
      

 

 

ΥΡΖΖ ΣΟΤ INSTAGRAM ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΖ 

ΜΟΓΑ ΚΑΗ Ζ ΔΠΗΡΡΟΖ ΣΟΤ ΣΖ 

ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ: Θαλνπνχινπ Βαζηιηθή 

ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ: Βιαρνπνχινπ Μάξσ  



 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Καζψο θαίλεηαη φηη ην instagram απνηειεί πιένλ έλα βαζηθφ εξγαιείν ζηξαηεγηθήο 

κάξθεηηλγθ γηα φιν θαη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ ζηνλ θιάδν ηεο κφδαο, 

κέζα απφ απηή ηελ έξεπλα έγηλε πξνζπάζεηα λα κειεηεζεί ε επηξξνή ησλ δηάθνξσλ 

θηλήζεσλ κάξθεηηλγθ ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ ζηνλ θιάδν απηφ. Καζψο ην 

instagram είλαη έλα κέζν θνηλσληθήο δηθηχσζεο πνπ βαζίδεηαη ζηελ εηθφλα θαη νη 

επηρεηξήζεηο ζην ρψξν ηεο κφδαο πξνζπαζνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ην θαηαλαισηηθφ 

ηνπο θνηλφ κέζα απφ απηέο, θξίζεθε φηη ζα είρε ζεκαζία λα κειεηεζεί ηη αληίθηππν 

έρνπλ ηειηθψο νη δεκνζηεχζεηο ζην instagram ζηε ζηάζε ησλ θαηαλαισηψλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, κειεηήζεθε ε επηξξνή ησλ δηαθφξσλ θηλήζεσλ κάξθεηηλγθ κηαο 

επηρείξεζεο πψιεζεο ξνχρσλ κέζσ instagram ζηνπο followers ηεο θαη ηη απνηέιεζκα 

επέθεξαλ ζην word of mouth, ζηε δέζκεπζε ησλ θαηαλαισηψλ κε ηελ επηρείξεζε θαη 

ζηελ αγνξαζηηθή ηνπο απφθαζε. Ζ κέζνδνο πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ νη ζπλεληεχμεηο 

απφ δέθα followers ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ην ζπκπέξαζκα πνπ πξνέθπςε είλαη φηη νη 

θηλήζεηο ηεο επηρείξεζεο κέζσ instagram έρνπλ άκεζε επηξξνή ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

θαηαλαισηψλ ηεο. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηή ηελ έξεπλα δελ 

νδεγνχλ ζε γεληθεχζεηο. 
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ΕΙΑΓΩΓΗ 
 

Σν instagram απνηειεί έλα κέζν θνηλσληθήο δηθηχσζεο πνπ έρεη απνθηήζεη κεγάιε 

απήρεζε, θηάλνληαο πιένλ ηα εμαθφζηα εθαηνκκχξηα ρξήζηεο ζε φιν ηνλ θφζκν. 

Απνηειεί έλα «cool» κέζν θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ην νπνίν πξνζθέξεη ζηνπο ρξήζηεο 

ηα εμήο θίλεηξα: επθαηξία δεκηνπξγηθφηεηαο κέζσ ησλ δπλαηνηήησλ επεμεξγαζίαο ηεο 

εηθφλαο, δεκνζηφηεηα ζηνλ θνηλσληθφ ηνπο πεξίγπξφ, ελεκέξσζε γηα άιινπο ρξήζηεο 

θαη ηεθκεξίσζε πξνζσπηθψλ ηνπο ζηηγκψλ κέζσ θσηνγξαθίαο (Sheldon & Bryant, 

2016). Instagram θαη κφδα βαζίδνληαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ εηθφλα. Απηφ θαζηζηά 

απηφ ην κέζν θνηλσληθήο δηθηχσζεο σο έλα θαηάιιειν εξγαιείν γηα ηε ζηξαηεγηθή 

κάξθεηηλγθ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν απηφ (Hansson & Eriksson, 2016). Σν 

instagram είλαη ε λέα «κνχζα» ηεο κφδαο, θαζψο απνηειεί πεγή έκπλεπζεο γηα ηνπο 

ζρεδηαζηέο, νη νπνίνη δέρνληαη επηξξνέο απφ ηα ζρφιηα θαη ηηο δεκνζηεχζεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ ηνπο (La Ferla, 2013) ελψ ηo selfbranding θαη νη microcelebrities πνπ 

γελληνχληαη κέζσ instagram, έρνπλ δψζεη ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ηεο κφδαο λέεο 

δπλαηφηεηεο πξνβνιήο ησλ πξντφλησλ ηεο (R. Richards, 2015). Πνιιά fashion shows 

έρνπλ αληηθαηαζηαζεί απφ ηα online fashion shows, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη κφλν 

δηαδηθηπαθά, ελψ πεξηζζφηεξε ζεκαζία θαίλεηαη λα δίλεηαη πιένλ ζηε θσηνγξαθηθή 

αμία ελφο ξνχρνπ παξά ζην ίδην ην ξνχρν (Schneier, 2014), θαζψο fashion bloggers 

έρνπλ πιένλ πξψηε ζέζε ζηηο επηδείμεηο κφδαο γηα λα κεηαδψζνπλ κέζα απφ ηηο 

δεκνζηεχζεηο ηνπο ην γεγνλφο. Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζα ιάβεη ν θαηαλαισηήο κέζσ ησλ 

κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο απφ έλα fashion brand, ην πεξηερφκελν πνπ ηνπ δηαηίζεηαη 

θαζψο επίζεο θαη νη πξνζσπηθέο εκπεηξίεο άιισλ θαηαλαισηψλ, θαίλεηαη λα παίδνπλ 

ζπνπδαίν ξφιν ζηε δέζκεπζε ησλ θαηαλαισηψλ κε ην brand απηφ θαη ζηελ αγνξαζηηθή 

ηνπο απφθαζε (Úblová, 2014). Οη δηάθνξεο θηλήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα πιαίζηα ηνπ 

κάξθεηηλγθ κέζσ ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο έρνπλ άκεζε επηξξνή ζηελ 

ζπκπεξηθνξά θαηαλαισηψλ (Hutter, Hautz, Dennhardt, & Fuller, 2013). θνπφο απηήο 

ηεο έξεπλαο είλαη ε κειέηε πεξίπησζεο ηνπ instagram ινγαξηαζκνχ ελφο ηνπηθνχ 

θαηαζηήκαηνο πψιεζεο ξνπρηζκνχ ζηε Θεζζαινλίθε θαη νη επηπηψζεηο πνπ έρνπλ νη 

δηάθνξεο θηλήζεηο κάξθεηηλγθ ζηελ αγνξαζηηθή απφθαζε θαη ηε δέζκεπζε ησλ 

follower ηνπ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 

ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ 
 

ΕΙΑΓΨΓΗ ΣΟ INSTAGRAM 
 

ΣΕΦΝΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 

Σν instagram είλαη έλα κέζν θνηλσληθήο δηθηχσζεο πνπ πξσηνεκθαλίζηεθε ηνλ 

Οθηψβξηνο ηνπ 2010 θαη απνηειεί κηα εθαξκνγή γηα ηα θηλεηά (mobile application) πνπ 

επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο ηεο ηελ δεκνζίεπζε θσηνγξαθηψλ θαη βίληεν. Ζ εθαξκνγή 

είλαη δσξεάλ θαη ζπκβαηή γηα Android θαη ios ζπζθεπέο. 

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε εθαξκνγή είλαη πνιιέο. Αξρηθά, νη ρξήζηεο κπνξνχλ 

λα αθνινπζήζνπλ (follow) άιινπο ινγαξηαζκνχο πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ ψζηε λα 

βιέπνπλ ηηο δεκνζηεχζεηο ηνπο. Αληίζηνηρα άιινη ρξήζηεο κπνξνχλ λα γίλνπλ 

αθφινπζνη (followers) ηνπ δηθνχ ηνπο ινγαξηαζκνχ. Σν έλα βέβαηα δε πξνυπνζέηεη ην 

άιιν.  
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Καζψο ην instagram είλαη κηα εθαξκνγή πνπ βαζίδεηαη ζηε εηθφλα (image-based 

application), δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο ηεο λα επεμεξγαζηνχλ θαη λα 

εθαξκφζνπλ θάπνηα πξνθαζνξηζκέλα «θίιηξα» ζηηο θσηνγξαθίεο θαη ηα βίληεφ ηνπο 

γηα λα αιιάμνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο πξηλ ηε δεκνζίεπζή. 

 

 

 

Οη ρξήζηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δειψζνπλ φηη κηα θσηνγξαθία ηνπο αξέζεη (Like) 

ή λα πξνζζέζνπλ θάπνην ζρφιην, αθφκε θαη λα ζηείινπλ πξνζσπηθφ κήλπκα (direct) ζε 

άιιν ινγαξηαζκφ. Μπνξνχλ επίζεο λα ζπλδέζνπλ κηα θσηνγξαθία ή βίληεν κε ηνλ 

ινγαξηαζκφ άιινπ ρξήζηε (tag) κε ην ζχκβνιν @ αιιά θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

«hashtags» κε ην ζχκβνιν # ψζηε λα πεξηγξάςνπλ κηα εηθφλα. 
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Aθφκε, κπνξνχλ λα ζπλδέζνπλ ηνλ ινγαξηαζκφ πνπ δηαζέηνπλ ζην instagram κε ηνλ 

ινγαξηαζκφ ηνπο ζε άιια κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, φπσο ην facebook θαη ην twitter, 

ψζηε λα δηεπθνιχλνπλ ηε δεκνζίεπζε ηνπ ίδηνπ πιηθνχ ζε άιια social media. 
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Tν instagram πξφζθαηα πξφζζεζε δπν λέεο δπλαηφηεηεο γηα ηνπο ρξήζηεο ηεο 

εθαξκνγήο, ηε δπλαηφηεηα δεκνζίεπζεο πξνζσξηλψλ εηθφλσλ ή βίληεν (instagram 

storie), νη νπνίεο κέλνπλ ζηε δηάζεζε ησλ followers ηνπο γηα έλα 24σξν θαη ηελ 

δπλαηφηεηα γηα live video. 

 

 

 

Πξνθαζνξηζκέλα, θάζε λένο ινγαξηαζκφο είλαη «δεκφζηνο», δειαδή φινη νη ρξήζηεο 

κπνξνχλ λα δνπλ ηηο δεκνζηεχζεηο ελφο ινγαξηαζκνχ θαη λα ηνλ αθνινπζήζνπλ 

ειεχζεξα. Σν instagram φκσο παξέρεη θαη ηε δπλαηφηεηα αιιαγή ηνπ ινγαξηαζκνχ ζνπ 

απφ «δεκφζην» ζε «ηδησηηθφ», δειαδή ε πξφζβαζε ζην ζπγθεθξηκέλν ινγαξηαζκφ 

επηηξέπεηαη κφλν κεηά απφ ηελ έγθξηζε ηνπ ηδηνθηήηε. 
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Ζ δηθηχσζε κέζσ ηνπ instagram είλαη πνιχ εχθνιε, θαζψο ε εθαξκνγή δηεπθνιχλεη 

ηελ αλαδήηεζεο άιισλ ινγαξηαζκψλ, βάζε αηφκσλ, εηηθεηψλ ή ηνπνζεζίαο. 

 

 

 

Δπίζεο παξνπζηάδνληαη πξνηάζεηο θσηνγξαθηψλ, βίληεν ή ινγαξηαζκψλ άιισλ 

ρξεζηψλ, αλάινγα κε ηελ ήδε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ρξήζηε. 
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Σέινο, φζνλ αθνξά ηα επαγγεικαηηθά πξνθίι ζην instagram, νη ρξήζηεο κπνξνχλ 

εχθνια λα βξνπλ ηηο πιεξνθνξίεο επηθνηλσλίαο κε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ αθνινπζνχλ θαη 

ηνπο ελδηαθέξνπλ, θαζψο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα απηέο λα πξνζηεζνχλ ζηνλ 

επαγγεικαηηθφ ινγαξηαζκφ. 
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ΦΡΗΣΕ ΣΟΤ INSTAGRAM 

 

Απφ ηελ πξψηε ηνπ εκθάληζε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2010 κέρξη ζήκεξα, ε 

δεκνζηφηεηα ηνπ instagram αλαπηχρζεθε ξαγδαία, θηάλνληαο πιένλ ζηνπο 600 

εθαηνκκχξηα ρξήζηεο θαη κάιηζηα ηα ηειεπηαία 100
 
εθαηνκκχξηα απνηεινχλ λένπο 

ρξήζηεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ (Instagram, 2016). 

Οη Pavica Sheldon θαη Katherine Bryant (2016) δηεξεχλεζαλ ηα θίλεηξα ηνπ θνηλνχ γηα 

ρξήζε ηνπ instagram. Τπνζηεξίδνπλ ινηπφλ φηη ππάξρνπλ ηέζζεξα θπξίσο θίλεηξα: ε 

επηηήξεζε/γλψζε γηα ηνπο άιινπο, ε ηεθκεξίσζε ζηηγκψλ, ην λα θαίλνληαη «cool» ζηνλ 

θνηλσληθφ ηνπο πεξίγπξν θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα πνπ πξνζθέξεη απηφ ην κέζν 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο . Πην αλαιπηηθά, ην πξψην θίλεηξν αθνξά ηελ δηαηήξεζε 

θνηλσληθψλ επαθψλ κε άιινπο ρξήζηεο, θίινπο, νηθνγέλεηα ή μέλνπο θαη ηελ 

ελεκέξσζή ηνπο γηα ηα λέα ησλ άιισλ ρξεζηψλ ελψ ην δεχηεξν αθνξά ην γεγνλφο φηη 

είλαη πην εχθνιν θαη άκεζν γηα έλαλ ρξήζηε λα ηεθκεξηψζεη ζηηγκέο ηεο δσήο ηνπ θαη 

λα ηηο κνηξαζηεί κε άιινπο κέζσ κηαο θσηνγξαθίαο παξά κέζσ θεηκέλνπ. Σν ηξίην 

θίλεηξν έρεη λα θάλεη κε ην ηη ζεσξείηαη πιένλ «κνληέξλν» θαη «cool» απφ ην 

θνηλσληθφ ηνπο πεξίγπξν. Σνπο αλζξψπνπο ηνπο αξέζεη λα απνθηνχλ δεκνζηφηεηα θαη 

ην instagram παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο ηε δπλαηφηεηα απηνπξνβνιήο κέζσ ησλ 

δεκνζηεχζεψλ ηνπο. Δπηπιένλ, ην instagram απφ κφλν ηνπ απνηειεί έλα cool θαη must 

εξγαιείν, ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ρξεζηψλ πνπ έρεη, ησλ επθαηξηψλ πνπ δίλεη ζηνπο 

ρξήζηεο λα αθνινπζνχζνπλ celebrities θαη δεκνζηφηεηεο πνπ επηζπκνχλ. Σν ηέηαξην 

θίλεηξν είλαη ην γεγνλφο φηη ην Instagram απμάλεη ηε δεκηνπξγηθφηεηά ησλ ρξεζηψλ 

ηνπ, ιφγσ ηεο θχζεο ηεο εθαξκνγήο λα βαζίδεηαη ζηελ εηθφλα θαη λα πξνζθέξεη 

δπλαηφηεηεο επεμεξγαζίαο ηνπ πιηθνχ.  

Δπηπιένλ δηαπίζησζαλ φηη ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ 

γηα επηθνηλσλία θαη ηεο αλάγθεο ηνπο γηα δεκνζηφηεηα θαη δεκηνπξγηθφηεηα, πξάγκα  

πνπ κπνξεί λα απνδεηρζεί απφ ην γεγνλφο φηη νη ρξήζηεο ηνπ instagram πξνζπαζνχλ λα 

επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο θίινπο θαη ζπγγελείο ηνπο θαη λα δείμνπλ ηελ cool πιεπξά ηνπο 

κέζα απφ ηηο θσηνγξαθίεο ηνπο θαη ηα ζρφιηα θαη like πνπ ζα θεξδίζνπλ. Δπίζεο 

θαίλεηαη φηη νη ρξήζηεο πνπ ηαμηδεχνπλ νη ζπκκεηέρνπλ ζε δηάθνξα event θαίλεηαη φηη 

είλαη πην ελεξγνί ζην instagram, θαζψο απηφ ηνπο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα φρη κφλν λα 

απηνπξνβιεζνχλ κέζσ ησλ θσηνγξαθηψλ ηνπο αιιά θαη λα απνζεθεχζνπλ ηηο 

αλακλήζεηο ηνπο κέζα απφ ηηο δεκνζηεχζεηο ηνπο.  Σν instagram επίζεο είλαη έλα κέζν 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα εληζρχνπλ ηνλ λαξθηζζηζκφ ηνπο 

κέζσ ησλ δεκνζηεχζεσλ ηνπο, κε ην λα παξνπζηάδνπλ ηελ δσήο ηνπο κε ηέηνην ηξφπν 

πνπ ζα θαίλεηαη ζηνπο άιινπο εληππσζηαθφ. Σέινο, δηαπίζησζαλ φηη νη γπλαίθεο είλαη 

πην ελεξγέο ζην instagram ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο θαη δείρλνπλ λα ελδηαθέξνληαη πην 

πνιχ γηα ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, πξάγκα πνπ ην εθθξάδνπλ κε ηα like θαη ηα ζρφιηα 

πνπ αθήλνπλ ζηηο θσηνγξαθίεο θαη ηα βίληεν θίισλ θαη ζπγγελψλ ηνπο (Sheldon & 

Bryant, 2016).  

Σέινο, έρεη δηαπηζησζεί φηη ε ρξήζε εθαξκνγψλ πνπ βαζίδνληαη ζηε θσηνγξαθία, φπσο 

ην instagram, κεηψλεη ην ζπλαίζζεκα ηεο κνλαμηάο. Καζψο ε εηθφλα πξνζθέξεη 

ακεζφηεηα ζε ζρέζε κε έλα γξαπηφ θείκελν, κηα θσηνγξαθία ή βίληεν ελφο θίινπ ζην 
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instagram είλαη πην εχθνιν λα κεηαδψζεη ζε έλαλ ρξήζηε επράξηζηα ζπλαηζζήκαηα θαη 

λα ηνλ θάλεη λα αηζζαλζεί πην θνληά ζηνλ θνηλσληθφ ηνπ πεξίγπξν. Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα φηη φζν πεξηζζφηεξε είλαη ε ρξήζε ηνπ instagram απφ έλα άηνκν, ηφζν πην 

ηθαλνπνηεκέλνο αηζζάλεηαη κε ηελ δσή ηνπ.  (Pittman & Reich, 2016)  

 

 ΦΡΗΗ ΣΟΤ INSTAGRAM ΜΕ ΣΟΦΟ ΣΗ ΔΕΜΕΤΗ ΚΑΣΑΝΑΛΨΣΨΝ 
 

Ζ απμεκέλε ρξήζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζηελ επνρή καο, έρεη 

επεξεάζεη ζεκαληηθά ηνλ ηνκέα ηνπ κάξθεηηλγθ. Οη πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο πιένλ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα social media κε ζηφρν λα απμήζνπλ ηε δέζκεπζε κε ηνπο 

θαηαλαισηέο ηνπο θαη ηελ πίζηε ηνπ θνηλνχ ηνπο ζην brand ηνπο. 

Οη θακπάληεο ησλ επηρεηξήζεσλ κέζν ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζπκβάινπλ 

ζηε δέζκεπζε κε ην θαηαλαισηηθφ ηνπο θνηλνχ. Οη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα 

αθνινπζνχζνπλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλα βήκαηα ψζηε λα πξνθαιέζνπλ ηελ πίζηε ηνπ 

θαηαλαισηηθνχ ηνπο θνηλνχ ζην brand ηνπο. Αξρηθά, ην πεξηερφκελν πνπ ζα 

πξνζθέξνπλ κέζσ ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζα πξέπεη λα είλαη ελδηαθέξνλ γηα 

ην θνηλφ ηνπο ψζηε λα ηνπο ηξαβήμεη ην ελδηαθέξνλ. Οη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα 

παξέρνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο ηνπο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηα πξντφληα ή ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα πξνζθέξνπλ πνηθηιία πεξηερνκέλνπ θαη 

δεκνζηεχζεηο πνπ λα ζπκβάινπλ ζηε δηαζθέδαζε θαη ζηε ςπραγσγία ησλ θαηαλαισηψλ 

θαη λα απνθεχγνπλ δπζάξεζηεο εηδήζεηο. Οη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηη 

αξέζεη ζηνπο θαηαλαισηέο ηνπο, πνηεο είλαη νη πξνηηκήζεηο ηνπο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηέο 

ηνπο θαη λα ηα ιακβάλνπλ πάληα ππφςε ηνπο, φπσο επίζεο πξέπεη λα είλαη ελήκεξνη γηα 

ηηο θηλήζεηο ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο, ψζηε λα πξνζθέξνπλ θάηη μερσξηζηφ (Erdoğmu & 

Çiçek, 2012).  

Ζ δεκηνπξγία δέζκεπζεο κέζσ ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζπκβάιεη ζηε 

δεκηνπξγία εηαηξηθήο θήκεο, εηδηθά ζε θνηλφ πνπ δελ απνηειεί πειαηεία ηεο 

επηρείξεζεο. Σελ επηρείξεζε πξέπεη λα ηελ ελδηαθέξεη θαη λα ζηνρεχεη ζε κε πειάηεο 

κέζσ ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηεο ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, θαζψο απηνί απνηεινχλ 

ην κεγαιχηεξν κεξίδην ηνπ θνηλνχ ηνπο αιιά θαη ηνπο ελ δπλάκεη κειινληηθνχο πειάηεο 

ηεο (Dijkmans, Kerkhof, & J. Beukeboom, 2015).  

Οη Ebru Engrinkays θαη Hakan Yilmaz (2014) κέζα απφ ηε κειέηε ηνπο θαηέιεμαλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ππάξρνπλ πέληε ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη θαηαλαισηέο 

αιιειεπηδξνχλ κέζσ social media κε κία επηρείξεζε. Ο θχξηνο ιφγνο είλαη γηα ε 

αλαδήηεζε επθαηξηψλ αγνξάο, φπσο πξνζθνξέο ή εθπηψζεηο, πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη 

κηα επηρείξεζε ζηνπο θαηαλαισηέο ηεο. Ο δεχηεξνο ιφγνο είλαη ε δπλαηφηεηα άκεζεο 

θαη γξήγνξεο επηθνηλσλίαο πνπ παξέρνπλ κεηαμχ θαηαλαισηή θαη επηρείξεζε, ε νπνία 

είλαη δσξεάλ θαη ρσξίο πεξηνξηζκνχο, αιιά θαη ε επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή απφςεσλ 

θαη εκπεηξηψλ πνπ πξνζθέξεη κεηαμχ ησλ θαηαλαισηψλ. Οη άιιν ηξεηο ιφγνη νη νπνίνη 

είλαη ηζάμηνη ζε ζεκαληηθφηεηα, είλαη ε δηαζθέδαζε πνπ κπνξεί λα παξέρεη ε 

επηρείξεζε κέζσ ηνπ πεξηερνκέλνπ ζηνπο θαηαλαισηέο ηεο κέζσ ησλ κέζσλ 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο, φπσο παηρλίδηα, βίληεν ή νπνηνδήπνηε άιιν δεκηνπξγηθφ θαη 
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ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ρξήζηε πεξηερφκελν, ε έξεπλα θαη ε άληιεζε πιεξνθνξηψλ ησλ 

ρξεζηψλ κέζσ social media ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ επηρείξεζε θαη ηέινο ε 

δέζκεπζε ησλ θαηαλαισηψλ κε ην brand πνπ επηζπκνχλ λα παξαθνινπζνχλ κέζσ 

social media. Όια ηα παξαπάλσ θίλεηξα ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε απφ κηα 

επηρείξεζε θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ ψζηε λα επηηχρεη ηε 

δέζκεπζε ησλ θαηαλαισηψλ ηεο.  

Αμηνζεκείσην θπζηθά είλαη ην γεγνλφο ν ξφινο ησλ θαηαλαισηψλ έρεη αιιάμεη κε ηε 

ρξήζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο απφ παζεηηθνχο ζεαηέο ζε ελεξγνχο 

επεξεαζηέο ηεο θνηλήο γλψκεο (A. Merz, Yi, & L. Vargo, 2009) . ηνπο θαηαλαισηέο 

αξέζεη λα κνηξάδνληαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο, ζεηηθέο ή αξλεηηθέο, ζρεηηθά κε 

έλα πξντφλ ή ππεξεζία, κέζσ ησλ κεζψλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ε νπνία ζα έρεη θάπνην 

αληίθηππν ζηε ζηάζε ησλ άιισλ θαηαλαισηψλ. Έηζη νη επηρεηξήζεηο θαινχληαη λα 

πξνζηαηεχζνπλ ην φλνκά ηνπο, πξάγκα πνπ ζα επηηχρνπλ κε ην λα παξαθνινπζνχλ ηηο 

ηζηνξίεο ησλ θαηαλαισηψλ θαη λα απαληνχλ ζηα ζρφιηά ηνπο, κε ην λα θαηαλνήζνπλ 

ηελ θνπιηνχξα ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν αλήθνπλ θαη λα απνθηήζνπλ πνιηηηζηηθή 

απήρεζε, ή λα ρεηξηζηνχλ ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο σο έλα κέζν πνπ κπνξεί λα 

ρεηξαγσγήζεη ην θνηλφ πξνο φθειφο ηνπο (Gensler, Völckner, Liu-Thompkins, & 

Wiertz, 2013). Γηα παξάδεηγκα, δίλνληαο θίλεηξα ζην θαηαλαισηηθφ ηνπο θνηλφ κέζσ 

social media θαη πξνζεγγίδνληαο δηάθνξνπο δηακνξθσηέο ηεο θνηλήο γλψκεο (opinion 

leaders), κπνξνχλ λα επηηχρνπλ ηελ δηάδνζε ζεηηθψλ ηζρπξηζκψλ απέλαληί ηνπο (word 

of mouth) θαη ηε δέζκεπζε ηνπ θνηλνχ (Erdoğmu & Çiçek, 2012). Οη επηρεηξήζεηο 

επνκέλσο ζα πξέπεη λα αληηιεθζνχλ απηή ηε δπλαηφηεηα επηξξνήο ηνπ θνηλνχ απφ ηηο 

γλψκεο ησλ θαηαλαισηψλ κέζσ ηνλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο.  

 Σν instagram εάλ θαη έρεη αξθεηέο νκνηφηεηεο κε ηα ππφινηπα κέζα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο, δηαθνξνπνηείηαη ζην γεγνλφο φηη είλαη κηα εθαξκνγή πνπ θαζίδεηαη κφλν 

ζηελ εηθφλα. Οη κάλαηδεξο ησλ εηαηξηψλ πνπ επηιέγνπ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην 

instagram γηα λα θεξδίζνπλ θαηαλαισηηθφ θνηλφ θαη λα επεξεάζνπλ ηελ αγνξαζηηθή 

απφθαζε ηνπ, ζα πξέπεη λα κάζνπλ λα εθκεηαιιεχνληαη απηφ ην πιενλέθηεκα πνπ ηνπο 

πξνζθέξεη. Σα πξντφληα ή νη ππεξεζίεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην 

instagram γηα ηελ πξνψζεζε ηνπο, πξνβάιινληαη κέζσ ησλ θσηνγξαθηψλ ηνπο θαη νη 

κάλαηδεξο ζα πξέπεη λα κάζνπλ λα επηθνηλσλνχλ ην θαηάιιειν κήλπκα ζην 

ελδηαθεξφκελν θνηλφ κέζσ ησλ εηθφλσλ πνπ δεκνζηεχνπλ, παξά κέζσ ηνπ γξαπηνχ 

ιφγνπ. Οη κάλαηδεξο επίζεο ζα πξέπεη λα αληηιεθζνχλ ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ 

θαηαλαισηψλ ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ην πψο ην θνηλφ επεξεάδεηαη απφ 

άιινπο ρξήζηεο, θίινπο θαη ζπγγελείο, ζηα social media. Σν λα επεξεάδνληαη ζεηηθά 

απφ ηνλ πεξίγπξφ ηνπο γηα έλα πξντφλ ηεο επηρείξεζεο, ζα πξέπεη λα απνηειεί ζηφρν 

κηαο ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ (Ting, Wong Poh Ming, Cyril de Run3, & Lau Yin Choo, 

2015).  
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ΦΡΗΗ ΣΟΤ INSTAGRAM ΣΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΗ ΜΟΔΑ 

 

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕ ΠΟΤ ΕΦΕΙ ΕΠΙΥΕΡΕΙ ΣΟ ΦΨΡΟ ΣΗ ΜΟΔΑ 

 

Ζ δηαδεδνκέλε ρξήζε ησλ social media δε ζα κπνξνχζε λα αθήζεη αλεπεξέαζην 

ηνλ ρψξν ηεο κφδαο. Οη επηρεηξήζεηο επηιέγνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα κέζα 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαζψο είλαη έλα δσξεάλ εξγαιείν γηα ηελ πξνψζεζε ησλ 

πξντφλησλ ηνπο θαη απνηειεί έλα κέζσ πνπ κπνξεί λα θέξεη ηνπο αγνξαζηέο ηνπο πην 

θνληά ηνπο. Σα social media απνηεινχλ ζεκειηψδεο ηκήκα ηεο ζηξαηεγηθήο marketing 

πνιιψλ επηρεηξήζεσλ θαζψο είλαη ην hottest trend ζηνλ θάδν ηεο κφδαο θαη γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο αιιά θαη γηα ηνπο θαηαλαισηέο (Ahmad, Salman, & Ashiq, 2015). Σα 

κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο έρνπλ δψζεη ζηνπο θαηαλαισηέο ηε δπλαηφηεηα λα 

ελεκεξψλνληαη γηα ηα λέα ελφο fashion brand ή ελφο ζρεδηαζηή θαη γηα ηηο λέεο 

collection, άκεζα θαη εχθνια, ελψ ζηνπο ζρεδηαζηέο πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ειέγρνπλ ην πσο νη θαηαλαισηέο εκπιέθνληαη κε ην brand ηνπο θαη δεκηνπξγνχλ 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ην θνηλφ ηνπο  πξνσζψληαο δεκηνπξγηθέο θαη δηαδξαζηηθέο 

θακπάληεο (Akahoshi, 2012). 

Σν instagram έρεη επεξεάζεη ζεκαληηθά ηνλ ηξφπν πνπ ε κφδα ζα δηαθεκηζηεί, ζα 

παξνπζηαζηεί θαη ζα δεκηνπξγεζεί. χκθσλα κε ηνλ Matthew Schneier (2014), ε 

δηαδηθηπαθή δηαθήκηζε έρεη θπξηαξρήζεη ζην ρψξν ηεο κφδαο ελψ ε ρξήζε ησλ 

εθεκεξίδσλ έρεη πεξηνξηζηεί ζεκαληηθά. Οη επηρεηξήζεηο πιένλ ρξεζηκνπνηνχλ ηα κέζα 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο γηα δηαθεκηζηηθέο εθζηξαηείεο πξηλ αθφκε ιαλζάξνπλ ζηελ 

αγνξά ηα λέα ηνπο πξντφληα (Ahmad, Salman, & Ashiq, 2015). Ο ηξφπνο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη πιένλ νη θσηνγξαθίζεηο έρεη επίζεο αιιάμεη, θαζψο ν θσηνγξάθνο 

πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ φηη ην θσηνγξαθηθφ πιηθφ ζα δεκνζηεπζεί ζην 

Instagram. Αθφκε θαη ηα fashion shows έρνπλ αιιάμεη, θαζψο πιένλ ηα πάληα 

ζρεδηάδνληαη κε ζθνπφ λα ηξαβήμνπλ ην ελδηαθέξνλ φρη κφλν ζηνπο παξαβξηζθφκελνπο 

αιιά θαη ζηνπο followers ηνπο αιιά θαη επεηδή πνιιά έρνπλ αληηθαηαζηαζεί απφ ηα 

online fashion shows, δειαδή ηα fashion shows πνπ παξνπζηάδνληαη κφλν δηαδηθηπαθά 

(Schneier, 2014). Γηάζεκνη ζρεδηαζηέο κφδαο, φπσο νη Dolce & Gabanna, Burberry θαη  

Alexander McQueen, θαινχλ ηαιαληνχρνπο bloggers, κε κεγάιν αξηζκφ followers, λα 

παξαζηνχλ ζηηο επηδείμεηο κφδαο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ, ζηε πξψηε κάιηζηα ζεηξά ηεο 

παζαξέιαο, ψζηε λα κεηαδίδνπλ ζην θνηλφ ηνπο ην event (Lee, 2009). 

Οη ζρεδηαζηέο κφδαο έρνπλ αιιάμεη ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπο. Πιένλ δίλνπλ κεγαιχηεξε 

ζεκαζία ηε θσηνγξαθηθή αμία ελφο ξνχρνπ παξά ζην ίδην ην ξνχρν θαζ’ απηφ. Σνπο 

ελδηαθέξεη δειαδή πεξηζζφηεξν ην πψο ζα δείρλεη έλα ξνχρν ζηε θσηνγξαθία παξά 

ζηελ παζαξέια ή ζηελ αγνξά (Schneier, 2014). Οη ζρεδηαζηέο ρξεζηκνπνηνχλ ην 

instagram σο κηα πεγή έκπλεπζεο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο ζπιινγήο ηνπο.  Δκπλένληαη 

απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο followers ηνπο, ηηο θσηνγξαθίεο πνπ δεκνζηεχνπλ, ζέβνληαη ηηο 

απφςεηο ηνπο θαη ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηα ζρφιηα πνπ αθήλνπλ ζηηο δεκνζηεχζεηο 

ηνπο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο γηα αιιαγέο, θαζψο ην feedback πνπ κπνξεί λα δερηνχλ νη 

ζρεδηαζηέο κέζσ ησλ ζρνιίσλ ησλ θσηνγξαθηψλ ηνπο είλαη πνιχ ρξήζηκν. Αλακθίβνια 

ην instagram είλαη ε λέα «κνχζα» ηεο κφδαο (La Ferla, 2013). 
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Οίθνη κφδαο, ζρεδηαζηέο αιιά θαη έκπνξνη ηνπ ρψξνπ ηεο κφδαο ρξεζηκνπνηνχλ ηα 

social media γηα λα δείμνπλ ζην θνηλφ ηνπο, κέζα απφ ηηο δεκνζηεχζεηο ηνπο θαη ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν, ηελ "αλζξψπηλε πιεπξά" ηνπ brand πνπ αληηπξνζσπεχνπλ 

(Stephenson, 2009). Οη ζρεδηαζηέο επηδηψθνπλ λα δεκηνπξγνχλ ην ζπλαίζζεκα ζηνπο 

αθνινχζνπο ηνπο φηη θαη νη ίδηνη ζπκκεηέρνπλ ζηε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία ηεο κφδαο 

θαη ηνπο αληηκεησπίδνπλ σο θαιιηηέρλεο, θαζψο παξέρνπλ πεξηερφκελν πνπ ηα brands 

ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ  (La Ferla, 2013).  

Σν selfbranding κέζσ instagram δίλεη επίζεο λέεο δπλαηφηεηεο θαη επθαηξίεο ζην ρψξν 

ηεο κφδαο. Άηνκα απηνπξνβάιινληαη κέζσ ησλ θσηνγξαθηψλ ηνπο θαη απνθηνχλ 

κεγάιε απήρεζε θαη κεγάιν αξηζκφ followers, δεκνζηεχνληαο πξνζσπηθέο θαη 

θαζεκεξηλέο ηνπο ζηηγκέο ζε θνηλή ζέα. Έηζη, «microcelebrities» θαη «digital 

celebrities» γελληνχληαη κέζσ ηνπ instagram θαη ηα fashion brands θαινχληαη λα ηνπο 

αμηνπνηήζνπλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο δηαθήκηζεο. Σα άηνκα πνπ απηνπξνβάιινληαη, 

δεκνζηεχνπλ πξνζσπηθέο ηνπο ζηηγκέο ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ θάπνηα 

θαηαλαισηηθά πξντφληα θαη θπζηθά θνξψληαο ξνχρα. Οη επηρεηξήζεηο ζπλήζσο 

ραξίδνπλ ξνχρα θαη αμεζνπάξ ζηνπο «microcelebrities» κε ζθνπφ λα ηα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη λα πξνβιεζνχλ κέζα απφ ηηο δεκνζηεχζεηο ηνπο. Σα άηνκα απηά 

ηα ελζσκαηψλνπλ ζην look ηνπο θαη ηα παξνπζηάδνπλ σο θνκκάηη ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπο ζηπι. Φσηνγξαθίδνπλ θαη απνζαλαηίδνπλ ζηηγκέο ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο θαη 

δεκνζηεχνπλ πιηθφ κέζσ ηνπ instagram ζην θνηλφ ηνπο. Απηφ έρεη φθεινο γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο, θαζψο ηα πξντφληα ηεο πξνβάιινληαη ζην θνηλφ ησλ microcelebrities, νη 

νπνίνη ζα επεξεάζνπλ κέζσ ησλ δεκνζηεχζεψλ ηνπο followers ηνπο θαη απηφ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε απμεκέλεο πσιήζεηο. Έηζη, ην self branding κέζσ instagram κπνξνχκε λα 

πνχκε φηη δελ έρεη φθεινο κφλν γηα ηνπο microcelebrities (δψξα, πιεξσκέο γηα επίδεημε 

πξντφλησλ κέζσ ησλ δεκνζηεχζεσλ) αιιά θαη γηα ηηο ίδηεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

πξνβάιινληαη κέζσ ησλ δεκνζηεχζεσλ απηψλ (R. Richards, 2015).  

Ζ επηξξνή ησλ θαηαλαισηψλ απφ ηέηνηνπ είδνπο θσηνγξαθίεο κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί 

απφ ην γεγνλφο φηη νη θσηνγξαθίεο πνπ δεκνζηεχνληαη ζην instagram θαη πνπ 

εκπεξηέρνπλ πξφζσπα πξνζειθχνπλ πεξηζζφηεξα “likes” θαη ζρφιηα θαη ζπκβάινπλ 

ζηε δέζκεπζε ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ κε ηελ επηρείξεζε (Bakhshi, A. Shamma, & 

Gilbert, 2014). Δπίζεο κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί απφ ην γεγνλφο φηη ην «indirect 

marketing» έρεη κεγαιχηεξε απήρεζε ζην θνηλφ ηνπ instagram ζε ζρέζε κε ην «direct 

marketing». Απηφ ζεκαίλεη φηη κηα θσηνγξαθία φπνπ ζα παξνπζηάδεηαη έλα πξντφλ 

θαζ’ απηφ δε ζα ηξαβήμεη ηφζν ηελ πξνζνρή ησλ followers φζν φηαλ ην πξντφλ απηφ ζα 

παξνπζηάδεηαη πάλσ ζε έλα κνληέιν, εηδηθά εάλ ην κνληέιν απηφ είλαη κηα 

δηαζεκφηεηα. Δπηπιένλ ηέηνηνπ είδνπο θσηνγξαθίεο έρνπλ ηελ ηάζε λα καδεχνπλ πην 

πνιιά like, ελψ επίζεο θαίλεηαη φηη ην νπηηθφ ζέκα-κνηίβν πνπ ζα πξνζθέξεη έλα 

fashion brand κέζα απφ ηηο δεκνζηεχζεηο ηνπ παίδεη επίζεο πνιχ κεγάιν ξφιν ζην 

κέγεζνο ηεο απήρεζεο ηνπ ζην θνηλφ (Manikonda, Venkatesan, Kambhampati, & Li, 

2016) 

Βέβαηα, ππάξρνπλ θαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο ρξήζεο ηνπ instagram ζην ρψξν ηεο 

κφδαο. Αξρηθά, ηα πξναλαθεξφκελα online fashion shows πνιιέο θνξέο αδηθνχλ ην 

ξνχρν, θαζψο κηα νζφλε δε κπνξεί λα πξνδψζεη ηελ ιεπηνκέξεηα ηνπ ξνχρνπ. Fashion 

shows πνπ απφ θνληά κπνξεί λα είλαη πνιχ εληππσζηαθά, κπνξεί ηαπηφρξνλα λα κελ 
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έρνπλ ελδηαθέξνλ ζην θνηλφ ηνπ Instagram. Μία άιιε αξλεηηθή επίπησζε ηεο ρξήζεο 

ηνπ Instagram ζην ρψξν ηεο κφδαο είλαη νη ππεξβνιηθή έθζεζε ησλ ξνχρσλ κε 

απνηέιεζκα ηα πξντφληα λα κε πξνιαβαίλνπλ λα θηάλνπλ ζηα καγαδηά θαη λα 

θπθινθνξνχλ ήδε αληηγξαθέο ζηελ αγνξά (Schneier, 2014) 

 

Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΣΟΤ INSTAGRAM ΣΗΝ ΑΓΟΡΑΣΙΚΗ ΑΠΟΥΑΗ ΚΑΣΑΝΑΛΨΣΨΝ 

ΣΗ ΜΟΔΑ 

 

Οη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ηεο κφδαο έρνπλ εληάμεη πιένλ ηα κέζα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο ζηηο κάξθεηηλγθ ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπζνχλ, κε ζθνπφ λα πξνζεγγίζνπλ 

ηνπο θαηαλαισηέο ηνπο θαη λα πξνθαιέζνπλ ηελ πίζηε ηνπο ζην brand ηνπο (Lee, 2009). 

Ζ Tamara Ublova (2014) κέζσ ηεο έξεπλάο ηεο θαηέιεμε ζηε δεκηνπξγία ελφο 

κνληέινπ πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηε δηαδηθαζία ηεο δέζκεπζεο ησλ θαηαλαισηψλ ζην 

ρψξν ηεο κφδαο κέζσ ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Σν κνληέιν απηφ 

παξνπζηάδεηαη παξαθάησ (Δηθφλα 1.1).  

 

Δικόνα 1.1 

Μονηέλο δημιοσργίας δέζμεσζης ηφν καηαναλφηών με ηην επιτείρηζη 

(Úblová, 2014) 

 

χκθσλα κε ηελ ζπγγξαθέα, ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ ζα επηιέμεη λα έξζεη ζε επαθή κε 

έλα fashion brand κέζσ social media, είηε απφ πξνζσπηθή ηνπ επηινγή ή ζπζηάζεηο 

θίισλ, είηε κεηά απφ πξνζέγγηζε ηεο ίδηαο ηεο εηαηξίαο. Όζν αθνξά ην πξψην, έλαο 

θαηαλαισηήο ζα επηιέμεη λα γίλεη «follower» κηαο επηρείξεζεο ζηα κέζα θνηλσληθήο 
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δηθηχσζεο κε ζθνπφ ηελ αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηα πξντφληα, γηα λα ελεκεξσζεί 

γηα ην brand ή γηα λα παξαθνινπζεί ηα λέα ηεο επηρείξεζεο. Απφ ηελ άιιε, ε 

επηρείξεζε πξαγκαηνπνηεί δεκνζηεχζεηο θεηκέλνπ, βίληεν ή δηαγσληζκνχο ψζηε λα 

πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ θαηαλαισηψλ. Όια ηα παξαπάλσ έρνπλ σο απνηέιεζκα 

ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ θαηαλαισηψλ, αθήλνληαο ζρφιηα κε ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη 

ηηο απφςεηο ηνπο ζηηο δεκνζηεχζεηο ηεο επηρείξεζεο. Δάλ ηα ζρφιηα είλαη ζεηηθά, ε 

επηρείξεζε απνθηά ππνζηεξηθηέο κέζσ ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο νη νπνίνη κε 

ηελ δξαζηεξηφηεηά ηνπο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ αγνξαζηηθή απφθαζε ησλ 

θαηαλαισηψλ (επεξεαζηέο θνηλήο γλψκεο) (Úblová, 2014).  

To instagram ππεξέρεη έλαληη ησλ άιισλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζην γεγνλφο φηη 

είλαη κηα εθαξκνγή πνπ βαζίδεηαη ζηελ εηθφλα, ζηελ νπνία βαζίδεηαη επίζεο θαη ν 

θιάδνο ηεο κφδαο. Απηφ ην θαζηζηά σο έλα θαηάιιειν εξγαιείν marketing ζηνλ θιάδν 

απηφ, θαζψο ε κφδα βαζίδεηαη επίζεο ζηελ εηθφλα θαη ζηελ πξνβνιή θαη ηα brand 

πξνζπαζνχλ λα πξνζεγγίζνπλ ην θνηλφ ηνπο κέζσ ηεο εηθφλαο ησλ πξντφλησλ ηνπο 

(Hansson & Eriksson, 2016).  

Ζ ρξήζε ησλ social media απφ επηρεηξήζεηο ζην ρψξν ηεο κφδαο πξνζθέξεη φθεινο θαη 

σο πξνο ηηο ίδηεο ηηο επηρεηξήζεηο αιιά θαη σο πξνο ηνπο πειάηεο. Σα κέζα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο ζπκβάινπλ ζηελ ακθίδξνκε επηθνηλσλία θνηλνχ θαη επηρείξεζεο, ελψ 

επίζεο νη θαηαλαισηέο ηα αληηκεησπίδνπλ φρη κφλν ζαλ κηα πεγή πιεξνθφξεζεο αιιά 

επίζεο σο έλα εξγαιείν πνπ ηνπο δηεπθνιχλεη ζηελ δηαδηθαζία ηεο αγνξάο (Elram & 

Steiner Lavie, 2015). 

Ζ άληιεζε πιεξνθνξηψλ ηνπ θαηαλαισηή κέζα απφ ην instagram ελφο fashion brand 

θαίλεηαη λα επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ αγνξαζηηθή ηνπ απφθαζε. Οη πιεξνθνξίεο ζηηο 

νπνίεο ζα έρεη πξφζβαζε ν θαηαλαισηήο, είηε πξνέξρνληαη απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε 

είηε απφ άιινπο θαηαλαισηέο πνπ εθθξάδνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο, επεξεάδεη 

ζεκαληηθά ηελ απφθαζε ηνπ θνηλνχ γηα online αγνξέο ηνπο (Wongso Putri, 2015).  

Ζ επηρείξεζε πξέπεη ιακβάλεη πάληα ππφςε ηεο ην θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλεηαη ψζηε 

λα δεκηνπξγήζεη ηελ θαηάιιειε ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ ζηα κέζα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο. Θα πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη ην θαηάιιειν πεξηερφκελν γηα ην θνηλφ ηεο ζην 

ινγαξηαζκφ ηεο ζην instagram (Hansson & Eriksson, 2016). Δπίζεο ζα πξέπεη λα 

πξνζθέξεη δηάθνξα θίλεηξα ζηνπο θαηαλαισηέο ηνπο ψζηε λα επεξεάζεη ζεηηθά ηηο 

απφςεηο πνπ δηαδίδνπλ κέζσ instagram (word of mouth) θαη ηειηθψο λα θαηαθέξεη λα 

απμήζεη ηηο πσιήζεηο ηεο (Kanthawongs, Kanthawongs, & Prasertsith, 2015). Σέινο, ε 

ακθίδξνκε επηθνηλσλία πνπ επηηξέπεη ην Instagram κεηαμχ fashion brand θαη θνηλνχ, 

φπσο ζρφιηα, «like» θαη «follow», κπνξεί νδεγήζεη ζηελ δεκηνπξγία δέζκεπζεο ησλ 

θαηαλαισηψλ κε ηελ επηρείξεζε, ηελ αχμεζε ηεο νλνκαζηηθήο ηεο αμία θαη ηειηθψο ζα 

επεξεάζεη ηελ αγνξαζηηθή απφθαζε ησλ θαηαλαισηψλ  (Hansson & Eriksson, 2016). 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΕΡΕΤΝΑ 
 

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΕΡΨΣΗΜΑ 
 

Μεηά απφ ηελ δηεξεχλεζε ηεο ρξήζεο ηνπ instagram ζην θιάδν ηεο κφδαο, 

δηαπηζηψζεθε φηη δελ ππάξρεη επαξθήο βηβιηνγξαθία πνπ λα αλαιχεη ηελ απήρεζε πνπ 

έρνπλ νη δηάθνξεο θηλήζεηο κάξθεηηλγθ ησλ fashion brands κέζσ ηνπ instagram ζην 

θαηαλαισηηθφ ηνπο θνηλφ. Γειαδή, πνηα είλαη ε ζηάζε ησλ θαηαλαισηψλ, πνηεο 

δεκνζηεχζεηο ηνπο πξνζειθχνπλ θαη απφ ηη ηειηθά επεξεάδνληαη ψζηε λα πξνρσξήζνπλ 

ζε κηα αγνξά.  

Οη Katja Hutter, Julia Hautz, Severin Dennhardt θαη Johann Füller (2013) κέζα απφ ηελ 

έξεπλά ηνπο κειέηεζαλ ηηο επηπηψζεηο πνπ έρνπλ νη δηάθνξεο θηλήζεηο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηα πιαίζηα ηνπ κάξθεηηλγθ κέζσ ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα κέζσ facebook. Γηα ηε πξαγκαηνπνίεζε ηεο κειέηεο ηνπο βαζίζηεθαλ 

ζην ινγαξηαζκφ facebook γλσζηήο κάξθαο απηνθηλήησλ. Μέζα απφ εξσηεκαηνιφγηα, 

θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε δέζκεπζε ησλ θαηαλαισηψλ κε ηνλ facebook 

ινγαξηαζκφ ηνπ brand (δειαδή εάλ ελεκεξψλνληαη κέζσ facebook γηα ηα λέα ηεο 

επηρείξεζεο, πφζν ζπρλά, εάλ ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζειίδαο θαη εάλ ην 

βξίζθνπλ δηαζθεδαζηηθφ) έρεη ζεηηθή επηξξνή ζηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ ζήκαηνο, 

ζηηο απφςεηο πνπ δηαδίδνληαη απφ ηνπο θαηαλαισηέο (word of mouth) θαη ζηελ 

αγνξαζηηθή ηνπο απφθαζε. Δπηπιένλ θαίλεηαη φηη φηαλ νη θαηαλαισηέο ελνρινχληαη 

απφ δηάθνξεο θηλήζεηο κάξθεηηλγ κέζσ facebook, φπσο πνιιέο θαη θνπξαζηηθέο 

δεκνζηεχζεηο, επαλαιακβαλφκελα ζέκαηα, θηι, απηφ έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε 

δέζκεπζε θαηαλαισηψλ κε ην brand. Γειαδή, νη θηλήζεηο κάξθεηηλγθ κηαο επηρείξεζεο 

κέζσ ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο επεξεάδνπλ άκεζα ηελ αγνξαζηηθή απφθαζε 

ησλ θαηαλαισηψλ. 

Βάζεη απηήο ηεο έξεπλαο, θξίζεθε ζθφπηκν λα κειεηεζνχλ νη επηπηψζεηο πνπ έρνπλ νη 

δηάθνξεο θηλήζεηο κάξθεηηλγθ ησλ fashion brands κέζσ instagram ζηελ αγνξαζηηθή 

απφθαζε θαη ηε δέζκεπζε ησλ θαηαλαισηψλ. 

 

ΓΝΨΡΙΜΙΑ ΜΕ ΣΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ 
 

Γηα λα θαηαιήμνπκε ζε ζπκπεξάζκαηα ζηα πιαίζηα απηήο ηεο έξεπλαο, 

επηιέμακε λα δηεξεπλήζνπκε ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα βαζηδφκελνη ζην ινγαξηαζκφ 

instagram ελφο θαηαζηήκαηνο πψιεζεο γπλαηθείσλ ξνχρσλ θαη αμεζνπάξ ζηε 

Θεζζαινλίθε, ην «Patricia Store» φπνπ ε ηδηνθηήηξηα ηνπ θαηαζηήκαηνο είλαη θαη ν 

βαζηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ instagram ινγαξηαζκνχ. 
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ΕΙΔΗ ΔΗΜΟΙΕΤΕΨΝ ΣΗ ΕΠΙΦΕΊΡΗΗ ΜΕΨ INSTAGRAM 

 

Παξαηεξψληαο ηε δξαζηεξηφηεηά ησλ ηειεπηαίσλ κελψλ ηεο επηρείξεζεο ζην 

instagram κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε δεκνζηεχεηαη θαζεκεξηλά πιηθφ ζην 

ινγαξηαζκφ. Κπξίσο επηιέγνληαη θσηνγξαθίεο γηα δεκνζίεπζε, νη νπνίεο ζα 

κπνξνχζαλ λα θαηαηαρζνχλ ζε δχν θπξίσο θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ην πεξηερφκελφ 

ηνπο. Οη θαηεγνξίεο απηέο είλαη νη παξαθάησ: 

 Φσηνγξαθίεο ζηηο νπνίεο πξνβάιινληαη ηα πξντφληα ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

Απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ δεκνζηεχζεσλ ηεο επηρείξεζεο ζην 

instagram. Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο θσηνγξαθίεο είλαη απνηέιεζκα 

επαγγεικαηηθήο θσηνγξάθηζεο.  

 

Σα πξντφληα παξνπζηάδνληαη ζπλήζσο θνξεκέλα απφ ηα κνληέια ηνπ 

θαηαζηήκαηνο θαη ελζσκαησκέλα κέζα ζε έλα νιφθιεξν ζηπι, ελψ ππάξρνπλ θαη 

πεξηπηψζεηο θσηνγξαθηψλ πνπ ηα πξντφληα πξνβάιινληαη ζην θπζηθφ ηνπο ρψξν 

δειαδή ζηα ξάθηα θαη ζηε βηηξίλα ηνπ θαηαζηήκαηνο.  

 

Αμηνζεκείσην είλαη φηη ζε πνιιέο θσηνγξαθίεο πνπ δεκνζηεχνληαη ζην 

ινγαξηαζκφ Instagram ηεο επηρείξεζεο, παξνπζηάδεηαη ε ίδηα ε ηδηνθηήηξηα. Οη 

θσηνγξαθίεο απηέο κπνξεί λα πξνέξρνληαη είηε απφ επαγγεικαηηθή θσηνγξάθεζε 

φπνπ ε ηδηνθηήηξηα ζα έρεη πάξεη ε ίδηα ηνλ ξφιν ηνπ κνληέινπ, είηε ζα απνηεινχλ 

πξνζσπηθέο ζηηγκέο ηεο κέζα ζην θαηάζηεκα ή εθηφο, ηξαβεγκέλεο ζπλήζσο απφ 

ηελ ίδηα θαη πάληα ληπκέλε κε έλα ζχλνιν ηνπ θαηαζηήκαηνο.  

 

 Δηθφλεο δηαθνξεηηθνχ πεξηερνκέλνπ ησλ πξντφλησλ θαη ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

Απηνχ ηνπ είδνπο νη θσηνγξαθίεο κπνξεί λα απεηθνλίδνπλ αληηθείκελα, ηνπία ή 

πξφζσπα πνπ λα κε ζπλδένληαη άκεζα κε ην θαηάζηεκα, πρ. Έλα βηβιίν, κηα 

θνπέια ζε έλα φκνξθν δηακέξηζκα, έλα ηνπίν, έλα δψν, έλα πνηήξη θαθέ ή έλα 

απνιαπζηηθφ πξσηλφ. ε απηή ηε θαηεγνξία δεκνζηεχζεσλ επίζεο αλήθνπλ θαη νη 

εηθφλεο πνπ απεηθνλίδνπλ δηάθνξα απνθζέγκαηα. 

 

Απηέο νη θσηνγξαθίεο πάληα ζπλνδεχνληαη απφ θάπνην παξαθηλεηηθφ κήλπκα γηα 

ηνπο followers ηεο επηρείξεζεο. Αληινχληαη απφ άιινπο ρξήζηεο, ζπλήζσο 

bloggers πνπ ην style ηνπο αληηθαηνπηξίδεη ην χθνο ηνπ θαηαζηήκαηνο.  

 

Δθηφο απφ ηηο αλαξηήζεηο ησλ θσηνγξαθηψλ, ε επηρείξεζε πνιιέο θνξέο δεκνζηεχεη 

πιηθφ κέζσ ηνπ instagram stories. Ζ ηδηνθηήηξηα κνηξάδεηαη θσηνγξαθίεο θαη βίληεν κε 

ηνπο followers ηνπ θαηαζηήκαηνο ησλ νπνίσλ ην πεξηερφκελν ζπλήζσο είλαη ζθελέο 

κέζα απφ ην θαηάζηεκα, ησλ πξντφλησλ, ηεο βηηξίλαο ε αθφκε θαη ηεο ίδηαο ηεο 

ηδηνθηήηξηαο θαη ηα νπνία αξθεηέο θνξέο ζπλνδεχνληαη κε θάπνηα αλαθνίλσζε. 
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ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΜΕ ΣΗΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΡΙΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ 

  

ηα πιαίζηα απηήο ηεο έξεπλαο, πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλέληεπμε κε ηελ 

ηδηνθηήηξηα ηνπ θαηαζηήκαηνο κε ζθνπφ λα δηαπηζησζεί ε θηινζνθία θαη νη ζηφρνη ηεο 

ζε φηη αθνξά ηηο θηλήζεηο ηεο κέζσ instagram.  

Όπσο ε ίδηα καο αλέθεξε, ε ηδέα γελλήζεθε κεηά ηε δεκηνπξγία κηαο ζειίδαο ζην 

facebook γηα ηελ πξνψζεζε ησλ θνζκεκάησλ πνπ θαηαζθεπάδνληαλ ε κεηέξα ηεο 

ηδηνθηήηξηαο, ν νπνίνο ινγαξηαζκφο κεηαηξάπεθε αξγφηεξα ζε eshop φπνπ πσινχληαλ 

θαη ξνχρα. Καζψο ηα ξνχρα είραλ πεξηζζφηεξν απήρεζε απφ ηα θνζκήκαηα, ην λα 

κεηαβνχλ ζε έλα θπζηθφ θαηάζηεκα κε ζθνπφ ηελ πψιεζή ηνπο ήηαλ ηδηαηηέξσο 

ειθπζηηθή. 

Σν 85% ησλ ξνχρσλ πνπ πσινχληαη ζην θαηάζηεκα είλαη επηιεγκέλα βάζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ γνχζηνπ ηεο ηδηνθηήηξηαο, ξνχρα πνπ ζα ηα αγφξαδε θαη ε ίδηα γηα ηνλ 

εαπηφ ηεο. «Θεσξψ φηη ην θνηλφ ζέιεη λα βιέπεη φηη θ εζχ ην πηζηεχεηο απηφ πνπ 

πνπιάο. Σνπο αξέζεη φηη βιέπνπλ φηη εγψ δελ είκαη κνληέιν αιιά ζα ην θνξνχζα θαη 

ππνζηεξίδσ απηφ πνπ πνπιάσ». Γη’ απηφλ αθξηβψο ην ιφγν επηιέγεη θαη λα εκθαλίδεηαη 

απηνπξνζψπσο πνιιέο θνξέο κέζα απφ ηηο δεκνζηεχζεηο ηεο.  

Καηά ηελ άπνςή ηεο, ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ ζηελ Διιάδα πιένλ ζθέθηεηαη πνπ ζα 

δηαζέζεη ηα ρξήκαηά ηνπ θαη γη’ απηφ πξνζπαζεί λα πξνζθέξεη ξνχρα κε θαιή ζρέζε 

ηηκήο θαη πνηφηεηα θαη λα παξέρεη θάηη πνπ ζα κπνξέζεη λα ην θνξέζεη ν 

ελδηαθεξφκελνο κε δηάθνξνπο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο, δειαδή λα πνπιάεη πξντφληα 

value for money. «Θα θάλσ κηα πξφηαζε θάζε θνξά κέζα απφ ηηο θσηνγξαθίεο κνπ. 

Θα παξνπζηάζσ έλα πξντφλ θαη ζα ην ζπλδπάζσ κε δηαθνξεηηθά πξντφληα θάζε θνξά 

γηα λα δψζσ ηδέεο.»  

Ζ δηαρείξηζε ηνπ instagram ινγαξηαζκνχ «Patricia store» γίλεηαη εμ’ νινθιήξνπ απφ 

ηελ ίδηα ηελ ηδηνθηήηξηα. Δλψ ηνλ πξψην ρξφλν ε ρξήζε ηνπ ήηαλ πην εξαζηηερληθή, 

πιένλ ην instagram είλαη ην βαζηθφηεξν εξγαιείν ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ πξνψζεζε 

ησλ πξντφλησλ ηεο, ηελ πξνζέιθπζε πειαηψλ θαη ηελ δεκηνπξγία ζρέζεσλ κε ην θνηλφ 

ηεο. Ζ ηδηνθηήηξηα ζεσξεί ην πεξηβάιινλ ηνπ Instagram πνιχ αληαγσληζηηθφ θαη γη’ 

απηφ δηαξθψο πξνζπαζεί λα δηεθδηθεί ηνπο follower ηεο.  

χκθσλα κε ηελ ίδηα, θαζψο ην γπλαηθείν θνηλφ είλαη πιένλ ππνςηαζκέλν θαη 

απαηηεηηθφ, δελ είλαη εχθνιν λα θεξδίζεηο έλαλ follower. Γίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζην 

πεξηερφκελν ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ θαηαζηήκαηνο ψζηε λα κπνξέζεη φρη κφλν λα 

απνθηήζεη αιιά θαη λα θξαηήζεη έλα follower.  Θεσξεί φηη πξέπεη λα πξνζθέξεηο θάηη 

ην κνλαδηθφ ζην θνηλφ ζνπ θαη λα έρεηο κηα θνηλή αηζζεηηθή ζην instagram, ζην θπζηθφ 

θαηάζηεκα θαη ζηα πξντφληα πνπ εκπνξεχεζαη, ε νπνία ζα είλαη θαη αλαγλσξίζηκε θαη 

ζα ζε ραξαθηεξίδεη. 

 Ζ ίδηα βιέπεη ην Instagram σο κία βηηξίλα ηεο επηρείξεζήο ηεο θαη ηελ ελδηαθέξεη πην 

πνιχ λα απνθηήζεη θνηλφ θαη φρη απαξαίηεηα άκεζε πειαηεία. Ζ ίδηα αλέθεξε φηη «Ζ 

θαιχηεξε δηαθήκηζε ζην instagram είλαη κηα θαιή θσηνγξαθία θαη ην θαιφ 
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πεξηερφκελν. Αλ βαξηέζαη ην instagram απηφ θαίλεηαη». Θεσξεί φηη ην Instagram είλαη 

ην θαηαιιειφηεξν κέζν θνηλσληθήο δηθηχσζεο φηαλ αζρνιείζαη κε ηε κφδα θαη έρεηο 

λα δηαρεηξηζηείο θαη λα πξνσζήζεηο έλα fashion brand. Γέρεηαη θαζεκεξηλά πνιιέο 

παξαγγειίεο κέζσ ηνπ Instagram αιιά θαη πνιιά κελχκαηα, θαζψο φπσο δήισζε «Έρεη 

θάλεη ηελ επηθνηλσλία ηνπ ρξήζηε κε ηελ επηρείξεζε πνιχ εχθνιε».  

Κάπνηεο απφ ηηο θσηνγξαθίζεηο γίλνληαη απφ ηελ ίδηα ηε ηδηνθηήηξηα θαη θάπνηεο απφ 

επαγγεικαηία θσηνγξάθν. Σα κνληέια πνπ επηιέγεη είλαη ηεο ίδηαο αηζζεηηθήο, θνπέιεο 

πνπ δελ απνηεινχλ ηα θιαζηθά κνληέια αιιά είλαη πην θπζηνινγηθψλ δηαζηάζεσλ. 

«Αξρηθά δελ ήηαλ θάπνηα ζηξαηεγηθή ην λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κηα θνπέια πνπ λα κελ 

είλαη 20 θηιά αιιά πξνέθπςε, είδα φηη απηφ είρε αληαπφθξηζε θαη φηη άξεζε ζην θνηλφ 

θαη πιένλ ηα θνξίηζηα πνπ επηιέγσ ζέισ λα είλαη ζηελ ίδηα θηινζνθία», δήισζε ε 

ηδηνθηήηξηα. 

Δπίζεο καο θαλέξσζε φηη ε δεκνζίεπζε θσηνγξαθηψλ πνπ είλαη δηαθνξεηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ  ησλ πξντφλησλ ηνπ θαηαζηήκαηνο έρνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή. 

«ίγνπξα ζα δεκνζηεχζσ θαη θσηνγξαθίεο άζρεηεο απφ ηα πξνηφληα πνπ πσινχκε, γηα 

παξάδεηγκα pancakes ε ην θιαζηθφ κπαιθφλη κε ζέα ηνλ πχξγν ηνπ Άηθει, αιιά πξέπεη 

λα πξνζέμεηο αθφκε θαη απηέο ηηο θσηνγξαθίεο ψζηε λα ζε αληηπξνζσπεχεη ην ζηπι 

ζνπ ζην instagram». Σελ ελδηαθέξεη λα εκθαλίδεηαη ε ζειίδα ηεο επηρείξεζεο φζν ην 

πεξηζζφηεξν γίλεηαη ζην θνηλφ, πξάγκα πνπ ζα ην εμαζθαιίζεη κε ηέηνηνπ είδνπο 

θσηνγξαθίεο πνπ ζα ζπγθεληξψζνπλ πνιιά απζφξκεηα like θαη έρνπλ κεγάιε απήρεζε 

ζην θνηλφ. «Δλψ κπνξεί λα δεηο ηελ θαιχηεξή κνπ θσηνγξαθία απφ επαγγεικαηία 

θσηνγξάθν κε ην πην φκνξθφ κνπ θφξεκα ζην instagram λα έρεη καδέςεη ιίγα like, ζα 

δεηο κηα άζρεηε θσηνγξαθία κε έλα θνπηαβάθη λα έρεη καδέςεη ηα δεθαπιάζηα».  

Με ηε δεκνζίεπζε ηέηνησλ εηθφλσλ ζθνπφο ηεο είλαη λα πξνθαιέζεη φζν πην πνιχ ηελ 

αιιειεπίδξαζε ηνπ θνηλνχ κε ηελ ζειίδα ηεο ζην instagram ψζηε λα απμήζεη ηελ 

επηζθεςηκφηεηα ηεο ζειίδαο ηεο θαη ηειηθψο λα απμήζεη ηνπο follower ηεο. Ζ 

ηδηνθηήηξηα δήισζε φηη ηηο θσηνγξαθίεο αληινχληαη ζπλήζσο απφ ην pinterest ή απφ 

άιινπο ινγαξηαζκνχο ζην instagram, ή αθφκε κπνξεί λα είλαη θαη δηθέο ηεο, αιιά 

πάληα επεμεξγαζκέλεο κε ζπγθεθξηκέλα θίιηξα ψζηε λα είλαη νκνηφκνξθεο θαη λα 

ηαηξηάδνπλ ζηελ αηζζεηηθή ηεο ζειίδαο ηεο.  

Όπσο ε ίδηα δήισζε, ηηο θσηνγξαθίεο ηεο ηηο ζπλνδεχεη πάληα κε θείκελν/ιεδάληα, 

θπξίσο γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο, ψζηε λα κπνξεί λα παξνπζηάζεη ην πξντφλ ηεο 

θσηνγξαθίαο ή γηα λα γξάςεη θάηη πνπ ην ζεσξεί «πηαζάξηθν», αλ θαη ζεσξεί φηη ην 

θνηλφ ζπάληα ην πξνζέρεη. 

Ζ ηδηνθηήηξηα επίζεο εθδήισζε ηελ αδπλακία ηεο ζηα instagram stories. «Σν ζεσξψ 

πνιχ θαιφ εξγαιείν, γηαηί παξέρεη ακεζφηεηα κε ην θνηλφ κνπ θαη ζεσξψ φηη βνιεχεη 

ψζηε λα κεηαθέξσ θάπνην κήλπκα ζηνπο followers κνπ, θαζψο είλαη πην εχθνιν απφ ην 

λα κεηαδψζεηο πιεξνθνξίεο ή νδεγίεο κέζσ θεηκέλνπ». Σεο αξέζεη επίζεο λα δίλεη ζηνλ 

θφζκν κηα πην backstage εηθφλα ηνπ θαηαζηήκαηνο κέζσ ησλ Instagram stories ηεο. 

«Όηαλ ην θνηλφ είλαη απφ καθξηά θαη δελ έρεη δεη ην θαηάζηεκα απφ θνληά, πηζηεχσ φηη 

κε απηφλ ηνλ ηξφπν έξρνκαη πην θνληά ηνπο». 
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Μηα ηαθηηθή πνπ ε ηδηνθηήηξηα θξίλεη ζεκαληηθή γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηεο 

κέζσ instagram είλαη ε ζπλεξγαζία κε fashion influencers θαη fashion bloggers, φπνπ 

ραξίδεη θάπνηα πξντφληα ηεο. «Έρσ δψζεη πξντφληα κνπ ζε ηέηνηα άηνκα, ηα 

ελζσκαηψλνπλ ζην ζηπι ηνπο, ηα θσηνγξαθίδνπλ θαη ηα δηαθεκίδνπλ. Δίλαη πνιχ θαιφ 

γηαηί ζνπ θηηάρλνπλ απηνί ην πιηθφ, βγάδνπλ απηνί ηελ θσηνγξαθία θαη ηνπο βιέπεη θαη 

ην δηθφ ηνπο θνηλφ θαη ην δηθφ ζνπ». Παξ’ φια απηά, δελ έρεη πξνζθχγεη αξθεηέο θνξέο  

κέρξη ηψξα ζε απηή ηελ ηαθηηθή γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηεο. Σέινο δήισζε 

φηη δε πξνηηκά ηδηαηηέξσο λα αλαθεξχζζεη δηαγσληζκνχο φπνπ ζα ζπκκεηάζρεη ην 

θνηλφ, θαζψο πηζηεχεη φηη είλαη πνιχ δχζθνιν θαη ρξνλνβφξν λα γίλεη αξγφηεξα ε 

θαηακέηξεζε θαη λα δηαπηζησζεί εάλ φινη νη followers έρνπλ θάλεη φια ηα βήκαηα πνπ 

απαηηνχληαη ψζηε λα θεξδίζνπλ ην δψξν.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΤΝΑ 
 

ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΕΤΝΑ 
 

Σν δείγκα απηήο ηεο έξεπλαο επηιέρζεθε ηπραία απφ ηνπο followers ηνπ 

ινγαξηαζκνχ “Patricia store” ζην Instagram θαη απνηειείηαη απφ 10 γπλαίθεο ειηθίαο 

21-26 εηψλ. Όιεο νη ζπκκεηέρνπζεο  έρνπλ ινγαξηαζκφ ζην Instagram ηνπιάρηζηνλ 2 

ρξφληα θαη δειψζαλ φηη θάλνπλ θαζεκεξηλή ρξήζε, θπξίσο κέζσ ηνπ θηλεηνχ ηνπο 

ηειεθψλνπ. Έδεημαλ ηδηαίηεξα άλεηεο θαη πξφζπκεο λα απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο ηεο 

έξεπλαο.  Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 

3.1). 

 

Πίνακας 3.1 

Υαρακηηριζηικά δείγμαηος 

Follower Φχιν Ζιηθία  

Έηε ρξήζεο 

instagram Μέζν Υξήζε 

A Γπλαίθα 26 2 Κηλεηφ Καζεκεξηλά 

B Γπλαίθα 26 2 Κηλεηφ Καζεκεξηλά 

Γ Γπλαίθα 23 3+ Κηλεηφ Καζεκεξηλά 

Γ Γπλαίθα 23 2+ Κηλεηφ Καζεκεξηλά 

Δ Γπλαίθα 26 3 Κηλεηφ Καζεκεξηλά 

Σ Γπλαίθα 24 3+ Κηλεηφ Καζεκεξηλά 

Ε Γπλαίθα 21 3+ Κηλεηφ Καζεκεξηλά 

Ζ Γπλαίθα 22 3+ Κηλεηφ Καζεκεξηλά 

Θ Γπλαίθα 22 3 Κηλεηφ Καζεκεξηλά 

Η Γπλαίθα 26 2+ Κηλεηφ Καζεκεξηλά 

 

 

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΛΗΧΗ ΤΝΕΝΣΕΤΞΕΨΝ 
 

ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, κηα απιή θαηαγξαθή κεηξήζεσλ δε ζα βνεζνχζε ζην 

λα εξκελεχζνπκε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ followers θαη λα θαηαιήμνπκε ζε ηθαλνπνηεηηθά 

ζπκπεξάζκαηα.  Έηζη επηιέρζεθε λα γίλεη κηα πνηνηηθή έξεπλα ψζηε λα αλαδεηρζνχλ θαη 

λα αλαιπζνχλ νη απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαηαιιήισο. 

Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ εκηδνκηκέλεο ζπλεληεχμεηο κε ηηο 

ζπκκεηέρνπζεο, δηάξθεηαο 20-25 ιεπηψλ, νη νπνίεο καγλεηνθσλήζεθαλ θαηφπηλ 

ζπλαίλεζεο ηνπο . Οη εξσηήζεηο ήηαλ πξνθαζνξηζκέλεο, αλνηρηνχ ηχπνπ θαη 
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βαζίζηεθαλ ζην άξζξν ησλ  Katja Hutter, Julia Hautz, Severin Dennhardt θαη Johann 

Füller (2013)  κε ηίηιν «The impact of user interactions in social media on brand 

awareness and purchase intention: the case of MINI on Facebook» αιιά 

πξνζαξκφζηεθαλ ζηα δεδνκέλα ηνπ instagram. Αλάινγα κε ηηο απαληήζεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαη ηε πνξεία ηεο ζπλέληεπμεο, νη εξσηήζεηο κπνξεί λα 

δηακνξθψλνληαλ θαη λα ελαιιάζζνληαλ αλαιφγσο.  

Οη followers εξσηήζεθαλ γηα ηηο εκπεηξίεο ηνπο  θαη ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ινγαξηαζκφ ηεο επηρείξεζεο ζην instagram. ηφρνο ήηαλ λα θαηαλνεζεί 

ν ηξφπνο πνπ αληηδξνχλ, αληηκεησπίδνπλ θαη θξίλνπλ ηηο δηάθνξεο θηλήζεηο κάξθεηηλγθ 

ηνπ θαηαζηήκαηνο κέζσ instagram.  

 

ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ 
 

Ζ κέζνδνο πνπ αθνινπζήζεθε δεκηνπξγεί πεξηνξηζκνχο ζε απηή ηελ έξεπλα. Οη 

ζπλεληεχμεηο έγηλαλ κε δέθα γπλαίθεο followers ηεο επηρείξεζεο νη νπνίεο εμέθξαζαλ 

πξνζσπηθέο ηνπο απφςεηο θαη εκπεηξίεο κε ην ζπγθεθξηκέλν θαηάζηεκα κέζσ 

instagram. Έλαο άιινο πεξηνξηζκφο είλαη φηη γηα ε έξεπλα απηή βαζίζηεθε ζηηο θηλήζεηο 

marketing ελφο ζπγθεθξηκέλνπ θαηαζηήκαηνο κέζσ instagram νη νπνίεο δελ 

αθνινπζνχληαη απαξαίηεηα απφ φιεο ηηο επηρεηξήζεηο ζην ρψξν ηεο κφδαο. Σα 

ζπκπεξάζκαηα ινηπφλ πνπ πξνθχπηνπλ δελ νδεγνχλ ζε γεληθεχζεηο.  

 

ΑΞΟΝΕ ΕΡΨΣΗΕΨΝ 
 

Οη θχξηνη άμνλεο ζηνπο νπνίνπο βαζίζηεθαλ νη εξσηήζεηο θαη ε πνξεία ησλ 

ζπλεληεχμεσλ ήηαλ νη παξαθάησ: 

 Άμνλαο βαζηθψλ δεδνκέλσλ 

Αξρηθά πξαγκαηνπνηήζεθαλ θάπνηεο βαζηθέο θαη δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο κε 

ζθνπφ λα δηαπηζησζεί ε εκπεηξία ησλ followers κε ηνλ ινγαξηαζκφ instagram ηνπ 

θαηαζηήκαηνο. Οη εξσηήζεηο απηέο αθνξνχζαλ ην πφζν θαηξφ αθνινπζνχλ νη 

ζπκκεηέρνπζεο  ηελ επηρείξεζε ζην instagram θαη πσο αλαθάιπςαλ ηνλ 

ινγαξηαζκφ ηεο. 

 Γέζκεπζε κε ηε ζειίδα ηνπ θαηαζηήκαηνο (Brand page commitment) 

ε απηφ ηνλ άμνλα ηέζεθαλ εξσηήζεηο κε ζθνπφ λα δηαπηζησζεί ε ζρέζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ κέζσ instagram κε ηελ επηρείξεζε. Γηα παξάδεηγκα, νη followers 

εξσηήζεθαλ εάλ ελεκεξψλνληαη θαζεκεξηλά γηα ηα λέα ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη εάλ 

επηζθέπηνληαη ζπρλά ηνλ ινγαξηαζκφ ζην Instagram ψζηε λα παξαθνινπζήζνπλ ηηο 

δεκνζηεχζεηο ηνπ. 

 Πξνψζεζε ηνπ θαηαζηήκαηνο απφ ζηφκα ζε ζηφκα (Word of mouth) 
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ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ άμνλα, νη ζπκκεηέρνληεο εξσηήζεθαλ εάλ έρνπλ πξνηείλεη 

ην θαηάζηεκα θαη έγηλε πξνζπάζεηα λα θαηαλνεζεί ην πψο ην αμηνινγνχλ ζε 

ηξίηνπο.  

 Αγνξαζηηθή πξφζεζε ησλ θαηαλαισηψλ (Purchase intention) 

Οη εξσηήζεηο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε απηφλ ηνλ άμνλα είραλ ζθνπφ λα 

κειεηήζνπλ ηηο θαηαλαισηηθέο πξνζέζεηο ησλ followers απέλαληη ζην ζπγθεθξηκέλν 

θαηάζηεκα, δειαδή εάλ έρνπλ αγνξάζεη, εάλ ζέιεζαλ πνηέ λα αγνξάζνπλ ή εάλ 

επηζπκνχλ λα πξνβνχλ θάπνηα ζηηγκή ζε αγνξά. εκαληηθφ εδψ ήηαλ λα 

θαηαιήμνπκε θαη ζε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα γηα ην πνηνη παξάγνληεο κπνξεί λα 

ζπκβάινπλ ζην λα πξνβεί ν θαηαλαισηήο ζε αγνξά. 

 Δλφριεζε θαη επραξίζηεζε ησλ followers (Annoyance and Enjoyment) 

Μέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο, έγηλε επίζεο πξνζπάζεηα λα θαηαλνεζεί ηη είλαη απηφ 

πνπ κπνξεί ελνριεί  ή λα επραξηζηεί αληίζηνηρα ηνπο followers φζνλ αθνξά ηηο 

δηάθνξεο θηλήζεηο κάξθεηηλγθ ηεο επηρείξεζεο κέζσ instagram θαη πσο απηά 

επεξεάδνπλ ηε ζηάζε ηνπο. 

 

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΑΠΑΝΣΗΕΨΝ 
 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπλεληεχμεσλ, νδήγεζε ε θαηαγξαθή θαη ε 

θσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ηε ρξήζε ηνπ Microsoft excel. 

Σα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ ζα παξνπζηαζηνχλ ζε θαηεγνξίεο, βάζε ησλ αμφλσλ 

ζηνπο νπνίνπο εκπίπηνπλ. 

 

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΣΙΚΨΝ ΕΡΨΣΗΕΨΝ 

 

Έμη ζηηο δέθα ζπκκεηέρνπζεο δήισζαλ φηη γλψξηδαλ ην θαηάζηεκα πξηλ ην 

αλαθαιχςνπλ ζην instagram, είηε επεηδή είλαη θάηνηθνη Θεζζαινλίθεο, είηε κεηά απφ 

θάπνηα επίζθεςή ηνπο ζηελ πφιε. Οη ηέζζεξηο εθ ησλ δέθα δε γλψξηδαλ ην θπζηθφ 

θαηάζηεκα θαη ε πξψηε ηνπο επαθή κε απηφ ήηαλ κέζσ ηνπ Instagram. Οη 

ζπκκεηέρνπζεο εξσηήζεθαλ γηα ην πφζν θαηξφ απνηεινχλ followers ηνπ θαηαζηήκαηνο 

ζην instagram. Έμη ζηηο δέθα δήισζαλ έλα κε δχν ρξφληα, δχν δήισζαλ ιηγφηεξν απφ 

έλα ρξφλν ελψ νη ππφινηπνη δχν δήισζαλ πεξηζζφηεξν απφ δχν ρξφληα (Πίλαθαο 3.2). 
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Πίνακας 3.2 

Προηγούμενη εμπειρία με ηο καηάζηημα και έηη φς follower ηοσ καηαζηήμαηος 

ζηο Instagram 

Follower Γλψξηδα ην θπζηθφ 

θαηάζηεκα πξηλ ην 

Instagram 

Έηε πνπ αθνινπζψ 

(follow) ηνπ Patricia 

store ζην Instagram 

A Ναη 2 

B Ναη 2 

Γ Ναη 3 

Γ Ναη 3 

Δ Όρη 1 

Σ Ναη 1 

Ε Όρη 2 

Ζ Όρη 2 

Θ Όρη 2 

Η Όρη 2 

 

ηελ εξψηεζε γηα ην πψο πξνέθπςε λα αθνινπζήζνπλ ην θαηάζηεκα ζην Instagram νη 

απαληήζεηο ήηαλ πεξηζζφηεξεο. Πέληε ζηνπο δέθα ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ φηη έγηλαλ 

followers ηνπ θαηαζηήκαηνο κεηά απφ πξφηαζε θάπνηαο θίιεο ε νπνία γλψξηδε ήδε ηελ 

επηρείξεζε.  Γχν άηνκα δήισζαλ φηη αλαθάιπςαλ ηνλ ινγαξηαζκφ απφ ηε ζειίδα κε ηηο 

πξνηεηλφκελεο δεκνζηεχζεηο ηνπ instagram θαη δχν φηη ην αλαθάιπςαλ επεηδή ην ίδην ην 

θαηάζηεκα ηνπο πξνζέγγηζε (follow back). Σέινο κία ζπκκεηέρνπζα αλέθεξε φηη 

αλαδήηεζε ηελ επηρείξεζε ζην instagram θαζψο γλψξηδε ήδε ην θπζηθφ θαηάζηεκα 

(Πίλαθαο 3.3). 

 

Πίνακας 3.3 

Δρώηηζη «Πώς ανακάλσυες ηον λογαριαζμό ηοσ καηαζηήμαηος ζηο Intagram;» 

Απαληήζεηο: 

1. ηηο πξνηάζεηο ηνπ Instagram. 

2. Αλαδήηεζα ην θαηάζηεκα  ζην instagram θαζψο ην γλψξηδα 

απφ πξηλ. 

3. Μεηά απφ πξφηαζε θίινπ. 

4. Έθαλα follow back ηελ επηρείξεζε. 
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Γηαγξακκαηηθά, νη απαληήζεηο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ (Γηάγξακκα 3.1) 

 

Γιάγραμμα 3.1 

Δρώηηζη «Πώς ενημερώνεζαι για ηα νέα ηοσ καηαζηήμαηος;» 

 

 

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΠΟΤ ΑΥΟΡΟΤΝ ΣΗ ΔΕΜΕΤΗ ΚΑΣΑΝΑΛΨΣΨΝ (BRAND PAGE 

COMMITMENT) 

 

Απφ ηηο εξσηήζεηο πνπ θαηαηάζζνληαη ζε απηφλ ηνλ άμνλα, πξνέθπςε φηη φιεο 

νη ζπκκεηέρνπζεο παξαθνινπζνχλ θαζεκεξηλά ηηο δεκνζηεχζεηο ηνπ θαηαζηήκαηνο ζην 

instagram, φηαλ απηέο εκθαλίδνληαη ζην newsfeed ηνπο. Όηαλ εξσηήζεθαλ κε πνηφλ 

ηξφπν ελεκεξψλνληαη, νη πέληε ζηνπο δέθα followers απάληεζαλ κέζσ ησλ 

δεκνζηεχζεσλ πνπ ζα δνπλ ζην newsfeed αιιά θαη ζην instagram ινγαξηαζκφ ηνπ 

θαηαζηήκαηνο, έλαο απάληεζε φηη δελ επηζθέπηεηαη ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ θαηαζηήκαηνο 

αιιά αξθείηαη ζηηο θσηνγξαθίεο πνπ βιέπεη ζην newsfeed. Οη ππφινηπνη ηξείο 

δειψζαλε φηη επηζθέπηνληαη ηνλ ινγαξηαζκφ κε ζθνπφ ηελ αλαδήηεζε αγνξάο. 

Γειαδή, εάλ έρνπλ ζθνπφ λα αγνξάζνπλ θάηη ζπγθεθξηκέλν, γηα παξάδεηγκα έλα 

δεπγάξη παπνχηζηα, θάλνπλ έξεπλα κέζσ instagram κε ζθνπφ λα δηαπηζηψζνπλ αλ 

δηαηίζεηαη θάηη ελδηαθέξνλ πξνο πψιεζε ζην ζπγθεθξηκέλν θαηάζηεκα. Πνιχ πηζαλφλ 

επίζεο κηα δεκνζίεπζε ηεο επηρείξεζεο λα ηνπο παξαπέκςεη ζε πεξαηηέξσ αλαδήηεζε 

πιεξνθνξηψλ ελφο πξντφληνο ζην ινγαξηαζκφ ηνπ θαηαζηήκαηνο (Πίλαθαο 3.4). 

 

 

 

Υτισ προτάςεισ του 
Instagram"

Αναηιτθςθ ςτο instagram

Σρόταςθ από φίλο

Follow back
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Πίνακας 3.4 

Δρώηηζη «Πώς ενημερώνεζαι για ηα νέα ηοσ καηαζηήμαηος;» 

Απαληήζεηο: 

1. Δλεκεξψλνκαη απφ ηηο δεκνζηεχζεηο ζην newsfeed κνπ θαη επηζθέπηνκαη θαη 

ηνλ ινγαξηαζκφ ζην instagram γηα λα παξαθνινπζήζσ λέα  

2. Δλεκεξψλνκαη κφλν απφ ηηο δεκνζηεχζεηο πνπ ζα δψ ζην newsfeed 

3. Δπηζθέπηνκαη ζπρλά ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ θαηαζηήκαηνο ζην Instagram κε 

ζθνπφ αλαδήηεζεο γηα αγνξά 

 

Γηαγξακκαηηθά, νη απαληήζεηο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ (Γηάγξακκα 3.2) 

 

Γιάγραμμα 3.2 

Δρώηηζη «Πώς ενημερώνεζαι για ηα νέα ηοσ καηαζηήμαηος;» 

 

 

Όζνλ αθνξά ηα instagram stories πνπ δεκνζηεχνληαη ζπρλά απφ ην θαηάζηεκα, επηά 

ζηνπο δέθα ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ φηη ζπλήζσο δε ηα παξαθνινπζνχλ αιιά ηα 

αγλννχλ, θαζψο ηνπο θνπξάδνπλ.  

 

Ενθμερϊνομαι από τισ 
δθμοςιεφςεισ ςτο newsfeed 
μου και επιςκζπτομαι και τον 
λογαριαςμό ςτο instagram για 
να παρακολουκιςω νζα

Ενθμερϊνομαι μόνο από τισ 
δθμοςιεφςεισ που κα δϊ ςτο 
newsfeed

Επιςκζπτομαι ςυχνά τον 
λογαριαςμό του καταςτιματοσ 
ςτο Instagram με ςκοπό 
αναηιτθςθσ για αγορά
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ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΠΟΤ ΑΥΟΡΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΨΘΗΗ ΑΠΟ ΣΟΜΑ Ε ΣΟΜΑ (WORD 

OF MOUTH) 

 

ηελ θαηεγνξία απηή, νη ζπκκεηέρνπζεο εξσηήζεθα εάλ έρνπλ αλαθέξεη ζε 

ηξίηνπο γηα ην θαηάζηεκα θαη γηα πνηνλ ιφγν, φπσο επίζεο εάλ ην έρνπλ πξνηείλεη ζε 

γλσζηνχο. Οθηψ ζηηο δέθα followers δήισζαλ φηη κεηαθέξνπλ πάληα ηηο ζεηηθέο ηνπο 

απφςεηο ζε ηξίηνπο  θαη φηη έρνπλ πξνηείλεη ζε αξθεηνχο γλσζηνχο είηε λα επηζθεθηνχλ 

ην θπζηθφ θαηάζηεκα είηε λα παξαθνινπζήζνπλ ηηο δεκνζηεχζεηο ηνπ ζην instagram. 

Οη ππφινηπνη δχν δήισζαλ φηη δελ έηπρε λα πξνηείλνπλ ην θαηάζηεκα ζε γλσζηνχο. 

(Πίλαθαο 3.5). 

 

Πίνακας 3.5 

Δρώηηζη «Πώς μιλάς ζε άλλοσς για ηο καηάζηημα;». 

Απαληήζεηο: 

1. Μηιάσ πάληα ζεηηθά γηα ην θαηάζηεκα ζε άιινπο 

θαη ην πξνηείλσ ζε θίινπο. 

2. Γελ έρεη ηχρεη λα ζπδεηήζσ γηα ην θαηάζηεκα κε 

άιινπο. 

 

Γηαγξακκαηηθά, νη απαληήζεηο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ (Γηάγξακκα 3.3) 

Γιάγραμμα 3.3 

Δρώηηζη «Πώς μιλάς ζε άλλοσς για ηο καηάζηημα;». 

 

 

Ξιλάω πάντα κετικά 
για το κατάςτθμα ςε 
άλλουσ και το προτείνω 
ςε φίλουσ.

Δεν ζχει τφχει να 
ςυηθτιςω για το 
κατάςτθμα με άλλουσ.
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ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΠΟΤ ΑΥΟΡΟΤΝ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑΣΙΚΗ ΠΡΟΘΕΗ ΣΨΝ ΚΑΣΑΝΑΛΨΣΨΝ 

(PURCHASE INTENTION) 

 

ε απηή ηελ θαηεγνξία νη ζπκκεηέρνληεο εξσηήζεθαλ γηα ην εάλ έρνπλ 

αγνξάζεη ή εάλ ζθνπεχνπλ λα αγνξάζνπλ απφ ην θαηάζηεκα. Σξείο ζηνπο δέθα 

δήισζαλ φηη αγφξαζαλ θαη άιινη ηξείο φηη δελ αγφξαζαλ αληίζηνηρα. Οη ππφινηπνη 

ηέζζεξηο δήισζαλ φηη ελψ δελ έρνπλ πξνβεί ζε θάπνηα αγνξά αθφκε, ζθνπεχνπλ λα 

αγνξάζνπλ ζχληνκα (Πίλαθαο 3.6). 

 

Πίνακας 3.6 

Δρώηηζη «Έτεις αγοράζει από ηο καηάζηημα;» 

Απαληήζεηο: 

1. Ναη, έρσ αγνξάζεη 

2. Όρη 

3. Όρη αιιά ζα ήζεια 

 

Γηαγξακκαηηθά, νη απαληήζεηο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ (Γηάγξακκα 3.4) 

 

Γιάγραμμα 3.4 

Δρώηηζη «Έτεις αγοράζει από ηο καηάζηημα;» 

 
 

 

Οαι, ζχω αγοράςει

χι

χι αλλά κα ικελα
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Δπηπιένλ έγηλε πξνζπάζεηα λα θαηαλνεζνχλ νη θηλήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ φηαλ 

επηζπκνχλ λα πξνβνχλ ζε αγνξά κέζα απφ ην θαηάζηεκα θαη ηνλ ηξφπν πνπ 

αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο γηα ηα πξντφληα. Ο κέζνο φξνο ησλ followers δήισζε φηη 

επηζθέπηεηαη ην θαηάζηεκα γηα αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ. Έλαο δήισζε φηη αλαδεηά 

πιεξνθνξίεο ζηέιλνληαο κήλπκα ζην θαηάζηεκα κέζσ instagram θαη δχν φηη δελ 

έρεη ηχρεη λα ηνπο ελδηαθέξεη θάηη κέρξη ζηηγκήο. Σέινο δχν followers δήισζαλ φηη 

είηε ζα αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξίεο, είηε κε κήλπκα είηε κε επίζθεςε ζην θαηάζηεκα 

απφ θνληά (Πίλαθαο 3.7). 

 

Πίνακας 3.7 

Δρώηηζη «Πώς αναζηηάς πληροθορίες για ένα προχόν ηοσ καηαζηήμαηος ποσ 

ζε ενδιαθέρει;» 

Απαηήζεηο: 

1. ηέιλσ κήλπκα κέζσ instagram 

2. Δπηζθέπηνκαη ην θαηάζηεκα 

3. Δίηε κε κήλπκα κέζσ instagram είηε κε επίζθεςε ζην 

θαηάζηεκα 

4. Γελ έρεη ηχρεη κέρξη ηψξα λα αλαδεηήζσ πιεξνθνξίεο 

 

Γηαγξακκαηηθά, νη απαληήζεηο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ (Γηάγξακκα 3.5) 

 

Γιάγραμμα 3.5 

Δρώηηζη «Πώς αναζηηάς πληροθορίες για ένα προχόν ηοσ καηαζηήμαηος ποσ 

ζε ενδιαθέρει;» 

 
 

Υτζλνω μινυμα μζςω 
instagram

Επιςκζπτομαι το 
κατάςτθμα

Είτε με μινυμα μζςω 
instagram είτε με επίςκεψθ 
ςτο κατάςτθμα

Δεν ζχει τφχει μζχρι τϊρα 
να αναηθτιςω 
πλθροφορίεσ
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Δπηπιένλ, θαηά ηε πνξεία ηεο ζπδήηεζεο δηαηππψζεθαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

θάπνηνη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο δελ πξνβαίλνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζε κηα 

αγνξά απφ ην ζπγθεθξηκέλν θαηάζηεκα. Σξείο ζηνπο δέθα δήισζαλ φηη δε 

ζθέθηνληαη ηελ αγνξά δηφηη δελ είλαη μεθάζαξε ε πιεξνθνξία ηεο ηηκήο ψζηε λα 

ηνπο παξαθηλήζεη. Αληίζηνηρα, πέληε άηνκα δήισζαλ φηη ε δηαδηθαζία γηα λα 

πάξνπλ παξαπάλσ πιεξνθνξίεο γηα ην πξντφλ, φπσο ηηκή, δηαζεζηκφηεηα, λνχκεξα, 

ρξψκαηα θηι, είλαη βαξεηή θαη ζα πξνηηκνχζαλ λα αλαγξάθνληαη ζε ζρφιην. 

Δπηπιένλ πέληε ζηνπο δέθα δειψζαλ φηη ε ηηκή ησλ πξντφλησλ είλαη κεγάιε γηα ηελ 

πνηφηεηά ηνπο θαη ηέινο ηξεηο ζηνπο δέθα φηη δελ αγνξάδνπλ ιφγσ ηνπ φηη δε ηνπο 

εθθξάδεη ην ζηπι.(Πίλαθαο 3.8) 

Πίνακας 3.8 

Δρώηηζη: «Σι ζε αποθαρρύνει ζηο να αγοράζεις από ηο ζσγκεκριμένο 

καηάζηημα»; 

Απαληήζεηο: 

1. Γελ είλαη μεθάζαξεο πιεξνθνξίεο ησλ πξντφλησλ, 

φπσο ε ηηκή 

2. Ζ δηαδηθαζία γηα λα πάξεηο παξαπάλσ πιεξνθνξίεο 

γηα ηα πξντφληα είλαη βαξεηή 

3. Λφγσ άληζεο ζρέζεο ηηκήο θαη πνηφηεηαο 

4. Σν ζηπι δε κε εθθξάδεη 

 

Γηαγξακκαηηθά, νη απαληήζεηο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ (Γηάγξακκα 3.6) 

Γιάγραμμα 3.6 

Δρώηηζη: «Σι ζε αποθαρρύνει ζηο να αγοράζεις από ηο ζσγκεκριμένο 

καηάζηημα;»
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Δεν είναι 
ξεκάκαρεσ 

πλθροφορίεσ των 
προϊόντων, όπωσ 

θ τιμι

Θ διαδικαςία για 
να πάρεισ 

παραπάνω 
πλθροφορίεσ για 

τα προϊόντα 
είναι βαρετι

Νόγω άνιςθσ 
ςχζςθσ τιμισ και 

ποιότθτασ

Φο ςτυλ δε με 
εκφράηει
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ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΠΟΤ ΑΥΟΡΟΤΝ ΣΗΝ ΕΝΟΦΛΗΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΕΤΦΑΡΙΣΗΗ ΣΨΝ 

ΚΑΣΑΝΑΛΨΣΨΝ (ANNOYANCE AND ENJOYMENT) 

 

Μέζσ απηήο ηεο θαηεγνξίαο εξσηήζεσλ έγηλε πξνζπάζεηα λα θαηαλνεζεί ε 

ζηάζε θαη νη εληππψζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ σο πξνο ηηο δηάθνξεο θηλήζεηο κάξθεηηλγθ 

ηνπ θαηαζηήκαηνο κέζσ Instagram.  

Αξρηθά  δεηήζεθε λα δψζνπλ θάπνηα γεληθά ζρφιηα επί ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ 

θσηνγξαθηψλ ηνπ ινγαξηαζκνχ ζην Instagram, γηα ην ηη κπνξεί λα βξίζθνπλ 

ελδηαθέξνλ ή φρη. Καηά ηελ πνξεία ηεο ζπλέληεπμεο, ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηηο θσηνγξαθίεο πνπ αλαξηηνχληαη απφ ην θαηάζηεκα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζρνιηάζηεθαλ ηδηαηηέξσο νη θσηνγξαθίεο φπνπ ζαλ κνληέιν εκθαλίδεηαη 

ε ίδηα ε ηδηνθηήηξηα, νη θσηνγξαθίεο πνπ δελ είλαη ζρεηηθέο κε ην θαηάζηεκα θαη ηα 

πξντφληα ηνπ, θαζψο επίζεο θαη ην θείκελν πνπ ζπλνδεχεη ηηο θσηνγξαθίεο ζε ζρφιην. 

 

ΘΕΣΙΚΕ ΚΑΙ ΑΡΝΗΣΙΚΕ ΑΠΟΧΕΙ ΕΠΙ ΣΟΤ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ INSTAGRAM 

ΣΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ 

 

Καηά ηελ πνξεία ησλ ζπλεληεχμεσλ, νη ζπκκεηέρνληεο παξνπζίαζαλ θάπνηεο 

απφςεηο ηνπο γηα ην ηη ζεσξνχλ ελδηαθέξνλ θαη ζεηηθφ επί ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ 

δεκνζηεχζεσλ ηνπ θαηαζηήκαηνο «Patricia Store» ζην instagram. Απηέο νη απφςεηο 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 3.9) 

 

Πίνακας 3.9 

ηοιτεία ποσ εσταριζηούν ηοσς followers ηοσ καηαζηήμαηος «Patricia Store». 

• Ο ηξφπνο πνπ παξνπζηάδνληαη ηα πξντφληα κέζα απφ ηηο θσηνγξαθίεο, ην 

ζηήζηκφ ηνπο θαη ηα ρξψκαηα ηεο εηθφλαο (θίιηξα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη). 

• Σν θαηάζηεκα πξνσζεί φρη απιά ηα ξνχρα, αιιά νιφθιεξν ζηπι. 

• Οη θσηνγξαθίεο είλαη επαγγεικαηηθέο θαη φηη ηηο πξνηηκνχλ απφ ηηο 

εξαζηηερληθέο θαη πην πξφρεηξεο θσηνγξαθίεο κέζσ θηλεηνχ πνπ αλέβαηλαλ 

αξρηθά ζην Instagram ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

• Ζ επηρείξεζε δε «ζπακάξεη» αλεβάδνληαο ζπλερψο θσηνγξαθίεο. 

• Σα κνληέια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο θσηνγξαθήζεηο είλαη «θπζηνινγηθψλ 

δηαζηάζεσλ», ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ίδηαο ηεο ηδηνθηήηξηαο. 

• Παξνπζηάδνληαη θσηνγξαθίεο πνπ είλαη ηξαβεγκέλεο εληφο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο. 

 

 

Γηαγξακκαηηθά, νη απαληήζεηο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ (Γηάγξακκα 3.7) 
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Γιάγραμμα 3.7 

ηοιτεία ποσ εσταριζηούν ηοσς followers ηοσ καηαζηήμαηος «Patricia Store». 

 

 

Δπηπιένλ νη followers δήισζαλ θαη ηηο απφςεηο ηνπο γηα ην ηη ζεσξνχλ ελνριεηηθφ ζην 

ζπγθεθξηκέλν instagram ινγαξηαζκφ (Πίλαθαο 3.10) 

 

Πίνακας 3.10 

ηοιτεία ποσ ενοτλούν ηοσς followers ηοσ καηαζηήμαηος «Patricia Store». 

• Σν photoshop ζηηο θσηνγξαθίεο πνιιέο θνξέο είλαη ππεξβνιηθφ θαη δίλεη 

αθχζηθν απνηέιεζκα. 

• Κάπνηα πξντφληα θαη θσηνγξαθίεο επαλαιακβάλνληαη ζπλερψο. 

• Γελ αλαθνηλψλνληαη πνιινί δηαγσληζκνί κέζσ instagram. 

• Σν website δελ είλαη ελεκεξσκέλν κε φια ηα πξντφληα θαη ηηο ηηκέο ηνπο. 

• Γελ δεκνζηεχνληαη πιεξνθνξίεο γηα πξνζθνξέο, εθπηψζεηο θαη ηηκέο ζην 

Instagram. 

 

Γηαγξακκαηηθά, νη απαληήζεηο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ (Γηάγξακκα 3.8) 
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Γιάγραμμα 3.8 

ηοιτεία ποσ ενοτλούν ηοσς followers ηοσ καηαζηήμαηος «Patricia Store». 

 

 

 

ΑΠΟΧΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΕ ΣΙ ΟΠΟΙΕ ΕΜΥΑΝΙΖΕΣΑΙ Η ΙΔΙΑ Η 

ΙΔΙΟΚΣΗΣΡΙΑ 

 

Απηνχ ηνπ είδνπο νη θσηνγξαθίεο θαίλεηαη λα ηξαβάλε ηδηαηηέξσο ηελ πξνζνρή 

ησλ followers ηνπ θαηαζηήκαηνο «Patricia Store». Σν γεγνλφο φηη ε ηδηνθηήηξηα 

εκθαλίδεηαη ζηηο θσηνγξαθίεο πνπ δεκνζηεχνληαη ζην instagram ηεο επηρείξεζεο 

θαίλεηαη λα ιακβάλνπλ ζεηηθά νη ζπκκεηέρνληεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ελλέα ζηνπο δέθα 

δειψζαλε φηη πηζηεχνπλ φηη κε απηφ ηνλ ηξφπν ε ηδηνθηήηξηα δείρλεη φηη ππνζηεξίδεη ην 

ζηπι πνπ πνπιάεη. Γχν άηνκα δήισζαλ φηη έηζη ε ηδηνθηήηξηα δείρλεη φηη αγαπάεη ηε 

δνπιεηά ηεο ελψ ηξεηο δήισζαλ φηη αηζζάλνληαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν πην θνληά ζηελ 

ίδηα ηελ επηρείξεζε.  Απφ ηελ άιιε, εθθξάζηεθε θαη ε αληίζεηε άπνςε ελφο follower 

φηη ζα πξνηηκνχζε λα είλαη απξφζσπνο ν ινγαξηαζκφο θαη λα κε πξνβάιιεηαη ε 

ηδηνθηήηξηα θαζψο ζεσξεί φηη δε πξέπεη λα ζπγρέεη ηα επαγγεικαηηθά κε ηελ πξνζσπηθή 

ηεο αλάγθε γηα απηνπξνβνιή θαη ηελ πξνζσπηθή ηεο δσή. Σέινο έλαο ζπκκεηέρνληαο 

δήισζε φηη ελψ ηεο αξέζεη πνπ δεκνζηεχνληαη θσηνγξαθίεο κε ηελ ίδηα ηελ 

ηδηνθηήηξηα, παξφια απηά δε ηεο θάλεη δηαθνξά απφ ηηο θσηνγξαθίεο φπνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη άιια κνληέια (Πίλαθαο 3.11). 
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Πίνακας 3.11 

Απόυεις για ηις θφηογραθίες ζηις οποίες εμθανίζεηαι η ίδια η ιδιοκηήηρια 

1. Γείρλεη φηη αγαπάεη ηε δνπιεηά ηεο  

2. Γείρλεη φηη ππνζηεξίδεη ην ζηπι πνπ πνπιάεη 

3. Αηζζάλνκαη φηη έρσ κηα πεξηζζφηεξε επαθή κε ηελ 

επηρείξεζε ηελ ίδηα 

4. Γελ έρεη δηαθνξά απφ ηηο θσηνγξαθίεο κε άιιεο 

θνπέιεο 

5. Θα πξνηηκνχζα λα είλαη απξφζσπνο ν ινγαξηαζκφο 

 

Γηαγξακκαηηθά, νη απαληήζεηο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ (Γηάγξακκα 3.9) 

 

Γιάγραμμα 3.9 

Απόυεις για ηις θφηογραθίες ζηις οποίες εμθανίζεηαι η ίδια η ιδιοκηήηρια 
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ΑΠΟΧΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΕΙΚΟΝΕ ΔΙΑΥΟΡΕΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΦΟΜΈΝΟΤ ΣΟΤ 

ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΨΝ ΠΡΟΪΟΝΣΨΝ ΣΟΤ 

 

Όιεο νη ζπκκεηέρνπζεο ζρνιίαζαλ ην γεγνλφο φηη ζην ινγαξηαζκφ instagram 

ηνπ θαηαζηήκαηνο «Patricia Store» δεκνζηεχνληαη δηάθνξεο εηθφλεο πνπ δελ 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην θαηαζηήκαηνο θαη έρνπλ δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν απφ ηα 

πξντφληα ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, εηθφλεο κε πξφζσπα, ηνπία ή δψα, εηθφλεο κε ινπινχδηα 

ή κε θάπνην quote, νη νπνίεο έρνπλ ιεθζεί απφ άιινπο ινγαξηαζκνχο.  

Σξία άηνκα δήισζαλ φηη νη θσηνγξαθίεο απηέο δε ηνπο αξέζνπλ θαη ηξία αληηζηνίρσο 

φηη ηνπο αξέζνπλ, ελψ ηέζζεξεηο followers δήισζαλ φηη δε ηηο παξαηεξνχλ θαη ηνπο 

είλαη αδηάθνξεο. εκαληηθή είλαη ην φηη ηέζζεξηο ζηηο δέθα ππνζηήξημαλ φηη ηέηνηνπ 

είδνπο θσηνγξαθίεο δε ηνπο πξνθαινχλ άκεζε ζχλδεζε κε ην θαηάζηεκα, ελψ ηξείο 

ζηηο δέθα ζπκκεηέρνπζεο ζεσξνχλ φηη είλαη παξαπιαλεηηθέο. Σέινο, ηέζζεξηο 

ζπκκεηέρνπζεο θξίλνπλ φηη δεκνζηεχνληαο απηέο ηηο θσηνγξαθίεο, ν ινγαξηαζκφο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο ηνπο ζπκίδεη ινγαξηαζκφ blogger (Πίλαθαο 3.12). 

 

Πίνακας 3.12 

Απόυεις για ηις θφηογραθίες διαθορεηικού περιετομένοσ ηοσ καηαζηήμαηος και 

ηφν προχόνηφν ηοσ 

1. Γελ κνπ  πξνθαινχλ άκεζε ζχλδεζε κε ην 

καγαδί. 

2. Μνπ είλαη αδηάθνξεο 

3. Μνπ αξέζνπλ 

4. Γε κνπ αξέζνπλ 

5. Σηο ζεσξψ παξαπιαλεηηθέο 

6. Μνπ ζπκίδνπλ δεκνζηεχζεηο πνπ θάλνπλ νη  

blogger 

 

 

Γηαγξακκαηηθά, νη απαληήζεηο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ (Γηάγξακκα 3.10) 
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Γιάγραμμα 3.10 

Απόυεις για ηις θφηογραθίες διαθορεηικού περιετομένοσ ηοσ καηαζηήμαηος και 

ηφν προχόνηφν ηοσ 

 

 

ΑΠΟΧΕΙ ΓΙΑ ΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΤ ΤΝΟΔΕΤΕΙ ΣΙ ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΕ 

 

Έληνλα ζρνιηάζηεθαλ επίζεο ηα θείκελα πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο θσηνγξαθίεο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηα hashtags, ηα νπνία είλαη είηε παξνπζίαζε θάπνηνπ πξντφληνο, είηε 

θάπνηεο θνξέο  θάπνην παξαθηλεηηθφ θείκελν απφ ηελ ηδηνθηήηξηα ηνπ θαηαζηήκαηνο. 

Δπηά ζηνπο δέθα δήισζαλ φηη ηνπο ηξαβάεη κφλνλ ε εηθφλα θαη ην θείκελν ηνπο είλαη 

αδηάθνξν ελψ ηξείο ζηνπο δέθα followers δήισζαλ φηη ηνπο αξέζεη λα βιέπνπλ ην 

θείκελν λα ζπλνδεχεη ηηο θσηνγξαθίεο γηαηί ην ζεσξνχλ παξαθηλεηηθφ. Σέινο δχν 

ζπκκεηέρνπζεο ζεσξνχλ επίζεο φηη είλαη θαιχηεξν κηα εηθφλα λα ζπλνδεχεηαη απφ 

θείκελν απφ ην λα κελ ππήξρε θαζφινπ (Πίλαθαο 3.13) 

 

Πίνακας 3.13 

Απόυεις για ηα γραπηά κείμενα ποσ ζσνοδεύοσν ηις θφηογραθίες ζε ζτόλιο 

1. Μνπ είλαη αδηάθνξα, κε ηξαβάεη κφλν ε εηθφλα 

2. Μνπ αξέζνπλ. Σα βξίζθσ πην παξαθηλεηηθά.  

3. Καιχηεξα απφ κηα θελή θσηνγξαθία 
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Γηαγξακκαηηθά, νη απαληήζεηο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ (Γηάγξακκα 3.11) 

 

Γιάγραμμα 3.11 

Απόυεις για ηα γραπηά κείμενα ποσ ζσνοδεύοσν ηις θφηογραθίες ζε ζτόλιο 
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ΦΟΛΙΑΜΟ ΑΠΑΝΣΗΕΨΝ 

 

Οη πεξηζζφηεξεο ζπκκεηέρνπζεο αθνινπζνχλ (follow) ην θαηάζηεκα ζην 

Instagram έλα ηθαλνπνηεηηθφ δηάζηεκα ψζηε λα κπνξνχλ λα θξίλνπλ θαη λα 

ζρεκαηίζνπλ κηα πιήξε άπνςε γηα ηηο δεκνζηεχζεηο ηνπ. Παξφιν πνπ νη πεξηζζφηεξεο 

γλψξηδαλ απφ πξηλ ην θαηάζηεκα, επεηδή ην είραλ επηζθεθηεί, απφ θάπνηα θίιε ή απφ 

θάπνην άιιν κέζν θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ζην instagram νη πεξηζζφηεξνη νδεγήζεθαλ 

αθνχ θάπνηνο ηξίηνπο ηνπο ελεκέξσζε θαη φρη απφ δηθή ηνπο αλαδήηεζε.  

Όζν αθνξά ηε δέζκεπζε ησλ θαηαλαισηψλ κε ηε ζειίδα ηεο επηρείξεζεο (brand page 

commitment), εθφζνλ φιεο νη ζπκκεηέρνπζεο αζρνινχληαη θαζεκεξηλά κε ην 

instagram, παξαθνινπζνχλ επίζεο θαζεκεξηλά θαη ηηο δεκνζηεχζεηο ηνπ θαηαζηήκαηνο 

ζην newsfeed ηνπο. Οη πεξηζζφηεξνη followers δελ αξθνχληαη ζηηο αλαξηήζεηο πνπ ζα 

πεηχρνπλ αιιά επηζθέπηνληαη θαη ηνλ ινγαξηαζκφ, είηε γηα λα δνπλ φιεο ηηο λέεο 

δεκνζηεχζεηο, είηε επεηδή θάπνηα θσηνγξαθία ηνπο νδήγεζε ζην λα θάλνπλ έξεπλα 

αγνξάο. 

Οη γεληθέο εληππψζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ην θαηάζηεκα είλαη ζεηηθέο θαη  απηφ 

θξνληίδνπλ λα ην κεηαθέξνπλ ζε ηξίηνπο, πξνηείλνληάο ηνπο είηε λα αθνινπζήζνπλ ηνλ 

ινγαξηαζκφ ζην instagram γηα πεξηζζφηεξεο ηδέεο είηε λα επηζθεθηνχλ ην θαηάζηεκα 

απφ θνληά (word of mouth).  

Παξφια απηά, νη πεξηζζφηεξνη followers δελ έρνπλ πξνβεί ζε θάπνηα αγνξά (purchase 

intention). Όπσο δήισζαλ νη ζπκκεηέρνπζεο, αλ θαη κπνξεί λα δνπλ θσηνγξαθίεο κε 

πξντφληα πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ, ην γεγνλφο φηη δελ αλαγξάθνληαη πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

ηνπο βνεζήζνπλ ζην λα απνθαζίζνπλ γηα κηα αγνξά φπσο, αξρηθά, ε ηηκή αιιά θαη 

λνχκεξν, ε δηαζεζηκφηεηα αιιά αθφκε θαη πιεξνθνξίεο απνζηνιήο ηνπ πξντφληνο, 

ηνπο απσζεί απφ ην λα ζηείινπλ κήλπκα ζηελ ηδηνθηήηξηα γηα λα ξσηήζνπλ 

πεξηζζφηεξα, θαζψο ζεσξνχλ ηελ φιε δηαδηθαζία βαξεηή. Όπσο επίζεο αλαθέξζεθε 

απφ κία ζπκκεηέρνπζα, ην site ηνπ θαηαζηήκαηνο δελ είλαη πιήξσο ελεκεξσκέλν κε 

φια ηα πξντφληα θαη ηηο ηηκέο ηνπο θαη απηφ δπζθνιεχεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ 

αγνξαζηηθή απφθαζε ηνπο. Γη’ απηφ ηνλ ιφγν κηα επίζθεςε ζην καγαδί δηεπθνιχλεη 

πεξηζζφηεξν ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ, φηαλ απηή είλαη δπλαηή. Απφ ηελ άιιε ε 

ηδηνθηήηξηα δήισζε φηη απνθεχγεη ηηο πνιιέο πιεξνθνξίεο κέζσ ζρνιίσλ θαζψο δελ 

επηζπκεί λα «ζπακάξνληαη» νη θσηνγξαθίεο ηεο θαη ζεσξεί φηη ην Instagram δίλεη 

πνιιέο επθαηξίεο ζηνπο followers λα επηθνηλσλήζνπλ κε ην θαηάζηεκα εάλ επηζπκνχλ, 

ελψ γηα ην site ζρνιίαζε φηη δελ ππάξρεη πιένλ ν ρξφλνο γηα λα αλαλεψλεηαη ην πιηθφ 

ηνπ. 

Δπηπιένλ followers πνπ αλαδήηεζαλ πιεξνθνξίεο κέζσ Instagram ή κε επίζθεςε ηνπο 

ζην θαηάζηεκα, δελ είλαη απαξαίηεην φηη ζα νδεγεζνχλ ζε αγνξά θαζψο πνιιέο θνξέο 

θξίλνπλ φηη ε ηηκή ησλ πξντφλησλ ηειηθά δελ είλαη αληίζηνηρε ηεο πνηφηεηαο ηνπο ή 

επεηδή ηα ζπγθεθξηκέλα ξνχρα δε θαιχπηνπλ ην ζηπι ηνπο.  

Όζνλ αθνξά ηα instagram stories ηα νπνία ην θαηάζηεκα δεκνζηεχεη, νη followers αλ 

θαη παξαθνινπζνχλ γεληθψο ηηο δεκνζηεχζεηο ηνπ θαηαζηήκαηνο θαίλεηαη πσο νη δελ 

παξαθνινπζνχλ ηδηαηηέξσο ηα stories, παξ’ φιν πνπ ην πεξηερφκελφ ηνπο είλαη ζπλήζσο 
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back stage ζθελέο ηηο νπνίεο δήισζαλ φηη εθηηκνχλ. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ηνπο 

βξίζθνπλ θνπξαζηηθφ λα παξαθνινπζνχλ φια ηα instagram stories ησλ αηφκσλ πνπ 

αθνινπζνχλ θαη δε ηπραίλεη πάληα νη δεκνζηεχζεηο ηνπ θαηαζηήκαηνο λα είλαη πξψηεο 

ρξνληθά. 

Φαίλεηαη επίζεο φηη ηνπο followers ηνπο ειθχνπλ πεξηζζφηεξν νη θσηνγξαθίεο πνπ 

είλαη ηξαβεγκέλεο απφ επαγγεικαηία θσηνγξάθν ζε ζρέζε κε ηηο εξαζηηερληθέο 

θσηνγξαθίεο, θαζψο ζεσξνχλ πσο είλαη πην πξνζεγκέλεο, ελψ θαθή εληχπσζε ηνπο 

δεκηνπξγεί φηαλ ε επεμεξγαζία εηθφλαο θαη ην photoshop είλαη ζε ππεξβνιηθφ βαζκφ.   

Δπίζεο ηνπο επραξηζηνχλ νη «ζθελνζεηηθέο» επηινγέο ηνπ θαηαζηήκαηνο, δειαδή ην 

πψο ζα παξνπζηαζηεί ην πξντφλ κέζα απφ ηελ θσηνγξαθία, ελψ ηφληζαλ ηδηαηηέξσο φηη 

ηνπο αξέζεη ην γεγνλφο φηη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο έλα ξνχρν παξνπζηάδεηαη κέζα ζε 

έλα ζχλνιν, θνξεκέλν απφ έλα κνληέιν, δίλνληαο έηζη κηα γεληθή εηθφλα γηα ην πψο 

κπνξνχλ λα ην ζπλδπάζνπλ θαη ηη ζηπι ζα κπνξνχζαλ λα αθνινπζήζνπλ. 

Βέβαηα ελνριεηηθφ κπνξεί λα γίλεη ε ζπρλή επαλάιεςε ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ 

κέζσ ησλ θσηνγξαθηψλ, δειαδή ξνχρσλ θαη αμεζνπάξ πνπ εκθαλίδνληαη ζε 

θσηνγξαθίεο πεξηζζφηεξν απφ άιια, ελψ θαίλεηαη φηη ζεηηθή εληχπσζε θάλεη ην 

γεγνλφο φηη ην θαηάζηεκα δε «ζπακάξεη» κε ην λα αλεβάδεη ζπλερψο θσηνγξαθίεο θαη 

λα γίλεηαη θνπξαζηηθφ. 

Ηδηαηηέξσο ζρνιηάζηεθε επίζεο ε επηινγή ησλ κνληέισλ απφ ηελ επηρείξεζε ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ ξνχρσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο 

ηδηνθηήηξηαο, θαζψο είλαη θνπέιαο κε θπζηνινγηθέο δηαζηάζεηο. Οη followers δήισζαλ 

φηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηνπο είλαη πην εχθνιν λα θαληαζηνχλ ην ξνχρν πάλσ ηνπο θαη 

λα θξίλνπλ θαηά πφζν κπνξεί λα ηνπο ηαηξηάδεη ε φρη.  

Μία απφ ηηο ηερληθέο πνπ αθνινπζεί ε ηδηνθηήηξηα ηνπ θαηαζηήκαηνο είλαη λα 

παξνπζηάδεηαη απηνπξνζψπσο ζην ινγαξηαζκφ ηνπ instagram ηνπ θαηαζηήκαηνο κέζα 

απφ ηηο θσηνγξαθίεο, είηε κε «selfies» κέζα απφ ην θαηάζηεκα είηε κε ηηο 

επαγγεικαηηθέο θσηνγξαθίζεηο. Φνξψληαο θάπνην πξντφλ ηνπ θαηαζηήκαηνο, ε 

ηδηνθηήηξηα επηζπκεί κε απηφ ηνλ ηξφπν λα έξζεη πην θνληά ζην θνηλφ ηεο. Όζνλ αθνξά 

ηηο πξψηεο, νη followers δήισζαλ φηη ηνπο επραξηζηνχλ νη θσηνγξαθίεο πνπ δείρλνπλ ην 

θαηάζηεκα, θαζψο έηζη αηζζάλνληαη πην θνληά ζηελ επηρείξεζε. Γηα ηνλ ίδην ιφγν ηνπο 

αξέζνπλ θαη νη θσηνγξαθίεο ζηηο νπνίεο εκθαλίδεηαη σο κνληέιν ε ηδηνθηήηξηα. 

Λακβάλνπλ απηέο ηηο θσηνγξαθίεο σο έλδεημε ελδηαθέξνληνο ηεο ηδηνθηήηξηαο γηα ηελ 

δνπιεηά ηεο θαη θαηά ηε γλψκε ηνπο είλαη σξαίν πνπ ππνζηεξίδεη θαη αθνινπζεί 

πξνζσπηθψο ην ζηπι ξνχρσλ πνπ πνπιάεη.   

Παξφια απηά, ίζσο λα κε έθαλε ζε θάπνηνπο κεγάιε δηαθνξά εάλ ε ηδηνθηήηξηα δελ 

εκθαληδφηαλ κέζα απφ ηηο θσηνγξαθίεο ηεο αιιά ρξεζηκνπνηνχζε κφλν κνληέια γηα λα 

παξνπζηάζεη ηα ξνχρα ηεο φπσο επίζεο εθθξάζηεθε θαη ε άπνςε φηη ν ινγαξηαζκφο ζα 

πξέπεη λα είλαη απξφζσπνο θαη λα κελ εκθαλίδεηαη κέζα ζην θαηάζηεκα ε ηδηνθηήηξηα 

θαη ην lifestyle ηεο, θαζψο ίζσο απηφ επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ εηθφλα ηεο επηρείξεζεο. 

Μία άιιε ηερληθή πνπ αθνινπζεί ε ηδηνθηήηξηα ηνπ θαηαζηήκαηνο είλαη λα δεκνζηεχεη 

θσηνγξαθίεο ησλ νπνίσλ ην πεξηερφκελν δελ είλαη ζρεηηθφ κε ην θαηάζηεκα θαη ηα 
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πξντφληα ηνπ. Οη θσηνγξαθίεο απηέο είλαη δεκνζηεχζεηο άιινλ ινγαξηαζκψλ ζην 

Instagram ή άιισλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο νη νπνίεο αλαδεκνζηεχνληαη ζην 

ινγαξηαζκφ Instagram ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη κπνξεί λα απεηθνλίδνπλ έλα ηνπίν, έλα 

φκνξθν δηακέξηζκα κε ζέα, κηα θνπέια λα πίλεη θαθέ ή έλα απφθζεγκα. Απηνχ ηνπ 

είδνπο νη θσηνγξαθίεο θαίλεηαη λα κε πξνθαινχλ ζηνπο followers άκεζε ζχλδεζε κε 

ην καγαδί θαη λα αθήλνπλ αδηάθνξνπο ηνπο πεξηζζφηεξνπο. Οη followers ζεσξνχλ φηη 

απηή ε ηαθηηθή ζπκίδεη blogger θαζψο ε επηρείξεζε δελ επηθεληξψλεηαη κφλν ζηηο 

θσηνγξαθίεο πνπ απεηθνλίδνπλ ηα πξντφληα ηνπ θαηαζηήκαηνο, ελψ θάζε εηθφλα πνπ 

δεκνζηεχεηαη αθνινπζεί ηελ ίδηα αηζζεηηθή. Δπηπιένλ ζεσξνχλ φηη ηέηνηεο 

θσηνγξαθίεο κπνξεί λα ζεσξεζνχλ θαη παξαπιαλεηηθέο θαζψο απεηθνλίδνπλ πξντφληα 

ηα νπνία δε δηαηίζεληαη πξνο πψιεζε ζην θαηάζηεκα. Απφ ηελ άιιε ε ηδηνθηήηξηα ηηο 

ζεσξεί απαξαίηεηεο γηα ηελ αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο ηνπ instagram ινγαξηαζκνχ 

ηεο επηρείξεζεο. 

Κάζε δεκνζίεπζε θσηνγξαθίαο ζην instagram ηνπ θαηαζηήκαηνο ζπλνδεχεηαη απφ 

θείκελν ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ζπλήζσο έλα παξαθηλεηηθφ κήλπκα απφ ηελ 

ηδηνθηήηξηα ή θάπνηα αλαθνίλσζε γηα ηα πξντφληα.  Οη followers θαίλεηαη λα κε 

πξνζέρνπλ ηδηαίηεξα ην ζπλνδεπηηθφ θείκελν αιιά εζηηάδνπλ κφλν ζε κηα ειθπζηηθή 

εηθφλα. Κάπνηεο θνξέο βέβαηα ίζσο λα βξίζθνπλ παξαθηλεηηθφ ην θείκελν θαη λα ην 

πξνηηκνχλ απφ κηα θελή θσηνγξαθία.  Βέβαηα φπσο ήδε αλαθέξζεθε, ζα πξνηηκνχζαλ 

ην θείκελν πνπ ζπλνδεχεη ηηο θσηνγξαθίεο λα πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο 

γηα ην εηθνληδφκελν πξντφλ, φπσο ηηκή λνχκεξα θαη δηαζεζηκφηεηα.  

Σέινο, θαίλεηαη φηη νη followers επηζπκνχλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη δηαγσληζκνί απφ ην 

θαηάζηεκα, θαζψο έηζη αηζζάλνληαη πεξηζζφηεξν «κέιε». Βιέπνπλ δειαδή ηνπο 

δηαγσληζκνχο σο κηα πξάμε εθηίκεζεο ηεο επηρείξεζεο σο πξνο ην πξφζσπφ ηνπο. 

Αληηζέησο ε ηδηνθηήηξηα ηνπο απνθεχγεη γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ 
 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 
 

Σν instagram είλαη έλα κέζν θνηλσληθήο δηθηχσζεο πνπ βαζίδεηαη ζηελ εηθφλα θαη 

πξνζθέξεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ ηε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο θαη δεκνζίεπζεο 

θσηνγξαθηψλ θαη βίληεν. ηα πιαίζηα ησλ επηρεηξήζεσλ,   ηα κέζα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο απνηεινχλ έλα πνιχ θαιφ εξγαιείν γηα ηε δεκηνπξγία δέζκεπζεο κε ηνπο 

θαηαλαισηέο θαη ηελ επηξξνή ηεο αγνξαζηηθήο ηνπο απφθαζεο. 

ην ρψξν ηεο κφδαο, φπνπ φια βαζίδνληαη ζηελ εηθφλα, ην instagram απνηειεί ην 

θαηαιιειφηεξν εξγαιείν γηα ην κάξθεηηλγθ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζην 

ρψξν απηφ, ψζηε λα πξνζεγγίζνπλ ην θαηαλαισηηθφ ηνπο θνηλφ θαη λα επεξεάζνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά θαη ηελ αγνξαζηηθή απφθαζή ηνπ. 

Σν word of mouth θαίλεηαη λα έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν γηα λα έξζνπλ νη θαηαλαισηέο ζε 

επαθή κε ην θαηάζηεκα πψιεζεο ξνπρηζκνχ θαη λα αθνινπζήζνπλ ηνλ ινγαξηαζκφ 

instagram ηνπ θαηαζηήκαηνο. Όπσο θαη ε βηβιηνγξαθία αλαθέξεη νη θαηαλαισηέο 

κνηξάδνληαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπο απφςεηο θαη εκπεηξίεο κέζσ ησλ κεζψλ θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο θαη αιιεινεπεξεάδνληαη κεηαμχ ηνπο (Gensler, Völckner, Liu-Thompkins, 

&Wiertz, 2013). ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, νη απφςεηο άιισλ θαηαλαισηψλ 

έπαημαλ ξφιν ζηελ απφθαζε ησλ θαηαλαισηψλ λα έξζνπλ ζε επαθή κε ην θαηάζηεκα 

ξνχρσλ θαη λα ην αθνινπζήζνπλ ζην Instagram. 

Αλ θαη νη followers παξαθνινπζνχλ θαζεκεξηλά ηηο δεκνζηεχζεηο ηνπ θαηαζηήκαηνο, 

είηε κέζσ ηνπ newsfeed ηνπο είηε αλαδεηψληαο ην θαηάζηεκα ζην Instagram, δελ έρνπλ 

πξνβεί φινη ζε αγνξά. Φαίλεηαη φηη ε αγνξαζηηθή απφθαζε ησλ θαηαλαισηψλ 

επεξεάδεηαη απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνπλ απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε.  

Βηβιηνγξαθηθά κπνξεί απηφ λα ππνζηεξηρζεί απφ ηελ Tamara Úblová (2014) ε νπνία 

ππνζηεξίδεη φηη έλαο follower έξρεηαη ζε επαθή κε κηα επηρείξεζε κέζσ ησλ κέζσλ 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο γηα ηελ αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ. Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ 

δφζεθαλ απφ ηνπο followers απηήο ηεο έξεπλαο, θαίλεηαη φηη εθηηκνχλ πιεξνθνξίεο πνπ 

αθνξνχλ ηελ ηηκή, ηελ δηαζεζηκφηεηα, ηα ρξψκαηα θαη ηα λνχκεξα, θαη ηνπο βνεζνχλ 

ζην λα απνθαζίζνπλ άκεζα γηα κηα δηαδηθηπαθή αγνξά. Αληηζέησο, ε έιιεηςε 

πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα ηνπο απνζαξξχλεη απφ ην λα αγνξάζνπλ έλα πξντφλ αθφκε θαη 

εάλ απηφ ηνπο αξέζεη νπηηθψο. Οη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα παξέρνπλ ηέηνηνπ είδνπο 

πιεξνθνξίεο κέζσ ησλ ζρνιίσλ ζηηο δεκνζηεχζεηο ηνπο θαζψο επίζεο λα ηηο ζπλδένπλ 

κε ην web site ηνπο, θαζψο θαίλεηαη φηη νη θαηαλαισηέο πξνηηκνχλ ηελ «έηνηκε» 

πιεξνθνξία απφ ην λα επηθνηλσλήζνπλ κε κελχκαηα κε ηελ επηρείξεζε, πξάγκα πνπ 

ζεσξνχλ βαξεηφ .  

Ζ εηθφλα, είλαη ην κέζν επηθνηλσλίαο θαηαζηήκαηνο θαη θαηαλαισηψλ κέζσ instagram. 

Γη’ απηφ ηνλ ιφγν νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαηηέξσο πξνζεθηηθνί κε ην 
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πεξηερφκελν πνπ πξνζθέξνπλ ζην θνηλφ ηνπο. Έλα πξνζεγκέλν ζέκα ζηηο δεκνζηεχζεηο 

ηεο επηρείξεζεο θαίλεηαη λα θεξδίδεη ηηο εληππψζεηο ησλ θαηαλαισηψλ (Stephenson, 

2009), φπσο άιισζηε ππνζηεξίρζεθε θαη βηβιηνγξαθηθά φηη ην ζέκα-κνηίβν πνπ ζα 

αθνινπζεί κηα επηρείξεζε κέζσ ησλ δεκνζηεχζεψλ ηεο ζρεηίδεηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

like πνπ ζα ζπγθεληξψζεη (Manikonda, Venkatesan, Kambhampati, & Li, 2016). 

Σα πξφζσπα πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο δεκνζηεχζεηο θαίλεηαη επίζεο λα παίδνπλ 

ξφιν ζηε δέζκεπζε ησλ θαηαλαισηψλ. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα πξνθάιεζε ην γεγνλφο φηη ε ίδηα ε ηδηνθηήηξηα παξνπζηάδεηαη κέζα απφ 

ηηο δεκνζηεχζεηο ηνπ θαηαζηήκαηνο ζην instagram αιιά θαη ην φηη ηα κνληέια πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά βάζε γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο είλαη 

«θπζηνινγηθψλ δηαζηάζεσλ» θαη νη πεξηζζφηεξεο θαηαλαιψηξηεο ζα κπνξνχζαλ λα 

ηαπηηζηνχλ. Βηβιηνγξαθηθά απηφ κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί απφ ην φηη νη θσηνγξαθίεο 

πνπ δεκνζηεχνληαη ζην instagram θαη πνπ εκπεξηέρνπλ πξφζσπα πξνζειθχνπλ 

πεξηζζφηεξα “likes” θαη ζρφιηα θαη ζπκβάινπλ ζηε δέζκεπζε ηνπ θαηαλαισηηθνχ 

θνηλνχ κε ηελ επηρείξεζε (Bakhshi, A. Shamma, & Gilbert, 2014) 

Οη θαηαλαισηέο θαίλεηαη λα πξνηηκνχλ ηελ παξνπζίαζε πξντφλησλ φηαλ απηή 

ζπλνδεχεηαη απφ θάπνην πξφζσπν. Απηφ βηβιηνγξαθηθά κπνξεί λα ζηεξηρζεί απφ ην 

γεγνλφο φηη ην indirect marketing έρεη κεγαιχηεξε απήρεζε ζην θνηλφ ηνπ instagram ζε 

ζρέζε κε ην direct marketing (Manikonda, Venkatesan, Kambhampati, &Li, 2016). 

Δπίζεο θαίλεηαη φηη ε backstage εηθφλα ηεο επηρείξεζεο θάλεη ηνπο followers ηεο ζην 

instagram λα αηζζάλνληαη πην θνληά ζηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε, πξάγκα πνπ επηδηψθνπλ 

νη επηρεηξήζεηο αλεβάδνληαο ηέηνηεο είδνπο θσηνγξαθίεο, θαζψο πξνζπαζνχλ λα 

δείμνπλ "αλζξψπηλε πιεπξά" ηνπ brand πνπ αληηπξνζσπεχνπλ (Stephenson, 2009). 

Αξλεηηθή εληχπσζε φκσο θάλεη ζηνπο θαηαλαισηέο ην γεγνλφο φηη ην πεξηερφκελν 

κπνξεί λα κελ αλαλεψλεηαη θαη πξντφληα λα επαλαιακβάλνληαη. Ξερσξηζηφ. Ζ 

βηβιηνγξαθία αλαθέξεη φηη νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα πξνζθέξνπλ ελδηαθέξνλ γηα ην 

θνηλφ πεξηερφκελν ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ δέζκεπζε κε ηνπο θαηαλαισηέο ηνπο 

(Erdoğmu & Çiçek, 2012).  Δπίζεο ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ην γξαπηφ θείκελν πνπ 

κπνξεί λα ζπλνδεχεη κηα εηθφλα είλαη αξεζηφ φηαλ αθνξά πιεξνθνξίεο γηα ηα πξντφληα 

ή φηαλ είλαη έλα παξαθηλεηηθφ κήλπκα απφ ηελ επηρείξεζε πξνο ηνπο θαηαλαισηέο ηεο, 

αιιά κπνξνχκε λα πνχκε φηη νη θαηαλαισηέο επηθεληξψλνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ 

εηθφλα. Απηφ θαίλεηαη ινγηθφ αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη ην instagram είλαη έλα social 

media πνπ βαζίδεηαη ζηελ εηθφλα θαη απηφ είλαη θάηη πνπ νη κάλαηδεξο ζα ιάβνπλ 

ππφςε θαη λα κάζνπλ λα επηθνηλσλνχλ κε ην ελδηαθεξφκελν θνηλφ κέζσ απηψλ (Ting, 

WongPohMing, CyrildeRun3, &LauYinChoo, 2015) 

Όπσο δήισζαλ νη Ebru Engrinkays θαη HakanYilmaz (2014) ε αλαδήηεζε επθαηξηψλ 

θαη εθπηψζεσλ είλαη ν θπξίαξρνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη θαηαλαισηέο αιιειεπηδξνχλ 

κέζσ social media κε κηα επηρείξεζε, πξάγκα πνπ θαίλεηαη λα ππνζηεξίδεηαη θαη απφ 

ηηο απαληήζεηο πνπ ιάβακε απφ ηηο ζπκκεηέρνπζεο. Οη δηαγσληζκνί θαίλεηαη επίζεο λα 

είλαη αξεζηνί ζην θνηλφ κέζσ social media πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη, φπσο 

ππνζηεξίρζεθε απφ ηελ Tamara Úblová (2014), νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα παξέρνπλ 

ζηνπο followers ηνπο ηέηνηνπ είδνπο πεξηερφκελν, πνπ ζα πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ 

ηνπ θνηλνχ. 



 

 
42 

H ηδηνθηήηξηα ηνπ θαηαζηήκαηνο ζα κπνξνχζε λα θάλεη κεγαιχηεξε ρξήζε ησλ 

«Microcelebrities», δσξίδνληαο ξνχρα θαη αμεζνπάξ ψζηε λα πξνσζεζεί θαη λα 

κεγαιψζεη ηνλ αξηζκφ αθνινχζσλ ηεο, πξάγκα πνπ φπσο ε ίδηα δήισζε είλαη θάηη πνπ 

ζεσξεί πνιχ ρξήζηκν θαη έρεη ζθνπφ λα εθαξκφζεη πεξηζζφηεξν ζην κέιινλ. 

Βεβαίσο, φια ηα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα απνηεινχλ θαη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ ηειηθή απφθαζε ησλ θαηαλαισηψλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο γηα αγνξά απφ ην 

ζπγθεθξηκέλν θαηάζηεκα. 

 

ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ 
 

ηελ εξγαζία απηή δελ εμαληιήζεθαλ νη δπλαηφηεηεο κειέηεο. Γηα ηελ δηεμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ ζηε παξνχζα έξεπλα, ρξεζηκνπνηήζεθε ε πεξίπησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 

instagram ελφο ηνπηθνχ θαηαζηήκαηνο πψιεζεο γπλαηθείνπ ξνπρηζκνχ θαη 

αθνινπζήζεθε ε κέζνδνο ησλ ζπλεληεχμεσλ απφ δέθα followers ηνπ θαηαζηήκαηνο ζην 

instagram. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ δε ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ 

γεληθεχζεηο θαη δελ εκπίπηνπλ ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ απηνχ, αιιά 

απνηεινχλ έλα παξάδεηγκα θαη παξνπζηάδεη θάπνηεο απφςεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

ιεθζνχλ ππφςε απφ ηνπο επηρεηξεκαηίεο ηνπ θιάδνπ απηνχ. Σν ζέκα ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο ζα κπνξνχζε λα δηεξεπλεζεί πεξαηηέξσ κε ηελ δηεμαγσγή εξσηεκαηνινγίσλ. 
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