσελίδα.  

Τα μοντέλα μέτρησης αποτελεσματικότητας εταιρικών ιστοσελίδων διαφήμισης οδήγησαν στον 

προσδιορισμό παραγόντων και στην αναγνώριση δεικτών αποτελεσματικότητας που δεν 

διαπραγματεύονται στην παραδοσιακή διαφήμιση, αναπαριστάνουν πιστότερα τη λειτουργία της 

συγκεκριμένης διαφημιστικής μονάδας και βασίζονται στις αντιλήψεις και απαιτήσεις που 

χαρακτηρίζουν την καταναλωτική συμπεριφορά του κοινού του Διαδικτύου. Στη βιβλιογραφία 
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καταγράφονται δύο βασικές κατευθύνσεις στην ανάπτυξη συγκεκριμένων μοντέλων. Η πρώτη 

επικεντρώνεται στον έλεγχο παραγόντων που ελέγχουν την αποτελεσματικότητα των εταιρικών 

ιστοσελίδων διαφήμισης ως προς τη μετάδοση διαφημιστικού περιεχομένου και την ικανοποίηση 

του κοινού για ψυχαγωγία. Η δεύτερη υιοθετεί την πρακτική απομόνωσης παραγόντων που 

σχετίζονται αποκλειστικά με το μέσο όπως είναι η αλληλεπιδραστικότητα, η πλοηγησιμότητα κ.α. με 

σκοπό την αναγνώριση της συμμετοχής στους στη διαμόρφωση αποτελεσμάτων της διαφήμισης 

μέσα από τη μελέτη της ανταπόκρισης του κοινού στους υπό μελέτη παράγοντες. 

Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου μοντέλου μέτρησης 

αποτελεσματικότητας εταιρικών ιστοσελίδων διαφήμισης που θα βασίζεται σε μια νέα θεωρητική 

προσέγγιση λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα των προϋπαρχόντων μοντέλων που καταγράφονται ση 

βιβλιογραφία.  

Συγκεκριμένα, η ανάπτυξη του προτεινόμενου μοντέλου βασίζεται σε έναν επαναπροσδιορισμό της 

λειτουργίας των εταιρικών ιστοσελίδων διαφήμισης, αναγνωρίζοντας ότι στη σημερινή τους μορφή 

δεν αποτελούν απλά μέσα μετάδοσης διαφημιστικού περιεχομένου, αλλά ολοκληρωμένα εργαλεία 

σχεσιακού Μάρκετινγκ. Το προτεινόμενο μοντέλο περιλαμβάνει: 

• παράγοντες όπως είναι το διαφημιστικό περιεχόμενο και η ποιότητα διαφημιστικού 

μηνύματος που επιχειρούν να ελέγξουν την απόδοση της ιστοσελίδας σε σχέση με 

διαφημιστικούς στόχους,  

• παράγοντες για την εκτίμηση της απόδοσης της ιστοσελίδας σε σχέση με στόχους σχεσιακού 

μάρκετινγκ όπως είναι η επικοινωνία, η επανατροφοδότηση και η εξυπηρέτηση επισκεπτών / 

πελατών, 

• παράγοντες που προέκυψαν από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μέσου και επηρεάζουν την 

απόδοση της ιστοσελίδας σε σχέση με τους στόχους διαφήμισης και μάρκετινγκ όπως είναι η 

πλοήγηση, η αλληλεπίδραση και η αισθητική. 

Η εμπειρική εφαρμογή του μοντέλου με την πραγματοποίηση πρωτογενούς έρευνας σε δείγμα 160 

προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, είχε ως 

βασικό στόχο να καταγράψει τις αντιλήψεις και απαιτήσεις των συμμετοχόντων σε σχέση με τους 

παράγοντες - κριτήρια του προτεινόμενου μοντέλου και να προσδιορίσει αν και σε ποιο βαθμό 

συμβάλλουν στη διαμόρφωση συγκεκριμένων αποτελεσμάτων διαφήμισης όπως είναι η στάση 

απέναντι στην ιστοσελίδα, η στάση απέναντι στα προϊόντα και η στάση απέναντι στην επιχείρηση. 

Το προτεινόμενο μοντέλο εφαρμόστηκε σε δύο ιστοσελίδες αντιπροσωπευτικές των βασικών 

κατηγοριών εταιρικών ιστοσελίδων διαφήμισης και οδήγησε σε σημαντικά ευρήματα γενικά για τη 
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συμπεριφορά των συμμετοχόντων στα πλαίσια επίσκεψής τους σε εταιρικές διαφημιστικές 

ιστοσελίδας και ειδικά για τον έλεγχο του μοντέλου. 

 

8.2 Συμπεράσματα 

Οι έρευνες για το κοινό του Διαδικτύου στην Ελλάδα βασίζονται κυρίως στην αναγνώριση των 

δημογραφικών του χαρακτηριστικών και στην καταγραφή των συνηθειών τους σε σχέση με τη 

χρήση υπηρεσιών του Διαδικτύου και των ιστοσελίδων. Η πρωτογενής έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής συνέβαλε στην ανάλυση της 

συμπεριφοράς των συμμετοχόντων όσον αφορά στη χρήση εταιρικών ιστοσελίδων διαφήμισης και 

στον έλεγχο της εγκυρότητας του προτεινόμενου μοντέλου. 

Η συμπεριφορά των συμμετοχόντων στα πλαίσια της επίσκεψής τους στις δύο ιστοσελίδες 

επιβεβαίωσε το πολύ καλό επίπεδο χρήσης ιστοσελίδων αυτής της μορφής από τη μεριά τους. Οι 

συμμετέχοντες παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά όσον αφορά στην έκθεση τους στα 

συγκεκριμένα διαφημιστικά ερεθίσματα, καθώς και στις απαιτήσεις και προτιμήσεις τους για τις 

πρακτικές και πολιτικές που υιοθετούνται από τις εταιρίες και διαμορφώνουν την λειτουργία και το 

περιβάλλον της ιστοσελίδας. Επιπλέον, επιβεβαιώνονται ευρήματα άλλων ερευνών για την απόκριση 

του κοινού σε ιστοσελίδες διαφήμισης, σύμφωνα με τις οποίες η συμπεριφορά του κοινού εξαρτάται 

από την κατηγορία του προϊόντος που προβάλλονται σε αυτή, από το βαθμό συμμετοχής του κοινού 

(involvement) στην κατηγορία του προϊόντος και από την στρατηγική διαφημιστικού μηνύματος 

(ενημερωτικού ή ψυχαγωγικού χαρακτήρα) που επιλέγει να εφαρμόσει η επιχείρηση. 

Σχετικά με το προτεινόμενο μοντέλο, η ανάλυση των απαιτήσεων και των αντιλήψεων των 

συμμετοχόντων σε σχέση με τους παράγοντες – κριτήρια επιβεβαιώνει την εγκυρότητα επιλογής των 

κριτηρίων. Για κάθε κριτήριο χρησιμοποιήθηκαν διαστάσεις, στοιχεία και πρακτικές που 

διαμορφώνουν τη χρήση και λειτουργία του κάθε ένα ξεχωριστά. Η ανταπόκριση του κοινού σε κάθε 

μια από τις διαστάσεις υποδηλώνει τη συνεισφορά του κριτηρίου στη διαμόρφωση των 

αποτελεσμάτων βάσει στόχων διαφήμισης και σχεσιακού μάρκετινγκ. 

Όσον αφορά στους παράγοντες – κριτήρια ελέγχου αποτελεσματικότητας της διαφημιστικής 

πολιτικής εταιρικών ιστοσελίδων διαφήμισης, η σημαντικότητα του «διαφημιστικού 

περιεχομένου» στην απόδοση της ιστοσελίδας αναδεικνύεται από τα υψηλά επίπεδα ενημέρωσης 

των συμμετοχόντων για τις ιστοσελίδες και από τη θετική σχέση του βαθμού ικανοποίησης από την 

παρουσίαση των προϊόντων με τη στάση των συμμετοχόντων απέναντι στην ιστοσελίδα και στα 
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προϊόντα που προβάλλονται. Η χρήση του πραράγοντα - κριτηρίου «ποιότητα του διαφημιστικού 

μηνύματος» για έλεγχο της ικανότητας της ιστοσελίδας να μεταδώσει αποτελεσματικά το 

διαφημιστικό μήνυμα του προγράμματος προβολής της επιχείρησης επιβεβαιώνεται από τη θετική 

στάση των συμμετοχόντων απέναντι σε πρακτικές και πολιτικές που εξυπηρετούν είτε την ενίσχυση 

της αναγνωρισιμότητας της μάρκας και είτε την ενδυνάμωση του διαφημιστικού μηνύματος με την 

υιοθέτηση στοιχείων των παραδοσιακών διαφημίσεων των προϊόντων.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν τη βασική αντίληψη του μοντέλου που θέλει 

διαδικασίες και δραστηριότητες που σχετίζονται με στόχους σχεσιακού μάρκετινγκ να επηρεάζουν 

τη διαμόρφωση των δεικτών αποτελεσματικότητας. Οι υψηλές προθέσεις επικοινωνίας και 

επανατροφοδότησης από την πλευρά των συμμετοχόντων ενισχύουν την άποψη για υιοθέτηση των 

επιπέδων επικοινωνίας και επανατροφοδότησης ως κριτήρια αποτελεσματικότητας εταιρικών 

ιστοσελίδων διαφήμισης. Επιπλέον, συγκεκριμένες διαστάσεις που χρησιμοποιήθηκαν για την 

εκτίμηση του παράγοντα – κριτηρίου εξυπηρέτηση επισκεπτών βάσει των αντιλήψεων του κοινού 

αποτελούν σημαντικοί παράγοντες διαμόρφωσης της άποψής τους για την ιστοσελίδα. 

Οι εταιρικές ιστοσελίδες διαφήμισης αποτελούν τις σημαντικότερες εφαρμογές πλοηγησιμότητας, 

αλληλεπιδραστικότητας και αισθητικής σε πληρότητα και πολυπλοκότητα σε σύγκριση με τις 

υπόλοιπες μορφές Διαδικτυακής διαφήμισης. Σύμφωνα με τα ευρήματα παλαιότερων εφαρμογών οι 

συγκεκριμένοι παράγοντες που αποτελούν ιδιαίτερα και μοναδικά χαρακτηριστικά της 

συγκεκριμένης μορφής διαφήμισης, συνδράμουν σημαντικά στην αποδοτική λειτουργία της 

διαφήμισης. Τα αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας της παρούσας διατριβής κατέδειξαν τη 

συνεισφορά τους στην αποτελεσματικότητα της διαφήμισης μέσα από τις επιδράσεις των 

συγκεκριμένων παραγόντων στη «στάση απέναντι στην ιστοσελίδα» και συγκεκριμένα στις 

προθέσεις και τα κίνητρα επανεπισκεψιμότητας. 

Τέλος, οι σημαντικές διαφοροποιήσεις που καταγράφηκαν στη συμπεριφορά, τις αντιλήψεις και τις 

απαιτήσεις των συμμετοχόντων που πλοηγήθηκαν στην ιστοσελίδα «ενημερωτικού χαρακτήρα» και 

των συμμετοχόντων της ιστοσελίδας «προβολής εικόνας» κατέδειξαν διαφορετικά επίπεδα 

επίδρασης και διαφορετικό βαθμό συνεισφοράς των παραγόντων – κριτηρίων στη διαμόρφωση των 

επιθυμητών αποτελεσμάτων διαφήμισης. Τα συγκεκριμένα ευρήματα θα συνδράμουν στη 

βελτιστοποίηση του προτεινόμενου μοντέλου με σκοπό να δημιουργηθούν δύο διαφορετικές 

προσεγγίσεις που θα ανταποκρίνονται πιστότερα στους στόχους διαφήμισης και προβολής 

ιστοσελίδων των δύο βασικών κατηγοριών εταιρικών ιστοσελίδων αυτής της μορφής. 
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8.3 Μελλοντική Έρευνα 

Η εξέλιξη του Διαδικτύου σε βασική πηγή ενημέρωσης, σε σημαντικό κανάλι επικοινωνίας και σε 

νέο μέσο ψυχαγωγίας για ένα μεγάλο κομμάτι του παγκόσμιου πληθυσμού τείνει να καταργήσει το 

συμπληρωματικό ρόλο που κατέχει σήμερα η Διαδικτυακή διαφήμιση στο πρόγραμμα προβολής των 

σύγχρονων επιχειρήσεων σε σχέση με τις παραδοσιακές μορφές διαφήμισης. Οι εταιρικές 

ιστοσελίδες διαφήμισης εξελίσσονται σε βασικά εργαλεία άσκησης πολιτικών προβολής, προώθησης 

και μάρκετινγκ (Kiani, 1998; Azzone et al, 2000; Hou & Rego, 2000; Hollis, 2005). Επιπλέον, 

αποτελούν την πιο αποδεκτή μορφή διαφήμισης από το κοινό σε σύγκριση με τις υπόλοιπες μορφές 

Διαδικτυακής και παραδοσιακής διαφήμισης που θεωρούνται περισσότερο «ενοχλητικές» (Zhou & 

Bao,2002; Cho & Cheon, 2004).Η πολύπλευρη και πολύπλοκη λειτουργία τους οδηγεί στην ολοένα 

και περισσότερη  εξειδίκευση των πεδίων έρευνας. Η χρήση προηγμένων τεχνολογιών από τους 

πρακτικούς της διαφήμισης με σκοπό είτε να διεγείρουν και τις πέντε αισθήσεις των επισκεπτών 

μιας ιστοσελίδας (όπως είναι η ενσωμάτωση κινούμενης εικόνας), είτε να εξατομικεύσουν την 

εξυπηρέτηση των επισκεπτών όπως είναι η χρήση διαδραστικής κίνησης (διαμόρφωση φωνητικών 

χαρακτήρων – spokes-characters) θα αυξήσει τις απαιτήσεις των χρηστών του Διαδικτύου σε σχέση 

με την ποιότητα της παρουσίασης του διαφημιστικού περιεχομένου και των παρεχόμενων υπηρεσιών 

μέσω της ιστοσελίδας (Hwang & McMillan, 2003; Phillips & Lee, 2005). Η Διαδικτυακή διαφήμιση 

θα αποτελέσει ίσως το δεύτερο σε ανταγωνισμό πεδίο επιχειρηματικής δράσης μετά το ηλεκτρονικό 

επιχειρείν.  

Οι ποιοτικές ή ποσοτικές μετρήσεις αποτελεσματικότητας εταιρικών ιστοσελίδων διαφήμισης θα 

πρέπει να καλύψουν ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες απαιτήσεις των 

χρηστών του Διαδικτύου. Η ανάπτυξη μοντέλων μέτρησης αποτελεσματικότητας κατά κοινή 

παραδοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας θα πρέπει να επικεντρωθεί στην περαιτέρω ανάλυση της 

καταναλωτικής συμπεριφοράς των επισκεπτών εταιρικών ιστοσελίδων και στον επαναπροσδιορισμό 

της διαφημιστικής διαδικασίας που υιοθετούν οι τελευταίες (Hall, 2002). 

Η πρώτη εφαρμογή του προτεινόμενου μοντέλου δημιουργεί τις προϋποθέσεις και τις βάσεις για 

περαιτέρω έλεγχό του. Συγκεκριμένα, οι σημαντικές διαφοροποιήσεις που προέκυψαν από την 

ανταπόκριση των συμμετοχόντων στις δύο εταιρικές ιστοσελίδες διαφορετικής κατηγορίας που 

χρησιμοποιήθηκαν, συνιστούν τον έλεγχο του προτεινόμενου μοντέλου σε περισσότερες από μια 

ιστοσελίδες κάθε κατηγορίας για την καλύτερη εκτίμηση της βαρύτητας και συνεισφοράς των 

επιδρώντων παραγόντων και την ανάλυση των κριτηρίων σε διαστάσεις που συμφωνούν με τις 

απαιτήσεις και προτιμήσεις του κοινού-στόχου κάθε κατηγορίας ιστοσελίδων. Είναι πιθανόν η 

συγκεκριμένη έρευνα να οδηγήσει σε διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις του μοντέλου για τις 
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ιστοσελίδες ενημερωτικού χαρακτήρα και τις ιστοσελίδες «προβολής εικόνας», αναδεικνύοντας 

νέους παράγοντες ή επαναπροσδιορίζοντας τη βαρύτητα των υπαρχόντων κριτηρίων του μοντέλου. 

Τέλος, απώτερος ερευνητικός στόχος αποτελεί η ανάπτυξη ενός πολυκριτηρίου μοντέλου (multi-

criteria model) μέτρησης αποτελεσματικότητας εταιρικών ιστοσελίδων διαφήμισης, με 

συγκεκριμένη στάθμιση των παραγόντων-κριτηρίων του προτεινόμενου μοντέλου και την υιοθέτηση 

ενός συνολικού δείκτη αποτελεσματικότητας, που θα λαμβάνει υπόψη την κατηγορία του προϊόντος, 

τη στρατηγική διαφημιστικού μηνύματος που υιοθετεί κάθε επιχείρηση και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις 

του κοινού-στόχου. Το πολυκριτήριο μοντέλο θα λειτουργεί ως Σύστημα Στήριξης Αποφάσεων για 

τους υπεύθυνους μάρκετινγκ που θα συμβάλλει στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των εταιρικών 

ιστοσελίδων διαφήμισης και στην επίτευξη των διαφημιστικών στόχων κάθε επιχείρησης. 
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Τ μ ή μ α  Ε φ α ρ μ ο σ μ έ ν η ς  Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς  
 
 
 

    

Η ανάπτυξη και λειτουργία εταιρικών ιστοσελίδων , τα τελευταία τέσσερα χρόνια, αυξάνονται 

με γεωμετρικό ρυθμό. Στις μέρες μας οι εταιρικές ιστοσελίδες αριθμούνται σε εκατοντάδες 

χιλιάδες. Ο σχεδιασμός, προγραμματισμός και η αξιολόγησής τους αποτελούν αντικείμενο 

εκτεταμένης έρευνας από τους ακαδημαϊκούς και πρακτικούς  Μάρκετινγκ καθώς μπορεί να 

αποτελέσουν ολοκληρωμένα και σημαντικά εργαλεία μάρκετινγκ  που συμβάλλουν στην 

επίτευξη συγκεκριμένων επιχειρησιακών στόχων. Η συγκεκριμένη έρευνα, στην οποία 

συμμετέχετε με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου που ακολουθεί, θα συμβάλλει στην 

ανάλυση των αντιλήψεων και απαιτήσεων του κοινού του Διαδικτύου στην Ελλάδα και την 

εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς τον τρόπο χρήσης ιστοσελίδων διαφημιστικού περιεχομένου 

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόμοιες έρευνες στον ελληνικό ακαδημαϊκό χώρο είναι ελάχιστες 

στον αριθμό. 

Οι μετέχοντες στην έρευνα καλούνται να πλοηγηθούν στην ιστοσελίδα που θα τους υποδείξει ο 

ερευνητής  για 3 έως 5 λεπτά και στη συνέχεια να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο που 

ακολουθεί. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις και ότι η 

συμβολή σας θα είναι σημαντική μόνο εάν απαντήσετε με ειλικρίνεια και προσοχή στις 

ερωτήσεις που ακολουθούν.  Οι ερωτήσεις είναι απλές ωστόσο εάν έχετε οποιαδήποτε απορία 

για το νόημα τους μπορείτε να απευθυνθείτε στον επιβλέποντα της διαδικασίας ερευνητή.  

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας και τα 10-15 λεπτά που θα 

αφιερώσετε για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.  

Σας ευχαριστούμε 

 Δρ. Μάρω Βλαχοπούλου                                                                                               Φωτεινή Πατσιούρα 

      Καθηγήτρια                                                                                                              Υποψήφια Διδάκτορας                          

                                                                                                                                                     fotpat@uom.gr 
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Παρακαλώ σημειώστε την ιστοσελίδα στην οποία πλοηγηθήκατε μετά από την 

υπόδειξη του ερευνητή: 

               www.A.gr                                  www.B.gr 

 

ΜΕΡΟΣ Α: ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 

 

Κατά τη διάρκεια της πλοήγησης σας στην ιστοσελίδα: 

Ερ.1α: Πόσο ενημερωθήκατε για τα προϊόντα της επιχείρησης;                     

                ΠΟΛΥ                                 ΛΙΓΟ                                  ΚΑΘΟΛΟΥ 

 

Ερ.1β:  Πόσο ικανοποιημένοι μείνατε από την παρουσίαση των προϊόντων;     

                ΠΟΛΥ                                 ΛΙΓΟ                                  ΚΑΘΟΛΟΥ 

 

Ερ.1γ: Τι  από τα παρακάτω συνέβαλλε περισσότερο σε αυτό; (επιλέξτε έναν από τους παρακάτω 

παράγοντες) 

                 Οι διαθέσιμες πληροφορίες 

                 Οι χρησιμοποιούμενες εικόνες και τα  γραφικά  

                 Ο συνδυασμός και των δύο 

 

Ερ.1δ: Πόσο ενημερωθήκατε για την επιχείρηση;  

                ΠΟΛΥ                                 ΛΙΓΟ                                  ΚΑΘΟΛΟΥ 

 

 

http://www.a.gr/
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Ερ.1ε: Ποια από τις παρακάτω πληροφορίες της επιχείρησης θεωρείτε ως σημαντικότερη και η 

οποία θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα; (επιλέξτε μία (1) από τις παρακάτω 

ομάδες πληροφοριών ) 

                Επιχειρησιακή δραστηριότητα και φιλοσοφία της επιχείρησης 

                 Απαραίτητες πληροφορίες για επικοινωνία με την επιχείρηση (τηλ., fax, e-mail, 

διεύθυνση κ.α) 

                  Δελτία τύπου και ανακοινώσεις για τη δραστηριότητά της 

                 Φιλανθρωπικό και οικολογικό έργο της επιχείρησης 

                 Εργοστάσια και διαδικασίες παραγωγής των προϊόντων 

                 Σημεία Πώλησης Προϊόντων         

 

Ερ.2α: Επικοινωνήσατε με την επιχείρηση κατά τη διάρκεια της πλοήγησής σας και με ποιο 

τρόπο; 

                  Μέσω e-mail 

                  Συμπληρώνοντας φόρμα επικοινωνίας που υπήρχε στην ιστοσελίδα 

                  Απαντώντας σε προσχεδιασμένα ερωτήματα της επιχείρησης (π.χ «Πείτε μας τη γνώμη 

σας για την ιστοσελίδα; κ.α) 

                  Δεν επικοινώνησα με την επιχείρηση 

 

Ερ.2β: Για ποιο λόγο επικοινωνήσατε ή ενδεχομένως θα επικοινωνούσατε στο μέλλον στα πλαίσια 

επίσκεψής  σας  στην ιστοσελίδα; (επιλέξτε τον πιο πιθανό λόγο) 

                   Προκειμένου να ζητήσετε επιπλέον πληροφορίες για τα προϊόντα  

                   Προκειμένου να ζητήσετε επιπλέον πληροφορίες για την επιχείρηση  

                   Προκειμένου να επιλύσετε προβλήματα που αντιμετωπίσατε κατά τη διάρκεια της 

πλοήγησή σας 
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                   Προκειμένου να δηλώσετε την άποψη σας για την ιστοσελίδα 

                   Προκειμένου να δηλώσετε την άποψη σας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της 

επιχείρησης      

                     Δεν σκοπεύετε να επικοινωνήσετε με την επιχείρηση μέσω της ιστοσελίδας 

 

Ερ.2γ: Ποιες από τις  παρακάτω επικοινωνιακές μεθόδους θεωρείτε ότι θα πρέπει να διαθέτει 

στην ιστοσελίδα η επιχείρηση; (επιλέξτε την πιο σημαντική ) 

                 Επικοινωνία μέσω e-mail                                                                 

                 Ανακοίνωση για δυνατότητα χρήσης τηλεφώνου χωρίς χρέωση                                                                   

                  Έτοιμες Φόρμες Επικοινωνίας 

                   Επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο μέσω online συζητήσεων (chat, forum) με τους 

εκπρόσωπους της επιχείρησης 

 

Ερ.3α:  Πόσο εύκολη κρίνετε  την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα ; 

                ΠΟΛΥ                                 ΛΙΓΟ                                  ΚΑΘΟΛΟΥ 

 

Ερ.3β: Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες θεωρείτε ότι συνέβαλλε περισσότερο σε αυτό; 

(επιλέξτε τον πιο σημαντικό) 

                Η σωστή ή λάθος χρησιμοποίηση των συνδέσμων (links) 

                H αποτελεσματική ή μη αποτελεσματική μηχανή αναζήτησης (εάν υπάρχει) 

                Ο σωστός ή λάθος σχεδιασμός του βασικού μενού 

                Η σωστή ή λάθος κατηγοριοποίηση των προϊόντων 
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Ερ.3γ: Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες θεωρείτε ότι είναι ο πιο σημαντικός  για την εύκολη  

πλοήγηση στην ιστοσελίδα; (επιλέξτε τον πιο σημαντικό) 

                   Μενού  βασικών επιλογών                                                                                  

                   Μηχανή αναζήτησης 

                   Κατηγοριοποίηση Προϊόντων 

                   Frequently Asked Questions 

                   Επιλογές «Βοήθειας» επίλυσης προβλημάτων (HELP page) 

 

Ερ.4α: Αν διαθέτατε χρόνο θα συμμετείχατε σε έρευνα της επιχείρησης με τη συμπλήρωση 

ερωτηματολόγιου που παρέχεται στην ιστοσελίδα; 

                 ΝΑΙ                     ΟΧΙ 

 

Ερ.4β: Έχετε συμπληρώσει ποτέ  ερωτηματολόγια αυτής της μορφής κατά την επίσκεψή σας σε 

άλλες ιστοσελίδες; 

                 ΝΑΙ                     ΟΧΙ 

   

Ερ.4γ: Θεωρείτε ότι η συγκεκριμένη ιστοσελίδα θα πρέπει να διαθέτει «φόρμα παραπόνων» 

προκειμένου οι επισκέπτες και αγοραστές των προϊόντων να εκφράζουν προβλήματα και 

δυσκολίες που προέκυψαν από την αγορά των προϊόντων ή κατά τη διάρκεια της 

πλοήγησής τους στην ιστοσελίδα;     

                 ΝΑΙ                       ΟΧΙ 
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Ερ.4δ: Θα συμπληρώνατε ποτέ φόρμα παραπόνων σε ιστοσελίδα προκειμένου να ενημερώσετε 

την επιχείρηση για δυσκολίες και προβλήματα σε σχέση με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και 

την ιστοσελίδα της; 

                 ΝΑΙ                       ΟΧΙ 

Ερ.5α:  Πόσο «ευχάριστο» είναι το περιβάλλον της ιστοσελίδας όπως διαμορφώνεται από την 

παρουσίασή της; 

                ΠΟΛΥ                                 ΛΙΓΟ                                  ΚΑΘΟΛΟΥ 

                  

Ερ.5β: Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες θεωρείτε ότι συμβάλλει περισσότερο στην 

αισθητική παρουσίαση της ιστοσελίδας: (επιλέξτε τον πιο σημαντικό) 

                 Η επιλογή των χρωμάτων 

                  Η χρήση εικόνων και γραφικών 

                  Η χρήση πολυμεσικών εφαρμογών (ήχος και κινούμενη εικόνα – video)   

                   Ο συνδυασμός  κατάλληλων πληροφοριών και εικόνων 

 

 Ερ.6α: Ποιο από τα παρακάτω στοιχεία θεωρείτε ότι παραπέμπουν περισσότερο στο προϊόν;  

                   Το λογότυπο του προϊόντος ή της επιχείρησης 

                   Η επιλογή των χρωμάτων  

                   Η χρήση μηνυμάτων που χρησιμοποιούνται σε διαφημίσεις των προϊόντων άλλης 

μορφής (τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές, έντυπες διαφημίσεις 

                   Η επιλογή θεμάτων  

 

Ερ.6β:  Σε τι βαθμό κρίνετε ότι η ιστοσελίδα θυμίζει διαφημίσεις σε άλλα μέσα (τηλεοπτικές ή 

ραδιοφωνικές διαφημίσεις, έντυπους καταλόγους προϊόντων κ.α); 

                ΠΟΛΥ                                 ΛΙΓΟ                                  ΚΑΘΟΛΟΥ 
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Ερ.6γ: Πόσο θετικά βλέπετε αυτή την πρακτική; 

                ΠΟΛΥ                                 ΛΙΓΟ                                  ΚΑΘΟΛΟΥ 

 

Ερ.7α:  Θεωρείτε ότι η ιστοσελίδα θα πρέπει να διαθέτει επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο με 

τους υπαλλήλους της επιχείρησης μέσω εφαρμογών όπως οι online συζητήσεις (chat, 

forums); 

                 ΝΑΙ                       ΟΧΙ 

 

Ερ.7β: Πόσο απαραίτητη κρίνετε ότι είναι η ενσωμάτωση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων όπως 

online παιχνίδια, διαγωνισμοί, chat rooms για τους επισκέπτες της ιστοσελίδας; 

                ΠΟΛΥ                                 ΛΙΓΟ                                  ΚΑΘΟΛΟΥ 

 

Ερ.7γ:  Θα δημιουργούσατε προσωπικό λογαριασμό (personal account) προκειμένου να έχετε 

πρόσβαση σε συγκεκριμένο περιεχόμενο της ιστοσελίδας; 

                 ΝΑΙ                       ΟΧΙ 

 

Ερ.8α: Σε τι βαθμό θεωρείτε ότι η ιστοσελίδα διευκολύνει την αναζήτηση συγκεκριμένων 

πληροφοριών ή προϊόντων; 

                ΠΟΛΥ                                 ΛΙΓΟ                                  ΚΑΘΟΛΟΥ 

 

Ερ.8β: Πέρα από την επικοινωνία με την επιχείρηση θεωρείτε ότι μπορείτε μέσω της ιστοσελίδας 

να επιλύσετε προβλήματα ως προς την αναζήτηση πληροφοριών ή τη χρήση των 

προϊόντων; 

                 ΝΑΙ                       ΟΧΙ 
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Ερ.8γ: Θεωρείτε ότι είναι απαραίτητη η επιστροφή προϊόντων μέσω της ιστοσελίδας; 

                 ΝΑΙ                       ΟΧΙ 

 

Ερ.8δ: Είστε υπέρ της πώλησης των προϊόντων της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας; 

                 ΝΑΙ                       ΟΧΙ 

 

ΜΕΡΟΣ Β: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ / ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 

 

Ερ.9α: Η άποψη που διαμορφώσατε για την ιστοσελίδα είναι θετική; 

                 ΝΑΙ                       ΟΧΙ 

 

Ερ.9β: Στη διαμόρφωση της άποψης σας για την ιστοσελίδα ποιοι από τους παρακάτω 

παράγοντες συνέβαλλαν περισσότερο; (επιλέξτε τους δύο πιο σημαντικούς με σειρά 

προτεραιότητας, τον πιο σημαντικό στην πρώτη στήλη και δεύτερο πιο σημαντικό στη 

δεύτερη)  

 1ος 2ος 

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα   

Η παρουσίαση των προϊόντων   

Η θεματολογία της ιστοσελίδας   

Η ευκολία πλοήγησης   

Η ευκολία αναζήτησης συγκεκριμένων πληροφοριών   

Το ευχάριστο περιβάλλον   

Οι δυνατότητες επικοινωνίας με την επιχείρηση   

Οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες   
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Ερ.9γ: Ποιες από τις παρακάτω ενέργειες κρίνετε ότι είναι απαραίτητες προκειμένου να υπάρξει  

βελτίωση της ιστοσελίδας (επιλέξτε τις 2 πιο σημαντικές με σειρά προτεραιότητας, την πιο 

σημαντική στην πρώτη στήλη και την επόμενη πιο σημαντική στη δεύτερη στήλη)  

 1η 2η 

Επιπλέον πληροφορίες για την περιγραφή των 
προϊόντων 

  

Ενσωμάτωση κινούμενης εικόνας και ήχου στην 
παρουσίαση των προϊόντων 

  

Ενσωμάτωση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων 
(παιχνίδια, διαγωνισμοί , chats) 

  

 Αποτελεσματικότερη υποστήριξη πελατών (όπως 
επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο με τους υπαλλήλους, 
αποτελεσματικότερη σύγκριση προϊόντων της ίδιας 
κατηγορίας ) 

  

Ενσωμάτωση ή βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης    

Προσθήκη νέας θεματολογίας   

Δωρεάν δείγματα ή δυνατότητα δοκιμαστικής χρήσης 
προϊόντων   

  

Πώληση και επιστροφή προϊόντων μέσω της 
ιστοσελίδας 

  

 

Ερ.9δ: Ποιες από τις παρακάτω συνθήκες πρέπει να πληρεί γενικά μια ιστοσελίδα (όχι μόνο η 

συγκεκριμένη) προκειμένου να διαμορφώσετε θετική εικόνα για τη λειτουργία της; 

(επιλέξτε τις δύο πιο σημαντικές με σειρά προτεραιότητας, την πιο σημαντική στην πρώτη 

στήλη και την επόμενη πιο σημαντική στη δεύτερη)  

 1η 2η 

Ικανοποιητική παρουσίαση προϊόντων (επάρκεια 
πληροφοριών και αποτελεσματική χρήση εικόνων) 

  

Πολλαπλές δυνατότητες επικοινωνίας με την 
επιχείρηση 

  

Η δυνατότητα δήλωσης παραπόνων ή απόψεων για 
τα προϊόντα με τη χρήση έτοιμης φόρμας 

  

Η ευκολία πλοήγησης   
Το ευχάριστο περιβάλλον (καλή αισθητική και 
λειτουργικό περιβάλλον «διεπαφής» / interface) 

  

Οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες   
Χρήση εντυπωσιακών πολυμεσικών εφαρμογών 
(video, ήχος κ.α) 

  

Η επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο με την 
επιχείρηση 

  

Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης  πριν και μετά την 
πώληση προϊόντων 
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Ερ.10: Στο μέλλον θα επισκεπτόσασταν την ιστοσελίδα: (επιλέξτε τον πιο σημαντικό λόγο) 

                Προκειμένου να περάσω ευχάριστα την ώρα μου 

                Γιατί τα θέματα που διαπραγματεύεται η ιστοσελίδα είναι ενδιαφέροντα 

                Προκειμένου να αντλήσω συγκεκριμένες πληροφορίες για προϊόντα που έχω αγοράσει ή 

πρόκειται να αγοράσω 

                Προκειμένου να επικοινωνήσω με την επιχείρηση 

                 Δεν πρόκειται να επισκεφθώ την ιστοσελίδα στο μέλλον 

 

Ερ.11α: Πόσο επηρέασε την άποψη σας για τα προϊόντα η επίσκεψή της ιστοσελίδας και η 

συνολική της εικόνα;      

                ΠΟΛΥ                                 ΛΙΓΟ                                  ΚΑΘΟΛΟΥ 

 

Ερ.11β: Πόσο επηρέασε την άποψη σας για την επιχείρηση η επίσκεψή της ιστοσελίδας και η 

συνολική της εικόνα;      

                ΠΟΛΥ                                 ΛΙΓΟ                                  ΚΑΘΟΛΟΥ 

 

Ερ.11γ: Σε τι βαθμό κρίνετε ότι η ιστοσελίδα ανταποκρίνεται στη φήμη των προϊόντων και της 

επιχείρησης; 

                ΠΟΛΥ                                 ΛΙΓΟ                                  ΚΑΘΟΛΟΥ           

 

Ερ.12: Θα συνιστούσατε την ιστοσελίδα σε φίλους ή γνωστούς σας; 

                ΝΑΙ                       ΟΧΙ 
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Ερ.13: Πόσο πιθανόν είναι να αγοράσετε προϊόντα της επιχείρησης στο μέλλον; 

                ΠΟΛΥ                                 ΛΙΓΟ                                  ΚΑΘΟΛΟΥ 

 

Σας ευχαριστούμε πολύ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παράρτημα Β 
 

Πίνακες Εφαρμογής Παραγοντικής Ανάλυσης 

Αντιστοιχιών & Πίνακες Αποτελεσμάτων 
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Εφαρμογή ΠΑΑ στον Πίνακα Α 
 
 
 

  LH_1 LH_2 1α_1 1α_2 1β_1 1β_2 1δ_1 1δ_2 1δ_3 
LH_1: Εταιρική Ιστοσελίδα  
“Α” 80 0 44 36 48 32 11 38 31 

LH_2: Εταιρική Ιστοσελίδα  
“Β” 0 80 47 33 60 20 15 42 23 

1α_1: Ενημερώθηκα «πολύ» για 
τα προϊόντα της επιχείρησης 44 47 91 0 74 17 24 44 23 

1α_2:  Ενημερώθηκα «λίγο» / 
«καθόλου» για τα προϊόντα της 
επιχείρησης 

36 33 0 69 34 35 2 36 31 

1β_1: Έμεινα «πολύ» 
ικανοποιημένος / η από την 
παρουσίαση των προϊόντων 

48 60 74 34 108 0 22 59 27 

1β_2: Έμεινα «λίγο» / 
«καθόλου» ικανοποιημένος / η 
από την παρουσίαση των 
προϊόντων 

32 20 17 35 0 52 4 21 27 

1δ_1: Ενημερώθηκα «πολύ» για 
την επιχείρηση 11 15 24 2 22 4 26 0 0 

1δ_2: Ενημερώθηκα «λίγο» για 
την επιχείρηση 38 42 44 36 59 21 0 80 0 

1δ_3: Δεν ενημερώθηκα 
«καθόλου» για την επιχείρηση 31 23 23 31 27 27 0 0 54 

Πίνακας Α Πίνακας Συμπτώσεων Απόλυτων Συχνοτήτων για το βαθμό ενημέρωσης και 
ικανοποίησης σε σχέση με διαφημιστικό περιεχόμενο των ιστοσελίδων 

 

  Ποιότητα Βάρος Αδράνεια F1 COR1 CTR1 F2 COR2 CTR2

LH_1 0,402 0,125 0,032 -0,214 0,176 0,033 0,243 0,226 0,102 

LH_2 0,402 0,125 0,032 0,214 0,176 0,033 -0,24 0,226 0,102 

1α_1 0,816 0,142 0,033 0,409 0,719 0,138 0,15 0,097 0,044 

1α_2 0,816 0,108 0,044 -0,54 0,719 0,182 -0,2 0,097 0,058 

1β_1 0,763 0,169 0,025 0,327 0,731 0,105 -0,07 0,032 0,011 

1β_2 0,763 0,081 0,051 -0,68 0,731 0,217 0,142 0,032 0,023 

1δ_1 0,76 0,041 0,059 0,817 0,458 0,157 0,663 0,302 0,247 

1δ_2 0,72 0,125 0,032 0,084 0,028 0,005 -0,42 0,692 0,306 
1δ_3 0,653 0,084 0,047 -0,518 0,486 0,131 0,304 0,167 0,108 

Πίνακας 1 Παράμετροι και Συντεταγμένες των Γραμμών για τον Πίνακα Α 
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Εφαρμογή ΠΑΑ στον Πίνακα Α 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑ %ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑ ΧΑΡ. 
ΡΙΖΩΝ 

1 0,173 48,631 48,631 ************************ 

2 0,072 20,337 68,968 ********** 

3 0,055 15,475 84,443 ******** 

4 0,033 9,393 93,837 ***** 

5 0,022 6,163 100 *** 

6 0 0 100   

7 0 0 100   

8 0 0 100   

Πίνακας 2 Αδράνεια / Ποσοστό ερμηνείας / Σημαντικότητα Παραγοντικών Αξόνων για τον Πίνακα 
Α 
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Εφαρμογή ΠΑΑ στον Πίνακα Β 
  LH_1 LH_2 2β_1 2β_2 2β_3 2β_4 4α_1 4α_2 4δ_1 4δ_2 7α_1 7α_2 7γ_1 7γ_2 
LH_1: Εταιρική Ιστοσελίδα  “Α” 80 0 14 9 50 7 59 21 74 6 27 53 15 65 
LH_2: Εταιρική Ιστοσελίδα  “Β” 0 80 52 11 11 6 44 36 69 11 62 18 45 35 
2β_1: Θα επικοινωνούσα μέσω της ιστοσελίδας 
προκειμένου να ζητήσω επιπλέον πληροφορίες για τα 
προϊόντα 

14 52 66 0 0 0 43 23 58 8 50 16 42 24 

2β_2:  Θα επικοινωνούσα μέσω της ιστοσελίδας 
προκειμένου να ζητήσω επιπλέον πληροφορίες για 
την επιχείρηση ή για να επιλύσω προβλήματα 
πλοήγησης 

9 11 0 20 0 0 11 9 18 2 14 6 6 14 

2β_3: Θα επικοινωνούσα μέσω της ιστοσελίδας 
προκειμένου να δηλώσω την άποψη μου για τα 
προϊόντα ή την ιστοσελίδα 

50 11 0 0 61 0 43 18 56 5 20 41 10 51 

2β_4: Δε σκοπεύω να επικοινωνήσω με την 
επιχείρηση μέσω της ιστοσελίδας 7 6 0 0 0 13 6 7 11 2 5 8 2 11 

4α_1: Θα συμμετείχα σε έρευνα της επιχείρησης με 
τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου 59 44 43 11 43 6 103 0 94 9 53 50 41 62 

4α_2: Δε θα συμμετείχα σε έρευνα της επιχείρησης 
με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου 21 36 23 9 18 7 0 57 49 8 36 21 19 38 

4δ_1: Θα συμπλήρωνα φόρμα παραπόνων  74 69 58 18 56 11 94 49 143 0 79 64 52 91 
4δ_2: Δε θα συμπλήρωνα φόρμα παραπόνων 6 11 8 2 5 2 9 8 0 17 10 7 8 9 
7α_1: Κρίνω ότι η επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο 
είναι απαραίτητη 27 62 50 14 20 5 53 36 79 10 89 0 44 45 

7α_2: Κρίνω ότι η επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο 
δεν είναι απαραίτητη 53 18 16 6 41 8 50 21 64 7 0 71 16 55 

7γ_1: Θα δημιουργούσα προσωπικό λογαριασμό για 
επιπλέον ενημέρωση 15 45 42 6 10 2 41 19 52 8 44 16 60 0 

7γ_2: Δε θα δημιουργούσα προσωπικό λογαριασμό 
για επιπλέον ενημέρωση 65 35 24 14 51 11 62 38 91 9 45 55 0 100 

Πίνακας Β Πίνακας Συμπτώσεων Απόλυτων Συχνοτήτων για τις τάσεις, τα κίνητρα και τις απαιτήσεις των ερωτηθέντων σε σχέση με διαδικασίες και 
στοιχεία αμφίδρομης επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης της Ιστοσελίδας 



 

Εφαρμογή ΠΑΑ στον Πίνακα Β 426

Εφαρμογή ΠΑΑ στον Πίνακα Β 
 
  Ποιότητα Βάρος Αδράνεια G1 COR1 CTR1 G2 COR2 CTR2 

LH_1 0,911 0,083 0,023 -0,502 0,898 0,145 0,06 0,013 0,007 

LH_2 0,911 0,083 0,023 0,502 0,898 0,145 -0,06 0,013 0,007 

2β_1 0,859 0,069 0,025 0,535 0,776 0,136 0,175 0,083 0,049 

2β_2 0,151 0,021 0,025 0,101 0,009 0,001 -0,412 0,142 0,082 

2β_3 0,805 0,064 0,026 -0,56 0,765 0,137 0,128 0,04 0,024 

2β_4 0,404 0,014 0,027 -0,246 0,031 0,006 -0,857 0,373 0,232 

4α_1 0,673 0,107 0,011 -0,085 0,072 0,005 0,245 0,601 0,15 

4α_2 0,673 0,059 0,019 0,153 0,072 0,01 -0,443 0,601 0,272 

4δ_1 0,159 0,149 0,003 -0,033 0,053 0,001 0,046 0,106 0,008 

4δ_2 0,159 0,018 0,026 0,275 0,053 0,009 -0,391 0,106 0,063 

7α_1 0,754 0,093 0,018 0,381 0,752 0,093 -0,021 0,002 0,001 

7α_2 0,754 0,074 0,022 -0,478 0,752 0,116 0,026 0,002 0,001 

7γ_1 0,817 0,063 0,025 0,533 0,707 0,122 0,211 0,11 0,065 

7γ_2 0,817 0,104 0,015 -0,32 0,707 0,073 -0,126 0,11 0,039 

Πίνακας 3 Παράμετροι και Συντεταγμένες γραμμών & στηλώνγια τον Πίνακα Β 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑ %ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑ ΧΑΡ. ΡΙΖΩΝ 

1 0,145 50,217 50,217 ************************* 

2 0,043 14,846 65,063 ******* 

3 0,031 10,784 75,847 ***** 

4 0,025 8,574 84,422 **** 

5 0,02 6,987 91,409 *** 

6 0,012 4,046 95,454 ** 

7 0,008 2,752 98,206 * 

8 0,005 1,794 100 * 

9 0 0 100   

10 0 0 100   

11 0 0 100   

12 0 0 100   

13 0 0 100   

Πίνακας 4 Αδράνειες / Ποσοστό Ερμηνείας / Σημαντικότητα για τον Πίνακα Β 



 

Εφαρμογή ΠΑΑ στον Πίνακα Γ 427 

Εφαρμογή ΠΑΑ στον Πίνακα Γ 
 
 

  LH_1 LH_2 3α_1 3α_2 5α_1 5α_2 6α_1 6α_2 6α_3 6γ_1 6γ_2 7β_1 7β_2 7β_3 

LH_1: Εταιρική Ιστοσελίδα “Α” 80 0 78 2 78 2 30 33 17 60 20 61 16 3 

LH_2: Εταιρική Ιστοσελίδα “Β” 0 80 53 27 33 47 62 6 12 33 47 14 31 35 
3α_1: Κρίνω ότι είναι «πολύ» εύκολη η 
πλοήγηση στην ιστοσελίδα 78 53 131 0 104 27 67 37 27 83 48 70 39 22 

3α_2: Κρίνω ότι είναι «λίγο»  ή «καθόλου» 
εύκολη η πλοήγηση στην ιστοσελίδα 2 27 0 29 7 22 25 2 2 10 19 5 8 16 

5α_1: Κρίνω ότι είναι «πολύ» ευχάριστο το 
περιβάλλον της ιστοσελίδας 78 33 104 7 111 0 50 38 23 73 38 68 31 12 

5α_2: Κρίνω ότι είναι «λίγο» ή «καθόλου» 
ευχάριστο το περιβάλλον της ιστοσελίδας 2 47 27 22 0 49 42 1 6 20 29 7 16 26 

6α_1: Το λογότυπο της επιχείρησης 
παραπέμπει περισσότερο στο προϊόν ή την 
επιχείρηση 

30 62 67 25 50 42 92 0 0 46 46 32 27 33 

6α_2: Η επιλογή και χρήση των χρωμάτων 
παραπέμπει περισσότερο στο προϊόν ή την 
επιχείρηση 

33 6 37 2 38 1 0 39 0 30 9 28 9 2 

6α_3: Η θεματολογία  και η χρήση 
διαφημιστικών μηνυμάτων παραπέμπει 
περισσότερο στο προϊόν ή την επιχείρηση 

17 12 27 2 23 6 0 0 29 17 12 15 11 3 

6γ_1: Βλέπω «πολύ» θετικά την υιοθέτηση 
στοιχείων στην παρουσίαση της 
ιστοσελίδας που παραπέμπουν σε 
διαφημίσεις παραδοσιακών μέσων 

60 33 83 10 73 20 46 30 17 93 0 50 27 16 

6γ_2: Βλέπω «πολύ» θετικά την υιοθέτηση 
στοιχείων στην παρουσίαση της 
ιστοσελίδας που παραπέμπουν σε 
διαφημίσεις παραδοσιακών μέσων 

20 47 48 19 38 29 46 9 12 0 67 25 20 22 



 

Εφαρμογή ΠΑΑ στον Πίνακα Γ 428 

  LH_1 LH_2 3α_1 3α_2 5α_1 5α_2 6α_1 6α_2 6α_3 6γ_1 6γ_2 7β_1 7β_2 7β_3 
7β_1: Κρίνω ότι η ενσωμάτωση 
ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων είναι «πολύ» 
απαραίτητη στην παρουσίαση της 
ιστοσελίδας 

61 14 70 5 68 7 32 28 15 50 25 75 0 0 

7β_2: Κρίνω ότι η ενσωμάτωση 
ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων είναι «λίγο» 
απαραίτητη 

16 31 39 8 31 16 27 9 11 27 20 0 47 0 

7β_3: Κρίνω ότι η ενσωμάτωση 
ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων δεν είναι 
«καθόλου» απαραίτητη 

3 35 22 16 12 26 33 2 3 16 22 0 0 38 

Πίνακας ΓΠίνακας Συμπτώσεων Απόλυτων Συχνοτήτων για τις αντιλήψεις και απαιτήσεις ερωτηθέντων σε σχέση με την πλοήγηση, την αισθητική και 
την ποιότητα διαφημιστικού μηνύματος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Εφαρμογή ΠΑΑ στον Πίνακα Γ 429

Εφαρμογή ΠΑΑ στον Πίνακα Γ 
 

  Ποιότητα Βάρος Αδράνεια G1 COR1 CTR1 G2 COR2 CTR2 

LH_1 0,954 0,083 0,031 -0,591 0,94 0,12 0,071 0,014 0,012 

LH_2 0,954 0,083 0,031 0,591 0,94 0,12 -0,071 0,014 0,012 

3α_1 0,784 0,136 0,008 -0,212 0,745 0,025 -0,048 0,039 0,009 

3α_2 0,784 0,03 0,037 0,958 0,745 0,115 0,219 0,039 0,04 

5α_1 0,915 0,116 0,018 -0,372 0,914 0,066 -0,012 0,001 0 

5α_2 0,915 0,051 0,04 0,843 0,914 0,15 0,027 0,001 0,001 

6α_1 0,73 0,096 0,018 0,363 0,692 0,052 0,085 0,038 0,019 

6α_2 0,703 0,041 0,03 -0,672 0,603 0,076 0,274 0,1 0,084 

6α_3 0,588 0,03 0,024 -0,247 0,076 0,008 -0,639 0,512 0,337 

6γ_1 0,496 0,097 0,015 -0,277 0,486 0,031 0,038 0,009 0,004 

6γ_2 0,496 0,07 0,021 0,384 0,486 0,043 -0,053 0,009 0,005 

7β_1 0,832 0,078 0,026 -0,495 0,748 0,079 0,166 0,084 0,059 

7β_2 0,62 0,049 0,021 0,125 0,037 0,003 -0,497 0,583 0,33 

7β_3 0,836 0,04 0,036 0,823 0,746 0,111 0,286 0,09 0,089 

Πίνακας 5 Παράμετροι και Συντεταγμένες γραμμών & στηλών για τον Πίνακα Γ 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑ %ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑ ΧΑΡ. ΡΙΖΩΝ 

1 0,242 67,853 67,853 **********************************

2 0,037 10,262 78,116 ***** 

3 0,024 6,87 84,985 *** 

4 0,019 5,35 90,336 *** 

5 0,015 4,183 94,519 ** 

6 0,011 3,017 97,536 ** 

7 0,006 1,656 99,192 * 

8 0,003 0,808 100   

9 0 0 100   

10 0 0 100   

11 0 0 100   

12 0 0 100   

13 0 0 100   

Πίνακας 6 Αδράνειες / Ποσοστό ερμηνείας / Σημαντικότητα για τον Πίνακα Γ 



 

Εφαρμογή ΠΑΑ στον Πίνακα Δ 
 

430 

Εφαρμογή ΠΑΑ στον Πίνακα Δ 
 

 LH_1 LH_2 9β_1 9β_2 9β_3 9β_4 10_1 10_2 10_3 11α_1 11α_2 11α_3 11β_1 11β_2 11β_3 12_1 12_2 13_1 13_2 
LH_1: Εταιρική 
Ιστοσελίδα “Α” 80 0 17 14 48 1 50 11 19 17 42 21 29 36 15 50 30 68 12 
LH_2: Εταιρική 
Ιστοσελίδα “Β” 0 80 61 16 2 1 4 71 5 18 50 12 14 50 16 63 17 50 30 
9β_1: Οι βασικότεροι  
παράγοντες διαμόρφωσης 
της τελικής άποψής μου 
για την ιστοσελίδα είναι οι 
διαθέσιμες πληροφορίες 
και η παρουσίαση των 
προϊόντων 

17 61 78 0 0 0 11 58 9 17 53 8 19 45 14 60 18 53 25 

9β_2: Οι βασικότεροι  
παράγοντες διαμόρφωσης 
της τελικής άποψής μου 
για την ιστοσελίδα είναι η 
ευκολία πλοήγησης και 
αναζήτησης πληροφοριών 

14 16 0 30 0 0 11 18 1 9 13 8 6 17 7 23 7 23 7 

9β_3: Οι βασικότεροι  
παράγοντες διαμόρφωσης 
της τελικής άποψής μου 
για την ιστοσελίδα είναι το 
ευχάριστο περιβάλλον και 
οι ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες 

48 2 0 0 50 0 32 4 14 9 25 16 18 22 10 29 21 41 9 

9β_4: Ο βασικότερος 
παράγοντας διαμόρφωσης 
της τελικής άποψής μου 
για την ιστοσελίδα οι 
δυνατότητες επικοινωνίας 
με την επιχείρηση 

1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 1 1 0 2 0 1 1 1 1 

10_1: Στο μέλλον θα 
επισκεφθώ την ιστοσελίδα 
προκειμένου να περάσω 

50 4 11 11 32 0 54 0 0 16 25 13 21 24 9 42 12 48 6 



 

Εφαρμογή ΠΑΑ στον Πίνακα Δ 
 

431 

ευχάριστα την ώρα μου 

10_2: Στο μέλλον θα 
επισκεφθώ την ιστοσελίδα 
προκειμένου να αντλήσω 
πληροφορίες 

11 71 58 18 4 2 0 82 0 19 52 11 16 50 16 68 14 55 27 

10_3: Δεν πρόκειται να 
επισκεφθώ την ιστοσελίδα 
στο μέλλον 

19 5 9 1 14 0 0 0 24 0 15 9 6 12 6 3 21 15 9 

11α_1: Η ιστοσελίδα 
επηρέασε «πολύ» την 
άποψή μου για τα 
προϊόντα της επιχείρησης 

17 18 17 9 9 0 16 19 0 35 0 0 19 14 2 34 1 32 3 

11α_2: Η ιστοσελίδα 
επηρέασε «λίγο» την 
άποψή μου για τα 
προϊόντα της επιχείρησης 

42 50 53 13 25 1 25 52 15 0 92 0 23 58 11 63 29 60 32 

11α_3: Η ιστοσελίδα δεν 
επηρέασε «καθόλου» την 
άποψή μου για τα 
προϊόντα της επιχείρησης 

21 12 8 8 16 1 13 11 9 0 0 33 1 14 18 16 17 26 7 

11β_1: Η ιστοσελίδα 
επηρέασε «πολύ» την 
άποψή μου για την 
επιχείρηση 

29 14 19 6 18 0 21 16 6 19 23 1 43 0 0 35 8 34 9 

11β_2: Η ιστοσελίδα 
επηρέασε «λίγο» την 
άποψή μου για την 
επιχείρηση 

36 50 45 17 22 2 24 50 12 14 58 14 0 86 0 60 26 63 23 

11β_3: Η ιστοσελίδα δεν 
επηρέασε «καθόλου» την 
άποψη μου για την 
επιχείρηση 

15 16 14 7 10 0 9 16 6 2 11 18 0 0 31 18 13 21 10 

12_1: Θα συνιστούσα την 
ιστοσελίδα σε φίλους ή 
γνωστούς 

50 63 60 23 29 1 42 68 3 34 63 16 35 60 18 113 0 90 23 

12_2: Δε θα συνιστούσα 30 17 18 7 21 1 12 14 21 1 29 17 8 26 13 0 47 28 19 



 

Εφαρμογή ΠΑΑ στον Πίνακα Δ 
 

432 

την ιστοσελίδα σε φίλους 
ή γνωστούς 
13_1: Είναι «πολύ» πιθανό 
να αγοράσω προϊόντα της 
επιχείρησης στο μέλλον 

68 50 53 23 41 1 48 55 15 32 60 26 34 63 21 90 28 118 0 

13_2: Είναι «λίγο» ή 
«καθόλου» πιθανό να 
αγοράσω προϊόντα της 
επιχείρησης στο μέλλον 

12 30 25 7 9 1 6 27 9 3 32 7 9 23 10 23 19 0 42 

Πίνακας Δ Πίνακας Συμπτώσεων Απόλυτων Συχνοτήτων Δεικτών Αποτελεσματικότητας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Εφαρμογή ΠΑΑ στον Πίνακα Δ 
 

433

Εφαρμογή ΠΑΑ στον Πίνακα Δ 
 

  Ποιότητα Βάρος Αδράνεια F1 COR1 CTR1 F2 COR2 CTR2 

LH_1 0,958 0,071 0,022 -0,538 0,939 0,149 0,077 0,019 0,005 

LH_2 0,958 0,071 0,022 0,538 0,939 0,149 -0,077 0,019 0,005 

9β_1 0,728 0,07 0,017 0,419 0,719 0,089 -0,046 0,009 0,002 

9β_2 0,043 0,027 0,018 0,074 0,008 0,001 0,151 0,035 0,007 

9β_3 0,877 0,045 0,026 -0,711 0,877 0,163 0,007 0 0 

9β_4 0,045 0,002 0,021 0,321 0,009 0,001 -0,648 0,036 0,009 

10_1 0,856 0,048 0,023 -0,539 0,6 0,101 0,353 0,257 0,072 

10_2 0,943 0,073 0,021 0,517 0,943 0,141 -0,013 0,001 0 

10_3 0,718 0,021 0,026 -0,553 0,253 0,047 -0,75 0,465 0,145 

11α_1 0,667 0,031 0,021 0,056 0,005 0,001 0,669 0,663 0,168 

11α_2 0,225 0,082 0,01 0,135 0,144 0,011 -0,101 0,081 0,01 

11α_3 0,475 0,029 0,023 -0,436 0,242 0,04 -0,427 0,233 0,065 

11β_1 0,467 0,038 0,019 -0,2 0,081 0,011 0,438 0,386 0,089 

11β_2 0,208 0,077 0,011 0,154 0,171 0,013 -0,071 0,037 0,005 

11β_3 0,257 0,028 0,02 -0,15 0,03 0,004 -0,409 0,227 0,056 

12_1 0,847 0,101 0,009 0,137 0,203 0,014 0,244 0,644 0,072 

12_2 0,847 0,042 0,022 -0,33 0,203 0,033 -0,587 0,644 0,174 

13_1 0,53 0,105 0,007 -0,1 0,156 0,008 0,155 0,374 0,03 

13_2 0,53 0,038 0,019 0,281 0,156 0,021 -0,435 0,374 0,085 

Πίνακας 7 Παράμετροι και συντεταγμένες γραμμών & στηλών στον πίνακα Δ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Εφαρμογή ΠΑΑ στον Πίνακα Δ 
 

434

Εφαρμογή ΠΑΑ στον Πίνακα Δ 
 

ΑΞΟΝΑΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑ %ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑ ΧΑΡ. ΡΙΖΩΝ 

1 0,138 38,665 38,665 ******************* 

2 0,083 23,251 61,917 ************ 

3 0,039 11,022 72,938 ****** 

4 0,025 6,961 79,9 *** 

5 0,019 5,247 85,147 *** 

6 0,017 4,851 89,998 ** 

7 0,015 4,2 94,198 ** 

8 0,008 2,318 96,516 * 

9 0,005 1,298 97,814 * 

10 0,004 1,051 98,865 * 

11 0,003 0,873 99,738   

12 0,001 0,262 100   

13 0 0 100   

14 0 0 100   

15 0 0 100   

16 0 0 100   

17 0 0 100   

18 0 0 100   

Πίνακας 8 Αδράνειες / Ποσοστό Ερμηνείας/ Σημαντικότητα Παραγοντικών Αξόνων για τον 
Πίνακα Δ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Εφαρμογή ΠΑΑ  435

 
Εφαρμογή ΠΠΑ στον Πίνακα ΑxΔ 
 
  Ποιότητα Βάρος Αδράνεια F1 COR1 CTR1 F2 COR2 CTR2 

LH_1 0,999 0,125 0,024 0,416 0,898 0,357 -0,14 0,101 0,134 

LH_2 0,999 0,125 0,024 -0,416 0,898 0,357 0,14 0,101 0,134 

1α_1 0,839 0,142 0,003 -0,098 0,524 0,022 -0,076 0,316 0,045 

1α_2 0,839 0,108 0,003 0,129 0,524 0,03 0,1 0,316 0,059 

1β_1 0,947 0,169 0,006 -0,131 0,488 0,048 -0,127 0,459 0,15 

1β_2 0,947 0,081 0,012 0,271 0,488 0,099 0,263 0,459 0,311 

1δ_1 0,817 0,041 0,007 -0,29 0,47 0,057 -0,249 0,346 0,139 

1δ_2 0,231 0,125 0,001 -0,005 0,002 0 0,051 0,229 0,018 

1δ_3 0,61 0,084 0,003 0,147 0,558 0,03 0,045 0,052 0,009 

Πίνακας 9 Παράμετροι και συντεταγμένες των γραμμών για τον Πίνακα ΑxΔ 

 
 

  Ποιότητα Βάρος Αδράνεια G1 COR1 CTR1 G2 COR2 CTR2 

9β_1 0,971 0,081 0,008 -0,3 0,952 0,128 0,044 0,019 0,009 

9β_2 0,402 0,031 0 -0 0,136 0 0,033 0,266 0,002 

9β_3 0,981 0,052 0,014 0,51 0,961 0,22 -0,072 0,019 0,015 

9β_4 0,595 0,002 0,001 -0,3 0,185 0,002 -0,397 0,41 0,018 

10_1 0,981 0,056 0,01 0,38 0,793 0,136 -0,186 0,188 0,108 

10_2 0,995 0,085 0,014 -0,4 0,975 0,22 0,056 0,02 0,015 

10_3 0,945 0,025 0,008 0,49 0,776 0,099 0,228 0,169 0,072 

11α_1 0,919 0,036 0,004 -0,2 0,287 0,019 -0,265 0,632 0,142 

11α_2 0,823 0,096 0,001 -0 0,017 0 0,073 0,805 0,028 

11α_3 0,794 0,034 0,002 0,22 0,703 0,027 0,079 0,091 0,012 

11β_1 0,662 0,045 0,002 0,17 0,568 0,02 -0,067 0,094 0,011 

11β_2 0,634 0,09 0,002 -0,1 0,614 0,02 -0,021 0,02 0,002 

11β_3 0,559 0,032 0,002 0,1 0,162 0,005 0,152 0,398 0,041 

12_1 0,945 0,118 0,003 -0,1 0,588 0,029 -0,095 0,357 0,058 

12_2 0,945 0,049 0,007 0,29 0,588 0,069 0,227 0,357 0,14 

13_1 0,954 0,123 0,002 0,02 0,034 0,001 -0,113 0,92 0,086 

13_2 0,954 0,044 0,005 -0,1 0,034 0,003 0,317 0,92 0,243 

Πίνακας 10 Παράμετροι και συντεταγμένες των στηλών για τον Πίνακα ΑxΔ 



 

Εφαρμογή ΠΑΑ  436

 

ΑΞΟΝΑΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑ %ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑ ΧΑΡ. ΡΙΖΩΝ 

1 0,06 71,778 71,778 ************************************

2 0,018 21,518 93,296 *********** 

3 0,003 3,279 96,575 ** 

4 0,002 2,359 98,934 * 

5 0,001 1,066 100 * 

6 0 0 100   

7 0 0 100   

8 0 0 100   

Πίνακας 11 Αδράνειες / Ποσοστό Ερμηνείας / Σημαντικότητα για τον Πίνακα ΑxΔ 
 
 
 
 
Εφαρμογή ΠΠΑ στον Πίνακα ΑxB 
 

  Ποιότητα Βάρος Αδράνεια F1 COR1 CTR1 F2 COR2 CTR2 

LH_1 0,998 0,125 0,017 0,364 0,963 0,331 -0,07 0,036 0,159 

LH_2 0,998 0,125 0,017 -0,364 0,963 0,331 0,07 0,036 0,159 

1α_1 0,887 0,142 0,001 -0,087 0,823 0,022 -0,024 0,065 0,022 

1α_2 0,887 0,108 0,002 0,115 0,823 0,029 0,032 0,065 0,029 

1β_1 0,908 0,169 0,003 -0,118 0,775 0,047 -0,049 0,133 0,106 

1β_2 0,908 0,081 0,006 0,246 0,775 0,098 0,102 0,133 0,219 

1δ_1 0,884 0,041 0,007 -0,373 0,757 0,113 -0,153 0,127 0,247 

1δ_2 0,214 0,125 0,002 0,04 0,104 0,004 0,041 0,11 0,054 

1δ_3 0,465 0,084 0,003 0,121 0,459 0,025 0,013 0,005 0,004 

Πίνακας 12 Παράμετροι και συντεταγμένες των γραμμών για τον Πίνακα ΑxB 
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  Ποιότητα Βάρος Αδράνεια G1 COR1 CTR1 G2 COR2 CTR2

2β_1 0,984 0,083 0,009 -0,314 0,949 0,163 0,06 0,035 0,08 

2β_2 0,699 0,025 0,001 -0,142 0,372 0,01 -0,133 0,327 0,12 

2β_3 0,992 0,076 0,01 0,36 0,971 0,198 -0,053 0,021 0,06 

2β_4 0,597 0,016 0,001 0,124 0,247 0,005 0,147 0,35 0,09 

4α_1 0,771 0,129 0,001 0,031 0,113 0,002 -0,074 0,658 0,18 

4α_2 0,771 0,071 0,002 -0,056 0,113 0,004 0,134 0,658 0,33 

4δ_1 0,333 0,179 0 0,017 0,261 0,001 -0,009 0,072 0 

4δ_2 0,333 0,021 0,002 -0,141 0,261 0,008 0,074 0,072 0,03 

7α_1 0,947 0,111 0,008 -0,263 0,943 0,154 -0,019 0,005 0,01 

7α_2 0,947 0,089 0,01 0,33 0,943 0,194 0,023 0,005 0,01 

7γ_1 0,921 0,075 0,009 -0,329 0,898 0,163 -0,053 0,023 0,05 

7γ_2 0,921 0,125 0,005 0,197 0,898 0,098 0,032 0,023 0,03 

Πίνακας 13 Παράμετροι και συντεταγμένες των στηλών για τον Πίνακα ΑxB 
 
 

ΑΞΟΝΑΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑ %ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑ ΧΑΡ. ΡΙΖΩΝ 

1 0,05 84,881 84,881 ******************************************

2 0,004 6,539 91,42 *** 

3 0,004 5,977 97,397 *** 

4 0,001 2,352 99,75 * 

5 0 0,25 100   

6 0 0 100   

7 0 0 100   

8 0 0 100   

Πίνακας 14 Αδράνειες / Ποσοστό Ερμηνείας / Σημαντικότητα για τον Πίνακα ΑxB 
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Εφαρμογή ΠΠΑ στον Πίνακα ΓxΔ 
 

  Ποιότητα Βάρος Αδράνεια F1 COR1 CTR1 F2 COR2 CTR2 

LH_1 0,982 0,083 0,016 0,429 0,957 0,181 0,069 0,025 0,073 

LH_2 0,982 0,083 0,016 -0,429 0,957 0,181 -0,069 0,025 0,073 

3α_1 0,942 0,136 0,001 0,085 0,679 0,012 -0,053 0,263 0,07 

3α_2 0,942 0,03 0,007 -0,385 0,679 0,053 0,239 0,263 0,317 

5α_1 0,976 0,116 0,005 0,196 0,913 0,052 -0,052 0,063 0,056 

5α_2 0,976 0,051 0,011 -0,444 0,913 0,119 0,117 0,063 0,128 

6α_1 0,832 0,096 0,005 -0,195 0,789 0,043 -0,046 0,043 0,036 

6α_2 0,929 0,041 0,007 0,388 0,922 0,072 0,034 0,007 0,009 

6α_3 0,373 0,03 0,002 0,099 0,186 0,003 0,099 0,187 0,054 

6γ_1 0,892 0,097 0,002 0,135 0,85 0,021 -0,03 0,042 0,016 

6γ_2 0,892 0,07 0,003 -0,187 0,85 0,029 0,042 0,042 0,022 

7β_1 0,978 0,078 0,01 0,355 0,963 0,116 0,045 0,015 0,029 

7β_2 0,774 0,049 0,003 -0,201 0,604 0,023 -0,107 0,17 0,102 

7β_3 0,957 0,04 0,009 -0,452 0,948 0,095 0,043 0,009 0,014 

Πίνακας 15 Παράμετροι και συντεταγμένες των γραμμών για τον Πίνακα ΓxΔ 

 
 

  Ποιότητα Βάρος Αδράνεια G1 COR1 CTR1 G2 COR2 CTR2 

9β_1 0,984 0,081 0,012 -0,383 0,98 0,141 0,023 0,003 0,008 

9β_2 0,462 0,031 0,001 -0,023 0,014 0 -0,131 0,448 0,099 

9β_3 0,997 0,052 0,02 0,625 0,995 0,239 0,031 0,003 0,009 

9β_4 0,496 0,002 0,001 -0,311 0,263 0,002 0,294 0,234 0,033 

10_1 0,996 0,056 0,019 0,574 0,991 0,218 -0,038 0,004 0,015 

10_2 0,996 0,085 0,019 -0,466 0,991 0,219 -0,031 0,004 0,015 

10_3 0,949 0,025 0,003 0,302 0,677 0,027 0,191 0,271 0,167 

11α_1 0,618 0,036 0,001 0,109 0,392 0,005 -0,083 0,226 0,046 

11α_2 0,802 0,096 0,001 -0,073 0,778 0,006 0,013 0,024 0,003 

11α_3 0,412 0,034 0,001 0,087 0,304 0,003 0,052 0,108 0,017 

11β_1 0,957 0,045 0,006 0,36 0,931 0,068 -0,061 0,027 0,03 

11β_2 0,873 0,09 0,002 -0,131 0,87 0,018 0,009 0,004 0,001 



 

Εφαρμογή ΠΑΑ  439

11β_3 0,466 0,032 0,002 -0,135 0,388 0,007 0,061 0,078 0,022 

12_1 0,984 0,118 0,001 -0,027 0,094 0,001 -0,082 0,89 0,145 

12_2 0,984 0,049 0,002 0,064 0,094 0,002 0,197 0,89 0,348 

13_1 0,72 0,123 0,001 0,088 0,676 0,011 -0,022 0,044 0,011 

13_2 0,72 0,044 0,004 -0,246 0,676 0,031 0,063 0,044 0,032 

Πίνακας 16 Παράμετροι και συντεταγμένες των στηλών για τον Πίνακα ΓxΔ 

 

 

ΑΔΡΑΝΕΙΑ %ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑ ΧΑΡ. ΡΙΖΩΝ 

0,085 88,553 88,553 ********************************************

0,005 5,696 94,249 *** 

0,003 2,712 96,961 * 

0,001 1,449 98,41 * 

0,001 1,003 99,413 * 

0 0,333 99,747   

0 0,151 99,898   

0 0,102 100   

0 0 100   

0 0 100   

0 0 100   

0 0 100   

0 0 100   

Πίνακας 17 Αδράνειες / Ποσοστό Ερμηνείας / Σημαντικότητα για τον Πίνακα ΓxΔ 
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