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Περίληψη 

 
        H συγκεκριμένη μελέτη αποτελεί προσπάθεια διερεύνησης των επιπτώσεων των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης στη βιομηχανία της μόδας, καθώς τα social media έχουν γνωρίσει 

αξιοσημείωτη ανάπτυξη την τελευταία δεκαετία Η ενασχόληση των χρηστών με αυτά (social 

media) όπως το facebook, το twitter κ.α. είναι πλέον δεδομένη και έχει απασχολήσει σε μεγάλο 

βαθμό τις επιχειρήσεις, οι οποίες προσπαθούν με τη σειρά τους να χρησιμοποιήσουν το internet 

ως ένα εύχρηστο εργαλείο για να διαφημιστούν. Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τα μέσα ως 

εργαλείο προώθησης, ενώ στη βιομηχανία της μόδας συμβαίνουν συχνές αλλαγές καθιστώντας, 

κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα social media το πλέον πιο βολικό και φθηνότερο μέσο επικοινωνίας. 

Έτσι λοιπόν, η προώθηση στα social media είναι η επόμενη φυσική εξέλιξη της κάθε 

επιχείρησης στο χώρο της μόδας, αφού γνωρίζει την δύναμη και την επιρροή του διαδικτύου. 

Επίσης, τα social media έχουν πάρα πολλά πλεονεκτήματα τα οποία αναφέρονται στην εργασία, 

που αν τα αξιοποιήσουμε σωστά ελαττώνουμε σε σημαντικό βαθμό τα μειονεκτήματα τα οποία 

είναι σαφώς λιγότερα. Εξετάζουμε συγκεκριμένα την πλατφόρμα του facebook και μελέτες 

περιπτώσεων εταιρειών στο χώρο της μόδας. 

Λέξεις-κλειδιά: Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social Media), βιομηχανία της μόδας, το 

Facebook ως εργαλείο. 
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Εισαγωγή 

Στις μέρες μας ο κλάδος του εμπορίου και ειδικότερα του ηλεκτρονικού εμπορίου, 

κινείται δυναμικά ακολουθώντας τις παγκόσμιες τάσεις και οριοθετείται ως αναπόσπαστο τμήμα 

κάθε ολοκληρωμένης επικοινωνιακής δραστηριότητας. Πολλοί είναι οι ερευνητές που 

ασχολήθηκαν με τον καθορισμό των παραγόντων που επιδρούν σημαντικά  ρόλο στην πρόθεση 

των ατόμων για online αγορές αλλά και στη στάση των χρηστών του διαδικτύου απέναντι στις 

αγορές (Bright, Terry, 2012). 

  Ο κόσμος έχει μετασχηματιστεί σε ένα «Παγκόσμιο Χωριό» και με την έλευση της 

τεχνολογίας των πληροφοριών ο τρόπος επικοινωνίας έχει μεταβληθεί εξολοκλήρου. Η 

αναγκαιότητα ύπαρξης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει αλλάξει τον κόσμο και ολόκληρο 

τον τρόπο λειτουργίας, φέρνοντας τους ανθρώπους πιο κοντά. Τα κοινωνικά μέσα μαζικής 

ενημέρωσης αναφέρονται σε δραστηριότητες, πρακτικές και συμπεριφορές μεταξύ των ομάδων 

των ατόμων που συγκεντρώνονται σε on line σύνδεση αποσκοπώντας στην ανταλλαγή 

πληροφοριών, εμπειριών και προοπτικών. Κατά την τελευταία δεκαετία, τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης έχουν αναχθεί σε αποτελεσματικό εργαλείο μάρκετινγκ το οποίο δεν έχει προσλάβει 

μόνο μια νέα διάσταση του μάρκετινγκ, καθόσον προσφέρει πληθώρα δυνατοτήτων στις 

επιχειρήσεις δημιουργίας  εμπορικού brand και, συντοχρόνως, ευαισθητοποίησης των 

καταναλωτών. Επιπρόσθετα, τα μέσα θεωρούνται ως το πιο συναρπαστικό μέτρο εμπλοκής και 

διαδραστική μορφή δημοσίων σχέσεων. Πρόκειται για μια σύζευξη από διαδικτυακές 

πλατφόρμες και κανάλια επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται από τους χρήστες οι οποίοι 

επιδιώκουν να διαμοιράζονται πληροφορίες, προφίλ, παραδοχές, παρατηρήσεις, οξυδέρκεια και 

τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από την πλευρά τους, συντελούν στην διευκόλυνση της 

επικοινωνίας και αλληλεπιδράσεων μεταξύ διαφορετικών ομάδων ατόμων από όλο τον κόσμο. 

(Moran,2012). 

       Η βιομηχανία στην οποία κρίνεται απολύτως αναγκαία η χρήση των social media είναι αυτή 

της μόδας. Αναλυτικότερα, τα social media στη βιομηχανία της μόδας αναφέρονται στις 

ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης και διαδικτυακές πλατφόρμες που επιτρέπουν την σύνδεση 

με τους πελάτες διαμέσου της τελευταίας λέξης κοινωνικής δικτύωσης της τεχνολογίας. Η 

βιομηχανία της μόδας χρησιμοποιεί τα social media αποβλέποντας στην μελέτη των τάσεων και 

την πρόβλεψη συμπεριφορών που συσχετίζονται με την μόδα. 

      Η ανάπτυξη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook και Twitter έχει 

δημιουργήσει μια νέα μούσα μεταξύ «φραξιονιστών». Από τα blogs μόδας στο live streaming 

της πασαρέλας, και από την εβδομάδα μόδας στο κοινωνικό shopping, συναντάται 
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ποικιλομορφία και διαφορετικότητα απόψεων σε διάφορα σημεία μέσα από το Facebook, 

Twitter και άλλες ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, διανύοντας αρκετά βήματα για τη 

βιομηχανία της μόδας. 

       Η δύναμη και η επιρροή των Social Media στο συγκεκριμένο τομέα θεωρείται 

αδιαμφισβήτητη. Στον εικοστό πρώτο αιώνα η παρουσία των σχεδιαστών μόδας στις 

ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης κρίνονται εξαιρετικής σημασίας, καθώς οι σχεδιαστές και τα 

εμπορικά brand που συνειδητοποιούν την πραγματική αξία των κοινωνικών μέσων μαζικής 

ενημέρωσης συγκεντρώνουν στους κόλπους τους πληθώρα fans και followers. Επιπλέον, οι 

bloggers μόδας διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη βιομηχανία αφού θεωρούνται opinion leaders 

και influencers με δική τους φωνή στο χώρο. Τα brand επικαλούνται την συμβολή των bloggers 

για την ανατροφοδότηση σχετικά με τα προϊόντα τους ανάγοντας τους σε σύνδεσμο μεταξύ 

καταναλωτών-στόχων και εμπορικών σημάτων, ώστε οι σχεδιαστές να αποσπάσουν 

πληροφορίες σχετικά με τις συλλογές τους (Louw-2011). 

      Η τρέχουσα επικρατούσα τάση αποτελεί για τη βιομηχανία της μόδας να αγκαλιάσει το 

blogging, καθόσον θεωρείται σίγουρα καθοριστικό για την αλλαγή και την επαναστατική 

λειτουργία του στον κλάδο των μέσων ενημέρωσης. Η βιομηχανία της μόδας καθίσταται πλέον 

όλο και πιο εύκολα προσβάσιμη στο ευρύ κοινό, χάρη στα social media που έχουν μαζικά 

αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. 

       Εκτός των ανωτέρω λοιπόν, αναφέρεται και η μελέτη και παρουσίαση στοιχείων των 

ακόλουθων κεφαλαίων και ενοτήτων της παρούσης μεταπτυχιακής εργασίας, του τρόπου 

δηλαδή με τον οποίο η χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και ιδιαίτερα το Facebook, 

μπορεί να επηρεάσει τους χρήστες  για αγορά διαφόρων προϊόντων που σχετίζονται με το χώρο 

της μόδας, ακολουθώντας σχετικά τα νεότερα ρεύματα και επιρροές στο διεθνή χώρο της μόδας, 

μέσα από σχετικές στρατηγικές μάρκετινγκ που εφαρμόζουν οι διάφορες επιχειρήσεις.  
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Κεφάλαιο 1  

1 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

      Τα Social Media έχουν μετατραπεί στην πιο hot τάση της Βιομηχανίας της μόδας. Η φήμη 

και προβολή των εμπορικών σημάτων στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης αυξάνεται με 

ταχείς ρυθμούς. Κατά το παρελθόν έτος, η πλειοψηφία των brand διπλασίασε τους followers 

τους σχετικά με τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με την τελευταία ψηφιακή 

έρευνα, ένας από τους σπουδαιότερους και κορυφαίος παρόχους της ψηφιακής έρευνας αγοράς 

δείχνει ότι η παρουσία της λιανικής μόδας σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης έχει αυξηθεί 

σημαντικά σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλο τομέα μόδας. 

      Ο Qualman (2009) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι νεαροί ενήλικες είναι ισχυροί χρήστες  

κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης , καθώς συμμετάσχουν στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες 

των αγαπημένων τους brands και παραθέτοντας τις απόψεις τους σχετικά με το τι είναι 

σημαντικό γι’ αυτούς ως προς την μάρκα. Σύμφωνα με το "Young Adult Revealed" μια 

παγκόσμια έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 12.603 χρήστες από 18 έως 24 ετών μεταξύ 26 

χωρών με απώτερο στόχο να εξετάσει τον βαθμό του «engagement»των νεαρών ενηλίκων σε on 

line σύνδεση με τα brand σε καθημερινή βάση. 

     Τα αποτελέσματα έδειξαν πως το 28% των χρηστών έκανε λόγο για το εμπορικό σήμα σε ένα 

φόρουμ συζήτησης, ενώ το 19% προσέθεσε σχετικό περιεχόμενο για την μάρκα στην αρχική 

σελίδα των αγαπημένων τοποθεσιών κοινωνικής δικτύωσης. Ο Stephenson (2009) καταλήγει 

στο συμπέρασμα ότι, οι ιστότοποι μέσων ενημέρωσης και ειδικότερα το Twitter θεωρείται 

ευκαιρία απόκτησης πρόσβασης προς τους πελάτες. Πράγματι, έχουν καταστεί η ανθρώπινη 

φωνή για την μάρκα και μπορεί να χρησιμοποιηθούν για δωρεάν διαφήμιση. Fashion Couture 

οίκοι, σχεδιαστές και λιανοπωλητές, σε μια προσπάθεια διαμόρφωσης της προσωπικότητας των 

brand τους, προβαίνουν- σε πραγματικό χρόνο- σε on line σύνδεση και επιδίδονται σε tweeting, 

blogging και ενημέρωση των προφίλ τους σε τακτική βάση. Οι σχεδιαστές χρησιμοποιούν τα 

social media για να δημοσιεύσουν βίντεο, διαφημιστικά σποτ, πίσω από τη σκηνή και εκτός 

πλάνων οθόνης και επιδείξεις μόδας, γεγονός το οποίο εξυπηρετεί την ύπαρξη ανθρώπινης 

φωνής για την μάρκα. (Stephenson, 2009). Οίκοι μόδας, εμπορικά σήματα και λιανοπωλητές 

χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για τη διευκόλυνση της πώλησης σε 

πραγματικό χρόνο και την οικοδόμηση αυθεντικών σχέσεων με τους καταναλωτές. Ο Γενικός 

Διευθυντής του σχεδιαστή Oscar de la Renta Alex Bolen υπογραμμίζει πως, «Προσδίδει αξία 

στους πελάτες να αισθάνονται πως είναι μέρος της οικογένειας της μάρκας και ως εκ τούτου η 

ίδια και το διαδραστικό στοιχείο ενισχύσει περαιτέρω αυτή τη σχέση. Τα μέσα κοινωνικής 
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δικτύωσης προσφέρουν στους σχεδιαστές τη δύναμη να «απελευθερώνουν» νέες εμφανίσεις και 

σχέδια σε μια διορατική εκπροσώπηση της αξιοπιστίας και του οράματός της. (Stephenson, 

2009). 

     Σύμφωνα με τον Ziv.Y (2010), η βιομηχανία της μόδας είναι βαθιά ριζωμένη σε 

παραδοσιακές επιχειρηματικές πρακτικές. Η αυθεντικότητα και αξιοπιστία σχεδόν όλων των 

πτυχών της βιομηχανίας της μόδας στηρίζεται κυρίως στους ανθρώπους και όχι τόσο στις 

μηχανές, γεγονός που περιλαμβάνει από σχέδια υψηλής ραπτικής για την εμπορία και τη 

διαδικασία αγοράς. Ωστόσο, πλέον με τη χρήση των social media τα brands της μόδας μπορούν 

να βασίζονται περισσότερο στις ψηφιακές τεχνολογίες εν συγκρίσει με τον ανθρώπινο 

παράγοντα που αναμφίβολα νοείται πολύ πιο ταχύτατο μέσο δημιουργίας του brand awareness 

μεταξύ των πελατών και της πρόβλεψης συμπεριφορών αναφορικά με την μόδα. 

     Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αναχθεί σε ένα από τα πιο δημοφιλή, μοντέρνα 

εργαλεία που δημιουργούν σύνδεση μεταξύ της μάρκας και του χρήστη-καταναλωτή. Πρόκειται 

για σύνδεση που δεν δίνει μόνο ώθηση στην πρόθεση αγοράς, αλλά αυξάνει επίσης την 

προφορική επικοινωνία. Επιπρόσθετα, τα social media μπορεί να είναι πολύ χρήσιμα για την 

προβολή της εικονας της μάρκας στο μυαλό ορθά ενημερωμένων και ευσυνείδητων 

καταναλωτών. (Apparel Magazine, 2010). Ο Sanand (2011) καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η 

βιομηχανία της μόδας διάκειται θετικά προς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθόσον δεν 

αποτελεί μόνο μία μάρκετινγκ στρατηγική, αλλά παρατηρεί και προβλέπει τις συμπεριφορές της 

μόδας. Σύμφωνα με τον Lee (2009) η ύπαρξη των bloggers μόδας, έχει σημαντική επίπτωση 

στον τομέα της μόδας. Αναλυτικά, συνδέθηκε με μια γενική αλλαγή Έφερε μια αλλαγή στα 

πάντα, από εκτύπωση σε εκδόσεις και στον τρόπο με τον οποίο οι μάρκες της αγοράς 

προωθούνται οι ίδιες τους σε on line σύνδεση. Τα διεθνούς φήμης εμπορικά σήματα μόδας και 

σχεδιαστές, όπως Dolce & Gabanna, Burberry, Alexander McQueen, μαζί με τα περιοδικά μόδας 

όπως Vogue και Elle, συνδέθηκαν με γνωστούς bloggers μόδας, όπως Gala Darling, Tavi, Scott 

Schuman του «Sartorialist» και Garance Dore οι οποίοι διαθέτουν ήδη καθιερωμένο δίκτυο 

οπαδών. Υπό τα πλαίσια αυτά, η βιομηχανία της μόδας έχει ενεργοποιηθεί ζητώντας από αυτούς 

τους bloggers να συνεργαστούν στο χώρο, τοποθετώντας τους ακόμη και στην πρώτη γραμμή 

καθισμάτων στη διεθνή εβδομάδα μόδας. (Lee, 2009). Η οργάνωση των κοινωνικών φόρουμ 

ενημέρωσης, tweets και τα blogs, συντελούν στην τόνωση της επικοινωνίας μεταξύ των 

εμπορικών σημάτων και καταναλωτών. Επιπλέον, οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης όπως το 

facebook και το twitter έχουν καταστεί τα πιο ανεκτίμητα και πολύτιμα εργαλεία για τα brand 

ώστε να παρακολουθήσουν την δέσμευση και ανταπόκριση των χρηστών και να παρουσιάσουν 
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σε πραγματικό χρόνο την εξυπηρέτηση των καταναλωτών στην βιομηχανία της μόδας. (Lee, 

2009) 

       Σύμφωνα με τον Noricks (2010), οι σχέσεις μάρκετινγκ στην μόδα και η συμβολή των 

ειδικών δημοσίων σχέσεων και συμβούλων βοηθούν τις εταιρείες ένδυσης και τα καταστήματα 

λιανικής πώλησης να καθιερώσουν και να διατηρήσουν μια θετική εικόνα του πολίτη. Οι 

προωθητικές ενέργειες μόδας και οι στρατηγικές δημοσίων σχέσεων για τους σχεδιαστές και τις 

μάρκες περιλαμβάνει την συνεργασία με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ένα σύνολο 

εργαλείων προώθησης που συνίστανται σε φωτογραφίες και υλικό υπόβαθρο, 

προγραμματισμένα tours/desk sides, celebrity credit promotion, εκδηλώσεις μόδας που 

περιλαμβάνουν τις πληροφορίες σχετικά με τις επιδείξεις και την εβδομάδα μόδας και δείκτες 

πωλήσεων. Οι σχεδιαστές μόδας, τα καταστήματα λιανικής πώλησης και πολλά υποσχόμενοι 

στυλίστες-όλες οι πτυχές της βιομηχανίας της μόδας- θεωρούνταν αποξενωμένοι πριν από την 

εμφάνιση και τη χρήση των social media. Η δημιουργία των «Μεγαλύτερων εμπόρων λιανικής 

πώλησης και των εμπορικών σημάτων» είναι το αποτέλεσμα της ψηφιακής τάσης PR και ο 

«εναλλακτικότητα» μεταξύ των εμπορικών σημάτων και εκδοτών (Noricks, 2010). Εκτενώς, 

όπως ακριβώς τα εμπορικά σήματα σχεδιάζουν τα δικά τους περιοδικά, έτσι και οι εκδότες 

κάνουν χρήση των online πλατφορμών τους για να εκφράσουν τις απόψεις τους σε θέματα 

λιανικής πώλησης. Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης χρησιμεύουν ως ένα διαδραστικό 

μέσο για ακόμη μία νέα κάλυψη σε μόδα χωρίς να θεωρούνται πλέον ως προσθήκη στην 

εκτύπωση περιοδικών, ενώ τα μέλη των δικτυακών τόπων κοινωνικής δικτύωσης 

μετουσιώνονται σε "νέες επαγγελματίες» του κλάδου. (Noricks, 2010). 

       Ο Prabhakar (2010) καταλήγει στο συμπέρασμα ότι επιτρέποντας στο κοινό να παραμένει 

στο προσκήνιο μόδας, οι σχεδιαστές συνδέονται μαζί τους σε αποκλειστικά καινούρια βάση. 

Συγκεκριμένα, οι κοινωνικές πλατφόρμες μέσων μαζικής ενημέρωσης επιτρέπουν στους 

σχεδιαστές να καρπωθούν από τα οφέλη που προέρχονται από τα 400 εκατομμύρια χρήστες του 

facebook και πάνω από 22 εκατομμύρια χρήστες Twitters, γεγονός που κρίνεται ιδιαίτερα 

σημαντικό για την παροχή marketing δυνατοτήτων, οι οποίες δεν είναι εφικτό να αγοραστούν 

από τη διαφήμιση του προϋπολογισμού. Σύμφωνα με τον Phillips (2008) τα ανθρώπινα όντα 

αποτελούν πολύπλευρο συνδυασμό της ιδιωτικής και της κοινωνικής ζωής και εαυτού και οι 

διασυνδέσεις που παρουσιάζονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσδίδουν μια πειστική 

πλατφόρμα. Τα brand μόδας και οι σχεδιαστές χρησιμοποιούν μια εξίσωση των online 

πλατφορμών για να αποδώσουν στους πελάτες και καταναλωτές τις διαφορετικές οπτικές που 

συνθέτουν μια στρατηγική η οποία δεν βασίζεται μόνο στο tweet και την ενημέρωση για τις 

συλλογές και τα ρούχα τους, αλλά και στις προσωπικές τους στιγμές σε party και διακοπές 
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πέραν αυτών που μοιράζονται με προσωπικές τους φωτογραφίες μέσω των ιστοσελίδων 

κοινωνικής δικτύωσης. 

      Ο Bourne (2010) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι πλατφόρμες των κοινωνικών μέσων 

μαζικής ενημέρωσης προβλέπουν άνοδο σε στυλίστες, bloggers και σχεδιαστές με παγκόσμια 

εμβέλεια σε όλο τον κόσμο. «Τα social media είναι η νεότερη Μούσα της μόδας," σχολιάζει ένα 

άρθρο από τους "Forbes.com," όπου οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης αντιμετωπίστηκαν ως 

ευκαιρία για εξειδικευμένη ανάπτυξη και την εκτίμησή του για αναδυόμενους σχεδιαστές, 

στιλίστες και bloggers. (Bourne, 2010)  

      Σύμφωνα με τον DiMauro (2011), τα social media στη βιομηχανία της μόδας 

χαρακτηρίζονται ως η υποβοήθηση της ανάπτυξης της «κοινωνικής μόδας», όπου η εμπειρία 

που εφαρμόζεται για την υποστήριξη των art Fashion bloggers και των ανεξάρτητων stylists, 

θεωρούνται ως αναπόσπαστο μέρος του μάρκετινγκ και στρατηγικών προώθησης. Σύμφωνα με 

τον Olivier (2008), σε ηλεκτρονικές αγορές, οι πελάτες αισθάνονται άνετα με την αγορά 

προϊόντων από δικτυακούς τόπους λιανικής πώλησης που μπορούν να εμπιστευθούν. Τα 

κοινωνική μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν εισάγει νέα και καινοτόμα στοιχεία στην 

διαδικτυακή αγοραστική εμπειρία και διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο στην εξασφάλιση 

πρόσθετων κερδών, παρέχοντας τόσο στις μάρκες όσο και τους λιανοπωλητές μια δυνατότητα 

να διαθέσουν τα προϊόντα τους μπροστά σε χιλιάδες δυνητικούς πελάτες σε ένα οικείο και 

εύκολα προσβάσιμο περιβάλλον.  

      Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης έχουν ευρύτερη εμβέλεια στους δυνητικούς 

καταναλωτές και την αγορά-στόχο, καθώς η εξατομικευμένη διασύνδεση των χώρων δικτύωσης 

εισάγεται σε αυτούς ως μια ιδανική πλατφόρμα για να καλύψουν ένα μεγαλύτερο φάσμα κοινού 

και να προχωρήσουν στην επέκταση των επιχειρήσεων σε ένα διαδραστικό περιβάλλον. (Olivier, 

2008).  Ο Michault (2009) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ένα τέλειο παράδειγμα της επιρροής 

και του αντίκτυπου των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης ήταν κατά τη διάρκεια μιας 

επίδειξης μόδας το 2009. Εκτενέστερα, μόνο με ένα tweet από την Lady Gaga υπεράριθμοι 

χρήστες έκαναν κλικ στο live streaming της επίδειξης μόδας του Alexander McQueen, η οποία 

προκάλεσε το διακομιστή ιστοσελίδας σε crash.  

      Σύμφωνα με τον Agresta (2010), το κοινωνικό μάρκετινγκ μέσων ενημέρωσης περιλαμβάνει 

επίσης την κατανόηση της συμπεριφοράς της on line σύνδεσης των καταναλωτών. Ο τύπος, το 

ραδιόφωνο και η τηλεοπτική διαφήμιση έχει πλέον αντικατασταθεί από τη διαφήμιση των 

κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης που έχει καταστεί ένα σημαντικό κανάλι της 

εκστρατείας μάρκετινγκ. Σήμερα, οι άνθρωποι επικοινωνούν μέσω ιστοσελίδων κοινωνικής 
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δικτύωσης, όπου «peer reviews» και γνώμες έχουν μεγαλύτερη σημασία. Οι καταναλωτές 

αναμένεται να αναζητούν blog, σχόλια και βαθμολογίες και να ακολουθούν τα like και dislikes 

των φίλων τους μέσω του facebook, tweeter και των λοιπών μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

 

1.1 Ορισμός και Χαρακτηριστικά Λειτουργίας των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 

(Social Media) 

Ο όρος Κοινωνικά Μέσα αναφέρεται σε ηλεκτρονικές ιστοσελίδες (Facebook, Twitter,  

Google+,  YouTube, Instagram,  Linkeldn, Pinterest, Foursquare κ.ά.) που επιτρέπουν στους 

ανθρώπους να δημιουργούν, να μοιράζονται και να ανταλλάσσουν πληροφορίες, ιδέες, εικόνες 

και βίντεο σε εικονικές κοινότητες και δίκτυα (Gunawardena, Hermans et all, 2009).  Με άλλα 

λόγια, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι τα «πλατφόρμες» που χρησιμοποιούνται για την 

πραγματοποίηση της κοινωνικής δικτύωσης. 

         Όπως γίνεται αντιληπτό από τον παραπάνω ορισμό, μέσα από τα Κοινωνικά Μέσα, ο 

άνθρωπος καλύπτει μια ισχυρή ανάγκη του, αυτή του να κοινωνικοποιείται, δημιουργώντας 

δίκτυα με άλλους ανθρώπους και του παρέχεται η δυνατότητα να ανταλλάξει ιδέες, απόψεις, 

εμπειρίες και να εμπλουτίσει τις γνώσεις του. Η τεράστια ανάπτυξη, όμως, της τεχνολογίας και η 

εδραίωση της χρήσης του διαδικτύου έχουν προσδώσει μία νέα χροιά στην έννοια της 

κοινωνικής δικτύωσης, η οποία μεταμορφώνεται, μετατρέπεται σε διαδικτυακή δραστηριότητα 

και συνδέεται με τεχνολογικές υπηρεσίες που επιτρέπουν στους ανθρώπους να επικοινωνούν με 

οποιονδήποτε, από οπουδήποτε, και σε οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούν. (Gunawardena, 

Hermans, Sanchez, et al 2009).  

Προκύπτει, λοιπόν, η έννοια των Κοινωνικών Μέσων, που ορίζονται ως διαδικτυακοί 

χώροι, με μεγάλο βαθμό προσαρμοστικότητας και προσωποποίησης από τους χρήστες τους, 

στους οποίους δημιουργούνται τρισδιάστατα εικονικά περιβάλλοντα και όπου οι χρήστες 

αλληλεπιδρούν μέσω άβαταρ σε μία δεύτερη εικονική ζωή (Gunawardena, Hermans, Sanchez, et 

al 2009).  

Ωστόσο μεγάλη έκταση και στην χώρα μας έχουν πάρει οι υπηρεσίες κοινωνικής 

δικτύωσης. Οι υπηρεσίες αυτές σκοπό έχουν να δημιουργήσουν κοινότητες ανθρώπων στο 

διαδίκτυο, οι οποίες μεταξύ τους έχουν κοινά ενδιαφέροντα αλλά και δραστηριότητες (Kim, 

Jeong, Lee, 2010). Το διαδίκτυο είναι ο κοινός τόπος στο οποίο λειτουργούν οι κοινωνικές 

δικτυώσεις και μέσα από αυτό τα άτομα που είναι εγγεγραμμένα στις κοινότητες αυτές έχουν 

την δυνατότητα να επικοινωνούν μεταξύ τους με πολλούς τρόπους αλλά και να ανταλλάσσουν 
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απόψεις. Φυσικά, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δημιουργία του κατάλληλου προφίλ από τους 

ίδιους, οι οποίοι ονομάζονται χρήστες (Bard, 2010).  

Οι χρήστες λοιπόν έχουν την ευκαιρία μέσα από την αντίστοιχη κοινωνική υπηρεσία και 

το προφίλ τους να ανταλλάσσουν απόψεις και προσωπικές πληροφορίες με άλλους χρήστες για 

την προσωπική τους ζωή, την εργασία τους, αγαπημένες δραστηριότητες και φίλους. Η 

ανταλλαγή πληροφοριών γίνεται με την μορφή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, φωτογραφιών ή και 

βίντεο (Durukan, Bozaci, Hamsioglu, 2012).  

Τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των 

ανθρώπων γενικά, αλλά και των Ελλήνων συγκεκριμένα. Σύμφωνα με πανελλήνια έρευνα του 

εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN), του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 

που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, για την «Στάση, αξιοποίηση και εμπιστοσύνη των Ελλήνων στα 

social media», οι Έλληνες χρήστες μπορούν να χαρακτηριστούν ως έμπειροι, αφού το 50% 

δηλώνει ότι χρησιμοποιεί τα social media πάνω από 3 χρόνια. Το 68% των Ελλήνων 

επισκέπτεται σελίδες κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. facebook) και το 60% blogs και forums. 

Επίσης 1 στους 2 Έλληνες αναζητά πληροφορίες σε σελίδες με αξιολογήσεις χρηστών. Η έρευνα 

διεξήχθη στα τέλη του 2011 με 1050 έμπειρους χρήστες του Internet που είναι ενεργοί στις 

ηλεκτρονικές συναλλαγές και αγορές. Από την πλευρά των επιχειρήσεων, μία στις τρεις πλέον 

χρησιμοποιούν πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Πολλές γνωστές εταιρείες αξιοποιούν τις 

δυνατότητες διασύνδεσης που προσφέρουν τα social media για να ενισχύσουν την 

παραγωγικότητα, την καινοτομία, τη φήμη, τη συνεργασία και τη δέσμευση των εργαζομένων 

τους με την εταιρεία. Το 75% των επιχειρήσεων διεθνώς δεν διαθέτουν επίσημη πολιτική για τη 

χρήση ιστοχώρων κοινωνικής δικτύωσης σε ώρα εργασίας, στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό 

ανέρχεται στο 86%. 

Στην πλειοψηφία τους, λοιπόν, οι εταιρείες τηρούν στάση αναμονής απέναντι στο φαινόμενο, 

πριν προχωρήσουν στην ανάπτυξη επίσημων πολιτικών για τη χρήση των κοινωνικών δικτύων. 

Οι επικεφαλείς θα πρέπει να αναζητήσουν τρόπους αξιοποίησης της δημοτικότητας και της 

αξίας που μπορούν να τους προσθέσουν τα social media, ενισχύοντας έτσι την απόδοση των 

οργανισμών τους και προάγοντας τους εταιρικούς στόχους. 
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1.1.1 Διαστάσεις της Κοινωνικής Δικτύωσης στα Κοινωνικά Μέσα 

Η κοινωνική οργάνωση από την αρχή της ιστορίας του ανθρώπου αντιπροσωπεύεται από 

τη θεματική τριάδα «ταυτότητα –  θέση(status) – δύναμη». Μέσα σε αυτήν αρχικά δημιουργείται 

μια ατομική και συλλογική ταυτότητα. Στην συνέχεια παρατηρείται μια μη σωστή κατανομή του 

κοινωνικού κεφαλαίου. Στο σημείο αυτό δημιουργείται ένας ανταγωνισμός που προκαλείται από 

την κοινωνική θέση του καθενός. Οι μορφές κυριαρχίας του διαδικτύου – υλικής και 

συμβολικής- υπάρχουν σε πολλούς τρόπους. Ο λόγος είναι ότι οι οργανωτικές δομές διοικούν τις 

κοινωνίες και είναι αυτές που μοιράζουν τα αγαθά. Φυσικά όχι πάντα δίκαια (Durukan, Bozaci, 

Hamsioglu, 2012).  

 

Είναι γεγονός ότι στους ιστότοπους οι ταυτότητες των χρηστών είναι εικονικές. Στον 

πραγματικό κόσμο αυτό που αντιπροσωπεύουν οι ταυτότητες είναι οι παραδοσιακές αξίες. Αλλά 

το διαδίκτυο ευνοεί τη δημιουργία λανθασμένων ταυτοτήτων και μάλιστα δημιουργεί και ένα 

ευρύ πεδίο για την κατασκευή τους (Owyang, 2009). Με αυτό τον τρόπο υπάρχει μια πληθώρα 

ταυτοτήτων οι οποίες όμως στη πραγματικότητα κατακερματίζουν την πραγματική που δεν 

ισχύει πλέον. Στον κυβερνοχώρο ο κάθε ένας έχει όποιο πρόσωπο θέλει και επιθυμεί. Κανείς δεν 

τον ελέγχει και κανείς δεν θα καταλάβει την πραγματική του ταυτότητα και πρόσωπο (Hensel, 

Deis, 2010).  

 

Κάποιες στιγμές ο κατακερματισμός της πραγματικής ταυτότητας μπορεί να λειτουργεί 

και απελευθερωτικά ή και ανησυχητικά. Στην περίπτωση που δρα απελευθερωτικά γίνονται 

κάποιου είδους γνωριμίες και επαφές που αφορούν θέματα επαγγελματικά και οικονομικά. 

Προκειμένου να ωφεληθεί κάποιος επαγγελματικά εκμεταλλεύεται μέσω του διαδικτύου κάποιες 

νέες γνωριμίες. Από την άλλη πλευρά ο κυβερνοχώρος είναι απεριόριστος και δεν έχει όρια. Η 

αναφορά του John Perry Barlow στην Διακήρυξη Ανεξαρτησίας του Κυβερνοχώρου αναφέρει 

χαρακτηριστικά (Zarrella, 2010). 

 

Η βάση είναι η ύλη η οποία όμως και δεν υπάρχει στον κυβερνοχώρο». Αποτελεί όμως 

σοβαρό μειονέκτημα η κατάργηση της ιδιωτικής ζωής για κάποιους. Ο λόγος είναι ότι ο κάθε 

ένας έχει πρόσβαση στον κυβερνοχώρο και να πάρει πληροφορίες για κάποιους άλλους. Πολλές 

φορές υπάρχει και ο κίνδυνος να κλαπεί η ταυτότητα κάποιου ή ακόμα και να δημιουργηθούν 
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προφίλ και ταυτότητες κάποιων ερήμην τους ή και να σβηστούν αυτές που ήδη έχουν 

(DeSchryver, Mishra, Koehler, Francis, 2009).   

          Οι όροι “social media” και “social network” συχνά ταυτίζονται κάτω από τον όρο 

«κοινωνική δικτύωση». Ωστόσο, υπάρχει μια σημαντική διαφοροποίηση: ο όρος “social media” 

αναφέρεται στα μέσα (εργαλεία) διαμοιρασμού της πληροφορίας, των δεδομένων και της 

επικοινωνίας στο κοινό, ενώ ο όρος “social networking” αναφέρεται στη δημιουργία και την 

αξιοποίηση των κοινοτήτων για τη διασύνδεση ανθρώπων με κοινά ενδιαφέροντα. Θα μπορούσε 

να ειπωθεί δηλαδή ότι ο όρος “social media” αναφέρεται στα εργαλεία- μέσα ενημέρωσης 

κοινωνικής δικτύωσης, ενώ ο όρος “social networking” στη διαδικασία της κοινωνικής 

δικτύωσης. Τα κοινωνικά δίκτυα διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Υποστηρίζουν 

ποικιλία των μορφών περιεχομένου, όπως κείμενο, βίντεο , φωτογραφίες , ήχο , κ.τ.λ. Πολλά 

από αυτά κάνουν χρήση περισσοτέρων του ενός από αυτές τις επιλογές ως προς το περιεχόμενο 

Επιτρέπουν αλληλεπιδράσεις που περνούν μία ή περισσότερες πλατφόρμες μέσω διαμοιρασμού, 

email και τροφοδοσίες Χαρακτηρίζονται από διαφορετικά επίπεδα εμπλοκής του χρήστη οι 

οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν , να σχολιάσουν ή να παρακολουθούν σε δίκτυα Social 

Media Απλοποιούν, βελτιώνουν την ταχύτητα και το εύρος της διάδοσης των πληροφοριών 

Προσφέρουν ενός- προς-ένα, ενός-προς-πολλούς και πολλών προς-πολλούς επικοινωνία 

Επιτρέπουν την επικοινωνία αυτή να πραγματοποιείται είτε σε πραγματικό χρόνο ή ασύγχρονη 

με την πάροδο του χρόνου Είναι ανεξάρτητα της συσκευής: Ο χρήστης μπορεί να 

χρησιμοποιήσει για τη διείσδυση σε Social Media έναν υπολογιστή, ή κινητές συσκευές (tablets 

και smartphones ιδιαίτερα) Επεκτείνει εμπλοκή με τρεις τρόπους: με τη δημιουργία σε 

πραγματικό χρόνο online εκδηλώσεις, με την επέκταση σε απευθείας σύνδεση αλληλεπιδράσεις 

offline εκδηλώσεις, και τελευταία με την υποστήριξη ζωντανών εκδηλώσεων Οι πιο δημοφιλείς 

ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης σήμερα και τα χαρακτηριστικά που τους διαφοροποιουν είναι 

οι εξής: 

Facebook 

Άμεσο, προσωπικό, συνδυασμός πολλών μορφών περιεχομένου 

Twitter 

Σύντομα μηνύματα, ανοιχτή, hashtags που δηλώνουν το θέμα 

Google+ 

Διαλειτουργικότητα με τα εργαλεία της Google 
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Youtube 

Προβολή video, ανοιχτή πρόσβαση χωρίς εγγραφη 

Blogger 

Εύκολη δημιουργία blogs 

LinkedIn 

Επαγγελματικό, δημιουργά προφίλ, ανεύρεση εργασίας, συνεργατών 

Ιnstagram 

Επεξεργασία και δημοσίευση φωτογραφιών 

Pinterest 

Αποθηκευση προϊόντων, ευρύ γυναικείο κοινό 

Foursquare 

Γεωγραφικά δεδομένα χρηστών (check-ins) 

Flickr 

Αποθήκευση φωτογραφειών 

 

 

1.1.2 Βασικά Χαρακτηριστικά των Κοινωνικών Μέσων 

 

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τον Mayfield (2008), παρουσιάζουν κάποια βασικά 

χαρακτηριστικά: 

 Συμμετοχή (Participation): τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενθαρρύνουν τη συνεισφορά 

και τα σχόλια από τους ενδιαφερομένους. Η συμμετοχή των χρηστών θολώνει τα όρια 

μεταξύ των μέσων ενημέρωσης και του κοινού.  

 Διαφάνεια (Openness): οι περισσότερες υπηρεσίες των Social Media είναι ανοιχτές σε 

ανατροφοδότηση και συμμετοχή, ενώ σπάνια υπάρχουν εμπόδια στην πρόσβαση και 

στην χρήση του περιεχομένου.  

 Συνομιλία (Conversation): σε αντίθεση με τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης που 
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αφορούν μόνο την μετάδοση (broadcasting) ενός περιεχομένου σε ένα ακροατήριο, τα 

Social Media αποτελούν μια συνομιλία διπλής κατεύθυνσης.  

 Κοινότητα (Community): τα Social Media επιτρέπουν την εύκολη και άμεση δημιουργία 

κοινοτήτων που μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα, όπως την αγάπη τους για την 

φωτογραφία ή ένα τηλεοπτικό show.  

 Συνεκτικότητα (Connectedness) : Τα περισσότερα είδη των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης αναπτύσσουν την συνεκτικότητα τους κάνοντας χρήση συνδέσεων με άλλες 

ιστοσελίδες, πόρους και ανθρώπους.  

 

           Η προσέγγιση του Ateeq Ahmad, (2011) όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι ότι αυτά παρέχουν πλούσιες πληροφορίες για το 

πρόσωπο και το δίκτυό τους, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορους 

επιχειρησιακούς λόγους. Μερικά από τα κύρια χαρακτηριστικά των ιστοχώρων 

κοινωνικής δικτύωσης είναι τα ακόλουθα:   

 Ενεργούν ως πόρος για τους διαφημιστές για να προωθήσουν τα εμπορικά 

σήματά τους μέσω των προφορικών έως στοχοθετημένων πελατών.  

  Βοηθούν την επιχείρηση να αποκτήσει επαφές με τους πελάτες της & να αυξήσει 

την ευαισθητοποίηση αυτών και των εν δυνάμει πελατών της.  

 Προωθούν τη χρήση των ενσωματωμένων διαφημίσεων  σε απευθείας σύνδεση 

βίντεο.   

1.1.3 Πλατφόρμες Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Κοινωνικών Μέσων 

Ως εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών των Κοινωνικών Μέσων χαρακτηρίζονται οι 

εφαρμογές εκείνες οι οποίες εκτός από την μεταφορά κειμένων έχουμε και μεταφορά ήχου, 

εικόνας και video. Έτσι ως Τηλεφαρμογή Νέων Τεχνολογιών των Κοινωνικών Μέσων 

χαρακτηρίζεται η εφαρμογή που για να λειτουργήσει χρησιμοποιεί τις αρχές της Τηλεματικής, 

δηλαδή συνδυασμού των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής και των τεχνολογιών πολυμέσων 

(Παραπούρα, Παρασκευά, 2007). 

Η πληροφορία που βρίσκεται σε ψηφιακή μορφή μπορεί να παρουσιαστεί με διάφορους 

τρόπους. Για παράδειγμα η παρουσίαση της πληροφορίας μπορεί να γίνεται γραμμικά, στην 

περίπτωση αυτή ο χρήστης παρακολουθεί την παρουσίαση ακολουθώντας μια προκαθορισμένη 

ροή. Η μέθοδος αυτή είναι ανάλογη με την οργάνωση ενός βιβλίου.  
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Ένας άλλος τρόπος παρουσίασης είναι ο μη γραμμικός, που επιτρέπει τη μετάβαση σε μη 

διαδοχικά τμήματα της πληροφορίας. Εδώ η πληροφορία είναι οργανωμένη σε αυτοτελείς 

ενότητες οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους μέσω συνδέσμων. Ένας σύνδεσμος μπορεί να είναι 

λέξη, πλήκτρο κτλ. Η μετάβαση από τη μία ενότητα στην άλλη γίνεται μέσω αυτών των 

συνδέσμων και καλείται πλοήγηση. 

Τα είδη των Νέων Τεχνολογιών των Κοινωνικών Μέσων χωρίζονται ανάλογα με τον 

τρόπο που αλληλεπιδρούν με τον χρήστη, έτσι υπάρχουν τρία είδη πολυμέσων τα απλά 

πολυμέσα (multimedia), τα διαλογικά πολυμέσα (interactive multimedia) και τα υπερμέσα 

(hypermedia). Στα απλά μέσα Νέων Τεχνολογιών, η πληροφορία παρουσιάζεται γραμμικά 

δηλαδή, ο χρήστης λαμβάνει τις πληροφορίες με μια προκαθορισμένη σειρά χωρίς να μπορεί να 

επέμβει σε αυτήν.  

Στα διαλογικά μέσα Νέων Τεχνολογιών των Κοινωνικών Μέσων, δίνεται στον χρήστη η 

δυνατότητα να επιλέξει τον δρόμο που θα ακολουθήσει η εφαρμογή αλλά μόνο σε κομβικά 

σημεία, πράγμα που δεν απαλείφει την γραμμικότητα της εφαρμογής. Η εφαρμογή εκτελείται 

γραμμικά από την στιγμή που ο χρήστης θα επιλέξει έναν δρόμο μέχρι να ξαναφθάσει σε 

κομβικό σημείο.  

1.2 Λόγοι Χρήση των των Κοινωνικών Μέσων (Social Media) από Ιδιώτες και 

Επιχειρήσεις στις Μέρες μας 

Μεγάλη έκταση και στην χώρα μας έχουν πάρει οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης. Οι 

υπηρεσίες αυτές  σκοπό έχουν να δημιουργήσουν κοινότητες ανθρώπων στο διαδίκτυο, οι οποίες 

μεταξύ τους έχουν κοινά ενδιαφέροντα αλλά και δραστηριότητες (Berger, Milkman, 2012).  

Το διαδίκτυο είναι ο κοινός τόπος στο οποίο λειτουργούν οι κοινωνικές δικτυώσεις και 

μέσα από αυτό τα άτομα που είναι εγγεγραμμένα στις κοινότητες αυτές έχουν την δυνατότητα 

να επικοινωνούν μεταξύ τους με πολλούς τρόπους αλλά και να ανταλλάσσουν απόψεις. Φυσικά, 

απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δημιουργία του κατάλληλου προφίλ από τους ίδιους, οι οποίοι 

ονομάζονται χρήστες.  

Οι χρήστες λοιπόν έχουν την ευκαιρία μέσα από την αντίστοιχη κοινωνική υπηρεσία και 

το προφίλ τους να ανταλλάσσουν απόψεις και προσωπικές πληροφορίες με άλλους χρήστες για 

την προσωπική τους ζωή, την εργασία τους, αγαπημένες δραστηριότητες και φίλους. Η 

ανταλλαγή πληροφοριών γίνεται με τη μορφή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, φωτογραφιών ή και 
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βίντεο. Γεγονός πάντως είναι πως οι υπηρεσίες αυτές αποτελούν μια επαναστατική και νέα 

μορφή ανθρώπινης επικοινωνίας και είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς σε νεαρά άτομα. 

Μειονεκτήματα που εμφανίζονται, όπως η παραβίαση του δικαιώματος της προσωπικής 

ζωής των ατόμων που το χρησιμοποιούν,  αφού τα προσωπικά τους στοιχεία και δεδομένα 

δημοσιοποιούνται σε πολλούς ανθρώπους, έχουν δημιουργήσει σοβαρές ανησυχίες. Η Αρχή 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει ασχοληθεί κατά καιρούς με το παραπάνω ζήτημα και 

για αυτόν τον λόγο εξέδωσε ένα έγγραφο με τις απαραίτητες συστάσεις (Μάρτιος 2008). Η 

Ελληνική Αρχή είχε και αυτή ενεργό ρόλο σε αυτό το έγγραφο. Μερικά από τα μέτρα που 

περιέχονται στο παραπάνω έγγραφο είναι τα εξής:  

 Οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να πληροφορούνται όσο πιο καθαρά γίνεται για την 

χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Η ενημέρωση αυτή αποτελεί 

έναν από τους όρους τους οποίους οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να αποδεχτούν και 

αναφέρεται στους όρους και προϋποθέσεις ή στην πολιτική ιδιωτικοποίησης του χρήστη.  

 Υπάρχει το δικαίωμα άρνησης και η άσκηση αυτού για οποιαδήποτε αντίρρηση από τους 

χρήστες, όσον αφορά τα προσωπικά τους δεδομένα. Μπορούν ή να τα διορθώσουν ή και 

να τα διαγράψουν.  

 Υπάρχει η σαφής ενημέρωση στους χρήστες για τον κίνδυνο δημοσιοποίησης των 

προσωπικών τους δεδομένων στο διαδίκτυο. Ανακοίνωση επίσης για την απαγόρευση 

της χρήσης δεδομένων και φωτογραφιών τρίτων προσώπων χωρίς τη συγκατάθεσή τους.  

 Ενημέρωση για τη δυνατότητα χρήσης του προφίλ των χρηστών για σκοπούς 

στοχευόμενης διαφήμισης.  

 Οι ίδιοι οι χρήστες μπορούν να ελέγχουν τα προφίλ τους και δυνατότητες σε αυτήν την 

χρήση. Έχουν, για παράδειγμα, τη δυνατότητα να επιλέγουν μια ομάδα ανθρώπων της 

οποίας το προφίλ θέλουν μόνο αυτοί να δουν  και όχι κάποιοι άλλοι τρίτοι.  

 Υπάρχει μηχανισμός παραπόνων από τους χρήστες.  

 Απαραίτητα μέτρα, όπως κατάργηση κάποιου προφίλ από χρήστες οι οποίοι δεν 

συμμορφώνονται με τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

 Δυνατότητα δημιουργίας προφίλ και χρήσης αυτού, το οποίο μπορεί να είναι και 

ανώνυμο.  

Πέρα όμως από τα παραπάνω μέτρα υπάρχουν και κάποιες οδηγίες που πρέπει να 

ακολουθήσουν οι χρήστες, όπως (Kim, Ko, 2012) :  
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 Στη δημοσίευση των προσωπικών τους δεδομένων να είναι πολύ προσεκτικοί αλλά και 

σε οτιδήποτε δημοσιεύουν, αφού ο αριθμός των αναγνωστών είναι τεράστιος και η 

ανάγνωση γίνεται αυτομάτως με την εκτύπωση των κειμένων των χρηστών.  

 Η ιδιωτική χρήση του προφίλ των άλλων χρηστών είναι απολύτως προσωπική  και ο 

καθένας οφείλει να την σέβεται.  

 Απαγορεύεται να δημοσιεύουν φωτογραφίες ή και πληροφορίες τρίτων χωρίς την 

συγκατάθεση αυτών.  

 Όσον αφορά την ιδιωτικότητα, να έχουν φιλικές ρυθμίσεις.  Αυτό είναι κάτι που 

μπορούν να το κάνουν περιορίζοντας το προφίλ τους στην μηχανή αναζήτησης. 

 Να αλλάζουν τους κωδικούς πρόσβασης και τα αναγνωριστικά από το ένα διαδικτυακό 

τόπο σε άλλο όπως στο web banking. 

 Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην ανάγνωση των όρων συγκατάθεσής τους όσον 

αφορά τα προσωπικά τους δεδομένα για διαφημιστικούς λόγους. 

 Είναι καλύτερο να χρησιμοποιούν ανώνυμα προφίλ.  

Αποτελεί γεγονός πως υπάρχει ένας αυξημένος αριθμός ατόμων ανά τον κόσμο και οι 

οποίοι ξοδεύουν σχετικά πάρα πολύ χρόνο στο διαδίκτυο και στις διάφορες διαδικτυακές 

ειδήσεις και γεγονότα αλλά και στην χρήση των διαφόρων μέσω Κοινωνικής Δικτύωσης, όπως 

το Facebook, το Instagram, Twitter και YouTube (Thoumrungroje, 2014).  

Για το λόγο λοιπόν αυτό και φυσικά εξαιτίας της μεγάλης κατανάλωσης και προβολής 

των διαφόρων ειδών στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, οι υπεύθυνοι και διαφημιστές στις 

επιχειρήσεις, επιχειρούν να καταστρώνουν σχέδια μάρκετινγκ των επιχειρήσεων τους και των 

προϊόντων που πωλούν, με σκοπό την προώθηση αυτών και την αύξηση της κατανάλωσής τους 

από τους πολίτες και χρήστες του διαδικτύου (Thoumrungroje, 2014). 

Βάσει ερευνών ωστόσο, έχει σημειωθεί πως ιδιαίτερο ρόλο στα παραπάνω, κατέχει και η 

τεχνική της Διάδοσης Ειδήσεων μέσω Ομιλίας ή διαφορετική τεχνική γνωστή ως Electronic 

Word of Mouth, και η κατανάλωση αγαθών στην επιδεικτική κατανάλωση. Σε σχετική έρευνα 

σημειώνεται πως υπάρχει απευθείας και μη απευθείας επιρροή των Μέσων Κοινωνικής 

Δικτύωσης στην Επιδεικτική κατανάλωση. Για το λόγο αυτό, σημειώνεται πως η τεχνική 

Electronic Word of Mouth και η χρήση των Μέσων Κοινωνική Δικτύωσης, αναφέρονται ως δύο 

(2) άκρως βασικά στοιχεία και “εργαλεία” στην προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και 

στοιχεία προώθησης και εφαρμογής της επιδεικτικής κατανάλωσης από μέρους των χρηστών 

(Thoumrungroje, 2014). 
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     Το social media marketing έχει γίνει πλέον απαραίτητο συστατικό του online marketing κάθε 

επιχείρησης και ελεύθερου επαγγελματία στην Ελλάδα. Τα online κοινωνικά δίκτυα 

ενδιαφέρουν το κλάδο του μάρκετινγκ για τέσσερις σημαντικούς λόγους:  

 Είναι εξαιρετικά δημοφιλή (600 εκατομμύρια μέλη μόνο το Facebook σύμφωνα με τον 

Carlson (2011)) στα οποία μάλιστα ξοδεύουν αρκετό προσωπικό χρόνο .  

 Έδωσαν ένα νέο εργαλείο επικοινωνίας για τους καταναλωτές και ένα νέο εργαλείο 

διαφήμισης για τις επιχειρήσεις (Hennig-Thurau, Malthouse, Friege, Gensler, Lobschat & 

Rangaswamy, 2010).  

 Για τον τεράστιο αριθμό προσωπικών πληροφοριών που εθελούσια δημοσιεύουμε σε 

αυτά τα δίκτυα (Mansfield-Devine, 2008). Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα που 

χρησιμοποιεί η Grabner-Krauter (2009) τονίζοντας ότι σε τυπικό προφίλ χρήστη των 

online κοινωνικών δικτύων υπάρχουν πληροφορίες όπως η διεύθυνση κατοικίας, το 

όνομα του κατοικίδιού του, σε ποιο δημοτικό σχολείο ήταν και άλλες προσωπικές 

πληροφορίες οι οποίες πολύ συχνά χρησιμοποιούνται από τις τράπεζες ή άλλες online 

υπηρεσίες σαν δικλείδα ασφαλείας σε περίπτωση απώλειας του κωδικού εισόδου.  

 Τέλος μέχρι πρόσφατα οι εταιρείες ήταν σε θέση να ελέγχουν τις διαθέσιμες 

πληροφορίες σχετικά με αυτές μέσα από ανακοινώσεις Τύπου και οργανωμένο τμήμα 

δημόσιων σχέσεων. Σήμερα, ωστόσο, οι επιχειρήσεις έχουν όλο και περισσότερο 

υποβιβαστεί στο περιθώριο ως απλοί παρατηρητές, αφού ούτε τις γνώσεις ούτε την 

ευκαιρία – ή, μερικές φορές, ακόμα και το δικαίωμα – να τροποποιήσουν τα δημόσια 

σχόλια που υποβάλλονται από τους πελάτες τους (Kaplan & Haenlein, 2010).  

        Έτσι οι επιστήμονες του μάρκετινγκ δημιούργησαν ορισμένες νέες μεθόδους 

διαφήμισης και επικοινωνίας με τους καταναλωτές όπως το eWOM (electronic Word Of 

Mouth ή ελληνιστή ηλεκτρονική δια στόματος διαφήμιση), το viral marketing (ή ιογενές 

μάρκετινγκ) και το direct marketing (ή άμεσο μάρκετινγκ). Το Social Media Marketing 

απευθύνεται σε μεγάλες αλλά και μικρές επιχειρήσεις. Διάσημα brands της αγοράς 

χρησιμοποιούν τα Social Media για να προσελκύσουν νέους πελάτες καθώς και να 

διατηρήσουν τη φήμη και το όνομα τους, ενώ παράλληλα στοχεύουν ένα ευρύ κοινό από 

καταναλωτές. Μέσω της κοινωνικής δικτύωσης μια επιχείριση, μπορεί να αλληλεπιδρά 

με το κοινό της, που σημαίνει πως θέτει τις βάσεις για το χτίσιμο μακροχρόνιων σχέσεων 

με όλους τους stakeholders και στην ουσία, να πετύχει το engagement. Ως γνωστό, στα 

social media έχουν παρουσία όχι μόνο το κοινό-στόχος, αλλά και οι συνεργάτες, οι 

προμηθευτές, το προσωπικό της επιχείρησης και άλλοι που σχετίζονται με αυτήν. 

Επικοινωνώντας τακτικά με τα μέλη η επιχείρηση δεν έχει απλά μια παρουσία στα social 

media αλλά τα χρησιμοποιείτε με ουσιαστικό τρόπο προσθέτοντας παράλληλα αξία. 
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Σύμφωνα όμως με τον Β. Borges στο βιβλίο του «Marketing 2.0: Bridging the Gap 

Between Seller and Buyer Through Social Media Marketing» (2009) υπάρχουν 4 στάδια 

αλληλεπίδρασης (interaction): 

 Συμμετοχή (Engaging): Χρειάζεται συστηματική και τακτική χρήση της σελίδας, έτσι ώστε 

να αυξηθεί η αλληλεπίδραση με τους χρήστες της σελίδας. Το πότε και πόσο συχνά μέσα 

στη μέρα ή εβδομάδα είναι διαφορετικό για τον καθένα. 

 Να ακούει (Listening): Θετικά και αρνητικά σχόλια που γράφονται από τους χρήστες στις 

σελίδες των επιχειρήσεων μπορούν να αντιμετωπιστούν κατάλληλα, αλλά σίγουρα όχι με 

την αδιαφορία. Εκτός αυτού, απαντώντας η επιχείρηση δείχνει πως ενδιαφέρεται να χτίσει 

σχέσεις με τους «οπαδούς της». 

 Αλληλεπίδραση (Interacting): Η αλληλεπίδραση στα social media έρχεται με φυσικό τρόπο. 

Για παράδειγμα, ένα link που θα ανεβάσει κανείς, μια φωτογραφία, μια χρήσιμη ή 

ενδιαφέρουσα πληροφορία ή ακόμα και μια δημοσκόπηση είναι αρκετά για να αρχίσουν να 

κάνουν like/comment/share τα μέλη. Η φωτογραφία επίσης, ενός νέου προϊόντος ή η 

περιγραφή μιας νέας υπηρεσίας θα δώσει τη δυνατότητα να πληροφορηθεί περισσότερο το 

κοινό αλλά και να τους προτρέψει να τα δοκιμάσουν. Με την κατάλληλη αντίδραση μπορεί 

κανείς να δημιουργήσει συζητήσεις μαζί τους, οι οποίες θα διαδοθούν στους φίλους των 

μελών σας και κατ' επέκταση στους φίλους των φίλων των μελών σας (viral effect). 

 Μέτρηση (Measuring): ‘Όλα τα social networks είναι ένα επιπλέον μέσο που μπορεί να 

προσδώσει αξία σε μια επιχείρησή. Η αποτελεσματικότητά τους, λοιπόν, είναι επιτακτική 

ανάγκη να μετριέται. Η συγκεκριμένη μέτρηση, ωστόσο, έχει σημασία όταν έχετε θέσει 

κάποιους στόχους, έτσι ώστε να γίνει μια εποικοδομητική αξιολόγηση. Κάποιος στόχος 

μπορεί να αφορά τον αριθμό των fans, άρα αυτό που σας ενδιαφέρει να είναι ο αριθμός 

αντίστοιχα των New Likes ανά χρήστη ή ανά περίοδο και συνολικά, ο αριθμός των Likes. 

Άλλος στόχος μπορεί να είναι η αλληλεπίδραση, κι επομένως να σας ενδιαφέρουν η 

ποσότητα και η ποιότητα των σχολίων, καθώς και η συναισθηματική χροιά 

(θετικό/αρνητικό). Μερικά παραδείγματα εργαλείων μέτρησης (Social Media Analytics) 

αποτελούν τα: Facebook Insights, Topsy, Klout, Twitris, Tweetfeel, Hashtagify me, 

Tweetnalyser, Socialmention, Trending. 
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1.3 Πλεονεκτήματα που Προσφέρονται στους Χρήστες των Κοινωνικών Μέσων (Social 

Media) 

          Η χρήση online κοινωνικών δικτύων προσφέρει στους χρήστες τους πολλά οφέλη και 

πλεονεκτήματα. Στην περίπτωση του social networking, τα οφέλη είναι πραγματικά. Ωστόσο, 

μόνο εάν οι οργανισμοί σκεφτούν δημιουργικά για το πλαίσιο χρήσης των social media θα 

καταφέρουν να αποκομίσουν αυτά τα οφέλη, αποκτώντας διαρκές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Επομένως τα οφέλη τους είναι: 

 η δυνατότητα δημιουργίας δεσμών με πολύ μεγάλο αριθμό ατόμων, εφόσον το διαδίκτυο 

συγκεντρώνει πλήθος άτομα από όλο τον κόσμο, 

 η δυνατότητα δημιουργίας δεσμών με άτομα που μπορεί να βρίσκονται σε μεγάλη 

γεωγραφική απόσταση το ένα από το άλλο, εφόσον το Διαδίκτυο καταργεί τις αποστάσεις. 

Αυτή η δυνατότητα δεν υπάρχει στα στενά κοινωνικά δίκτυα του άμεσου πραγματικού 

περιβάλλοντος του ατόμου, 

 η δυνατότητα δημιουργίας μεγάλης ποικιλίας κοινωνικών δεσμών εφόσον στο Διαδίκτυο 

συρρέουν άτομα από διαφορετικές χώρες, κοινωνίες, πολιτισμούς και με διαφορετικές 

συνήθειες και χαρακτηριστικά, 

 η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε μεγάλο πλήθος κοινωνικών ομάδων και η αναζήτηση 

της ομάδας που εκφράζει και ωφελεί το άτομο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, 

 η δυνατότητα επαφής με πολλούς διαφορετικούς πολιτισμούς, 

 η δυνατότητα διεύρυνσης των γνώσεων και των πνευματικών οριζόντων του ατόμου, 

 η δυνατότητα αναζήτησης και ανεύρεσης περιεχομένου (φωτογραφιών, βίντεο κλπ) στο 

οποίο οι χρήστες δε θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση με διαφορετικό τρόπο, 

 η δυνατότητα άμεσης και από πρώτο χέρι ενημέρωσης για οτιδήποτε συμβαίνει στον κόσμο, 

εφόσον οι ειδήσεις μεταδίδονται μεταξύ των χρηστών του Διαδικτύου από τη μια άκρη της 

γης στην άλλη, σε ελάχιστο χρόνο, και 

 η δυνατότητα εύκολης πρόσβασης σε ψυχαγωγικό περιεχόμενο, από το σπίτι, μέσω π.χ. της 

παρακολούθησης βίντεοκλιπ και μέσω της ενασχόλησης με εφαρμογές ψυχαγωγικού 

χαρακτήρα όπως τα παιχνίδια ( Laviniu, E. & Florin, M. 2011). 

Στις επιχειρήσεις 

            Η χρήση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook και το Twitter, ως 

πλατφόρμων συνεργασίας συνδέει τις επιχειρήσεις με τον υπόλοιπο κόσμο με δεκάδες 

διαφορετικούς τρόπους. Τα εν λόγω εργαλεία φέρνουν την τεχνολογία σε επαφή με τις 

επιχειρήσεις, συνδέουν τους ανθρώπους με τις πληροφορίες, καθιερώνουν πιθανούς νέους 
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δρόμους προς την αγορά και βελτιώνουν την επικοινωνία με τους πελάτες και τη διάδοση του 

εμπορικού σήματος. Τα παραπάνω ευρήματα καταδεικνύουν ότι ο κόσμος των επιχειρήσεων 

βρίσκεται στα πρόωρα στάδια της υιοθέτησης αυτών των εργαλείων καθώς και στη διαδικασία 

υιοθέτησης σημαντικών προκλήσεων - όπως είναι η ανάγκη για διαχείριση των εργαλείων 

αυτών και η συμμετοχή του ΙΤ, που μπορεί να επηρεάσουν την ολοκλήρωση και υιοθέτηση των 

νέων πλατφορμών και τεχνολογιών (Haythornthwaite,C., 2005). 

            Όσο αφορά στην επιχειρηματική στρατηγική, τα social media χρησιμοποιούνται ως μέσα 

δημιουργίας εταιρικής εικόνας, ενημέρωσης, επικοινωνίας και ανάπτυξης σχέσεων με τους 

πελάτες και έχουν απίστευτη δυναμική.  

          Οι εταιρείες που χρησιμοποιούν σωστά τα social networks μπορούν να «χτίσουν» την 

εικόνα τους, να αναπτύξουν τις δημόσιες σχέσεις τους καθώς και να δημιουργήσουν και ή να 

επηρεάσουν θετικά τις συζητήσεις που γίνονται γύρω από το brand τους «εκτοξεύοντας» την 

αναγνωσιμότητα και αξιοπιστία τους (Yamada, A, Kim T. H.-J., and Perrig, Α. 2012 ) 

        Οι εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης δημιουργούν ένα σημαντικό αριθμό ευκαιριών και 

προκλήσεων στον επιχειρησιακό κόσμο. Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται μια έκρηξη 

τεχνολογικών εφαρμογών που βασίζονται στη λογική της Κοινωνικής Δικτύωσης στα πλαίσια 

του Παγκόσμιου Ιστού, γεγονός που δε μπορεί παρά να επηρεάζει την επιχειρηματική 

δραστηριότητα στο σύνολό της. Οι νέες τεχνολογίες, όπως τα ιστολόγια (blogs), τα wikis, η 

κοινωνική σήμανση (tagging), οι ιστοχώροι κοινωνικής δικτύωσης, δημιουργούν ευκαιρίες για 

νέους τρόπους ενδοεταιρικής συνεργασίας και διαχείρισης της γνώσης, αλλάζουν το τοπίο στην 

παροχή υπηρεσιών αλλά και στις διεπιχειρησιακές ανταλλαγές, ενώ παράλληλα 

αναδιαμορφώνουν τις υπάρχουσες επιχειρησιακές εφαρμογές. 

Τα κύρια πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης σε μια 

επιχείρηση είναι ποικίλα. Αναλυτικότερα, κύριο πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα που 

προσφέρεται στην επιχείρηση να απευθυνθεί σε αγορά τεράστιου μεγέθους, χωρίς γεωγραφικούς 

περιορισμούς. Επιπλέον η τμηματοποίηση της αγοράς με βάση διάφορα κριτήρια όπως 

γεωγραφικά, κοινωνικά, δημογραφικά, εθνικά, θρησκευτικά γίνεται πολύ πιο εύκολα, ενώ η 

«πληροφορία» μεταφέρεται εύκολα και με γρήγορους ρυθμούς.  

 

       Οι εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης δίνουν τη δυνατότητα σε μια επιχείρηση να προσφέρει 

συνεχώς κίνητρα στους καταναλωτές, γεγονός που αυξάνει την πιστότητα στα προϊόντα και 

υπηρεσίες της. Βασικό πλεονέκτημα είναι και η συνεχής και εύκολή ανατροφοδότηση σχετικά 

με τη συμπεριφορά και τον βαθμό ικανοποίησης των καταναλωτών, γεγονός που διευκολύνει 

την έρευνα και συμβάλλει στην ανάπτυξη της επιχείρησης ( Kim, A. J. 2000) . 
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        Επίσης, τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης κάνουν εφικτή την παρουσίαση της επιχείρησης 

24 ώρες του εικοσιτετράωρου όλο τον χρόνο, μειώνουν το λειτουργικό κόστος, ενώ τέλος 

διευκολύνεται η εύρεση νέου προσωπικού (Gross, R., & Acquisti, A. 2005). Υπάρχουν πολλές 

μεγάλες εταιρίες που αυτή τη στιγμή απολαμβάνουν και εκμεταλλεύονται τα οφέλη του social 

media marketing. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Coca-Cola, που προσέγγισε το κοινό 

της μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα,  photo και video sharing. Είναι σημαντικό να σημειωθεί το 

88% των εταιριών μέχρι το 2013 θα χρησιμοποιούν εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης στο 

μάρκετινγκ, ενώ πολλές από αυτές χρησιμοποιούν τα κοινωνικά μέσα αποκλειστικά ως 

μάρκετινγκ εργαλεία. 

      Επίσης, η χρήση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook και το Twitter, ως 

πλατφόρμων συνεργασίας συνδέει τις επιχειρήσεις με τον υπόλοιπο κόσμο με δεκάδες 

διαφορετικούς τρόπους. Τα εν λόγω εργαλεία φέρνουν την τεχνολογία σε επαφή με τις 

επιχειρήσεις, συνδέουν τους ανθρώπους με τις πληροφορίες, καθιερώνουν πιθανούς νέους 

δρόμους προς την αγορά και βελτιώνουν την επικοινωνία με τους πελάτες και τη διάδοση του 

εμπορικού σήματος. Τα παραπάνω ευρήματα καταδεικνύουν ότι ο κόσμος των επιχειρήσεων 

βρίσκεται στα πρόωρα στάδια της υιοθέτησης αυτών των εργαλείων καθώς και στη διαδικασία 

υιοθέτησης σημαντικών προκλήσεων - όπως είναι η ανάγκη για διαχείριση των εργαλείων 

αυτών και η συμμετοχή του ΙΤ, που μπορεί να επηρεάσουν την ολοκλήρωση και υιοθέτηση των 

νέων πλατφορμών και τεχνολογιών (Boyd, D. M., & Ellison, N. B. 2007). 

 

1.4 Μειονεκτήματα των Kοινωνικών Μέσων στις Επιχειρήσεις 

        Είναι γεγονός ότι η κοινωνική δικτύωση εγείρει ζητήματα και ανησυχίες όσον αφορά τις 

επιπτώσεις της στην παραγωγικότητα, τη φήμη και την ασφάλεια των επιχειρήσεων Τα 

κυριότερα μειονεκτήματα των εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης είναι (Gross, R., & Acquisti, 

A. 2005): 

 κόστος χρόνου που συνεπάγεται η διαδικασία ενημέρωσης των πελατών, η δημιουργία 

και επεξεργασία πληροφοριών, 

 μη αποδοχή της νέας εφαρμογής από το προσωπικό της εταιρείας λόγω έλλειψη γνώσεων 

και δεξιοτήτων, 

 μη ασφαλές περιβάλλον κατά την δημοσίευση πληροφοριών στο Διαδίκτυο, και 

 ελεύθερη δημοσίευση κριτικών από πελάτες και ανταγωνιστές. 
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            Τέλος, η χρήση των κοινωνικών δικτύων σε ώρα εργασίας επηρεάζει την απόδοση των 

υπαλλήλων. Μάλιστα, το φαινόμενο αυτό οδηγεί όχι μόνο σε αντιπαραγωγικότητα, αλλά και σε 

μεγάλη χρηματική ζημία. Επίσης ένα μεγάλο ποσοστό μπαίνει στον λογαριασμό του έστω και 

για λίγο, αν και ελάχιστοι παραδέχονται ότι αυτό επηρεάζει την ποιότητα της εργασίας τους. 

Δύο στους τρεις υποστηρίζουν ότι δεν πρέπει να διακοπεί η επαφή με τα κοινωνικά δίκτυα εν 

ώρα εργασίας, ενώ οι υπόλοιποι το θεωρούν αναγκαίο.  
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Κεφάλαιο 2 

2 Διαφήμιση Επιχειρήσεων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Προώθηση 

Πωλήσεων Προϊόντων και Υπηρεσιών 

Αποτελεί γεγονός πως ένας μεγάλος αριθμός από επιχειρήσεις στην Ελλάδα, 

ανακαλύπτει ολοένα και περισσότερο την χρησιμότητα των Κοινωνικών Μέσων, τα οποία 

συνυπάρχουν μαζί με τις επιχειρήσεις στο διαδίκτυο και βοηθούν φυσικά στη λειτουργία της 

ελληνικής αγοράς (Berger, Milkman, 2012). Είναι πλέον γνωστό σε αυτές τις επιχειρήσεις η 

δύναμη που διαθέτουν τα μέσα αυτά γύρω από την προώθηση των προϊόντων τους αλλά και των 

υπηρεσιών τους. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται ιδιαίτερος λόγος για τις ιστοσελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης όπως το Facebook, το twitter και το YouTube. Είναι αξιοπερίεργο ότι στην Ελλάδα οι 

χρήστες ή οι «φίλοι» αυτών των μέσων είναι 198 φορές περισσότεροι από αυτούς στην Ευρώπη 

(Kim, Ko, 2012). 

Δεν είναι καθόλου περίεργο ότι οι Έλληνες και κυρίως οι νέοι, χρησιμοποιούν εκφράσεις 

όπως «σου έκανα request» ή «like» πιο πολύ και από την καλημέρα. Το γεγονός αυτό 

αποκαλύπτει πόσο μεγάλες διαστάσεις έχει πάρει το Μάρκετινγκ κοινωνικής δικτύωσης. Οι 

επιχειρήσεις οι οποίες κυρίως χρησιμοποιούν αυτού του είδους τις υπηρεσίες είναι κυρίως από 

τον κλάδο του τουρισμού, της τεχνολογίας ή και των τηλεπικοινωνιών.  

Οι επιχειρήσεις αυτές μέσα από την προβολή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και 

πέρα από την προώθηση των προϊόντων τους αναφέρουν και τις ανάλογες κατά περιόδους 

προσφορές κα παράλληλα προσφέρουν σημαντικά δώρα. Ο ρόλος τους είναι καθαρά 

διαφημιστικός μέσα από τα «κοινωνικά μέσα». Από την άλλη πλευρά και οι καταναλωτές 

μπορούν και έχουν καλύτερη ενημέρωση από αυτά τα δίκτυα, λόγω της μεγάλης και 

καθημερινής τους χρήσης, αλλά και πιο γρήγορη. Οι ίδιοι προτιμούν αυτές τις ηλεκτρονικές 

σελίδες αφού μέσα από αυτές αισθάνονται ότι ανήκουν μέσα σε μια κοινότητα όπου ο κάθε ένας 

μπορεί να αναπτύξει την άποψή του και φυσικά να την εκθέσει στους άλλους.  

Αναφερόμενοι στα «κοινωνικά μέσα δικτύωσης» λοιπόν και σε συνδυασμό με τη χρήση 

των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, θα λέγαμε πως αποτελούν ένα νέο τρόπο διαφήμισης 

και προώθησης για τις εταιρίες, αφού τους προσφέρουν τη δυνατότητα να διερευνούν την αγορά 

και τους καταναλωτές καθώς επίσης και τις ανάγκες τους. Υπάρχουν όμως ακόμα περιθώρια για 

καλυτέρευση των ιστοσελίδων των εταιρειών (Kamal, Chu, Pedram, 2013).  
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Οι προσπάθειές τους επικεντρώνονται στη διαδραστικότητα του κοινού η οποία είναι και 

απαραίτητη για τη λειτουργία των κοινωνικά μέσα. Το κοινωνικό μάρκετινγκ ολοένα παίρνει και 

μεγάλες διαστάσεις και γίνεται πολύ δημοφιλές. Οι χρήστες αυξάνονται και χρησιμοποιούν όλα 

τα μέσα δικτύωσης. Κάθε μέρα ολοένα και νέοι χρήστες προστίθενται.  

Ταυτόχρονα προστίθενται και οι ανάγκες ή οι τάσεις τους. Όλοι αυτοί με την σειρά τους 

προσπαθούν να επηρεάσουν άλλους και να δημιουργήσουν νέες καταναλωτικές ανάγκες. Η 

διαφήμιση μέσα από τα κοινωνικά διαδίκτυα έχει άμεσα αποτελέσματα σε πολύ μικρό χρόνο. Τα 

βασικό όμως πλεονέκτημα είναι ότι το κόστος της διαφήμισης είναι αισθητά μικρότερο από 

αυτό της συνηθισμένης διαφήμισης.  

Όλα τα παραπάνω  βασικό τους σκοπό έχουν να φέρουν σε επαφή έναν μεγάλο αριθμό 

ατόμων δημιουργώντας μια κοινότητα από αυτούς. Τα άτομα αυτά έχουν κοινά ενδιαφέροντα 

και δραστηριότητες. Μέσα από τις κοινωνικές διαδικτυακές υπηρεσίες δίνεται η ευκαιρία μιας 

επικοινωνίας αλλά και γνωριμίας των ανθρώπων αυτών, μεταξύ τους με πολλούς τρόπους 

(Berger, Milkman, 2012).  

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πάντα η δημιουργία προφίλ από τους χρήστες, όπως 

αναφέρθηκε. Μέσα από τα προφίλ τους μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους, να ανταλλάσουν 

πληροφορίες και να μοιράζονται χιλιάδες πράγματα, ιδέες. Θέματα όπως χόμπι, εργασίας, 

προσωπικά ή και αγαπημένα πρόσωπα  αποτελούν τα βασικά θέματα για τους χρήστες. Η 

επικοινωνία γίνεται μέσω μηνυμάτων ή και φωτογραφιών (Kamal, Chu, Pedram, 2013).  

Οι νέοι έχουν ήδη αναγνωρίσει την χρησιμότητα αλλά και αναγκαιότητα αυτών των 

υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης οι οποίες αποτελούν μια νέα μορφή επικοινωνίας. Την ίδια 

στιγμή όμως εκδηλώνονται και κάποιες ανησυχίες για αυτού του είδους την επικοινωνία μέσα 

από τον κυβερνοχώρο. Ανησυχίες όπως η παραβίαση του ιδιωτικού των χρηστών. Από την 

στιγμή που τα προσωπικά δεδομένα δημοσιοποιούνται στο ίντερνετ και ο κάθε ένας μπορεί να 

τα δει οποιαδήποτε στιγμή αυτό από μόνο του είναι ένα είδος παραβίασης.  

Είναι σημαντικό να γνωρίζουν ότι η στοχευόμενη διαφήμιση αποβλέπει στα προφίλ τους. 

Οι ίδιοι οι χρήστες και μόνο έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν τα προφίλ τους. Δηλαδή έχουν την 

δυνατότητα να δημοσιεύουν στοιχεία μόνο σε όσους θέλουν: σε συγκεκριμένα άτομα ή σε 

συγκεκριμένες ομάδες. Έχουν το δικαίωμα να αποκλείουν κάποιους. Ο μηχανισμός διαχείρισης 

παραπόνων είναι πάντα διαθέσιμος για όλους τους χρήστες. Η κατάργηση λογαριασμών είναι 

επίσης σημαντική υπόθεση και αφορά τους χρήστες εκείνους που δεν συμμορφώνονται με τις 

απαιτήσεις και τους όρους για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Υπάρχει επίσης η 
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δυνατότητα δημιουργίας ανώνυμων προφίλ αλλά και η χρήση αυτών (Kamal, Chu, Pedram, 

2013).  

Σημαντικές όμως είναι και οι συμβουλές προς τους χρήστες οι οποίες αφορούν  να είναι 

ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα προσωπικά τους δεδομένα και την δημοσιοποίησή τους. Αυτό 

ισχύει από την στιγμή που ένας μεγάλος αριθμός ατόμων θα τα έχει στην διάθεση του. Πρέπει 

ακόμα να είναι προσεκτικοί και να σέβονται την ιδιωτικότητα τρίτων. Σε καμία περίπτωση δεν 

πρέπει να χρησιμοποιούν ή να δημοσιεύουν προσωπικά δεδομένα τρίτων χωρίς την 

συγκατάθεση αυτών.   

Πρέπει να χρησιμοποιούν κάποιους περιορισμούς διαθεσιμότητας των προσωπικών τους 

δεδομένων. Οι μηχανές αναζήτησης βοηθούν πολύ σε αυτό το γεγονός. Οι κωδικοί και τα 

διάφορα αναγνωριστικά θα πρέπει να αλλάζουν στους διάφορους διαδικτυακούς τόπους τους 

οποίους οι χρήστες επισκέπτονται. Πρέπει ακόμα να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί αν χρειαστεί να 

δώσουν την συγκατάθεσή τους για διαφήμιση των προσωπικών τους δεδομένων ή για 

διαφημιστικούς σκοπούς και τέλος  να προτιμούν πάντα τα ανώνυμα προφίλ (Berger, Milkman, 

2012). 

 Μια πληθώρα ανθρώπων χρησιμοποιεί τα κοινωνικά δίκτυα για πολλούς λόγους: για 

διασκέδαση και πληροφόρηση μέχρι επιστημονική και επαγγελματική εξυπηρέτηση και 

προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών. Ειδικά ο τομέας της προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών 

έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από αυτά. Το ίδιο έχουν επηρεαστεί και πολλές επιχειρήσεις 

και οι δημόσιες σχέσεις που χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα ως βασικό τους εργαλείο.  

Μέσα από αυτά έρχονται σε επαφή με τους μελλοντικούς αλλά και ήδη υπάρχοντες 

πελάτες τους οι επιχειρήσεις, ακούνε τις ανάγκες τους αλλά και τα παράπονά τους. Η διαφήμιση 

χρησιμοποιεί τα κοινωνικά δίκτυα για να προβάλει προϊόντα που βρίσκονται στην αρχή ή στην 

μέση του κύκλου πώλησής τους (Kamal, Chu, Pedram, 2013).  

 Παράλληλα είναι πολύ πιο εύκολο οι πωλητές να βρουν νέους πελάτες από αυτά και 

ταυτόχρονα να συνομιλήσουν μαζί τους. Από την άλλη πλευρά, του καταναλωτή, η δύναμη και 

οι δυνατότητες που του προσφέρουν τα κοινωνικά δίκτυα είναι τεράστια. Μέσα από αυτά 

έρχεται σε επαφή με μια πληθώρα ανθρώπων οι οποίοι αποτελούν πηγή ενημέρωσης αλλά και 

επιρροής. Γνωστοί ή άγνωστοι οι οποίοι δοκίμασαν κάποιο προϊόν και μεταφέρουν την εμπειρία 

τους και το σχόλιό τους σε κάποιο blog, ένας άγνωστος καθοδηγητής γνώμης. Το ποσοστό που 

συνεχώς αποκτούν τα κοινωνικά δίκτυα στην ενημέρωση συνεχώς αυξάνεται. Το ίδιο συμβαίνει 

και με την επικοινωνία (Kim, Ko, 2012).  
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2.1 Διαφήμιση Επιχειρήσεων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Αύξηση Πωλήσεων 

Προϊόντων και Υπηρεσιών 

Η ανάγκη της διαφήμισης άρχισε να γίνεται όλο και πιο πιεστική με την αύξηση του 

πληθυσμού και την ανάπτυξη των πόλεων με τα μικρά και τα μεγάλα τους καταστήματα, με τη 

μαζική βιομηχανική παραγωγή, την αύξηση δηλαδή της ποσότητας των παραγόμενων αγαθών, 

την ελεύθερη αγορά και την ανάπτυξη του ανταγωνισμού, με την επέκταση των δρόμων και των 

σιδηροδρόμων για την μεταφορά των αγαθών και με την εμφάνιση των εφημερίδων στις οποίες 

μπορούσαν να διαφημιστούν οι ενδιαφερόμενοι (Drewniany, Jewler, 2008). 

Πολλοί καταναλωτές στις μέρες μας τείνουν να περιφρονούν τη διαφήμιση στις 

επιχειρήσεις. Σε αντίθεση με αυτό το γεγονός όμως, τα νοικοκυριά είναι γεμάτα από 

διαφημιζόμενα προϊόντα και όταν ένα προϊόν διαφημίζεται στη τηλεόραση, η ζήτησή του στα 

καταστήματα είναι πολύ μεγάλη. Πρόκειται σαφώς, για μια εντελώς περίεργη κατάσταση, μέσα 

στην οποία θα πρέπει να λειτουργήσει η διαφήμιση. 

Ένα πρόβλημα του πελάτη γίνεται λύση για τον καταναλωτή και αυτή είναι η απαρχή της 

καλής διαφήμισης (Drewniany & Jewler, 2008). Οι επιχειρήσεις και κυρίως σε περιόδους 

κρίσης, μέσω των διαφημίσεων των προϊόντων τους – αγαθών ή υπηρεσιών τους επιζητούν να 

επικρατήσουν σ' ένα όλο και αυξανόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον.  

 

Βάσει των ανωτέρω, θα λέγαμε πως αποτελεί γεγονός πως για πολλές επιχειρήσεις στις 

μέρες μας, η έννοια της διαφήμισης οριοθετείται ως μια ιδέα γενική και συγκεχυμένη. Οι 

περισσότερες από αυτές τις επιχειρήσεις ορισμένες φορές, θεωρούν την εφαρμογή της 

διαφήμισης ως μια ακριβή σε κόστος έννοια και ως αποτέλεσμα, να κινδυνεύουν ν’ αφανιστούν 

από την αγορά και τον ανταγωνισμό που υφίσταται. Βέβαια το γεγονός που δεν είναι άμεσα 

γνωστό στα στελέχη των επιχειρήσεων αυτών, είναι ότι το μεγάλο κόστος που αποδίδουν στην 

έννοια της διαφήμισης, θα μπορούσε ουσιαστικά να γλυτώσεις τις επιχειρήσεις αυτές από τον 

όποιο αφανισμό και την υποβάθμιση και σε αντίθεση θα τους επέφερε σημαντική κερδοφορία.  

 

Είναι όμως απόλυτα κατανοητό ότι για να επιτευχθεί η όποια κερδοφορία σε μια 

επιχείρηση, θα πρέπει να είναι σαφής ο λόγος για τον οποίο οι επιχειρήσεις πρέπει να 

χρησιμοποιήσουν τις έννοιες και τα χαρακτηριστικά της διαφήμισης. Για παράδειγμα, το μείγμα 

της διαφήμισης και οι εφαρμογές των βασικών ιδεών του, είναι απαραίτητες σε μια επιχείρηση 
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για την επίτευξη μιας σχετικής κερδοφορίας, αφού αρχικά διευκολύνει τη Διοίκηση των 

επιχειρήσεων, ειδικότερα από τη στιγμή που δεν επιλύει απλά τα τεχνικά προβλήματα αλλά 

αποτελεί και μια φιλοσοφία λειτουργίας στην ανταγωνιστική αγορά.  

 

Μέσα από τη διαφήμιση βέβαια, επιτυγχάνεται η άμεση εξέλιξή του περιβάλλοντος μιας 

επιχείρησης, είτε αυτή κατηγοριοποιείται σε «Business to business ή Βusiness to customers» 

(επιχειρήσεις και πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών).   

 

Η διαφήμιση αποτελεί αναμφίβολα το σύγχρονο “Δούρειο Ίππο” των επιχειρήσεων, 

μέσω του οποίου το εκάστοτε ακροατήριο θα πειστεί πως το προϊόν ή η υπηρεσία που του 

παρουσιάζεται θα καλύψει απόλυτα και με τον πλέον ιδανικό τρόπο την ανάγκη του. Η αγγλική 

λέξη advertising προέρχεται από το λατινικό “ad vertere” και το οποίο σημαίνει «να γυρίσει 

προς» κάτι που αποδεικνύει πως η “αποστολή” της διαφήμισης είναι η μεταφορά του μηνύματος 

με σκοπό φυσικά την ενεργοποίηση του υποψήφιου αγοραστή - "Latin Word Study Tool". / 

Κάλλιστα μπορεί να χαρακτηριστεί το προπύργιο της παράδοσης του ενδεδειγμένου 

μηνύματος στους καταναλωτές και στους υποψήφιους καταναλωτές. Όπως προαναφέραμε 

σκοπός της διαφήμισης είναι να πείσει το κοινό πως το διαφημιζόμενο προϊόν ή υπηρεσία είναι 

το καλύτερο, να βελτιώσει την εικόνα της εταιρίας, να επισημάνει ή και να “γεννήσει” την 

ανάγκη απόκτησης του προϊόντος, να παρουσιάσει νέες χρήσεις των προϊόντων που ήδη 

κυκλοφορούν στην αγορά, να ανακοινώσει νέα προϊόντα, να ενισχύσει τα μεμονωμένα 

μηνύματα των πωλητών αλλά και να κρατήσει τους πελάτες της εκάστοτε εταιρίας (Belch & 

Belch, 2003). 

Όπως είναι ευκόλως κατανοητό σκοπός φυσικά της διαφήμισης μέσω του branding είναι 

η αύξηση της κατανάλωσης των προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρέχουν οι επιχειρήσεις 

προκειμένου να αυξηθούν τα έσοδα στα ταμεία τους. Βέβαια, στόχος δεν είναι πάντα η αύξηση 

των εσόδων αφού το “όπλο” της διαφήμισης χρησιμοποιείται κατά κόρον και από πολιτικά 

κόμματα, θρησκευτικές οργανώσεις, κυβερνητικές υπηρεσίες, εθελοντικές και Μη Κυβερνητικές 

Οργανώσεις.  

Η σύγχρονη διαφήμιση δημιουργήθηκε με καινοτόμες τεχνικές από την προώθηση 

προϊόντων καπνού την δεκαετία του 1920 κυρίως από τον ανιψιό του Σίγκμουντ Φρόιντ, τον 

Αυστριακό, Έντουαρντ Μπέρνεϊς που θεωρείται πηγή έμπνευσης της διαφημιστικής πανδαισίας 
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στη Λεωφόρο Μάντισον, στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης και ο οποίος πίστευε πως η 

χειραγώγηση της κοινής γνώμης αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Δημοκρατίας.  

Για να αντιληφθεί κάποιος το πόσο πολύτιμη είναι η διαφήμιση στον τομέα των 

πωλήσεων και εν γένει της επιχειρηματικότητας αρκεί να κοιτάξει τα ποσά που δαπανήθηκαν το 

2011. 143 δισεκατομμύρια δολάρια στις Η.Π.Α και συνολικά 426 δισεκατομμύρια ευρώ 

παγκοσμίως έβγαλαν από τα ταμεία τους οι επιχειρήσεις προκειμένου να κάνουν γνωστά και να 

προωθήσουν στο καταναλωτικό κοινό τα προϊόντα – υπηρεσίες τους. Αξίζει να αναφέρουμε πως 

διεθνώς οι κολοσσοί της διαφήμισης είναι οι όμιλοι Interpublic, Omnicom, Publicis και WPP 

(Statista, 2015). 

 

 

Εικόνα Νο.1- “Η καλή διαφήμιση δεν είναι μόνο διάδοση πληροφοριών. Διεισδύει στο μυαλό 

της κοινής γνώμης με επιθυμίες και πεποιθήσεις”, Leo Burnett 

 

Στις αρχές του 20ού αιώνα οι ψυχολόγοι Walter D. Scott και John B. Watson εστίασαν 

στον παράγοντα “ψυχολογία” στον τομέα της διαφήμισης. Ο Scott είπε πως ο άνθρωπος 

αποκαλείται λογικό ζώο όμως, αν θέλουμε να είμαστε πιο ειλικρινείς θα πρέπει να αποκαλείται 

πλάσμα της πρότασης. «Είναι λογικός αλλά σε μεγαλύτερο βαθμό είναι υποβαλλόμενος», είχε 

τονίσει χαρακτηριστικά (Scott, 1908). Η πορεία της διαφήμισης στον χρόνο ταυτίζεται άμεσα με 

την εξέλιξη των Μέσων. Από τις καταχωρήσεις σε εφημερίδες και περιοδικά, στο ραδιόφωνο, 

την τηλεόραση και στις ημέρες μας στον τεράστιο κόσμο του διαδικτύου.  

Η εξάπλωση του internet δημιούργησε νέες ευκαιρίες διαφήμισης. Τα διαφημιστικά mail, 

οι “αναδυόμενες” διαφημίσεις κάθε φορά που ο χρήστης του διαδικτύου επισκέπτεται μια 

ιστοσελίδα, τα banner και πολλά ακόμα χρησιμοποιούνται κατά κόρον από τις επιχειρήσεις ενώ 
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πλέον έχει εισαχθεί και η “διασκεδαστική διαφήμιση”. Είναι πολλές οι εταιρίες που επιλέγουν 

να προωθήσουν τα προϊόντα – υπηρεσίες τους μέσω του διαδικτύου και οι αριθμοί 

αποδεικνύουν του λόγου το αληθές: Στα τέλη του 2009 οι διαφημίσεις μέσω των κινητών 

τηλεφώνων και του διαδικτύου αυξήθηκαν κατά 18% και 9% αντίστοιχα ενώ οι διαφημίσεις στα 

“παλιά” Μέσα παρουσίασαν κάμψη -10,1% στην τηλεόραση, -11,7% στο ραδιόφωνο, -14,8 στα 

περιοδικά και -18,7 στις εφημερίδες (Iab, 2013). 

       Οι πλατφόρμες των κοινωνικών μέσων έχουν δημιουργήσει μια νέα ραγδαία οικονομική 

ανάπτυξη. Προσφέρουν δικτύωση σε νέες αγορές και απεριόριστες δυνατότητες δωρεάν 

προβολής σε οποιονδήποτε γνωρίζει τα μυστικά τους και μπορεί να αξιοποιήσει τις δυνατότητές 

τους. Μια επιχείρηση δηλαδή, χωρίς λειτουργιά έξοδα και με πρόσβαση σε ένα απεριόριστο 

κοινό. Η κοινωνική δικτύωση όχι μόνο συμβάλλει στην προώθηση της επιχείρησής σας, αλλά 

παρέχει και το προνόμιο της εκμάθησης από άλλους. Είναι σαφές, ότι τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης συνιστούν ένα εξαίρετο εργαλείο διαφημιστικής προώθησης της επιχείρησής σας.  

 

2.2 Κοινωνικά Μέσα και Προώθηση Προϊόντων και Υπηρεσιών Μέσω Τεχνικών 

Μάρκετινγκ 

Τα κοινωνικά δίκτυα εξελίσσονται ραγδαία και οι περισσότερες εταιρείες έχουν 

αντιληφθεί την αναγκαιότητα παρουσίας τους στα κοινωνικά δίκτυα και χρησιμοποιούν κάποια 

από αυτά για την προώθηση και την διαφήμισή τους. Το Social Media Marketing βασίζεται στο 

συνδυασμό πολλών διαφορετικών τάσεων, οι περισσότερες από τις οποίες προέρχονται από την 

εξάπλωση του Internet και των κοινωνικων δικτύων.  Τα κοινωνικά δίκτυα είναι ένα ανερχόμενο 

μέσο προώθησης προϊόντων και brands.Ο σκοπός του άρθρου «Social media: The new hybrid 

element of the promotion mix» των W. Glynn Mangold και David J. Faulds (2009) που 

αναλύεται παρακάτω είναι τριπλός: 

 αιτιολογεί γιατι πρέπει τα κοινωνικά δίκτυα να ενταχθούν στο μίγμα μάρκετινγκ και να 

είναι αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής προώθησης του εκάστοτε προϊόντος,  

 συγκρίνει το παραδοσιακό μίγμα μάρκετινγκ με το νέο το οποίο ενσωματώνει τη χρήση 

των κοινωνικών δικτύων,  

 προτείνει μεθόδους μέσω των οποίων οι μάνατζερ μπορούν να επηρεάσουν τις 

συζητήσεις μεταξύ καταναλωτών.  
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Τα κοινωνικά δίκτυα σήμερα, βοηθούν τις επιχειρήσεις να επικοινωνούν με τους 

καταναλωτές αλλα και βοηθούν τους καταναλωτές να μιλούν μεταξύ τους. Η επικοινωνία των 

επιχειρήσεων με τους καταναλωτές ήταν δυνατή και μέσω των παραδοσιακών στρατηγικών 

μάρκετινγκ, η μοναδικότητα της νέας στρατηγικής έγκειται στην επικοινωνία των καταναλωτών 

μεταξύ τους. 

Ο λόγος λοιπόν που τα κοινωνικά δίκτυα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο του 

promotion mix από τις επιχειρήσεις είναι ο συνδυασμός του κλασικού μάρκετινγκ (επικοινωνία 

με τους καταναλωτές) με μία μεγενθυμένη word of mouth επικοινωνία (επικοινωνία μεταξύ 

καταναλωτών). Τα social media αποτελούν ένα υβριδικό στοιχείο του promotion mix αφού 

προέρχονται από το συνδυασμό τεχνολογίας και μέσων επικοινωνίας τα οποία επιτρέπουν άμεση 

και σε πραγματικό χρόνο επικοινωνία και χρησιμοποιούν διάφορες μορφές παρουσίασης της 

πληροφορίας και πλατφόρμες για την διάδοση αυτής. 

Χρησιμοποιώντας τα κοινωνικά δίκτυα (facebook, twitter κ.α) γίνεται μια συντονισμένη 

προσπάθεια ώστε να προβληθεί η υπηρεσία ή το προϊόν μιας επιχείρησης και να αναγνωριστεί. 

Το Social Media Marketing χρησιμοποιεί τις τελευταίες τεχνολογίες του Internet μαζί με την 

διαδικτυακή κοινωνικοποίηση, έτσι η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να περάσει την 

πληροφορία που θέλει, να προσελκύσει νέους πελάτες ή να ενισχύσει τη σχέση της με τους 

υπάρχοντες πελάτες, μέσα από τη διαδραστικότητα που της δίνετε και να διαδώσει όποιο άλλο 

προϊόν ή υπηρεσία έχει. Τα Social Media δεν είναι μια μόδα της εποχής που πρόκειται να 

περάσει. Είναι μια επανάσταση στον τρόπο επικοινωνίας, η οποία ήρθε για να μείνει. Στην 

πραγματικότητα, δεν έχουμε επιλογή για το αν θα δημιουργήσουμε ή όχι παρουσία στα Social 

Media, αλλά το πόσο καλά θα τη δημιουργήσουμε. 

Η δύναμη των κοινωνικών δικτύων θα πρέπει να αναγνωριστεί από τους υπεύθυνους 

μαρκετινγκ. Οι επιπτώσεις της αλληλεπίδρασης μεταξύ των καταναλωτών παρουσιάζεται 

παρακάτω σε τρία βασικά σημεία: 

 Το Ιντερνετ αποτελεί ένα από τα πρώτα μέσα που επιλέγουν οι καταναλωτές για 

ενημέρωση σχετικά με προϊόντα. 

 Οι καταναλωτές απομακρύνονται από τις κλασσικές πηγές διαφήμισης και απαιτούν 

μεγαλύτερο έλεγχο των πληροφοριών που αναζητούν. 

 Τα κοινωνικά δίκτυα θεωρούνται πιο αξιόπιστη πηγή πληροφοριών για προϊόντα και 

υπηρεσίες. 
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Οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν επιχειρήσεις με σκοπό την ορθή χρήση του 

νέου εργαλείου παρουσιάζονται παρακάτω. 

Η δημιουργία διαδικτυακών πλατφορμων, οι οποίες επιτρέπουν την επικοινωνία 

καταναλωτών με κοινά ενδιαφέροντα και τους παρέχουν πληροφορίες για τα θέματα που τους 

ενδιαφέρουν. 

Η χρήση των blogs και άλλων κοινωνικών δικτύων, έχοντας ως βασικό στόχο την 

δημιουργία «engaged customers». Οι καταναλωτές νιώθουν πιο κοντά στην επιχείρηση αν έχουν 

τη δυνατότητα να ασκήσουν κριτική για ένα προϊόν, να προτείνουν διορθώσεις κ.τ.λ.. Σε καμία 

περίπτωση δεν πρέπει να παραμεληθεί η χρήση και των παραδοσιακών εργαλείων προώθησης 

σε συνδιασμό με αυτά. 

Επιπρόσθετα η παροχή πληροφοριών είναι ένα βασικό στοιχείο το οποίο πρέπει να 

συμπεριλαμβάνεται στη στρατηγική της επιχείρησης αφού οι καταναλωτές είναι πιο πιθανό να 

μιλήσουν για μια επιχείρηση ή ένα προϊόν αν νιώθουν ότι γνωρίζουν αρκετά για αυτό. Η 

προκλητικότητα των διαφημίσεων ή του μηνύματος είναι άλλος ένας παράγοντας που ωθεί τους 

καταναλωτές να μιλήσουν για το προϊόν. 

Βασικό χαρακτηριστικό της ανθρώπινης συμπεριφοράς είναι ότι οι άνθρωποι θέλουν να 

νιώθουν ξεχωριστοί. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οι επιχειρήσεις πρέπει να 

δημιουργούν ειδικές προσφορές και να παρέχουν πληροφορίες σε συγκεκριμένες ομάδες 

καταναλωτών. 

Η δημιουργία προϊόντων βασισμένων στις επιθυμίες και τις ανάγκες των καταναλωτών, 

η ενίσχυση ενός σκοπού που θεωρείται σημαντικός απο το καταναλωτικό κοινό και η 

δημιουργία ιστοριών που σχετίζονται με το προϊόν είναι επίσης ενέργειες οι οποίες βοηθούν 

στην προώθηση των προϊόντων. Οι καταναλωτές είναι πιθανότερο να μιλήσουν για ένα προϊόν 

το οποίο καλύπτει μια συγκεκριμένη - ανικανοποίητη μέχρι τώρα - ανάγκη τους, υποστηρίζει 

έναν φιλανθρωπικό σκοπό ή ακολουθείται από μια αξιομνημόνευτη ιστορία. 

Συμπερασματικά λοιπόν, πρέπει οι επιχειρήσεις να συνδυάσουν τις παραδοσιακές 

τεχνικές μάρκετινγκ, που έχουν σαν αποτέλεσμα τη μονομερή μετάδοση του μηνύματος στους 

καταναλωτές, με την παρουσία τους στα κοινωνικά δίκτυα, δημιουργώντας έτσι αμφίδρομη 

επικοινωνία με αυτούς. 

Βασικό στοιχείο το οποίο πρεπει να λαμβάνεται υπόψιν από τους μανατζερ είναι η 

αξιολόγηση της απόδοσης της προώθησης μέσω των κοινωνικών δικτύων. Στο άρθρο «Can You 
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Measure the ROI of Your Social Media Marketing?» των Donna L. Hoffman και Marek Fodor 

(2010) δημιουργείται ένα πλαίσιο μέσω του οποίου μπορεί να υπολογιστεί το ROI (Return on 

Investment) του μάρκετινγκ μέσω των κοινωνικών δικτύων. 

Οι επενδύσεις των καταναλωτών βασίζονται στην άποψη των 4 c’s. Τα βασικά κίνητρα 

που ωθούν τους καταναλωτές να χρησιμοποιήσουν τα κοινωνικά δίκτυα είναι: 

Connections -   - -  

Αυτές οι τέσσερις επενδύσεις μπορούν να μεταφραστούν σε μετρήσιμα αποτελέσματα 

όπως αλλαγές στην αναγνωρισιμότητα της μάρκας (brand awareness) και στην δέσμευση των 

καταναλωτών με αυτή (brand engagement) ή αύξηση της word of mouth επικοινωνίας. Παίρνουν 

τη μορφή σχολίων σε blogs, εγγραφής και ενεργού συμμετοχής των καταναλωτών με σκοπό να 

γίνουν μέλη μιας κοινότητας, δημιουργία καταχωρήσεων που αφορούν ένα προϊόν ή μια μάρκα 

(tweet, retweet, σχόλιο στο Facebook ή σε κάποιο blog, κριτική) ή ενός like στο Facebook. 

Το περιεχόμενο της επικοινωνίας των καταναλωτών στην προκειμένη περίπτωση δεν 

ορίζεται από τους marketers, αλλά αυτοί είναι που μπορούν να καθορίσουν το πλαίσιο το οποίο 

θα διευκολύνει την επικοινωνία αυτή. Ο σχεδιασμός, το λανσάρισμα και η διαχείριση της 

καμπάνιας στα κοινωνικά δίκτυα παίζει ισχυρό ρόλο στο αν και πως οι καταναλωτές θα 

επικοινωνήσουν. Μεγάλη βάση πρέπει να δίνεται στην ανατροφοδότηση λόγω του ότι, όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω, οι καταναλωτές όχι μόνο καταναλώνουν (consume) την 

διαφημιστική καμπάνια αλλά μπορούν να τη σχολιάσουν (create), να την κοινοποιήσουν σε 

φίλους (connect) και να εκφράσουν τις απόψεις τους για αυτή χωρίς λογοκρισία (control). 

 Σε μια αποτελεσματική καμπάνια στα κοινωνικά δίκτυα, το brand θα πρέπει να 

«δουλεύει» για τους καταναλωτές με σκοπό να ικανοποιήσουν τις βασικές ανάγκες που τους 

ωθούν να χρησιμοποιήσουν τα κοινωνικά δίκτυα ( 4c’s). 

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται διαγραμματικά, σε έναν πίνακα 2x2 οι 

στρατηγικές επιλογές για μέτρηση των αποτελεσμάτων της προώθησης στα κοινωνικά δίκτυα. 

 Βασικός στόχος του marketer όπως φαίνεται παραπάνω είναι: 

 να μειώσει τις ασαφείς και να κινηθεί προς ποσοτικές μετρήσεις από τις οποίες μπορεί να 

αποκτήσει μια αίσθηση του τι έχει επιτύχει και  

 να συνδυάσει τις μετρήσεις αυτές με μια θετική αξιολόγηση για την πορεία της 

στρατηγικής του, μεταφέροντας έτσι την στρατηγική του στο πάνω δεξιά τεταρτημόριο.  
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Ο Weber, θεωρεί ότι το Social Media Marketing μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μια επιχείρηση, 

για την επίτευξη διαφόρων στόχων όπως είναι:  

 Η προσέλκυση νέων πελατών.  

  Η βελτίωση της επιχείρησης για τα η διατήρηση των πελατών.  

 Η βελτίωση των καναλιών επικοινωνίας, για καλύτερη σχέση με τους πελάτες.  

  Η δημιουργία μεριδίου αγοράς.  

  Η δημιουργία φήμης του σήματος (Brand awareness).  

 Η ενίσχυση των εσόδων της επιχείρησης από τις πωλήσεις των αγαθών και των 

υπηρεσιών.  

  Η βελτίωση της απόδοσης της επένδυσης μάρκετινγκ.  

 Η ευαισθητοποίηση και η συμμετοχή των καταναλωτών σε φιλανθρωπικές ή πολιτικές 

δραστηριότητες και τέλος,  

  Η αύξηση της ευαισθητοποίησης για συγκεκριμένα ζητήματα.       

          Τo μάρκετινγκ κοινωνικών δικτύων ή αλλιώς Social Media Marketing, αναφέρεται στη 

διαδικασία αύξησης της επισκεψιμότητας μιας ιστοσελίδας ή στην προώθηση ιστοσελίδας μέσω 

ιστοσελίδων κοινωνικών δικτύων. Ένα πρόγραμμα ή πλάνο μάρκετινγκ κοινωνικών δικτύων 

(Social Media Marketing Plan) συνήθως εστιάζει την προσοχή του στη δημιουργία περιεχομένου 

που προσελκύει την προσοχή των αναγνωστών ενώ παράλληλα τους ενθαρρύνει να το 

μοιραστούν χρησιμοποιώντας άλλα κοινωνικά δίκτυα στα οποία αυτοί συμμετέχουν. Ως κύριο 

στόχο του, έχει τη “word-ofmouth” (από στόμα σε στόμα) διαφήμιση της επιχείρησης και των 

προϊόντων ή των υπηρεσιών της, δημιουργώντας παράλληλα έναν ισχυρό δεσμό ανάμεσα στους 

πελάτες και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της επιχείρησης. 

         Έτσι το Social Media Marketing, το οποίο είναι πλέον βασικό κομμάτι του Internet 

Marketing, επικεντρώνεται στην εκμετάλλευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Social 

Media) με στόχο, τόσο την δημιουργία ενδιαφέροντος και μιας αμφίδρομης επικοινωνίας των 

χρηστών με το συγκεκριμένο brand/εταιρεία, όσο και με την υλοποίηση online διαφημιστικών / 

προωθητικών ενεργειών και πλάνων. Έχοντας σαν βασικό εργαλείο τα κοινωνικά δίκτυα (Social 

Media), το Social Media Marketing εστιάζει στην προσπάθεια δημιουργίας περιεχομένου που 

προσελκύει την προσοχή και ενθαρρύνει τους χρήστες να το μοιραστούν μέσω των κοινωνικών 

δικτύων τους. 
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2.3 Eπιδράσεις των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στη Σημερινή Διαμόρφωση της 

Αγοράς  

Οι επιδράσεις των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στη σημερινή διαμόρφωση της αγοράς 

και οι οποίες παρουσιάζονται στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα των καταναλωτών, 

δεν προσδιορίζονται με εύκολο τρόπο. Ανάλογα με το εύρος της εφαρμογής και της σημασίας 

των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στη σημερινή διαμόρφωση της αγοράς, οι επιδράσεις 

αφορούν (Engel, Blackwell and Miniard, (1995): 

 στο μειωμένο κόστος πληροφορίας και επικοινωνίας καθώς γίνεται άμεση και πιο 

γρήγορη( η πληροφορία και η επικοινωνία) 

 στην επίδραση στις τιμές    

 στην επίδραση στην εισαγωγή των εταιρειών στην αγορά κυρίως από μικρές 

επιχειρήσεις για να ενισχύσουν τον ανταγωνισμό. 

 στην αλλαγή της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, καθώς από την στιγμή που 

μειώνονται οι μεσάζοντες που χρησιμοποιούνται, για να φτάσει η υπηρεσία/ προϊόν 

στον καταναλωτή,  έχει άμεση επίδραση στη τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής. 

 στην επίδραση στο κόστος πώλησης .Ένα φυσικό κατάστημα έχει περισσότερες 

φθορές και μεγαλύτερο κόστος σε σύγκριση  με ένα ηλεκτρονικό κατάστημα (e-

shop) (Ernst& Young, 1998) 

2.4 Εννοιολογικός προσδιορισμός της Μόδας 

Ο όρος μόδα αναφέρεται στα στυλ και στα έθιμα που υπερισχύουν την κάθε δεδομένη 

περίοδο. Στην πιο κοινότυπη χρήση του, ο όρος “μόδα” αποτελεί παράδειγμα εμφάνισης 

ένδυσης, αλλά ο όρος περιλαμβάνει και άλλα. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η πορεία του 

σχεδίου και της μόδας αλλάζουν πιο γρήγορα από την κουλτούρα στο σύνολό της. Οι σχεδιαστές 

μόδας δημιουργούν και παράγουν είδη ένδυσης (Kamal, Chuan Chu, Pedram, 2013). 

Οι όροι “στη μόδα” και “του συρμού” υιοθετήθηκαν για να περιγράψουν το κατά πόσο 

κάποιος ή κάτι ταιριάζει με τον τρέχον, ή λιγότερο επίκαιρο, δημοφιλή τρόπο έκφρασης. 

Παρόλα αυτά, κυρίως στη σύγχρονη εποχή, αντικείμενα χαρακτηριζόμενα ως “όχι τόσο στη 

μόδα” μπορούν να ταιριάξουν με τον όρο “ρετρό”. Η μόδα του ρετρό επιτρέπει αλλαγές στους 

κανόνες όπως για παράδειγμα ότι “το παλιό είναι το νέο καινούριο” και συνεπώς είναι στη μόδα 

(Phan, 2011). 

Ο όρος “μόδα” συχνά χρησιμοποιείται με θετική έννοια, ως συνώνυμο της γοητείας, της 
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ομορφιάς και του στυλ. Υπό αυτή την οπτική γωνία, η μόδα είναι ένα είδος κοινόχρηστης 

τέχνης, μέσα από την οποία μια κουλτούρα εξετάζει τις αναφορές της στην ομορφιά και στην 

καλοσύνη. Ακόμη, ο όρος “μόδα” χρησιμοποιείται καμιά φορά και με αρνητική χροιά, ως 

συνώνυμο της μόδας συρμού και των τάσεων και του υλισμού. Ορισμένες πόλεις έχουν 

αναγνωριστεί ως παγκόσμια κέντρα μόδας και είναι διάσημες για τις εβδομάδες μόδας που 

λαμβάνουν χώρα εκεί, εκδηλώσεις κατά τις οποίες οι σχεδιαστές παρουσιάζουν τις καινούριες 

τους συλλογές ενώπιον ακροατηρίου.  

Αυτές οι πόλεις είναι το Παρίσι, το Μιλάνο, η Νέα Υόρκη και το Λονδίνο. Άλλες πόλεις, 

και κυρίως το Λος Άντζελες, το Βερολίνο, το Τόκυο, η Ρώμη, το Μαϊάμι, το Χόνγκ Κόνγκ, το 

Σάο Πάολο, το Σίδνεϊ, η Βαρκελώνη, το Άμστερνταμ, η Μαδρίτη, η Μελβούρνη, η Βιέννη, η 

Μόσχα, το Νέο Δελχί και το Ντουμπάι, επίσης έχουν εβδομάδες μόδας, που κάθε χρόνο 

αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο (Kamal, Chuan Chu, Pedram, 2013). 

2.4.1 Τoμείς της Μόδας 

Η μόδα είναι ένα σύνηθες κοινωνικό φαινόμενο. Η άνοδος και κάθοδος της μόδας 

εμφανίζεται ιδιαίτερα στους ακόλουθους τομείς: 

  Αρχιτεκτονική, εσωτερική διακόσμηση και σχεδιασμός τοπίου  

 Τέχνες και δεξιοτεχνίες   

 Χορός και μουσική  

 Αργκό και άλλες μορφές λόγου  

 Οικονομικά και επιλογές δαπανών όπως αυτά μελετούνται στην   καταναλωτική 

συμπεριφορά παιχνίδια, χόμπι, σπορ και άλλοι τρόποι αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου  

 Κανόνες συμπεριφοράς  

 Fast fashion  

 Διαχείριση, στυλ διαχείρισης και διάφοροι τρόποι οργάνωσης  επιχειρήσεων 

 Πολιτική και μέσα μαζικής ενημέρωσης, ειδικά όσον αφορά στα   θέματα με τα οποία 

επιλέγουν να ασχοληθούν  

 Φιλοσοφία και θρησκεία: όσο αργά αν όχι και καθόλου,   αλλάζουν τα δόγματα των 
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θρησκειών και των φιλοσοφιών, τόσο ταχεία εξέλιξη μπορεί να υπάρξει όσον αφορά στους 

τομείς της θρησκείας και της φιλοσοφίας που θεωρούνται πιο σημαντικά και πιο άξια να 

ακολουθήσει κανείς ή να μελετήσει  

 Βιομηχανία φιλοξενίας, όπως ο σχεδιασμός αποκλειστικών στολών για κάποιο ξενοδοχείο, 

εστιατόριο, καζίνο, θέρετρο ή club, ούτως ώστε να αντικατοπτρίζουν κάποια ιδιοκτησία ή 

εμπορικό σήμα 

Από τους παραπάνω τομείς, το κουστούμι ιδιαίτερα έχει συνδεθεί τόσο πολύ με τον όρο 

“μόδα” που ο πιο γενικός όρος “κουστούμι” αναφέρεται κυρίως στα φορέματα που 

χρησιμοποιούνται στις μεταμφιέσεις ή για ρουχισμό μασκαρέματος ενώ ο όρος “μόδα” 

αναφέρεται στα είδη ένδυσης και στη μελέτη αυτών. Αυτή η γλωσσική “στροφή” οφείλεται στα 

επονομαζόμενα “σκίτσα μόδας” που παράχθηκαν κατά τη διάρκεια της Βιομηχανικής 

Επανάστασης, δείχνοντας νέους τρόπους χρήσης των καινούργιων υφασμάτων (Phan, 2011). 

2.4.2 Ο Ρόλος των Κοινωνικών Μέσων στο Τομέα της Μόδας  

Αποτελεί γεγονός πως τις τελευταίες δεκαετίες είναι γνωστός ο ορισμός του Marketing 

των Κοινωνικών Μέσων, ώστε μια επιχείρηση να πετύχει τους στόχους της. Οι στρατηγικές 

αυτές προσφέρουν απαντήσεις σε ερωτήματα για το πότε μια επιχείρηση θα καταφέρει να 

πετύχει το στόχο της. Είναι δυνατόν οι στρατηγικές Marketing των Κοινωνικών Μέσων να 

επιτευχθούν σε επίπεδο γενικού προγραμματισμού αν γίνεται λόγος για τη γενική στρατηγική της 

επιχείρησης (Σαρμανιώτης, Καργίδης, 2004). Η επιτυχία της όμως έχει να κάνει και με το 

γεγονός αν τηρηθούν οι παρακάτω τρεις όροι (Baker, 2003) 

 

 Συντονισμός ανάμεσα σε διευθύνσεις και σε τμήματα με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει για 

όλους μια κοινή κατεύθυνση. Οι διαφορετικές αντιλήψεις υπάρχουν από τα στελέχη όπως και 

οι επιθυμίες. Θα πρέπει όμως να κυριαρχήσει μια κοινή στρατηγική. 

 Καταμερισμός μέσων της διεύθυνσης μάρκετινγκ ο οποίος θα πρέπει να είναι ξεκάθαρος.  

 Στρατηγική η οποία θα είναι σαφής και θα περιγράφει ξεκάθαρα τους στόχους και τους 

τρόπους με τους οποίους θα επιτευχθούν  

  

Η στρατηγική Marketing των Κοινωνικών Μέσων λοιπόν στο τομέα της μόδας, επίσης σε 

μια ανταγωνιστική οικονομία, εξαρτάται ουσιαστικά από τη στρατηγική των ανταγωνιστών μιας 

επιχείρησης. Αναφέρονται τρεις τύποι στρατηγικών Social Marketing λοιπόν στο τομέα της 

μόδας ώστε να αποκτηθεί ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (Kim, Ko, 2012) 



Η χρήση των κοινωνικών μέσων  και ειδικότερα του Facebook στη διαφήμιση και προώθηση στο χώρο της μόδας 

 

40 

 

 

 Στρατηγική Κόστους και Τιμών 

 

Η επιχείρηση μόδας στοχεύει σε μείωση κόστους παραγωγής και διάθεσης αγαθών σε 

βαθμό ώστε να μπορεί να πουλά σε χαμηλές τιμές και να έχει ένα μεγάλο μερίδιο στην αγορά. 

 

 Στρατηγική Διαφοροποίησης 

 

 Η επιχείρηση μόδας δίνει έμφαση στο να προσφέρει στην αγορά κάτι το διαφορετικό σε 

σχέση με τον ανταγωνισμό. Έτσι προσφέρουν μεγαλύτερες τιμές από τον ανταγωνισμό. 

 

 Στρατηγική Εστίασης 

 

 Η επιχείρηση μόδας αποδίδει έμφαση σε πολλά τμήματα αγοράς και δε προσπαθεί να 

εστιάσει σε όλη την αγορά και την ίδια στιγμή προσπαθεί να καλύψει ένα κενό της αγοράς. 

Επομένως μια επιχείρηση θα πρέπει: 

 

 Να στοχεύει στην ικανοποίηση πελατών και των αναγκών τους και να προβλέπει τις 

επιθυμίες τους στο χώρο της μόδας 

 Να γίνεται αντιληπτός ο χαρακτήρας του πλάνου Μάρκετινγκ. Δεν γίνεται λόγος για μια 

σειρά από αποφάσεις αλλά για μια διαρκή και μεταβλητή δραστηριότητα. 

 Να κάνει προσεκτικό σχεδιασμό βημάτων του πλάνου Μάρκετινγκ. Όχι μόνο για την 

ανακάλυψη αναγκών αλλά και για πρόβλεψη αυτών. 

 Να κατανοήσει ότι το πλάνο Μάρκετινγκ δεν είναι παρά μια προσπάθεια για  ολόκληρη 

την επιχείρηση και των τμημάτων της. 

  

Μέσα από όλα τα παραπάνω λοιπόν, αναφέρεται πως μπορεί λοιπόν να σημειωθεί ότι το 

Social Marketing στο τομέα της μόδας, αποτελεί μια φιλοσοφία η οποία ασχολείται και 

αποδέχεται το χαρακτήρα των καταναλωτών που λαμβάνεται ως μεταβλητός. Η ικανοποίηση των 

πελατών είναι βασικός στόχος των επιχειρήσεων και σημαντικό κομμάτι του Μάρκετινγκ. 



Η χρήση των κοινωνικών μέσων  και ειδικότερα του Facebook στη διαφήμιση και προώθηση στο χώρο της μόδας 

 

41 

 

Μπορεί να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις της αγοράς και να τις εναρμονίσει με τις απαιτήσεις των 

καταναλωτών. Ενισχύει λοιπόν την έρευνα και τη καινοτομία και έχει ως στόχο τη κερδοφορία 

(Möller, Halinen, 2000).  

 

2.4.3 Τα Χαρακτηριστικά του Καταναλωτή Μόδας 

  Αναφερόμενοι σχετικά στα χαρακτηριστικά του καταναλωτή μόδας, θα λέγαμε πως είναι 

κοινώς αποδεκτό ότι η συμπεριφορά των καταναλωτών σε πολλούς τομείς όπως εκείνο της 

μόδας, δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί και αποτελεί αντικείμενο μελέτης για πολλές 

επιχειρήσεις του χώρου (Kamal, Chuan Chu, Pedram, 2013). Από τη στιγμή που η συμπεριφορά 

του κάθε καταναλωτή μπορεί να προβλεφθεί, το ρίσκο της σωστής στρατηγικής είναι 

πετυχημένο (Kapferer, Bastien, 2009). 

  Σημειώνεται επίσης πως η διαφορά στην αποδοχή αυτών των τάσεων όσο μικρή και να 

είναι, δημιουργεί μεγάλες αποκλίσεις στις συμπεριφορές διαφόρων καταναλωτών. Κανείς δεν 

είναι σε θέση να προβλέψει το μέλλον  μιας καμπάνιας ή συλλογής μόδας και η οποία 

αναμένεται να κυκλοφορήσει στην αγορά. Ειδικότερα αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι το πλέον 

σημαντικό πλεονέκτημα είναι αυτό της υποκειμενικότητας δεν μπορεί ως μέγεθος να είναι 

μετρήσιμο.  

  Σημειώνεται λοιπόν πως η κάθε πρόβλεψη μπορεί να είναι επικίνδυνη, αφού το στυλ και 

οι σχετικές προτιμήσεις του καθενός, δεν δύναται να είναι μετρήσιμες. Απορρέει λοιπόν το 

γεγονός πως η αγοραστική συμπεριφορά αποτελεί ένα πολύ δύσκολο θέμα στο κλάδο της μόδας 

αλλά παρ’ όλα αυτά οι βιομηχανίες μόδας πολλές φορές προσπαθούν να ανακαλύψουν τη 

αγοραστική συμπεριφορά με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να κάνουν σωστή τμηματοποίηση, 

τοποθέτηση αλλά και την ίδια στιγμή να ικανοποιήσουν όσο μπορούν περισσότερο το 

αγοραστικό τους κοινό. Έτσι λοιπόν ανάλογα με το  χρόνο που χρειάζεται κάποιος καταναλωτής 

για την αγορά ενός προϊόντος μόδας μιας νέας τάσης, αναφέρονται οι εξής κατηγορίες πελατών 

 Innovators – Μικρό μέρος του πληθυσμού οι οποίοι δεν είναι παρά μια κατηγορία 

αγοραστών που ενδιαφέρονται σε πολύ μεγάλο βαθμό για τη μόδα και για κάθε νέα τάση 

στην αγορά 

 Early adopters - Αποτελούν περίπου το 15% του πληθυσμού και είναι οι καθοδηγητές 

γνώμης, με δυνατή προσωπικότητα και σε καμία περίπτωση δεν αγοράζουν το κάθε τι 

νέο στην αγορά, αλλά θέλουν να καινοτομούν 
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 Early majority - Αποτελούν περίπου το 35% του πληθυσμού και φυσικά είναι ένα μεγάλο 

ποσοστό της καταναλωτικής αγοράς. Δεν είναι και τόσο δυνατές προσωπικότητες, είναι 

αρκετά συντηρητικοί και δεν ρισκάρουν εύκολα. Προτού αγοράσουν μια συγκεκριμένη 

φίρμα, θέλουν να είναι σίγουροι για το ότι θα έχουν κάνει μια επιτυχημένη αγορά και για 

κάτι που θα τους ταιριάζει απόλυτα 

 Late majority - Αποτελούν το 35% του πληθυσμού. Δεν λογίζονται παρά ως followers οι 

οποίοι αγοράζουν κάποια συγκεκριμένα ρούχα για καθαρά κοινωνικούς λόγους. Είναι 

συντηρητικοί, τόσο σε ντύσιμο όσο και στη ζωή τους. Είναι συνήθως μεγάλοι άνθρωποι 

με μικρή συμμετοχή στη κοινωνία.  

 Laggards - Αποτελούν το υπόλοιπο 15% του αγορστικού κοινού και δεν υιοθετούν 

εύκολα μια νέα τάση, αφού μάλλον είναι οι τελευταίοι που θα το πράξουν. Αναφέρονται 

ως παλαιομοδίτες στο ντύσιμο και πολύ συντηρητικοί και μόνο όταν φοβούνται ότι θα 

περιθωριοποιηθούν, αγοράζουν νέα ρούχα και αφού εκείνα δεν είναι πια στη μόδα.  

 

2.5 Η Χρήση του Facebook  

      To Facebook ιδρύθηκε το 2004 από τον φοιτητή Mark Zuckerberg και αρχικά απευθυνόταν 

μόνο στο πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Με το πέρασμα των χρόνων το Facebook κατέκτησε τον 

κόσμο. Το Facebook πρόκειται για μια κοινωνική ιστοσελίδα μέσω της οποίας μπορεί κανείς να 

κάνει πάρα πολλά πράγματα, όπως γνωριμίες, παιχνίδια, quiz είναι μερικά από τα αγαθά που 

προσφέρει το Facebook στους ενδιαφερόμενους. 

       Οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν μέσω μηνυμάτων με τις επαφές τους και να τους 

ειδοποιούν όταν ανανεώνουν τις προσωπικές πληροφορίες τους. Όλοι έχουν ελεύθερη πρόσβαση 

στο να συμμετάσχουν σε δίκτυα που σχετίζονται μέσω πανεπιστημίου, θέσεων απασχόλησης ή 

γεωγραφικών περιοχών. 

      Το Facebook σήμερα έχει 800 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες, κατατάσσοντάς το έτσι ως 

ένα από τα δημοφιλέστερα web site του πλανήτη. Επίσης, το Facebook είναι ένα από τα 

δημοφιλέστερα site για ανέβασμα φωτογραφιών με πάνω από 14 εκατομμύρια φωτογραφίες 

καθημερινά. Με αφορμή τη δημοτικότητά του, το Facebook έχει υποστεί κριτική και 

κατηγορηθεί σε θέματα που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα και τις πολιτικές απόψεις των 

ιδρυτών του. Ωστόσο η συγκεκριμένη ιστοσελίδα παραμένει η πιο διάσημη κοινωνική περιοχή 

δικτύωσης σε πολλές αγγλόφωνες χώρες. 

Έτσι με τη βοήθεια του facebook πολλές επιχειρήσεις προωθούν ένα προϊόν αν πραγματικά τους 

αρέσει. Μέσα από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης μπορούν να: 
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 Προωθήσουν προϊόντα με πιο προσωπικό και φιλικό τρόπο, 

 Κρατάνε ανοιχτή επικοινωνία με πολλούς δυνητικούς πελάτες, 

 Κερδίζουν ακόμα περισσότερο στις μηχανές αναζήτησης και αυξάνουν την επισκεψιμότητα 

του Διαδικτυακού Τόπου τους, και 

 Συμπληρώνουν αποτελεσματικά και φθηνά τη διαφήμισή τους. 

Και όλο αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, οι ίδιοι οι χρήστες των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης να 

προωθούν ένα προϊόν, αν πραγματικά τους αρέσει. Η μεγαλύτερη αξία του για τις επιχειρήσεις 

έγκειται στο γεγονός, ότι οι χρήστες του Facebook, μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με 

τα ενδιαφέροντα και τις ασχολίες τους. Για παράδειγμα, συγκεντρώνει διάφορες κοινότητες 

ανθρώπων, οι οποίες αποτελούν μέλη μιας διαδικτυακής ομάδας και ανταλλάσσουν μεταξύ τους 

πληροφορίες. Η κάθε μια από αυτές τις ομάδες ενδιαφέρεται για κάποιες εταιρείες και βοηθά 

στην αύξηση της εταιρικής εικόνας (Dudi, A., 2010) 

    Πως θα τρέξουμε μία διαφημιστική εκστρατεία στο facebook Είναι πολύ εύκολο να δημιουργήσουμε 

μία διαφημιστική εκστρατεία στο facebook αφού και από μόνο του, σου παρέχει πολλές λεπτομέρειες. 

Για να γίνει αυτό απαιτούνται 4 βήματα.  

1) Σχεδιάστε τη διαφήμιση Ξεκινάμε δίνοντας έναν τίτλο στην διαφήμιση, ανεβάζουμε μία εικόνα ή 

φωτογραφία σχετική με την διαφήμιση και γράφουμε μερικά λόγια για το περιεχόμενό της. 

 2) Στοχεύστε το κοινό σας Σε αυτό το σημείο πρέπει να προσεγγίσουμε το κοινό μας με τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά: 1) Ηλικία 2)Τόπος διανομής 3)Φύλο 4)Επίπεδο μόρφωσης 5)Μέρος εργασίας 

6)Προτιμήσεις σχέσεων 7)Προσωπική κατάσταση 53 8)Γλώσσα 9)Λέξεις κλειδιά (που περιγράφουν 

προτιμήσεις και ενδιαφέροντα) . 

3) Αποφασίστε τη ροή εκστρατείας και τον τρόπο τιμολόγησης. Εδώ επιλέγουμε το ποσό που θέλουμε να 

διαθέσουμε για την εκστρατεία μας ανά ημέρα και να προγραμματίσουμε πότε θέλουμε να ξεκινήσει και 

πόσο να διαρκέσει η διαφήμιση με ακρίβεια λεπτού. Και υπάρχει η επιλογή πληρωμής για κάθε κλικ ή 

για κάθε εμφάνιση της διαφήμισης.  

4) Κάντε τον τελικό έλεγχο Σε αυτό το βήμα μας δίνεται η δυνατότητα να κάνουμε ανασκόπηση της 

διαφήμισης. Μπορούμε να αλλάξουμε ότι δεν μας ικανοποιεί. Όταν μας ικανοποιήσει το απο- τέλεσμα 

καταχωρούμε τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας και επιλέγουμε «Καταχώρηση Παραγγελίας». Επίσης, η 

διαφήμιση περνάει από τον «έλεγχο ποιότητας» των διαχειριστών πριν ανέβει στο facebook. 

 Τέλος, αφού καταχωρηθεί η διαφήμιση θα λάβουμε επιβεβαιωτικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό μας 

ταχυδρομείο το οποίο θα περιέχει και άλλες οδηγίες για το πως θα βελτιώσουμε ακόμα πιο πολύ την 

εκστρατεία μας. (Πασχόπουλος, 2010: σελ.34) 
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2.5.1. Social Media Analytics 

    Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της χρήσης των social media για την επικοινωνία των 

εταιρειών είναι το ότι μπορούν να μετρήσουν την αποτελεσματικότητα της χρήσης τους αλλά 

και κάποιας συγκεκριμένης καμπάνιας τους. Ο όρος Social Media Analytics αναφέρεται στη 

διαδικασία μέτρησης, ανάλυσης και ερμηνείας των διαδράσεων και των συσχετισμών μεταξύ 

ανθρώπων, θεμάτων και ιδεών. Μια επιχείρηση μπορεί να εξάγει πολύτιμα συμπεράσματα για 

τα δημογραφικά στοιχεία των πελατών (ή δυνητικών πελατών) της, τις προτιμήσεις τους, τις 

αντιδράσεις τους αναφορικά με προϊόντα και υπηρεσίες και πολλά άλλα. Με προσεκτική 

ανάλυση, μια εταιρεία μπορεί επίσης να αναγνωρίσει τάσεις της αγοράς και με βάση αυτές να 

προσαρμόσει καλύτερα την στρατηγική της. Οι εταιρείες μπορούν να μετρήσουν κυρίως την 

αποτελεσματικότητα των διαφημιστικών ενεργειών, ενώ άλλοι λόγοι είναι η ανάλυση του brand, 

ο εντοπισμός ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, η εξυπηρέτηση πελατών, η διερεύνηση 

πρόθεσης αγοράς, κ.ά. Πολλά από τα εργαλεία ανάλυσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

παρέχονται δωρεάν, αλλά υπάρχουν και αρκετά που κοστίζουν, ειδικά αυτά που απευθύνονται 

σε μεγάλες επιχειρήσεις. 

Παρακάτω παρατίθεται μια λίστα από δωρεάν εργαλεία: 

Google Analytics Παρέχει στατιστικά για την κίνηση σε κάποιο site η κοινωνικό δίκτυο 

(επισκεψιμότητα, δημογραφικά επισκεπτών) 

Facebook Insights Στατιστικά που παρέχει το Facebook για το κοινό κάθε σελίδας 

Social Mention Αναζήτηση περιεχομένου σε διάφορα κοινωνικά δίκτυα και άλλες πηγές (π.χ. 

για ένα προϊόν, εταιρεία, κ.τ.λ.) 

Trending Αναλύει καθημερινά το ελληνικό twitter (πιο δημοφιλείς χρήστες, θέματα, κ.τ.λ.) 

Sentiment Viz Παρουσιάζει το συναίσθημα των tweets και σχετικούς όρους με βάση ένα 

keyword/hashtag. 

 

2.5.1.1  Facebook Insights  

        Το marketing μέσω Facebook απαιτεί τη διάθεση αρκετού χρόνου, αλλά στοιχίζει από 

τίποτα (αν υπάρχουν οι απαραίτητες βασικές γνώσεις) ή ελάχιστα και αποτελεί μια 

αποτελεσματικότατη διαφημιστική κίνηση κυρίως λόγω της δυνατότητας που δίνει να 

μετρηθούν τα αποτελέσματα, να διαβαστούν οι τάσεις και να τονωθούν τελικά οι πωλήσεις 

(Cosmos4u, 2013). Με μια Facebook Page ο κάτοχος έχει στατιστικά στοιχεία για τις 

επισκέψεις, τα Likes, τα σχόλια, τις αποχωρήσεις και πολλά άλλα στοιχεία. 
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       Η υπηρεσία του Facebook «Facebook Insights» παρέχει στους προγραμματιστές μια 

πλατφόρμα Facebook τη «Facebook Platform» και στους ιδιοκτήτες μια σελίδα Facebook τη 

«Facebook Page» με μετρήσεις γύρω από το περιεχόμενό τους. Για να δει κάποιος τις μετρήσεις 

στο «Facebook Page» ή στην «Platform app», πρέπει να πάει στο «Insights Dashboard». Μόνο 

οι διαχειριστές των σελίδων, οι ιδιοκτήτες των app, και οι διαχειριστές μπορούν να δουν τα 

στοιχεία στο «Facebook Insights» για τις ιδιότητες που κατέχουν ή διαχειρίζονται. Για να δει 

κάποιος τα Insights για την ιστοσελίδα του, θα πρέπει να συνδέσει πρώτα τον τομέα του με την 

εφαρμογή του Facebook, «Facebook App» που διαχειρίζεται ή με τον λογαριασμό χρήσης του 

Facebook. Για να το κάνει αυτό πρέπει «να κάνει «κλικ» στο κουμπί «Insights for» από το 

ταμπλό Insights. Στη συνέχεια πληκτρολογεί τη διεύθυνση του τομέα του στο πλαίσιο κειμένου 

και επιλέγει το χρήστη ή την εφαρμογή που θα τον συνδέσει. Εάν πρέπει να παρέχει πρόσβαση 

σε έναν μόνο χρήστη, στη συνέχεια, επιλέγει το αναγνωριστικό του χρήστη. Εάν πρέπει να 

παρέχει πρόσβαση σε πολλούς χρήστες τότε θα πρέπει να δημιουργήσει και να επιλέξει την 

εφαρμογή του Facebook «Facebook App». Όλοι οι διαχειριστές του Facebook App θα έχουν 

πρόσβαση σε Insights για την ιστοσελίδα τους και 81 καταργώντας έναν χρήστη ως διαχειριστή 

του Facebook App ανακαλείται η πρόσβασή του σε Insights της ιστοσελίδας (Facebook, 2016) 

.Στη συνέχεια αντιγράφεται η μετα-ετικέτα που προβλέπεται στο παράθυρο και προστίθεται 

στην κορυφή της ιστοσελίδας. Οι ιδιοκτήτες ιστοσελίδων πρέπει να προσθέσουν μια μετα-

ετικέτα επαλήθευσης στην ενότητα «head» της ιστοσελίδας ενός τομέα. Αν το site χρησιμοποιεί 

subdomains, το αρχείο «root» κάθε subdomain πρέπει να υπάρχει ξεχωριστά. Τέλος, πρέπει να 

γίνει κλικ στο κουμπί «Έλεγχος τομέα». Μόλις ελεγχθεί, υποστηρίζεται το domain, που 

εμφανίζεται στην αριστερή πλευρική γραμμή πλοήγησης στο πλαίσιο της ενότητας «Τομείς». Η 

διαδικασία φαίνεται στο κάτωθι σχήμα (Facebook, 2016). 

Συγκεκριμένα για το facebook  παραθέτονται παρακάτω μερικά γρήγορα στατιστικά (τελευταία 

ενημέρωση Μάρτιος 2016): 

 1,09 δις. ενεργοί χρήστες ημερησίως 

 989 εκατομμύρια ενεργοί χρήστες μέσω κινητού – ημερησίως 

 1,65 δις. ενεργοί χρήστες μηνιαίως 

 1,51 δις. ενεργοί χρήστες μέσω κινητού – μηνιαίως 

  50 εκατομμύρια ενεργές σελίδες μικρών επιχειρήσεων. 
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πηγή: http://www.forbes.com/sites/roberthof/2011/10/02/facebook-courts-brand-marketers-with-new-ad-

audience-insights/#1fa134011710 

 

 

πηγή:https://www.blizzardinternet.com/news/marketing/seo/facebook-insights-the-5-page-

metrics-that-matter-most/ 
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2.5.2 Η Χρήση του Facebook για την Προώθηση Προϊόντων στο Χώρο της Μόδας 

Αποτελεί γεγονός πως ένας μεγάλος αριθμός από επιχειρήσεις μόδας διεθνώς, 

ανακαλύπτει ολοένα και περισσότερο την χρησιμότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα 

οποία συνυπάρχουν μαζί με τις επιχειρήσεις στο διαδίκτυο και βοηθούν φυσικά στη λειτουργία 

της αγοράς. Είναι πλέον γνωστό σε αυτές τις επιχειρήσεις μόδας, η δύναμη που διαθέτουν τα 

μέσα αυτά γύρω από την προώθηση των προϊόντων τους αλλά και των υπηρεσιών τους. Πιο 

συγκεκριμένα, γίνεται ιδιαίτερος λόγος για τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης όπως το 

Facebook,  (Karpik, Scott, 2010). 

Οι επιχειρήσεις αυτές μόδας μέσα από την προβολή τους στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης και πέρα από την προώθηση των προϊόντων τους αναφέρουν και τις ανάλογες κατά 

περιόδους προσφορές κα παράλληλα προσφέρουν σημαντικά δώρα. Από την άλλη πλευρά και οι 

καταναλωτές μπορούν και έχουν καλύτερη ενημέρωση από αυτά τα δίκτυα.  

Οι ίδιοι προτιμούν αυτές τις ηλεκτρονικές σελίδες αφού μέσα από αυτές αισθάνονται ότι 

ανήκουν μέσα σε μια κοινότητα όπου ο κάθε ένας μπορεί να αναπτύξει την άποψή του και 

φυσικά να την εκθέσει στους άλλους. Αναφερόμενοι στα «κοινωνικά μέσα» λοιπόν και σε 

συνδυασμό με τη χρήση των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, θα λέγαμε πως αποτελούν ένα 

νέο τρόπο διαφήμισης και προώθησης για τις εταιρίες, αφού τους προσφέρουν τη δυνατότητα να 

διερευνούν την αγορά και τους καταναλωτές καθώς επίσης και τις ανάγκες τους. Υπάρχουν 

όμως ακόμα περιθώρια για καλυτέρευση των ιστοσελίδων των εταιρειών (Bright, Terry, 2012).  

Ο επιχειρηματίας μπορεί να μετατρέψει την Facebook σελίδα του σε ένα μέρος όπου οι 

πελάτες του μπορούν να πουν την άποψή τους και να κάνουν ερωτήσεις σχετικά με τα προϊόντα 

ή τις υπηρεσίες που προσφέρει. Μπορεί να δώσει περιθώρια συμμετοχής των πελατών του στην 

ανάπτυξη ή την βελτίωση των υπηρεσιών του, μέσω διαγωνισμών. Καλό θα είναι να 

επιβραβεύονται οι πελάτες που βοηθούν τον επιχειρηματία να διαφημίζει την επιχειρηματική 

του δράση, όπως θα έκανε και στον πραγματικό κόσμο. Άλλο ένα σημαντικό εργαλείο που 

παρέχει το Facebook εντελώς δωρεάν, είναι η δήλωση της διεύθυνσης του φυσικού 

καταστήματος στα Facebook places. Πολύς κόσμος ακόμα δεν είναι εξοικειωμένος με αυτήν την 

λειτουργία αλλά αναμένεται γρήγορα να γίνει ένα πολύ δημοφιλές μέσο για να βρίσκει κανείς 

μέρη, μαγαζιά, σημεία διασκέδασης και να μοιράζεται αυτές τις πληροφορίες με τους φίλους 

του. Υπάρχουν διαθέσιμες πολλές δωρεάν εφαρμογές Facebook, που μπορεί κάποιος εύκολα να 

εγκαταστήσει στην σελίδα του, για να δημιουργήσει μια μοναδική εμπειρία για τους οπαδούς 

του και ως προς την εμφάνιση της σελίδας του και ως  προς τις λειτουργίες της, ενθαρρύνοντάς 
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τους έτσι να παραμένουν συνδεδεμένοι με την επιχείρηση αλλά και να μοιράζονται τις 

πληροφορίες που βρίσκουν σε αυτήν. Μέσα από το Facebook, ο διαφημιστής μπορεί να μεταβεί 

στη σελίδα ADVERTISING και να κάνει κλικ στο CREATE AN AD. Στη συνέχεια εισάγει τα 

στοιχεία που ζητούνται επιλέγοντας μια διεύθυνση URL προορισμού (η ιστοσελίδα του), όπου 

θα οδηγούνται οι χρήστες. Χρήσιμη είναι η δυνατότητα προεπισκόπησης που παρέχεται. Στη 

συνέχεια ο διαφημιστής αποφασίζει ποιο είναι το αγοραστικό του κοινό στο οποίο θα 

απευθυνθεί η διαφήμισή του. Αυτό θα προσδιορίσει την πορεία των ενεργειών του και το πώς θα 

διαφημιστεί. Υπάρχει διαθέσιμη επιλογή για να ρυθμίσει κάποιος ποιος θα βλέπει την αγγελία 

του, την οποία μπορεί να προσαρμόσει με βάση τα επιθυμητά δημογραφικά στοιχεία, το φύλο, 

την ηλικία, την εκπαίδευση κ.α. 

2.5.3 Facebook Marketing 

  Σύμφωνα με το βιβλίο B2B Social Media Book από τον Kipp Bodnar και Jeffrey L. Cohen, ο 

κανόνας 10-4-1 μας βοηθάει να κρατήσουμε μια ισορροπία στις δημοσιεύσεις που κάνουμε 

μέσω της σελίδας μας στο Facebook όσον αφορά τον χώρο της μόδας. Συγκεκριμένα μας λέει 

ότι από τις 15 δημοσιεύσεις που γίνονται: 

 Οι 10 θα πρέπει να αναφέρονται σε δημοσιεύματα άλλων σελίδων, ιστοσελίδων, εφημερίδων, 

περιοδικών, κλπ. με περιεχόμενο σχετικό και χρήσιμο προς τα μέλη της σελίδας μας. 

 Οι 4 δημοσιεύσεις (από τις 15) θα πρέπει να αφορούν δημοσιεύσεις και άρθρα δικά μας, που 

φτιάξαμε εμείς, ώστε να οδηγήσουμε τους ανθρώπους στην ιστοσελίδα μας και να μας 

γνωρίσουν ακόμα περισσότερο 

 Η 1 δημοσίευση (από τις 15) θα πρέπει να οδηγεί τα μέλη της σελίδας σε κάποια Landing page 

ώστε να αφήσουν τα στοιχεία τους για να κατεβάσουν κάποιοEBOOK, οδηγό, video, κλπ. – με 

σκοπό να δημιουργήσουμε υποψήφιους πελάτες. 

Υπάρχουν πέντε βασικές κατευθυντήριες γραμμές για Facebook marketing:  

1. Χτίσιμο ενός στρατηγικού σχεδίου διαφήμισης που να είναι από τη φύση του 

κοινωνικά προσανατολισμένο.  

2. ∆ημιουργία μιας αυθεντικής ξεκάθαρης επιχειρηματικής ταυτότητας.  

3. ∆ιαδραστικότητα που αποτελεί το κλειδί για πιστούς πελάτες.  

4. Έμφαση και επένδυση χρόνου και προσπάθεια για το χτίσιμο διαπροσωπικών 

σχέσεων.  

http://www.amazon.com/The-B2B-Social-Media-Book/dp/1118167767
http://s.igmhb.com/click?v=R1I6OTEzMDI6MjcyNDplYm9va3M6MGJiYTcwZGE3OWZkOWVmNjE5NDQwNjA5YzMzNWY4Nzg6ei0yNDQ5LTg3ODU1NTc0OmVwaXhlaXJlaW4uZ3I6MjY3MzI5OjA6MjNmOWU5NDgyMmQ3NGM4ZmJlMWZmN2M3ZmY3MDA5YTM6MDpkYXRhX3NzLDg2MHgxNjAwO2RhdGFfcmMsMTtkYXRhX2ZiLG5vOzoxMTcwNDU5Ojo6MC4wMQ&subid=g-87855574-4b54839c71be4971a7f5fb627d3b87bf-&data_ss=860x1600&data_rc=1&data_fb=no&data_tagname=A&data_ct=link_only&data_clickel=link&data_sid=c091867a24f24a9f247a120da2ec2f11
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5. ∆ιαρκής ενημέρωση για τα νέα εργαλεία αλλά και τις διαρκώς διαφοροποιούμενες 

ανάγκες και επιθυμίες των πελατών. 

Το Facebook αποφασίζει ποιες διαφημίσεις θα εμφανιστούν, κρίνοντας από το ποσό που 

προσφέρεται να δώσει για κάθε κλικ ή για 1000 εμφανίσεις ο διαφημιζόμενος. Όποιος 

προσφέρει το μεγαλύτερο ποσό, θα εμφανιστεί στους διαθέσιμους χώρους. Το πόσο κοστίζει η 

διαφήμιση στο Facebook εξαρτάται και από άλλους παράγοντες όπως οι λεπτομέρειες της 

διαφήμισης, η συχνότητα εμφάνισης της, το μέγεθος της και άλλα στοιχεία (∆ιαφήμιση, 2013). 

 

2.5.4 Επίδραση του Facebook στην Προώθηση Προϊόντων Μόδας σε Διαφορετικές 

Ηλικίες Καταναλωτών 

- Καταναλωτές Νεαρής Ηλικίας 

Οι καταναλωτές επιλέγουν διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες στη διάρκεια μιας ζωής, από 

μία πολύ νεαρή ηλικία μέχρι τα βαθιά τους γεράματα. Οι προτιμήσεις και οι αγοραστικές τους 

αποφάσεις είναι άμεσα συνδεδεμένες με την ηλικία. (Shukla, 2008). Τα ευρήματα δείχνουν ότι 

οι νεαροί ενήλικες θεωρούν την κατανάλωσή προϊόντων μόδας ως δείκτη της τάξης και της 

κοινωνικής θέσης τους και ότι η παρουσίαση της ζωής από την πλευρά των μέσων μαζικής 

ενημέρωσης έχουν σημαντική σχέση στην αντίληψη της κατανάλωσης τους (Sims-Muhammad, 

2012). 

 

- Καταναλωτές Μέσης Ηλικίας 

Πολλές δημοφιλείς διαφημίσεις μέσω Facebook, προβάλλουν νεαρούς ενήλικες και 

προωθούν την κατανάλωση μέσω της απεικόνισης ενός δελεαστικού τρόπου ζωής μέσω των 

αγορών προϊόντων μόδας. Κρίνοντας από το νεαρό της ηλικίας τους και την έλλειψη εμπειρίας, 

θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι το συγκεκριμένο τμήμα καταναλωτών επηρεάζεται εύκολα 

από την ιδεατή εικόνα που τους προβάλλεται, γεγονός που έχει συνέπεια στις καταναλωτικές 

τους αποφάσεις. Η έκρηξη της χρήσης του ίντερνετ και των social media αλλά και οι ομάδες 

αναφοράς στις οποίες ανήκουν οι νεαροί ενήλικες, όπως για παράδειγμα οι φίλοι, οι 

συμφοιτητές και οι συνεργάτες, συμβάλλουν στην κατανάλωση προϊόντων μόδας (Sims-

Muhammad, 2012).  
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  Οι περισσότερες μελέτες γύρω από το συγκεκριμένο θέμα έχουν επικεντρωθεί σε 

προϊόντα όπως αξεσουάρ μόδας και άλλα προσωπικά αξεσουάρ που απευθύνονται στη νεολαία 

ή τους ενήλικες μέχρι 35 ετών. Παρόλα αυτά, η επιδεικτική κατανάλωση εμφανίζεται έντονα ως 

φαινόμενο στους καταναλωτές μέσης ηλικίας, από 40 έως 60 ετών.  

Οι καταναλωτές μέσης ηλικίας χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη σταθερότητα στην 

καριέρα τους, υψηλότερα εισοδήματα και εύκολη πρόσβαση σε πιστωτικές κάρτες και δάνεια 

καθώς θεωρούνται ευυπόληπτοι υποψήφιοι από τις τράπεζες (Shukla, 2008). Αυτό τους οδηγεί 

σε αγορές που προβάλλουν το κύρος, με χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι το τμήμα των 

καταναλωτών μέσης ηλικίας είναι το μεγαλύτερο στην επιδεικτική αγορά προϊόντων μόδας. Τα 

κυριότερα κίνητρα που ωθούν τα άτομα μέσης ηλικίας σε ανάλογες δράσεις είναι η ενίσχυση 

του γοήτρου, της εικόνας και τις επιτυχίας τους, ενώ η αγορά πολυτελών αγαθών προϊόντων 

μόδας χρησιμοποιείται ως εργαλείο για την βελτίωση της αυτό-εικόνας αλλά και την 

αναγνώριση από το κοινωνικό περιβάλλον (Shukla, 2008). 

 

2.5.5 Η Χρήση της Γλώσσας και Έκφρασης στη Δημιουργία Διαφημίσεων και 

Ειδικότερα της Διαφήμισης στο Facebook  

 

Η συγγραφή διαφημιστικών κειμένων είναι η τέχνη της συγγραφής μηνυμάτων πώλησης, 

η τέχνη του “πωλείν” σε έντυπη μορφή. Για να επιτύχει ο κειμενογράφος αυτό το ιδιαίτερο 

λογοτεχνικό ύφος και να κάνει το κείμενο πειστικό και ειδικότερα της διαφήμισης στο Facebook 

με σκοπό την διαφήμιση και προώθηση προϊόντων μόδας, μπορεί να χρησιμοποιήσει τα 

παρακάτω τεχνάσματα (Ζώτος, 2008) :  

 Κλισέ. Υπάρχουν μερικές απλές, εύχρηστες, και φαινομενικά κοινότυπες λέξεις που 

λειτουργούν πολύ καλά στη διαφήμιση. Αυτές οι λέξεις αποκαλούνται πολλές φορές 

λέξεις εντυπωσιασμού. Οι δύο αποτελεσματικότερες λέξεις στη διαφήμιση είναι οι λέξεις 

“δωρεάν” και “χωρίς χρέωση”, οι οποίες είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν με πολλούς 

τρόπους, ακόμη και στη διεύθυνση. 

 Ρήματα που δηλώνουν ενέργεια. Τα ρήματα μπορούν να δώσουν στο διαφημιστικό 

κείμενο την αίσθηση του επείγοντος και να το βοηθήσουν να “αναπτυχθεί”. 

 Υποβλητικές ή συναρπαστικές λέξεις. Πρόκειται για περιγραφικά επίθετα που ενισχύουν 

τα γεγονότα. Παρόλο που δεν δίνουν πολλές λεπτομέρειες, αυτές οι λέξεις βοηθούν στο 
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να φτιάξουμε στη φαντασία μας μια εικόνα του προϊόντος ή της υπηρεσίας, δημιουργούν 

την επιθυμία απόκτησής του, και εμπνέουν εμπιστοσύνη. 

 Παρήχηση. Η παρήχηση προκύπτει από την επανάληψη ήχων και, κατά συνέπεια, 

αποτελεί μια μορφή επανάληψης. Αυτή η επανάληψη ήχων πρέπει να ηχεί ευχάριστα στα 

αυτιά και να μην είναι υπερβολική ή πολύ προφανής, ώστε να μην καταντά 

εκνευριστική. 

 Στίξη και γραμματική. Ο κειμενογράφος συχνά χρησιμοποιεί ελλειπτικές προτάσεις, 

αποτελούμενες από μια μόνο λέξη που δεν μπορούν να αναλυθούν συντακτικά. 

Παραλείπει τις προθέσεις και τους συνδέσμους και συνδέει τα ουσιαστικά, τα ρήματα, τα 

επιρρήματα, και τα επίθετα με παύλες ή τελείες. 

 

2.5.5.1 Μίγμα Διαφημιστικού Μηνύματος και Ειδικότερα της Δαφήμισης στο Facebook με 

Σκοπό την Διαφήμιση και Προώθηση Προϊόντων Μόδας 

 

 

Εικόνα Νο.3 – Μίγμα Διαφημιστικού Μηνύματος 

 

Στην προσπάθεια να ερμηνευτούν και να αποτυπωθούν οι ενέργειες που απαιτείται να 

κάνουν οι επιχειρήσεις έτσι ώστε να προωθήσουν στο στοχευμένο καταναλωτικό κοινό τα 
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προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρουν, αρκετοί ακαδημαϊκοί έχουν χρησιμοποιήσει το 

«εργαλείο» του μίγματος διαφημιστικού μηνύματος. Χαρακτηριζόμενη ως ένα από τα 4P, η 

προώθηση (promotion), αποτελεί βασικό στοιχείο της θεωρίας και της πρακτικής του marketing.  

Κατά κύριο λόγο το μίγμα διαφημιστικού μηνύματος και ειδικότερα της διαφήμισης στο 

Facebook με σκοπό την διαφήμιση και προώθηση προϊόντων μόδας συνδέεται άμεσα με την 

προώθηση προϊόντων, τις δημόσιες σχέσεις, την προσωπική πώληση και πιο πρόσφατα με το 

άμεσο marketing και μπορεί να εφαρμοστεί με ποικίλους τρόπους έτσι ώστε να επιτευχθεί το 

επιθυμητό για τον οργανισμό – επιχείρηση αποτέλεσμα (Hughes & Fill, 2007).   

Τα προηγούμενα χρόνια η επιβεβλημένη μεθόδος προώθησης στόχευε στην κατεύθυνση 

των καταναλωτών μέσω της πειθούς όμως, η μέθοδος αυτή έχει αλλάξει και κινείται με τους 

σύγχρονους ρυθμούς. Η επικοινωνία με τον υποψήφιο αγοραστή είναι το Α και Ω στις πρακτικές 

προώθησης των υπηρεσιών και η οποία στηρίζεται σε δύο βασικούς άξονες: στην 

αλληλεπίδραση με τους καταναλωτές και στη δημιουργία και διατήρηση σχέσεων μεταξύ 

επιχείρησης – πελάτη (Ζώτος, 2008).  

Στον σύγχρονο δαιδαλώδη κόσμο της διαφήμισης, και ειδικότερα της διαφήμισης στο 

Facebook με σκοπό την διαφήμιση και προώθηση προϊόντων μόδας, ένα νέο μίγμα επικοινωνίας 

marketing αναδεικνύεται προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των διαρκών ματαβαλόμενων 

αναγκών, που διαμορφώνονται από τις επιταγές του καταναλωτικού κοινού.  Ο ιδανικότερος 

τρόπος της στρατηγικής αυτής είναι το MCM2  -  marketing communication mix (Miluwi, 2014).  

To νέο μίγμα επικοινωνίας marketing έχει υιοθετηθεί προκειμένου να ξεπεράσει τους 

όποιους περιορισμούς είχαν επιβληθεί απο την προώθηση μέσω της πεπερασμένης μεθόδου της 

πειθούς και δίνει τη θέση της σε ένα νέο εύρος επικοινωνιακών μεθόδων και εμπειρίας του 

καταναλωτικού κοινού. Στο επίκεντρο της δραστηριότητας του νέου αυτού τρόπου επικοινωνίας 

βρίσκεται πάντα το στοχευμένο κοινό και απαιτείται να αντικατοπτρίζει τον απώτερο στόχο της 

επικοινωνίας marketing (Fill, 2006). 

Εισάγει δύο νέους όρους το περιεχόμενο του μηνύματος (message content mix) και το 

media channel mix. Το message content mix αναφέρεται στην παρουσίαση του διαφημιστικού 

μηνύματος με αποδέκτη τον καταναλωτή. Περιλαμβάνει όλα εκείνα τα στοιχεία, όπως την 

ισορροπία μεταξύ πληροφόρησης και δημιουργίας συναισθημάτων στον καταναλωτή, τον 

σχεδιασμό, το στυλ, τη συχνότητα και τη διάρκεια με τα οποία παρουσιάζεται το μήνυμα.  

Τα άμεσα και έμμεσα Κανάλια Επικοινωνίας (Μedia Channel Mix) επιστρατεύονται για 

να μεταφέρουν τα εκάστοτε μηνύματα στο στοχευμένο κοινό. Αποτελούν το σημαντικότερο 
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«όπλο» της διοίκησης, προκειμένου να επιτευχθούν οι επιχειρηματικοί στόχοι και έχει 

παρατηρηθεί ότι όταν συνδυάζονται με προσιτό και συμπαθές περιεχόμενο τότε το ενδιαφέρον 

και η εμπλοκή του αγοραστικού κοινού είναι ιδιαιτέρως αυξημένα (Fill 2006). 

Τα στοιχεία του περιεχομένου του διαφημιστικού μηνύματος, τα οποία παρουσιάζονται 

μέσω του MCM2 mix προσαρμόζονται και μεταβάλλονται ανάλογα με τις γνώσεις και τις 

εμπειρίες του κοινού, με αποτέλεσμα αυτή η προσαρμοστικότητα να σπάει τα στενά όρια της 

παραδοσιακής διαφήμισης και να δίνει λύσεις σε προβλήματα και ζητήματα που ανέκυπταν 

κατά την εφαρμογή του πεπερασμένου πλεόν τρόπου προώθησης.  

Η ραγδαία άνοδος και η καθιέρωση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών οδήγησε τις 

εταιρίες στο να επανεξετάσουν, να αναθεωρήσουν και τελικά να αναπροσαρμόσουν το 

περιεχόμενο των μηνυμάτων που επιλέγουν να μεταφέρουν μέσω των μεθόδων της επικοινωνίας 

μάρκετινγκ. Τρανή απόδειξη αυτού είναι ο σχεδιασμός και η έρευνα των διαδικτυακών 

ιστότοπων, οι οποίοι πλέον "χτίζονται" και παρουσιάζονται στην τελική μορφή τους με βάση τον 

τρόπο σκέψης του επισκέπτη με σκοπό βέβαια να μεταφερθεί το διαφημιστικό μήνυμα με τον 

πλέον ενδεδειγμένο και προσιτό τρόπο (Hughes & Fill, 2007). 

 Το MCM2 mix θεωρείται ως η αφετηρία της όλης διαδικασίας μεταφοράς και 

παράδοσης του διαφημιστικού μηνύματος και έχει ως στόχο την επιπλέον έρευνα συζήτηση και 

προβληματισμό. Μέσω της εξέτασης του promotional (communication) mix (μίγμα 

διαφημιστικού μηνύματος) αποκαλύπτονται μερικές από τις πιο αντιφατικές εξελίξεις στην 

θεωρία και την οργανωτική πρακτική του μάρκετινγκ. Στον πυρήνα του MCM2 υπάρχουν δύο 

βασικά στοιχεία: το τί πρέπει να ειπωθεί και πώς το μήνυμα πρέπει να μεταφερθεί, που 

περιλαμβάνονται στο message content mix και στο media channel mix και τα οποία είναι αυτά 

που το κοινό αντιλαμβάνεται, ερμηνεύει και εν τέλει υιοθετεί. 
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 Κεφάλαιο 3  Μεθοδολογια Έρευνας 

3.1 Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας 

Έρευνα κυρίως ορίζουμε την αναζήτηση και συλλογή δεδομένων με σκοπό να 

εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας και των άλλων για σημαντικά θέματα (Σαχίνη,  Καρδάση, 2007). 

Σύμφωνα με τον Robson (2007), μια έρευνα γίνεται συστηματικά, σκεπτικιστικά και 

δεοντολογικά. Συστηματικά σημαίνει ότι οι ερευνητές πρέπει να έχουν σκεφτεί σοβαρά πως θα 

κάνουν την έρευνα και για ποιο λόγο, σκεπτικιστικά να υποβάλλουν στην συνέχεια τα δικά τους 

συμπεράσματα και τις προτάσεις τους και τέλος δεοντολογικά σημαίνει να τηρείται ένας 

κώδικας εμπιστοσύνης δηλαδή να προστατεύεται το απόρρητο των ερωτώμενων από τον 

ερευνητή.   

Η επιστημονική έρευνα μπορεί να αρχίσει με καλοδιατυπωμένες υποθέσεις, να τις 

αναπτύξει κατά τη διάρκεια μιας ερευνητικής προσπάθειας ή να τις διατυπώσει στο τέλος. 

Φυσικά η επαλήθευση των αρχικών υποθέσεων είναι ο σκοπός κάθε έρευνας. (Σαχίνη,  

Καρδάση, 2007) 

Τα είδη της έρευνας είναι δυο η ποσοτική και η ποιοτική. Η ποιοτική έρευνα είναι από τα 

σημαντικότερα εργαλεία των ερευνητών (Σαχίνη,  Καρδάση, 2007). Tα βασικά ζητήματα της 

είναι η ερευνητική και μεθοδολογική προσέγγιση, το ερευνητικό πρόβλημα, η θεωρητική 

αφετηρία του ερευνητή και τα συγκεκριμένα μεθοδολογικά εργαλεία άντλησης γνώσης από το 

ερευνητικό πεδίο» (Σαχίνη, Καρδάση, 2007).  

Ο στόχος της ποιοτικής έρευνας είναι η περιγραφή, η ανάλυση, η ερμηνεία και η 

κατανόηση των φαινομένων και απαντάει στο πως και στο γιατί. Οι ερευνητές χρησιμοποιούν 

ποιοτική μέθοδο έρευνας διότι αναφέρονται περισσότερο στις κοινωνικές σχέσεις των ομάδων, 

φαινομένων που ερευνούν και όχι σε μετρήσιμες ποσότητες (Σαχίνη,  Καρδάση, 2007).  

Κατά την διεξαγωγή μιας ποιοτικής έρευνας και ειδικά στα πρώιμα στάδια της, οι 

ερευνητές δεν μπορούν να καθορίσουν με ακρίβεια το αντικείμενο της έρευνας τους προς τους 

άλλους. (Σαχίνη,  Καρδάση, 2007). Έτσι κάποιοι σ’αυτό το ξεκίνημα υπάρχει η περίπτωση να 

ακολουθήσουν δύο τρόπους καταγραφής της έρευνας τους, την σύντομη και γενική εκδοχή της ή 

την μακροσκελή και λεπτομερή ανάλυση του κεντρικού άξονα της έρευνας (Σαχίνη,  Καρδάση, 

2007). 
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Στην διεξαγωγή μιας ποιοτικής έρευνας θα πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια ποιός 

είναι ο σκοπός της. Ο ερευνητής είναι πιθανό να συναντήσει μέσα στην έρευνά του σκοπούς που 

δεν είχαν εκδηλωθεί ρητά κατά την ερευνητική του μελέτη και μ ‘αυτό τον τρόπο να 

αναγκάζεται να απέχει απ’τον κύριο στόχο του. Για παράδειγμα, κοινωνική και πολιτική 

μεταρρύθμιση (Σαχίνη,  Καρδάση, 2007). 

  

3.2 Συλλογή Δεδομένων 

Λόγω της ποιοτικής φύσης της συγκεκριμένης εργασίας, ένα είδος μεθοδολογίας 

δευτερογενούς έρευνας χρησιμοποιείται για να οδηγήσει στα αποτελέσματα τα οποία 

επιθυμούμε. Ένας αριθμός μεθόδων εμπλέκεται, προκειμένου να μας καταστήσει ικανές να 

επιτύχουμε μια μεγαλύτερη κατανόηση των πηγών που χρειαζόμαστε για την ανάλυση των 

σκέψεων μας σχετικά με το θέμα που ερευνάται.  

Αυτό είναι αναγκαίο μέσα σε μια έρευνα καθώς τα αποτελέσματα τα οποία συλλέγονται 

από μια συγκεκριμένη περιοχή, μπορούν να είναι περισσότερο αποτελεσματικά από εκείνα που 

προέρχονται από κάπου αλλού. Κάθε μέθοδος συλλογής δεδομένων έχει τόσο πλεονεκτήματα 

όσο και μειονεκτήματα. Ο συνδυασμός λοιπόν μεθόδων συλλογής πληροφοριών και δεδομένων, 

βοηθά σημαντικά στο να μειωθούν τα μειονεκτήματα που μπορούν να παρουσιαστούν στην 

έρευνα και τα οποία επιθυμούμε να ελαχιστοποιήσουμε.  

3.3        Δευτερογενή  Δεδομένα 

Ως Δευτερογενή δεδομένα περιγράφονται εκείνα στα οποία οι πληροφορίες συλλέγονται 

και καταγράφονται από κάποιον άλλον νωρίτερα και για σκοπούς οι οποίοι είναι διαφορετικοί 

από τους δικούς μας. Τα δευτερεύων δεδομένα παρέχουν την βάση για ένα καλό ιστορικό 

πληροφοριών, θέτοντας μας ικανές να καταλάβουμε το αντικείμενο εργασίας μας καθώς και να 

παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για την στήριξη των θεωριών μας από την πρωταρχική 

έρευνα.  

Είναι ευνόητο λοιπόν ότι μπορεί ευκολότερα κάποιος να βρει δευτερεύων δεδομένα για 

την έρευνα του, αφού αυτά έχουν γραφτεί προηγουμένως και έχουν εκδοθεί σε κάποια έντυπο 

τύπο ή στο διαδίκτυο. Τα περιοδικά και ο έντυπος τύπος αποτελούν πρωταρχική φιλολογική 

πηγή για κάθε πληροφορία. Τα άρθρα σε αυτά είναι ικανοποιητικά πρoσβάσιμα και αναφέρονται 

σε ποικίλα θέματα της καθημερινότητας. 



Η χρήση των κοινωνικών μέσων  και ειδικότερα του Facebook στη διαφήμιση και προώθηση στο χώρο της μόδας 

 

56 

 

Επιπλέον τα βιβλία αλλά και τα άρθρα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν σε αυτήν την 

συλλογή πληροφοριών και προτάσεων, παρείχαν πληροφορίες οι οποίες έδωσαν την ευκαιρία να 

αναπτύξουμε αναλυτικά τις θέσεις μας στην συγκεκριμένη έρευνα. Πάντα τα βιβλία αποτελούν 

μια αξιόπιστη μέθοδο συλλογής πληροφοριών, καθώς έχουν γραφτεί για ένα συγκεκριμένο 

σκοπό και παρέχουν συγκροτημένη σκέψη και ανάπτυξη του αντικειμένου, δηλαδή την χρήση 

των κοινωνικών μέσων  και ειδικότερα του Facebook στη διαφήμιση και προώθηση προϊόντων 

στο χώρο της μόδας.  

Το πλέον σημαντικό πλεονέκτημα των δευτερογενών στοιχείων αφορά το μικρό κόστος 

και το σύντομο χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη συλλογή τους. Αν οι πληροφορίες που 

απαιτούνται είναι διαθέσιμες με τη μορφή δευτερογενών στοιχείων, ο ερευνητής απλά χρειάζεται 

να προτρέξει στην πηγή τους, να τα εντοπίσει και να τα συγκεντρώσει. Αυτό συνήθως απαιτεί 

μικρό χρονικό διάστημα και μικρό κόστος. Ακόμη και στην περίπτωση που υπάρχει κάποια 

χρέωση για τη χρήση τους, το κόστος είναι πολύ μικρότερο από αυτό που θα απαιτούνταν για να 

συγκεντρώσουμε τα στοιχεία αυτά.  

Όμως θα πρέπει να έχει κάποιος υπόψη του ότι όταν χρησιμοποιούνται δευτερογενή 

στοιχεία, είναι πολλές φορές αναγκαίο να γίνουν υποθέσεις και παραδοχές ώστε να καταστεί 

δυνατή η αποτελεσματικότερη χρήση τους. Ο αποφασιστικός παράγοντας σε αυτό το σημείο 

είναι η χρησιμοποίηση “λογικών” υποθέσεων και παραδοχών. 

 

3.4 Πηγές Δευτερογενών Δεδομένων 

Όπως αναφέρθηκε και σε συγκεκριμένο σημείο παραπάνω, οι πηγές των δευτερογενών 

δεδομένων, χαρακτηρίζονται ως εσωτερικές και εξωτερικές. Ως εσωτερικές πηγές αναφέρονται 

εκείνες οι οποίες περιλαμβάνουν τα αρχεία των σχετικών οργανισμών σχετικά με την ανάλυση 

δεδομένων για την χρήση των κοινωνικών μέσων και ειδικότερα του Facebook στη διαφήμιση 

και προώθηση προϊόντων στο χώρο της μόδας. 

Ως εξωτερικές  πηγές χαρακτηρίζονται εκείνες που παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες και 

στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί νωρίτερα σε διάφορες μελέτες ή παρέχονται επί πληρωμή από 

την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, τις διάφορες κλαδικές μελέτες και δημοσιεύσεις 

Οργανισμών, τα βιβλία και περιοδικά αλλά και τα γραφεία ερευνών. 
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3.5        Μέθοδος της Παρατήρησης 

Με βάση τα δικά μας ερευνητικά ερωτήματα, σκοπός  είναι να παρατηρήσουμε διάφορες 

καταστάσεις στο χώρο πρακτικής και στη συνέχεια, αναλύοντάς τες, να απαντούμε στα 

ερωτήματα. Άρα, παρατηρούμε, καταγράφουμε, αναλύουμε. Διαλέγουμε λοιπόν σαν μέθοδο την 

παρατήρηση. Άρα, χρησιμοποιούμε σαν μέθοδο τη παρατήρηση και σαν τρόπο συλλογής των 

στοιχείων την παρατήρηση, την καταγραφή δεδομένων στο διαδίκτυο σχετικά με την χρήση των 

κοινωνικών μέσων  και ειδικότερα του Facebook στη διαφήμιση και προώθηση προϊόντων στο 

χώρο της μόδας.  

Η απλή, αυθόρμητη παρατήρηση βρίσκεται στο ξεκίνημα αυτής της έρευνας. Στη 

συνέχεια, αναλύοντας τα δεδομένα αυτής της πρώτης παρατήρησης, καταλήξαμε στα ερωτήματά 

μας και με βάση τις συνθήκες έρευνας και τα ερωτήματα που μας απασχολούσαν ορίστηκε η 

μέθοδος συλλογής των ερευνητικών δεδομένων. 

Αρχικά πρόκειται για μια ποιοτική έρευνα που «επιτρέπει να αποκτηθούν συγκεκριμένες 

γνώσεις σχετικά με μια κοινωνική πραγματικότητα» σχετικά με την ανάλυση της χρήσης των 

κοινωνικών μέσων και ειδικότερα του Facebook στη διαφήμιση και προώθηση προϊόντων στο 

χώρο της μόδας.  

Οι ποιοτικές έρευνες χαρακτηρίζονται από μία ανοικτή προσέγγιση που έχει στόχο να 

ορίσει τι υπάρχει και γιατί και όχι την ποσότητα ή τη συχνότητα εμφάνισης ενός 

φαινομένου». Καθώς είναι λιγότερο δομημένες είναι πιο ανοικτές και ελεύθερες να 

ανταποκριθούν στις ανάγκες των παρατηρούμενων και της ίδιας της έρευνας. 

Από τις υπάρχουσες τεχνικές συλλογής δεδομένων στα πλαίσια των ποιοτικών ερευνών 

επιλέξαμε την παρατήρηση. Η παρατήρηση είναι η πιο διαδεδομένη τεχνική για τη συλλογή 

λεκτικών και μη λεκτικών δεδομένων. Επιτρέπει τη μελέτη της συμπεριφοράς αυτής καθεαυτής 

και όχι τις δηλώσεις σχετικά με αυτή τη συμπεριφορά. Ο ερευνητής πρέπει αρχικά να ορίσει τι 

θα παρατηρήσει, απαντώντας σε ποια ερωτήματα. Βασικά χαρακτηριστικά αυτής της μεθόδου 

είναι τα εξής: 

 Ο παρατηρητής πρέπει να βρεθεί μέσα στην ομάδα που παρατηρεί. 

 Δεν είναι εύκολη η αντικειμενικότητα του παρατηρητή. Η προσωπικότητα του ερευνητή, 

που αναγκαστικά παρεμβαίνει, εισάγει στοιχεία υποκειμενικότητας τόσο σε ότι αφορά στη 

συλλογή των δεδομένων όσο και στην ερμηνεία τους. 
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 Η παρατήρηση γίνεται παράλληλα με την εξέλιξη της έρευνας (υπάρχει μια πραγματική 

διαλεκτική ανάμεσα στη θεωρία και στην παρατήρηση) 

 Βασικός κανόνας είναι να αποκτηθούν δεδομένα που να θεωρούνται επιστημονικά 

αποδεκτά. 

Οι παρατηρητές-ερευνητές αποτελούν μέρος των στοιχείων που παρατηρούντται. 

Συνεπώς πρόκειται για άμεση, πλήρη, συμμετοχική παρατήρηση. Πρόκειται επίσης για μια μη 

κατευθυνόμενη παρατήρηση εφ' όσον η παρατήρηση και η καταγραφή της πραγματικότητας 

είναι ο μοναδικός σκοπός και, συνήθως, ο ερευνητής δεν παρεμβαίνει στο αντικείμενο 

παρατήρησης. 

Στα πλαίσια αυτά, επιλέχθηκε η μέθοδος της παρατήρησης, «μεθόδου συμμετοχικής 

παρατήρησης» όπου ο παρατηρητής θεωρείται μέλος της ομάδας που μελετάει και τίποτε άλλο. 

Η απόκρυψη του ρόλου του ερευνητή και η πλήρης συμμετοχή του στην ομάδα του 

επιτρέπουν να αποκτήσει ορισμένες πληροφορίες που δεν θα αποκτούσε ίσως κάτω από 

άλλες συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που προέρχονται από την προσωπική τους 

εμπειρία χάρη σε μια μεγαλύτερη κατανόηση των βιωμάτων που παρατηρεί . Στα πλαίσια της 

χρήσης αυτής της τεχνικής ο ερευνητής πρέπει αρχικά να έχει συνείδηση των ηθικών κανόνων 

που τη διέπουν: 

 Έχει πλήρη συνείδηση της δυσκολίας του να είναι αντικειμενικός γι' αυτό προσπαθεί να 

διασταυρώσει την καταγραφή και κρατάει τα στοιχεία όπως αυτά παρουσιάζονται. Έχει επίσης 

συνείδηση ότι καταγράφει αυτά τα στοιχεία που αυτός ο ίδιος θεωρεί ότι προσφέρουν στην 

έρευνά του, με βάση τη δική του προσωπικότητα και ψυχοσύνθεση. 

 Διασταυρώνει πάντα τα δεδομένα της θεωρίας με αυτά των καταγραφών της 

παρατήρησης. 

Για την καταγραφή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν οι πρόχειρες σημειώσεις, τη 

στιγμή της παρατήρησης αλλά και αμέσως μετά. Στη συνέχεια οι σημειώσεις αναλύθηκαν ώστε 

να είναι κατανοητές αλλά και από οποιοδήποτε άλλο άτομο θα επιθυμούσε να τις μελετήσει. 
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3.6 Στρατηγική Ανάλυσης 

 Στην περιγραφή της στρατηγικής αναζήτησης, αναφέρονται οι βάσεις δεδομένων στις 

οποίες αναζητώνται τα άρθρα καθώς και οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιούνται στην 

αναζήτηση μας, αλλά και τον συνδυασμό τους. Έτσι λοιπόν θα λέγαμε πως για τη συλλογή όλων 

των κατάλληλων στοιχείων και παράθεσης των σχετικών ερευνών, η εύρεση των στοιχείων 

αναφέρεται σε επιστημονικούς διαδικτυακούς τόπους με επιστημονικές μελέτες στο θέμα που 

εξετάζουμε και πιο συγκεκριμένα στους διαδικτυακούς ιστοτόπους Google, Facebook και άλλα 

μέσα καθώς και σε σχετικά επιστημονικά περιοδικά των οποίων αποσπάσματα από σχετικά 

άρθρα δημοσιεύονται στο διαδίκτυο.   

   

  Οι δημοσιεύσεις οι οποίες έχουν γίνει για το συγκεκριμένο θέμα, αναφέρονται 

ουσιαστικά σε έρευνες οι οποίες έγιναν στο εξωτερικό, αφού οι μελέτες στην Ελλάδα για το 

συγκεκριμένο θέμα είναι πολύ περιορισμένες και δεν μπορούν να υποστηρίξουν σε επαρκή 

βαθμό την θεωρητική ανάλυση της περίπτωσης που εξετάζεται. 

  Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί πως οι φράσεις οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για να 

βρούμε τις κατάλληλες έρευνες, ορίστηκαν ως προς την έννοια και τα χαρακτηριστικά της 

χρήσης των κοινωνικών μέσων  και ειδικότερα του Facebook στη διαφήμιση και προώθηση 

προϊόντων στο χώρο της μόδας. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί πως οι έρευνες αναφέρονται από 

το 2010 και έπειτα εως και σήμερα με σκοπό να είναι πιο επιστημονικές αλλά κυρίως όσο το 

δυνατόν πιο πρόσφατα και ανανεωμένα τα αποτελέσματα τα οποία προσφέρουν.  

Σε γενικές γραμμές, η δευτερογενής έρευνα, ασχολείται με την συλλογή πληροφοριών 

που έχουν συγκεντρωθεί από κάποιον άλλο εκτός του ερευνητή και για κάποιο άλλο σκοπό, οι 

οποίες όμως είναι απόλυτα απαραίτητες για κάθε έρευνα. Με την έρευνα αυτή αρχίζει 

ουσιαστικά η συλλογή των πρώτων πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την διεξαγωγή της 

πρωτογενούς έρευνας.  

Τέλος, «εργαλείο» δευτερογενούς έρευνας αποτελούν προγενέστερες ακαδημαϊκές 

μελέτες καθώς και βιβλιογραφίες που ασχολούνται με κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα και 

μπορούν να δώσουν στον ερευνητή χρήσιμες πληροφορίες για το υπό διερεύνηση θέμα.  

Στην παρούσα εργασία, η δευτερογενής έρευνα βασίζεται πάνω σε ακαδημαϊκά βιβλία 

που αναλύουν την περίπτωση της μελέτης και ανάλυσης στοιχείων για την επίδραση των 

περιβαλλοντικών παραγόντων στην δημιουργία καρκίνου μαστού, είτε από εφημερίδες είτε από 

περιοδικά, ή από πηγές από το διαδίκτυο καθώς και από οποιαδήποτε βιβλιοθήκη που θα 
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μπορούμε να έχουμε πρόσβαση. Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί πως τα εν λόγω κείμενα και 

πηγές που χρησιμοποιούνται στο κείμενο, επιλέχθηκαν βάση των συγκεκριμένων χρήσιμων 

πληροφοριών που προσφέρουν. 

Η περίοδος κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η ανωτέρω έρευνα, αναφέρεται τον μήνα 

Αύγουστος – Δεκέμβριος του 2016 και η οποία όμως ξεκίνησε τον Ιουλίου του ίδιου χρόνου με 

την οριστικοποίηση του θέματος της πτυχιακής εργασίας.  
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Κεφάλαιο 4 Αποτελέσματα Έρευνας 

Αναφερόμενοι στα αποτελέσματα της εν λόγω εργασίας, θα λέγαμε πως στην εν λόγω 

περίπτωση, χρησιμοποιούνται τρεις (3) επιλεγμένοι διαδικτυκοί τόποι, οι οποίοι προσφέρουν 

παραδείγματα και περιπτώσεις επιτυχημένων διαδικτυακών καταστημάτων, που διαφημίζουν 

και προωθούν τα προϊόντα τους μέσω του Facebook.  

Τα διαδικτυακά αυτά κανάλια δηλαδή και τα οποία παρουσιάζονται στο εν λόγω μέρος 

της εργασίας, αφορούν αποκλειστικά το θέμα της μελέτης μας και το οποίο οριοθετείται στην 

χρήση των κοινωνικών μέσων και ειδικότερα του Facebook στη διαφήμιση και προώθηση 

προϊόντων στο χώρο της μόδας. 

4.1 1η Περίπτωση Μελέτης στη Διαφήμιση και Προώθηση Προϊόντων στο Χώρο της 

Μόδας στο Facebook στην διαδικτυακή ιστοσελίδα 

http://mashable.com/2009/07/21/facebook-fashion-pages/#vVWlRnxabmqJ 

Η 1η περίπτωση μελέτης που αναφέρεται στην ενότητα αυτή και ως προς τα στοιχεία της 

διαφήμισης και προώθησης προϊόντων στο χώρο της μόδας στο Facebook, είναι εκείνη της 

διαδικτυακής ιστοσελίδας http://mashable.com/2009/07/21/facebook-fashion-

pages/#vVWlRnxabmqJ. Η συγκεκριμένη διαδικτυακή ιστοσελίδα, ανήκει στην Alison Driscoll 

η οποία είναι γνωστή ως μια διαδραστική δημοσιογράφος και σύμβουλος λειτουργίας 

Κοινωνικών Μέσων με ειδίκευση στο Facebook.  

Η ίδια λοιπόν συγκεντρώνει πληροφορίες και υλικό για τα καταστήματα που 

προβάλλονται, διαφημίζονται και προωθούν τα εμπορευματά τους στο Facebook, μέσω χρήσης 

των λειτουργιών του Κοινωνικού Μέσου αλλά και των φωτογραφιών που προβάλλονται σε 

αυτό. Ειδικότερα προβάλλονται τα εξής καταστήματα, αναφέροντας η ίδια πρώτιστα πως το 

διαδίκτυο έχει πλέον «κυριεύσει» το κόσμο της μόδας, δημιουργώντας τάσεις περισσότερο 

αποδεκτές από τους περισσότερους, αναφέροντας τα σημεία αγοράς προϊόντων μόδας σε μια 

κοινωνία (http://mashable.com/2009/07/21/facebook-fashion-pages/#vVWlRnxabmqJ). 

Σημειώνεται επίσης πως τα Κοινωνικά Μέσα έχουν κάνει την μόδα να προχωρήσει ένα 

βήμα εμπρός, βελτιώνοντας τις απόψεις των σχεδιαστών μόδας και παρέχοντας σε αυτούς 

σχόλια σε πραγματικό χρόνο, σχετικά με τις απόψεις των καταναλωτών 

(http://mashable.com/2009/07/21/facebook-fashion-pages/#vVWlRnxabmqJ).  

Το Facebook δε, μπορεί και προσφέρει μια μακρά λίστα σχολίων από χρήστες πάνω σε 

αγαπημένα προϊόντα μόδας και σχετικά αξεσουάρ. Για το γεγονός αυτό, το εν λόγω εργαλείο 
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Κοινωνικών Μέσων, θεωρείται ιδιαίτερα δημοφιλές μεταξύ άλλων Κοινωνικών Μέσων, 

ασκώντας επιρροή στους καταναλωτές για αγορές προϊόντων μόδας. Ως εκ τούτου τα 

καταστήματα που προβάλλονται και διαφημίζονται στο συγκεκριμένο διαδικτυακό 

τόποhttp://mashable.com/2009/07/21/facebook-fashion-pages/#vVWlRnxabmqJ μέσω του 

Facebook, αναφέρονται ως εξής 

1.  Rue La La 

Το συγκεκριμένο κατάστημα είναι ένα από τα πολλά που έχουν γίνει ιδιαιτέρως 

δημοφιλή στο διαδίκτυο και ειδικότερα στο Facebook. Συγκεντρώνουν δημιουργίες των 

γνωστότερων σχεδιαστών μόδας σε μειωμένες τιμές και πωλούν τα προϊόντα τους μέσα από 

απόψεις και καταγεγγραμένα στοιχεία πελατών, σε συνδυασμό με απόψεις από το Twitter και 

ειδικότερα πριν την διενέργεια των εκπτώσεων σε ποσοστό 50%.

 

Φωτογραφία Νο.1 – Εικόνες από Καταγεγραμμένες Απόψεις Καταναλωτών Σχετικά με τα 

Προϊόντα του Καταστήματος Rue La La 
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2.  Ideeli 

Το συγκεκριμένο κατάστημα αναφέρεται σε δημιουργία όπως το παραπάνω αλλά 

προφέρει περισσότερες προσφορές σε περισσότερα προϊόντα αντίστοιχα καθώς και σε αξεσουάρ 

μόδας, οπως για παράδειγμα προσφορά εκπτώσεων σε προϊόντα τα οποία κοστίζουν $1.200.   

 

 

Φωτογραφία Νο.2 – Εικόνες από Καταγεγραμμένες Απόψεις Καταναλωτών Σχετικά με τα 

Προϊόντα του Καταστήματος Ideeli 
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Στο συγκεκριμένο κατάστημα, μπορεί κάποιος να έχι πρόσβαση μέσω της σελίδας του 

Facebook, όπου μπορεί να αντίστοιχα να λαμβάνει συμβουλές για το χώρο της μόδας καθώς και 

υπενθυμίσεις και γεγονότα μέσω της λειτουργίας του Κοινωνικού Μέσου του Twitter σε 

συνδυσμό με το ημερολόγιο του Facebook. Η προσοχή των υπευθύνων του καταστήματος, δεν 

αποδίδεται περισσότερο στην μείωση εξόδων και εκπτώσεων προϊόντων για τους καταναλωτές, 

αλλά στο να προσελκύσει πελάτες και followers μέσα από την λειτουργία του Facebook. 

 

Φωτογραφία Νο.3 – Εικόνα από Εκπτώσεις σε Προϊόντα του Καταστήματος Ideeli 
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3.  Hautelook 

Το συγκεκριμένο κατάστημα αναφέρεται σε δυναμικές προσφορές με επιπλέον κέρδος 

για μια αγορά από μέρους των καταναλωτών. Οι μάρκες που αναφέρονται στο συγκεκριμένο 

διαδικτυακό κατάστημα μέσω του Facebook, είναι σχεδόν οι ίδιες με άλλα που ακολουθούν τον 

ίδιο τρόπο διαφήμισης, αλλά το εν λόγω, μοιάζει να έχει μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων και 

πάντα διαθέσιμα να αγοραστούν σε χαμηλές τιμές. 

 

 

Φωτογραφία Νο.4 – Εικόνα από Μυνήματα για Προωθητικά Προϊόντα του Καταστήματος 

Hautelook 

 

Το κατάστημα αυτό, λειτουργεί ιστοσελίδα στο Facebook με αποκλειστική ενημέρωση 

για τα προϊόντα μόδας, με 278 φωτογραφίες των σχεδιαστών μόδας διαφόρων αγαθών και 

αξεσουάρ, με χιλιάδες καταγεγραμμένες απόψεις καταναλωτών καθώς και ενημερώσεις για 

μελλοντικές προσφορές και με σκοπό να αποφασίσουν οι καταναλωτές, αν αξίζει να αγοράσουν 
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κάποιο προϊόν ή όχι. 

 

Φωτογραφία Νο.5 – Εικόνα από Συλλογές Φωτογραφιών και Απόψεων για τα Προωθητικά 

Προϊόντα του Καταστήματος Hautelook 

4.  Lord & Taylor 

Το συγκεκριμένο κατάστημα απολεί μια από τις μεγαλύτερες αλυσίδες καταστημάτων 

στις ΗΠΑ, με συνεχή ενημέρωση των καταναλωτών και μυνήματα για τις καθημερινές και 

μελλοντικές εκπτώσεις. Για παράδειγμα μπορεί να αγοράσεις κανείς ένα ένδυμα, με $6 από 

αρχική τιμή $100. Τα μυνήματα αυτά αποστέλλονται και στο προσωπικό μέηλ του πελάτη αλλά 

και στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook. 
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Φωτογραφία Νο.5 και 6 – Εικόνα από Μυνήματα για Προωθητικά Προϊόντα και Εκπτώσεις του 

Καταστήματος Lord and Taylor 
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5.  Hudson Jeans 

Το συγκεκριμένο κατάστημα ως μάρκα αξίας, εξειδικεύεται περισσότερο στην 

προώθηση αγαθών που αναφέρονται σε jean ρούχα με δυναμικές εκστρατείες προώθησης 

αγαθών και αξεσουάρ στο Facebook. Ωστόσο αναφέρεται με δυναμική παρουσία και σε άλλα 

Κοινωνικά Μέσα, κατανοώντας οι υπεύθυνοι πως τα συγκεκριμένα ενδύματα δεν είναι μόνο μια 

μόδα αλλά κάτι παράπανω από κάλυψη μιας ανάγκης των ανθρώπων.   

 

 

 

Φωτογραφία Νο.7 – Εικόνα από Μυνήματα για Προωθητικά Προϊόντα και Εκπτώσεις του 

Καταστήματος Hudson Jeans, Facebook 
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6.  Who What Wear 

 Το εν λόγω διαδικτυακό μέσο, θεωρείται ένα μεγάλο blog με απόψεις και ειδικών καθώς 

και εικόνες ατόμων με διάφορα ενδύματα και αξεσουάρ μόδας, σχετικά με σχολιασμούς για το 

φορούν, πως το φορούν αλλά και γιατί ή όχι θα πρέπει να φορεθεί έτσι, επιχειρώντας να 

επηρεάσουν θετικά τους καταναλωτές. 

 

Φωτογραφία Νο.8 – Εικόνα από Συλλογές Φωτογραφιών και Απόψεων για τα Προωθητικά 

Προϊόντα Μόδας που Φορέθηκαν, από Ειδικούς στο Who What Wear 
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7.  Coach 

 Οι υπεύθυνοι στο συγκεκριμένο κατάστημα, έχουν εργαστεί με σκοπό να προάγουν αυτό 

μέσω του διαδικτύου και της προβολής του στο Facebook και με σκοπό τη μείωση εξόδων και 

της προώθησης των εκπτώσεων προϊόντων για τους καταναλωτές, αλλά στο να προσελκύσει 

πελάτες και followers με απώτερο στόχο την συλλογή πληροφοριών για διάφορα αξεσουάρ 

μόδας 

 

Φωτογραφία Νο.9 – Εικόνα από Μυνήματα για Προωθητικά Προϊόντα και Εκπτώσεις του 

Καταστήματος Hudson Jeans, Facebook 
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8.  Heels.com 

Το διαδικτυακό κανάλι αυτό, αναφέρεται αποκλειστικά στην παροχή πληροφοριών προς 

γυναίκες σχετικά με τα υποδήματα που βρίσκονται στη μόδα και για τα οποία άρέχονται 

πληροφορίες και στο Κοινωνικό Μέσο Twitter και όπου μέσω της προβολής στο μέσο αυτό 

αλλά και στο Facebook, μπορούν να αποκτήσουν περισσότερες απόψεις και καταγγεγραμμένα 

στοιχεία για τις αγορές που επιθυμούν να κάνουν. 

 

Φωτογραφία Νο.10 – Εικόνα από Μυνήματα για Προωθητικά Προϊόντα Παπουτσιών Διαφόρων 

Καταστημάτων που Προβάλλονται στο Heels.com 
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4.2 2η Περίπτωση Μελέτης στη Διαφήμιση και Προώθηση Προϊόντων στο Χώρο της 

Μόδας στο Facebook στη διαδικτυακή ιστοσελίδα 

http://fashionista.com/2012/05/10-fashion-brands-and-people-we-really-like-on-

facebook-right-now 

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα http://fashionista.com/2012/05/10-fashion-brands-and-

people-we-really-like-on-facebook-right-now, την τελευταία δεκαετία, ο ρόλος των social media 

στην μόδα είναι καθοριστικός, καθώς οι άνθρωποι επικοινωνούν και μοιράζονται συνεχώς 

πληροφορίες που αφορούν τις νέες τάσεις της μόδας στην χώρα τους, αλλά και παγκοσμίως 

(http://fashionista.com/2012/05/10-fashion-brands-and-people-we-really-like-on-facebook-right-

now).  

Μια συζήτηση μετατρέπεται πλέον σε ένα οριοθετημένο πλαίσιο των 140 λέξεων, 

κάνοντας έτσι την αποστολή e-mail να μοιάζει απαρχαιωμένο μέσο επικοινωνίας. Ή ακόμη 

καλύτερα, τα fashion editorials περιορίζονται σε ένα απλό post, δίνοντας στον χρήστη τις 

πληροφορίες που χρειάζεται για ένα καινούριο προϊόν ή όλα τα νέα trends 

(http://fashionista.com/2012/05/10-fashion-brands-and-people-we-really-like-on-facebook-right-

now).  

Παρόλο που οι επιχειρήσεις λιανικής στο τομέα της ένδυσης και της ομορφιάς 

καθυστέρησαν να μπουν στον ψηφιακό κόσμο, σε σχέση με άλλους τομείς, ωστόσο δεν άργησαν 

να δουν τα πλεονεκτήματα που τους προσφέρει. Μικρά ή μεγάλα fashion brands αξιοποιούν 

καθημερινά την δύναμη του digital marketing, τόσο για το brand awareness, όσο και για την 

αύξηση των πωλήσεων.  

Ο ρόλος των social media στην μόδα είναι πλέον αναμφισβήτητος, ενώ η δύναμή τους 

έχει ξεπεράσει το επίπεδο της απλής παρουσίας και συναγωνίζεται αυτό της εικόνας και της 

ποιότητας. Ας δούμε λοιπόν πως το Facebook μπορεί να επηρεάσει δραστικά την εξέλιξη της 

επιχείρησή στο χώρο της μόδας, αν αυτή ανήκει στον χώρο της μόδας και της ομορφιάς 

(http://fashionista.com/2012/05/10-fashion-brands-and-people-we-really-like-on-facebook-right-

now). 

To Facebook εξακολουθεί να είναι η Νο.1 πλατφόρμα που οδηγεί το κοινό στις 

ιστοσελίδες των επιχειρήσεων, αφού έχει αποδειχτεί πως οι χρήστες πρώτα επισκέπτονται τη 
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σελίδα ενός brand στο Facebook, για να καταλήξουν τελικά αν το περιεχόμενο είναι ενδιαφέρον 

για εκείνους, στο επίσημο website (http://fashionista.com/2012/05/10-fashion-brands-and-

people-we-really-like-on-facebook-right-now). Με το αγοραστικό κοινό να είναι μεγάλο και τη 

διάθεση για διάδραση στα κοινωνικά δίκτυα ακόμα μεγαλύτερη, το Facebook φαίνεται να είναι 

απαραίτητο εργαλείο για κάθε επιχείρηση στο χώρο της μόδας και της ομορφιάς. Μια τέτοια 

επιχείρηση, μπορεί να το χρησιμοποιήσει με πολλούς τρόπους 

(http://fashionista.com/2012/05/10-fashion-brands-and-people-we-really-like-on-facebook-right-

now): 

 Για ενημέρωση με εικόνα και βίντεο (events, περίοδος προσφορών, πληροφορίες 

προιόντων) 

 Για επικοινωνία και αποδοχή feedback απο τους followers της σελίδας μέσω των 

δημόσιων comments ή των reviews 

 Για διαφήμιση των προιόντων ή της ίδιας της επιχείρησης με στόχο την αύξηση των 

πωλήσεων με budget που εσείς θα καθορίζετε κάθε φορά. 

 

Μια σημαντική δυνατότητα που δίνει το Facebook σε σχέση με άλλα social media είναι η 

δημιουργία φωτογραφικών άλμπουμ, δημιουργώντας έτσι έναν διαθέσιμο online κατάλογο στη 

σελίδα του brand για κάθε επισκέπτη, ώστε να ενημερωθεί σχετικά με τις νέες collection, τα 

προϊόντα προσφοράς, τα trends και οτιδήποτε τον ενδιαφέρει. Προσοχή όμως, δεδομένου του 

τεράστιου ανταγωνισμού και στον χώρο το social media  είναι καλό να δημοσιεύουμε αυθεντικό 

υλικό και ποιοτικό που αναδεικνύει τα προϊόντα μας και θα τα κάνει να ξεχωρίσουν μέσα στο 

διαδίκτυο (http://fashionista.com/2012/05/10-fashion-brands-and-people-we-really-like-on-

facebook-right-now). 

 

Σημειώνεται επίσης εκτός των ανωτέρω, πως ποτελεί γεγονός πως υπάρχει ένας 

αυξημένος αριθμός ατόμων ανά τον κόσμο και οι οποίοι ξοδεύουν σχετικά πάρα πολύ χρόνο στο 

διαδίκτυο και στις διάφορες διαδικτυακές ειδήσεις και γεγονότα αλλά και στην χρήση των 

διαφόρων Κοινωνικών Μέσων, όπως το Facebook και με σκοπό την διερεύνηση των απόψεων 

άλλων καταναλωτών για τα διάφορα προϊόντα και  αξσουάρ μόδας και με απώτερο στόχο να 

αγοράσουν κάποια από αυτά στη πλέον χαμηλότερη τιμή και σε απόλυτο σχέδιο της αρεσκείας 

τους (http://fashionista.com/2012/05/10-fashion-brands-and-people-we-really-like-on-facebook-

right-now).  
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Για το λόγο λοιπόν αυτό και φυσικά εξαιτίας της μεγάλης κατανάλωσης και προβολής 

των διαφόρων ειδών στα Κοινωνικών Μέσων στο χώρο της μόδας, οι υπεύθυνοι και 

διαφημιστές στις αντίστοιχες επιχειρήσεις, επιχειρούν να καταστρώνουν σχέδια Μάρκετινγκ των 

επιχειρήσεων τους και των προϊόντων μόδας που πωλούν, με σκοπό την προώθηση αυτών και 

την αύξηση της κατανάλωσής τους από τους πολίτες και χρήστες του διαδικτύου 

(http://fashionista.com/2012/05/10-fashion-brands-and-people-we-really-like-on-facebook-right-

now). 

Βάσει ερευνών ωστόσο, έχει σημειωθεί πως ιδιαίτερο ρόλο στα παραπάνω, κατέχει και η 

τεχνική της Διάδοσης Ειδήσεων μέσω Ομιλίας ή διαφορετική τεχνική γνωστή ως Electronic 

Word of Mouth, και η κατανάλωση αγαθών μόδας στις μέρες μας. Σε σχετική έρευνα, 

σημειώνεται πως υπάρχει απευθείας και μη απευθείας επιρροή των Κοινωνικών Μέσων στην 

κατανάλωση αγαθών μόδας στις μέρες μας. Για το λόγο αυτό, σημειώνεται πως η τεχνική 

Electronic Word of Mouth και η χρήση των Κοινωνικών Μέσων, αναφέρονται ως δύο (2) άκρως 

βασικά στοιχεία και “εργαλεία” στην προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών μόδας καθώς και 

στοιχεία προώθησης και εφαρμογής της κατανάλωσης κατανάλωση αγαθών μόδας στις μέρες 

μας, από μέρους των χρηστών (http://fashionista.com/2012/05/10-fashion-brands-and-people-

we-really-like-on-facebook-right-now). 

 

4.3 3η Περίπτωση Μελέτης στη Διαφήμιση και Προώθηση Προϊόντων στο Χώρο της 

Μόδας στο Facebook στην διαδικτυακή ιστοσελίδα 

https://www.socialbakers.com/statistics/facebook/pages/total/brands/fashion/ 

 Η συγκεκριμένη διαδικτυακή ιστοσελίδα, αναφέρεται στα στατιστικά των επιχειρήσεων 

που δραστηριοποιούνται στο χώρο της μόδας και όσον αφορά τους αριθμούς και το ποσοστό 

των ατόμων που αναφέρονται ως fans των επιχειρήσεων αυτών και ενημερώνονται κάθε στιγμή 

για τα προϊόντα και τις μελλοντικές τους εκπτώσεις και προωθητικές ενέργειες.  

Ειδικότερα λοιπόν αναφέρεται πως παρά το γεγονός ότι το περιβάλλον του Facebook 

γίνεται ολοένα και πιο ανταγωνιστικό, λόγω της μεγάλης προσέλευσης επιχειρήσεων και 

επαγγελματικών σελίδων, εξακολουθεί να ξεπερνά τις προσδοκίες της αγοράς σχετικά με την 

αποτελεσματικότητά του. Ακολουθούν κάποια σημαντικά στατιστικά στοιχεία που 

αποδεικνύουν την ηγετική του θέση όχι μόνο στα Κοινωνικά Μέσα αλλά στο διαδίκτυο 

γενικότερα ως εξής 

(https://www.socialbakers.com/statistics/facebook/pages/total/brands/fashion/): 
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 30 εκατομμύρια επιχειρήσεις έχουν πλέον Facebook Business Page 

 1,5 εκατομμύρια επιχειρήσεις δαπανούν πλέον χρήματα για διαφημίσεις στο Facebook 

 Οι επιχειρήσεις πληρώνουν 122% περισσότερο ανά διαφήμιση στο Facebook σε σχέση 

με πέρσι 

 399 εκατομμύρια χρήστες του Facebook το χρησιμοποιούν μέσω κινητού κάθε μήνα 

 829 εκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν το Facebook σε καθημερινή βάση 

 1,32 δισεκατομμύρια άνθρωποι συνδέονται στο Facebook, τουλάχιστον μία φορά το 

μήνα 

 Ο κάθε χρήστης έχει κατά μέσο όρο 130 φίλους (εκεί στηρίζεται και η δύναμη του 

facebook: στο domino effect)  και έχει κάνει Like σε 80 επαγγελματικές σελίδες. 

 Ο μέσος χρήστης του Facebook μένει 55 λεπτά την ημέρα στην πλατφόρμα 

 12 δισεκατομμύρια μηνύματα αποστέλλονται ανά ημέρα μέσω του Facebook 

 Το Facebook Messenger χρησιμοποιείται από 250 εκατομμύρια ανθρώπους κάθε μήνα 

 Οι άνθρωποι κάνουν αναζήτηση 1 δισεκατομμύρια φορές την ημέρα στο Facebook 

 

Διαφορετική έρευνα για το 2015, αναφέρει πως το Facebook, διαθέτει τα οικονομικά 

στοιχεία στο ποσό των $1,8 δισ. δολάρια σε έσοδα, εκ των οποίων τα $656 εκατ. από mobile 

advertising- και μαζί τα επικαιροποιημένα στατιστικά των χρηστών και της δράσης τους online. 

Τα ακόλουθα στατιστικά στοιχεία επίσης αναφέρουν πως υπάρχουν 

(https://www.socialbakers.com/statistics/facebook/pages/total/brands/fashion/) 

 Συνολικός αριθμός χρηστών: 1,15 δισ. 

 Ενεργοί χρήστες/ημέρα: 699 εκατ. 

 Ενεργοί mobile χρήστες/μήνα: 819 εκατ 

 Αριθμός Like από την πρώτη μέρα λειτουργίας: 1,13 τρισ. 

 Like/ημέρα: 4,5 δισ. 

 Φίλοι που βλέπουν το post σας μέσα σε 5 ώρες από την ανάρτησή του: 3 στους 4 

 Φωτογραφίες χρηστών: 240 δισ. 

 Upload φωτογραφιών/ημέρα: 350 εκατ. 

 Μέσος χρόνος παραμονής/επίσκεψη: 20 λεπτά 

 Χρόνος που ξοδεύουν συνολικά οι επισκέπτες στο Facebook/ημέρα: 20 δισ. λεπτά 

 Χρόνος online για κάθε χρήστη/μήνα: 8,3 ώρες 

 Χρήστες που κάνουν login τουλάχιστον μία φορά την ημέρα: 76% 

 Διαφημιζόμενοι στο site: 1 εκατ. 

 Διαφημιστικά posts: 2,5 εκατ. 
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 Αριθμός Pages: 50 εκατ. 

 Pages που έχει κάνει Like o κάθε χρήστης: 40 

 Λογαριασμοί που «χακάρονται» καθημερινά: 600.000 

 Ψεύτικοι λογαριασμοί (πλαστοπροσωπία, bots κ.λπ.): 83 εκατ. 

 Διαθέσιμες γλώσσες: 70 

 Εργαζόμενοι στο Facebook: 4.619 

 Χρήστες που παίζουν παιχνίδια σε apps του Facebook/μήνα: 250 εκατ. 

 Περισσότεροι ενεργοί χρήστες: Οι Καναδοί. Πάνω από το 50% του πληθυσμού κάνουν 

login τουλάχιστον μία φορά το μήνα. 

Καταλήγοντας, θα λέγαμε πως τα στατιστικά των δέκα δημοφιλέστερων επιχειρήσεων 

που δραστηριοποιούνται στο χώρο της μόδας και όσον αφορά τους αριθμούς και το ποσοστό 

των ατόμων που αναφέρονται ως fans των επιχειρήσεων αυτών και ενημερώνονται κάθε στιγμή 

για τα προϊόντα και τις μελλοντικές τους εκπτώσεις και προωθητικές ενέργειες, αναφέρονται 

στον ακόλουθο πίνακα. 

Επιχειρήσεις Αριθμός Fans 

Converse 37.245.249 

Victoria’s Secret 27.873.45 

Levi’s 23.840.9308 

DC Shoes 14.756.085 

Victoria’s Secret PINK 14.053.863 

Hollister Co. 12.162.031 

American Eagle Outfitters 11.417.193 

Mango 10.492.090 

Bershka 9.708.917 

Abercrombie & Fitch 8.943.677 

Πηγή -

https://www.socialbakers.com/statistics/facebook/pages/total/brands/fashion/clothing/, 

2016 
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Επίλογος – Συμπεράσματα 

 

Ο όρος Κοινωνικά Μέσα αναφέρεται σε ηλεκτρονικές ιστοσελίδες (Facebook, Twitter,  

Google+,  YouTube, Instagram,  Linkeldn, Pinterest, Foursquare κ.ά.) που επιτρέπουν στους 

ανθρώπους να δημιουργούν, να μοιράζονται και να ανταλλάσσουν πληροφορίες, ιδέες, εικόνες 

και βίντεο σε εικονικές κοινότητες και δίκτυα (Gunawardena, Hermans et all, 2009).  Με άλλα 

λόγια, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι τα «πλατφόρμες» που χρησιμοποιούνται για την 

πραγματοποίηση της κοινωνικής δικτύωσης. 

Οι επιδράσεις των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στη σημερινή διαμόρφωση της αγοράς 

και οι οποίες παρουσιάζονται στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα των καταναλωτών, 

δεν προσδιορίζονται με εύκολο τρόπο.  

Ο όρος μόδα αναφέρεται στα στυλ και στα έθιμα που υπερισχύουν την κάθε δεδομένη 

περίοδο. Στην πιο κοινότυπη χρήση του, ο όρος “μόδα” αποτελεί παράδειγμα εμφάνισης 

ένδυσης, αλλά ο όρος περιλαμβάνει και άλλα. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η πορεία του 

σχεδίου και της μόδας αλλάζουν πιο γρήγορα από την κουλτούρα στο σύνολό της. Οι σχεδιαστές 

μόδας δημιουργούν και παράγουν είδη ένδυσης (Kamal, Chuan Chu, Pedram, 2013). 

Ο όρος “μόδα” συχνά χρησιμοποιείται με θετική έννοια, ως συνώνυμο της γοητείας, της 

ομορφιάς και του στυλ. Υπό αυτή την οπτική γωνία, η μόδα είναι ένα είδος κοινόχρηστης 

τέχνης, μέσα από την οποία μια κουλτούρα εξετάζει τις αναφορές της στην ομορφιά και στην 

καλοσύνη. Ακόμη, ο όρος “μόδα” χρησιμοποιείται καμιά φορά και με αρνητική χροιά, ως 

συνώνυμο της μόδας συρμού και των τάσεων και του υλισμού. Ορισμένες πόλεις έχουν 

αναγνωριστεί ως παγκόσμια κέντρα μόδας και είναι διάσημες για τις εβδομάδες μόδας που 

λαμβάνουν χώρα εκεί, εκδηλώσεις κατά τις οποίες οι σχεδιαστές παρουσιάζουν τις καινούριες 

τους συλλογές ενώπιον ακροατηρίου.  

  Αναφερόμενοι σχετικά στα χαρακτηριστικά του καταναλωτή μόδας, θα λέγαμε πως είναι 

κοινώς αποδεκτό ότι η συμπεριφορά των καταναλωτών σε πολλούς τομείς όπως εκείνο της 

μόδας, δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί και αποτελεί αντικείμενο μελέτης για πολλές 

επιχειρήσεις του χώρου (Kamal, Chuan Chu, Pedram, 2013). Από τη στιγμή που η συμπεριφορά 

του κάθε καταναλωτή μπορεί να προβλεφθεί, το ρίσκο της σωστής στρατηγικής είναι 

πετυχημένο. 

  Σημειώνεται επίσης πως η διαφορά στην αποδοχή αυτών των τάσεων όσο μικρή και να 
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είναι, δημιουργεί μεγάλες αποκλίσεις στις συμπεριφορές διαφόρων καταναλωτών. Κανείς δεν 

είναι σε θέση να προβλέψει το μέλλον  μιας καμπάνιας ή συλλογής μόδας και η οποία 

αναμένεται να κυκλοφορήσει στην αγορά. Ειδικότερα αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι το πλέον 

σημαντικό πλεονέκτημα είναι αυτό της υποκειμενικότητας δεν μπορεί ως μέγεθος να είναι 

μετρήσιμο.  

Αποτελεί γεγονός πως ένας μεγάλος αριθμός από επιχειρήσεις μόδας διεθνώς, 

ανακαλύπτει ολοένα και περισσότερο την χρησιμότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα 

οποία συνυπάρχουν μαζί με τις επιχειρήσεις στο διαδίκτυο και βοηθούν φυσικά στη λειτουργία 

της αγοράς. Είναι πλέον γνωστό σε αυτές τις επιχειρήσεις μόδας, η δύναμη που διαθέτουν τα 

μέσα αυτά γύρω από την προώθηση των προϊόντων τους αλλά και των υπηρεσιών τους. Πιο 

συγκεκριμένα, γίνεται ιδιαίτερος λόγος για τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης όπως το 

Facebook, (Karpik, Scott, 2010). 

 Μια από τι πιο πολύπλοκες έννοιες στον επιστημονικό τομέα, είναι και αυτή της 

δημιουργικότητας. Ο λόγος είναι ότι υπάρχουν πολλοί ορισμοί για τη περιγραφή της. Κάποιοι 

θεωρούν ότι μπορούν να αποδώσουν το ορισμό της με σαφήνεια και έτσι δημιούργησαν πολλές 

εννοιολογικές έννοιες όπως η δημιουργική σκέψη, η καινοτομία, η ικανότητα, η φαντασία, η 

πρωτοτυπία, ο νεωτερισμός ή η επίλυση προβλημάτων. Έτσι σύμφωνα με τις παραπάνω έννοιες η 

δημιουργική σκέψη αναφέρεται σε παραγωγή νέων ιδεών για κάποιο πρωτοπόρο αποτέλεσμα.  

Αναφερόμενοι ωστόσο στα αποτελέσματα της εν λόγω εργασίας, θα λέγαμε πως 

χρησιμοποιούνται τρεις (3) επιλεγμένοι διαδικτυκοί τόποι, οι οποίοι προσφέρουν παραδείγματα 

και περιπτώσεις επιτυχημένων διαδικτυακών καταστημάτων, που διαφημίζουν και προωθούν τα 

προϊόντα τους μέσω του Facebook. Τα διαδικτυακά αυτά κανάλια δηλαδή και τα οποία 

παρουσιάζονται στο εν λόγω μέρος της εργασίας, αφορούν αποκλειστικά το θέμα της μελέτης 

μας και το οποίο οριοθετείται στην χρήση των κοινωνικών μέσων και ειδικότερα του Facebook 

στη διαφήμιση και προώθηση προϊόντων στο χώρο της μόδας. 

 

Η 1η περίπτωση μελέτης που αναφέρεται στην ενότητα αυτή και ως προς τα στοιχεία της 

διαφήμισης και προώθησης προϊόντων στο χώρο της μόδας στο Facebook, είναι εκείνη της 

διαδικτυακής ιστοσελίδας http://mashable.com/2009/07/21/facebook-fashion-

pages/#vVWlRnxabmqJ. Η συγκεκριμένη διαδικτυακή ιστοσελίδα, ανήκει στην Alison Driscoll 

η οποία είναι γνωστή ως μια διαδραστική δημοσιογράφος και σύμβουλος λειτουργίας 

Κοινωνικών Μέσων με ειδίκευση στο Facebook.  



Η χρήση των κοινωνικών μέσων  και ειδικότερα του Facebook στη διαφήμιση και προώθηση στο χώρο της μόδας 

 

80 

 

Σημειώνεται επίσης πως τα Κοινωνικά Μέσα έχουν κάνει την μόδα να προχωρήσει ένα 

βήμα εμπρός, βελτιώνοντας τις απόψεις των σχεδιαστών μόδας και παρέχοντας σε αυτούς 

σχόλια σε πραγματικό χρόνο, σχετικά με τις απόψεις των καταναλωτών 

(http://mashable.com/2009/07/21/facebook-fashion-pages/#vVWlRnxabmqJ).  

Το Facebook δε, μπορεί και προσφέρει μια μακρά λίστα σχολίων από χρήστες πάνω σε 

αγαπημένα προϊόντα μόδας και σχετικά αξεσουάρ. Για το γεγονός αυτό, το εν λόγω εργαλείο 

Κοινωνικών Μέσων, θεωρείται ιδιαίτερα δημοφιλές μεταξύ άλλων Κοινωνικών Μέσων, 

ασκώντας επιρροή στους καταναλωτές για αγορές προϊόντων μόδας. 

Στη 2η περίπτωση μελέτης, σύμφωνα με την ιστοσελίδα 

http://fashionista.com/2012/05/10-fashion-brands-and-people-we-really-like-on-facebook-right-

now, την τελευταία δεκαετία, ο ρόλος των social media στη μόδα είναι καθοριστικός, καθώς οι 

άνθρωποι επικοινωνούν και μοιράζονται συνεχώς πληροφορίες που αφορούν τις νέες τάσεις της 

μόδας στην χώρα τους, αλλά και παγκοσμίως (http://fashionista.com/2012/05/10-fashion-brands-

and-people-we-really-like-on-facebook-right-now).  

Ο ρόλος των social media στην μόδα είναι πλέον αναμφισβήτητος, ενώ η δύναμή τους 

έχει ξεπεράσει το επίπεδο της απλής παρουσίας και συναγωνίζεται αυτό της εικόνας και της 

ποιότητας. Ας δούμε λοιπόν πως το Facebook μπορεί να επηρεάσει δραστικά την εξέλιξη της 

επιχείρησή στο χώρο της μόδας, αν αυτή ανήκει στον χώρο της μόδας και της ομορφιάς 

(http://fashionista.com/2012/05/10-fashion-brands-and-people-we-really-like-on-facebook-right-

now). 

To Facebook εξακολουθεί να είναι η Νο.1 πλατφόρμα που οδηγεί το κοινό στις 

ιστοσελίδες των επιχειρήσεων, αφού έχει αποδειχτεί πως οι χρήστες πρώτα επισκέπτονται τη 

σελίδα ενός brand στο Facebook, για να καταλήξουν τελικά αν το περιεχόμενο είναι ενδιαφέρον 

για εκείνους, στο επίσημο website (http://fashionista.com/2012/05/10-fashion-brands-and-

people-we-really-like-on-facebook-right-now). Με το αγοραστικό κοινό να είναι μεγάλο και τη 

διάθεση για διάδραση στα κοινωνικά δίκτυα ακόμα μεγαλύτερη, το Facebook φαίνεται να είναι 

απαραίτητο εργαλείο για κάθε επιχείρηση στο χώρο της μόδας και της ομορφιάς.Τέλος, στη 3η 

περίπτωης μελέτης, η συγκεκριμένη διαδικτυακή ιστοσελίδα, αναφέρεται στα στατιστικά των 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της μόδας και όσον αφορά τους αριθμούς και 

το ποσοστό των ατόμων που αναφέρονται ως fans των επιχειρήσεων αυτών και ενημερώνονται 

κάθε στιγμή για τα προϊόντα και τις μελλοντικές τους εκπτώσεις και προωθητικές ενέργειες.  
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