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Περίληψη 

Η ραγδαία αναπτυσσόμενη και ευρεία χρήση των social media, αποτελεί 

αντικείμενο μελέτης τόσο για τις επιχειρηματικές δυνατότητες που δύναται να παρέχουν 

στους οργανισμούς όσο και για τον αντίκτυπο που μπορεί να επιφέρουν σε αυτούς. 

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης τη σύνθεση 

υποδείγματος των μετρικών, των εργαλείων ανάλυσης, των KPIs, των στόχων, του 

επιχειρηματικού αντίκτυπου του user' s journey, καθώς επίσης και των προωθητικών 

ενεργειών των εταιριών, ως προς τις πλατφόρμες των Facebook και Instagram, με την 

εφαρμογή τους στη βιομηχανία της μόδας. Σκοπός της μελέτης αποτελεί η 

συγκεντρωτική παράθεση αυτών των στοιχείων, καθώς και η ανάλυση τους, με στόχο 

την εφαρμογή τους από τον επιχειρηματικό κόσμο και την εξέλιξη του υποδείγματος από 

πλευράς ακαδημαϊκών και ερευνητών. 

Η σύνθεση της μελέτης πραγματοποιήθηκε βάσει βιβλιογραφικής επισκόπησης 

έπειτα από συγκέντρωση, μελέτη, και επιλογή άρθρων μέσω των εργαλείων: google 

scholar, science direct, και scopus. Η ανάλυση της μελέτης αναπτύσσει τον ρόλο των 

social media και του social media marketing, την πρόταση χρήσης των πλατφορμών 

Facebook και Instagram και των διαθέσιμων εργαλείων που παρέχουν οι ίδιες, ως τις 

καταλληλότερες πλατφόρμες social media αναφορικά με το χώρο της μόδας. 

Επιπρόσθετα, παρατίθεται η συσχέτιση και η ανάλυση των ιδιαιτεροτήτων της 

βιομηχανίας της μόδας και των social media, παρουσιάζοντας μελέτες περίπτωσης και 

best practices καμπανιών από εταιρίες μόδας. Η καταγραφή αυτών των εφαρμογών από 

τους ακαδημαϊκούς και τους ερευνητές υποστηρίζει την εφαρμογή του προτεινόμενος 

υποδείγματος μέσω της παράθεσης των αναλύσεων που πραγματοποίησαν. Τέλος, 

πραγματοποιήθηκε και πρακτική εφαρμογή του προτεινόμενου υποδείγματος για τις 

εταιρίες μόδας Burberry, Kate Spade New York, Louis Vuitton, Ralph Lauren, και Tory 

Burch καταγράφοντας τις μετρήσεις των μετρικών των εταιριών με τη χρήση του 

εργαλείου ανάλυσης Fanpage Karma παραθέτοντας τα ευρήματα τους. 

Καταλήγοντας, συμπεραίνουμε τον σπουδαίο ρόλο που διαδραματίζει η 

καταγραφή, η συλλογή, η ανάλυση, ο έλεγχος, και η επανεξέταση τόσο των μετρικών 

όσο και των δεικτών μέσω των διαθέσιμων εργαλείων ανάλυσης με στόχο την 

αξιολόγηση και τον επαναπροσδιορισμό της στρατηγικής των επιχειρήσεων στο πλαίσιο 

των social media. Επομένως, το υπόδειγμα που αναπτύσσεται αποτελεί ένα χρήσιμο 

εργαλείο τόσο για τον προσδιορισμό του social media marketing, όχι μόνο από τη 

βιομηχανία της μόδας αλλά και από όλους τους τομείς της αγοράς, όσο και για τη 

μελλοντική μελέτη και ανάπτυξη του υποδείγματος από τους ακαδημαϊκούς και τους 

μελετητές. 

 

Λέξεις Κλειδιά: social media, social media marketing, fashion brands, 

performance marketing, measurement for social media, social media analytics, facebook, 

instagram 
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Abstract 

The rapid growth and widespread use of social media triggers the interest of 

unveiling its potentials regarding the businesses and its impact on them.  

This thesis presents a conceptual framework of metrics, analytical tools, KPIs, 

business impact, user' s journey, and the promotional activities of the businesses 

regarding the social media platforms of Facebook and Instagram, applied on the industry 

of fashion brands. The objective of this project-based thesis was the collective cite of 

these objects and their analysis aiming to the implementation of the framework by the 

brands and the development of the proposed model in terms of academics and 

researchers. 

The composition of this study was set based on the literature review through 

collection, research, and selection of the articles via: google scholar, science direct, and 

scopus. The analysis of this project investigates the role of social media and social media 

marketing, the selection of the platforms Facebook and Instagram and their business 

analytic tools as the best social media platforms regarding the industry of fashion. 

Furthermore, it discusses the link between the objects of fashion industry and social 

media presenting study cases and best practices of fashion campaigns on social media. 

The findings support the application of the proposed conceptual framework based on the 

studies of the academics and the researchers. In addition, the recommended framework 

applied on the performance metrics and their impact on Burberry, Kate Spade New York, 

Louis Vuitton, Ralph Lauren, and Tory Burch based on the analytical tool Fanpage 

Karma. 

This study emphasizes on the essential role of recording, collecting, analyzing, 

controlling, and reviewing the metrics and the ΚPIs via the analytical tools aiming to the 

evaluation and the redefinition of the strategic plan of the businesses in the field of social 

media. Therefore, the proposed framework is recommended as a useful tool not only for 

the determination of the social media marketing, in the market, but also for the 

development of the proposed model in terms of academics and researchers. 

 

 

Keywords: social media, social media marketing, fashion brands, performance 

marketing, measurement for social media, social media analytics, facebook, instagram 
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 1 Εισαγωγή 

Ο χώρος του μάρκετινγκ έχει συνειδητοποιήσει τον σημαντικό ρόλο που 

διαδραματίζουν τα social media στον επιχειρηματικό κόσμο, ενσωματώνοντας τα στο 

πλάνο του στρατηγικού μάρκετινγκ των επιχειρήσεων. Επομένως, η βιομηχανία της 

μόδας δεν θα μπορούσε να μην έχει ενσωματώσει αυτήν τη στρατηγική κίνηση στις 

επιχειρηματικές της δράσεις. Η υιοθέτηση, η χρήση, και η σύνδεση των social media από 

την πλευρά των εταιριών μόδας, είναι κατά κάποιον τρόπο αναπόφευκτη καθώς και οι 

δύο πλευρές μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά όπως η προσωπικότητα, η ταυτότητα, η 

αντανάκλαση των συναισθημάτων, και η προβολή των ατόμων μέσω αυτών. 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζεται η συσχέτιση και η χρήση των 

πλατφορμών social media ως προς τη βιομηχανία της μόδας, καθώς επίσης και η 

σύνθεση υποδείγματος των μετρικών, των εργαλείων ανάλυσης, των KPIs, των στόχων, 

του επιχειρηματικού αντίκτυπου, του user' s journey, και των προωθητικών ενεργειών 

των εταιριών ως προς τις πλατφόρμες Facebook και Instagram, με εφαρμογή τους στη 

βιομηχανία της μόδας. Η επιλογή αυτών των πλατφορμών έγινε, αρχικά διότι η 

Instagram, αποτελεί ένα ιδανικό μέσο για να παρουσιάσουν τα brands τα προϊόντα τους, 

αλλά και για τον πλούτο του περιεχομένου που μπορούν να αξιοποιήσουν σε αυτήν, 

αφού εξ ορισμού αποτελεί μια πλατφόρμα διαμοιρασμού εικόνων, με τη μόδα να 

συσχετίζει τα πάντα γύρω από την εικόνα. Και έπειτα, το Facebook, αποτελεί το 

κυρίαρχο κοινωνικό δίκτυο μέχρι σήμερα, καταμετρώντας 1.6 δισεκατομμύρια χρήστες 

(Koskinen, 2016). 

Παρόλα αυτά, για τη σύνθεση του υποδείγματος εξετάσθηκαν επίσης οι 

εμπλεκόμενες οντότητες και οι ιδιαιτερότητες της μόδας αναφορικά με τα social media, 

o ρόλος του social media marketing στο χώρο της μόδας, και η βιβλιογραφική μελέτη 

που απαιτήθηκε για τη σύνθεση του υποδείγματος. 

Καταλήγοντας, παρατίθενται μελέτες περίπτωσης και best practices εταιριών 

μόδας που μελετήθηκαν από τους ακαδημαϊκούς και τους ερευνητές, καθώς και η 

πρακτική εφαρμογή του υποδείγματος που μελετάται για τις εταιρίες μόδας-Burberry, 

Kate Spade New York, Louis Vuitton, Ralph Lauren, και Tory Burch-, υποστηρίζοντας 

με πρακτική εφαρμογή το υπόδειγμα που προτείνεται. 
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 1.1  Πρόβλημα – Σημαντικότητα του θέματος 

Παρά τη γενικευμένη μελέτη των social media και τη ραγδαία τους εξέλιξη, η 

βιβλιογραφία ως προς την εφαρμογή τους αλλά και τον ρόλο των social media στο χώρο 

της μόδας δεν είναι πλούσια. Εάν εξαιρεθούν, οι μελέτες και οι έρευνες των 

ακαδημαϊκών και των ερευνητών που έχουν ως αντικείμενο μελέτης τη στρατηγική 

υιοθέτηση των social media από τις εταιρίες μόδας, υπάρχει βιβλιογραφικό κενό. 

Επομένως, η σύνθεση του υποδείγματος των μετρικών, των εργαλείων ανάλυσης, των 

KPIs, των στόχων, του επιχειρηματικού αντίκτυπου, του user' s journey, καθώς επίσης 

και των προωθητικών ενεργειών των εταιριών ως προς τις πλατφόρμες Facebook και 

Instagram, αποτελεί ένα ενδιαφέρον αντικείμενο μελέτης που δύναται να εξελιχθεί και 

να εμπλουτιστεί με μελλοντικές μελέτες. 

 1.2  Σκοπός – Στόχοι 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι η ανάδειξη της 

σπουδαιότητας της υιοθέτησης των πρακτικών των social media ως προς την 

ενσωμάτωση τους στο στρατηγικό σχέδιο μάρκετινγκ των εταιριών μόδας και η 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δράσεων τόσο των επιχειρήσεων όσο και των 

χρηστών στο πλαίσιο των social media.  

Στόχοι της μελέτης αποτελούν η ανάδειξη των καταλληλότερων πλατφορμών 

social media για τη βιομηχανία της μόδας, η εξέταση και η συσχέτιση των 

εμπλεκόμενων οντοτήτων του χώρου της μόδας με τα social media, και η παρουσίαση 

πρακτικών εφαρμογών των ενεργειών των εταιριών μόδας στο πλαίσιο των social media. 

Παρόλα αυτά, κύριος στόχος της παρούσας μελέτης αποτελεί η δημιουργία και η 

σύνθεση ενός υποδείγματος αναφορικά με τις μετρικές, τα εργαλεία ανάλυσης, τα KPIs, 

τους στόχους, τον επιχειρηματικό αντίκτυπο, το user' s journey, καθώς επίσης και τις 

προωθητικές ενέργειες των εταιριών ως προς τις πλατφόρμες των Facebook και 

Instagram, με πρακτική εφαρμογή τους στο χώρο της μόδας. Εν κατακλείδι, το 

υπόδειγμα που αναπτύσσεται αποτελεί εργαλείο εκτίμησης και ελέγχου των δράσεων 

τόσο των εταιριών όσο και των χρηστών στις πλατφόρμες social media αναφορικά με το 

περιεχόμενο που παράγουν, ως προς την απόδοση τους στις πλατφόρμες social media. 
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 1.3  Ερωτήματα – Υποθέσεις 

Η περιορισμένη βιβλιογραφία αναφορικά με τη βιομηχανίας της μόδας στο 

πλαίσιο των social media, με εξαίρεση το ερευνητικό πεδίο που αφορά την υιοθέτηση 

της στρατηγικής ενσωμάτωσης των social media από τις επιχειρήσεις, εγείρει το 

ενδιαφέρον για τη μελέτη και τη διερεύνηση των παρακάτω ερωτημάτων: 

1. Ποιες είναι οι καταλληλότερες πλατφόρμες social media ως προς τις εταιρίες 

μόδας; 

2. Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες της βιομηχανίας της μόδας και των εμπλεκόμενων 

οντοτήτων της αναφορικά με τα social media; 

3. Ποια είναι η εφαρμογή του social media marketing στο χώρο της μόδας; 

4. Ποιες είναι οι μετρικές, τα εργαλεία ανάλυσης, τα KPIs, οι στόχοι, ο 

επιχειρηματικός αντίκτυπος, το user' s journey καθώς επίσης και οι προωθητικές 

ενέργειες των εταιριών ως προς τις πλατφόρμες των Facebook και Instagram; 

5. Με ποιον τρόπο δύναται να αξιοποιηθεί η πρόταση του υποδείγματος ως προς τις 

εταιρίες στο χώρο της μόδας; 

 1.4  Συνεισφορά 

Η συγγραφή της παρούσας διπλωματικής εργασίας έγινε έπειτα από τη 

συγκέντρωση, την εξέταση, και την επιλογή των άρθρων που υποστηρίζουν το 

θεωρητικό υπόβαθρο και το ερευνητικό αντικείμενο της εργασίας, έως και τον Ιανουάριο 

2017. Πιο συγκεκριμένα, η αναζήτηση των άρθρων έγινε μέσω των εργαλείων: google 

scholar, science direct, και scopus, με τη χρήση των παρακάτω λέξεων-κλειδιών: social 

media, social media marketing, fashion brands, performance marketing, measurement for 

social media, social media analytics, facebook, instagram. 

Εν ακολουθία της βιβλιογραφικής επισκόπησης, συντέθηκε το υπόδειγμα των 

μετρικών, των εργαλείων ανάλυσης, των KPIs, των στόχων, του επιχειρηματικού 

αντίκτυπου, του user' s journey, και μελετήθηκαν οι προωθητικές ενέργειες των εταιριών 

ως προς τις επιλεγμένες πλατφόρμες Facebook και Instagram.  

Αναλυτικότερα, οι μετρικές συλλέχθηκαν και καταγράφηκαν με τη χρήση του 

εργαλείου ανάλυσης Fanpage Karma, ένα ευρέως αναγνωρισμένο εργαλείο τόσο στον 

ακαδημαϊκό όσο και στον επιχειρηματικό χώρο, παρέχοντας τη δυνατότητα στους 

χρήστες δωρεάν εφαρμογής των παροχών του για έναν μήνα. 
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Παρόλα αυτά λόγω του μεγάλου όγκου των μετρικών, επιλέχθηκαν οι κυριότερες 

από αυτές-καθώς πολλές μετρικές είναι παράγωγες άλλων, δημιουργώντας έναν 

τεράστιο όγκο μετρικών για ανάλυση-, ενώ οι υπόλοιπες μεταβλητές (εργαλεία 

ανάλυσης, KPIs, στόχοι, επιχειρηματικός αντίκτυπος, user' s journey, προωθητικές 

ενέργειες) συντέθηκαν βάσει βιβλιογραφικής επισκόπησης. 

Τέλος, ακολούθησε η εφαρμογή του υποδείγματος που αναπτύχθηκε στο χώρο 

της μόδας επιλέγοντας τις εταιρίες μόδας: Burberry, Kate Spade New York, Louis 

Vuitton, Ralph Lauren, και Tory Burch, καταγράφοντας τις τιμές των μετρικών τους με 

τη χρήση του εργαλείου ανάλυσης Fanpage Karma, ως προς τις πλατφόρμες Facebook 

και Instagram, αναδεικνύοντας τα ευρήματα που προέκυψαν μέσω της εφαρμογής του 

προτεινόμενος υποδείγματος της μελέτης. 

 1.5  Βασική Ορολογία 

Η βασική ορολογία που αναπτύσσεται στην παρούσα διπλωματική εργασία 

ορίζεται ως εξής: 

Social media. Τα social media αποτελούνται από κάθε εργαλείο ή υπηρεσία που 

χρησιμοποιεί ψηφιακά μέσα (τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών), για τη δημιουργία 

περιεχομένου και την ανταλλαγή δεδομένων ή πληροφοριών και την ανάληψη δράσης, 

συμπεριλαμβάνοντας την social αλληλεπίδραση στις πλατφόρμων social media 

(Gattiker, 2014). 

Social media campaign and marketing. Το social media marketing είναι online 

μάρκετινγκ που χρησιμοποιεί τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ως εργαλείο 

μάρκετινγκ. Στόχος του social media marketing είναι η δημιουργία περιεχομένου που οι 

χρήστες θα διαμοιράσουν με το κοινωνικό τους δίκτυο ώστε να βοηθήσουν την εταιρία 

να αυξήσει το brand awareness και να διευρύνει την απήχηση των πελατών (Evans και 

McKee, 2010). 

Metrics. Οι μετρικές είναι συχνά συγκεκριμένες εφαρμογές και επιδεικνύουν την 

κατανόηση των δυνατοτήτων των social media ως προς την επικοινωνία και τη δέσμευση 

με τους πελάτες. Παραδείγματα απόδοσης μετρικών αποτελούν το επίπεδο δράσης των 

ιστολογίων καταμετρώντας τη συχνότητα των δημοσιεύσεων και των σχολίων, ενώ η 

απόδοση στην Twitter μπορεί να υπολογιστεί από τη συχνότητα των tweets και των 

retweets (Neiger et al., 2012). 
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Key Performance Indicators (KPIs). Οι δείκτες απόδοσης είναι μια ποσοτική 

μέτρηση η οποία προκύπτει από τη χρήση της τεχνικής ανάλυσης δεδομένων όπως τα 

web analytics. Η γνώση και η διαχείριση των KPIs είναι το στοιχείο που οδηγεί στις 

αλλαγές και στην πρόοδο που ελπίζει το brand να πετύχει με το πέρασμα του χρόνου 

(Sterne, 2010). 

Social Media Analytical Tools. Τα εργαλεία ανάλυσης ορίζονται ως 

διεπιστημονικά μοντέλα και αναλυτικά παραδείγματα αποτελούμενα από τρία βήματα: 

την καταγραφή/λήψη δεδομένων από ποικίλες πηγές, την κατανόηση των δεδομένων 

χρησιμοποιώντας ποικίλες αναλύσεις και μοντέλα, και τη σύνοψη και παρουσίαση των 

ευρημάτων για τη λήψη των αποφάσεων (Fan και Gordon, 2014). 

 1.6  Διάρθρωση της μελέτης 

Αρχικά, στο Κεφάλαιο 2, παρατίθεται η βιβλιογραφική επισκόπηση της 

παρούσας εργασίας. Πιο αναλυτικά, καταγράφεται ο ορισμός των social media, τα 

χαρακτηριστικά τους, καθώς επίσης και οι επιχειρηματικές χρήσεις που δύναται να 

προσφέρουν στον επιχειρηματικό κόσμο. Έπειτα, ακολουθεί η ανάλυση και η επιλογή 

των καταλληλότερων πλατφορμών social media όσον αφορά τη βιομηχανία της μόδας, 

και πιο συγκεκριμένα αυτών της Facebook και της Instagram, καθώς και των εργαλείων 

ανάλυσης που παρέχουν οι ίδιες στις εταιρίες. Τέλος, καταγράφονται οι ιδιαιτερότητες 

και οι εμπλεκόμενες οντότητες της βιομηχανίας της μόδας στο χώρο των social media. 

Στη συνέχεια, το Κεφάλαιο 3, περιλαμβάνει μια καταγραφή των μελετών 

περίπτωσης που έχουν εξετάσει ακαδημαϊκοί και ερευνητές, ως προς τις μελέτες που 

έχουν πραγματοποιήσει αναφορικά με τη συσχέτιση των social media και των εταιριών 

μόδας. 

Έπειτα, στο Κεφάλαιο 4, καταγράφεται ο ρόλος του social media marketing στο 

χώρο της μόδας, η μεθοδολογία, η σύνθεση, και η ανάλυση του προτεινόμενος 

υποδείγματος των μετρικών, των εργαλείων ανάλυσης, των KPIs, των στόχων, του 

επιχειρηματικού αντίκτυπου, του user' s journey, και των προωθητικών ενεργειών των 

εταιριών ως προς τις πλατφόρμες Facebook και Instagram. Εν ακολουθία, 

πραγματοποιήθηκε πρακτική εφαρμογή του προτεινόμενος υποδείγματος με τη χρήση 

του εργαλείου ανάλυσης Fanpage Karma ως προς τις εταιρίες Burberry, Kate Spade New 

York, Louis Vuitton, Ralph Lauren, και Tory Burch. Ενώ τέλος, παρατίθενται τα best 
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practices καμπανιών και δράσεων εταιριών μόδας που μελετήθηκαν στο πλαίσιο των 

πλατφορμών Facebook, Instagram, και Twitter. 

Εν κατακλείδι, στο Κεφάλαιο 5, καταγράφονται τα συμπεράσματα της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας, η πρόταση της μελέτης, τα όρια και οι περιορισμοί της έρευνας, 

και οι μελλοντικές επεκτάσεις.  

Τέλος, παρατίθεται η παραβολή της βιβλιογραφίας και των παραρτημάτων Α, Β 

και Γ. 
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 2 Βιβλιογραφική Επισκόπηση – Θεωρητικό Υπόβαθρο 

Η ενσωμάτωση των social media στη στρατηγική των επιχειρήσεων αποτελεί μια 

επιπρόσθετη επιχειρηματική κίνηση από πλευράς των εταιριών εάν όχι επιβεβλημένη, 

πλέον, στο σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο. Οι εταιρίες της βιομηχανία της μόδας 

μολονότι άργησαν να προχωρήσουν στην υιοθέτηση αυτής της στρατηγικής, 

παρατηρώντας την απήχηση και τα οφέλη που έχουν να προσφέρουν οι πλατφόρμες των 

social media από κάθε οπτική γωνία, προχώρησαν εν τέλει στην ενσωμάτωση των social 

media στο στρατηγικό σχέδιο μάρκετινγκ. 

Πιο συγκεκριμένα, παραθέτονται οι μορφές των social media και τα 

χαρακτηριστικά αυτών, καθώς και οι επιχειρηματικές χρήσεις των social media που 

έχουν διακριθεί βάσει βιβλιογραφίας. 

Έπειτα, παρατίθεται η ανάλυση των πλατφορμών Facebook και Instagram, καθώς 

επίσης και των εργαλείων ανάλυσης που έχουν αναπτύξει οι ίδιες για τη διαχείριση και 

για την κρίση των δεδομένων, όσον αφορά τόσο τις δράσεις των brands όσο και των 

χρηστών. Η επιλογή αυτών των πλατφορμών, έγινε με γνώμονα το πεδίο εφαρμογής της 

παρούσας μελέτης που είναι η βιομηχανία της μόδας, κρίνοντας τες ως τις 

καταλληλότερες πλατφόρμες για την επίτευξη των στόχων των brands στο πλαίσιο των 

social media. 

Καταλήγοντας, καταγράφονται οι ιδιαιτερότητες της βιομηχανίας της μόδας και 

των εμπλεκόμενων οντοτήτων (πχ. οίκοι μόδας, στυλίστες, bloggers, influencers, κ.ά.) 

στο πλαίσιο των social media, αναλύοντας τον ρόλο τους στο τοπίο των social media. 

 2.1  Social media και χαρακτηριστικά τους 

Το Web 2.0 θεωρείται η νέα έκδοση του Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web) 

που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες δεσμεύονται με τον Ιστό (Kaplan και 

Haenlein, 2010). Η κύρια αρχή του Web 2.0 είναι ότι οι χρήστες προσθέτουν αξία 

παράγοντας περιεχόμενο μέσω ποικίλων εργαλείων εφαρμογής συμπεριλαμβανομένων 

των ιστολογίων, των wikis, και των κοινωνικών δικτύων (Chaffey et al., 2009). Πολλοί 

χρησιμοποιούν τους όρους social media και Web 2.0 ως συνώνυμους, μολονότι αυτοί οι 

όροι σχετίζονται αρκετά μεταξύ τους δεν είναι ταυτόσημοι. Το Web 2.0 θεωρείται ως η 

πλατφόρμα για την εξέλιξη των social media. Τα social media αναφέρονται σε μια ομάδα 

εφαρμογών βασισμένων στο διαδίκτυο που δημιουργούνται βάση των ιδεολογικών και 
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τεχνολογικών θεμελίων του Web 2.0 που τους επιτρέπει τη δημιουργία και την 

ανταλλαγή περιεχομένου που παράγεται από τους χρήστες (Kaplan και Haenlein, 2010). 

Αυτό περιλαμβάνει έναν αριθμό διαφορετικών εφαρμογών που επιτρέπουν στους 

χρήστες να δημοσιεύουν, να βάζουν ετικέτες, και να βρίσκουν στοιχεία μέσω του 

διαδικτύου (Xiang και Gretzel, 2009).  

Έχουν αναπτυχθεί ποικίλες μορφές social media μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με τους 

Constantinides και Fountain (2008), υπάρχουν πέντε κύριες κατηγορίες social media που 

περιλαμβάνουν τα παρακάτω: ιστολόγια, κοινωνικά δίκτυα, κοινότητες περιεχομένου, 

forums/bulletin boards, και content aggregators.  

Οι Kaplan και Haenlein (2010) κατηγοριοποίησαν τα social media σε έξι τύπους 

βάσει του βαθμού της social παρουσίας και του βαθμού της 

αυτοπροβολής/αυτοαποκάλυψης. Η ταξινόμηση τους ως προς τα social media 

περιλαμβάνει τα εξής: ιστολόγια, κοινωνικά μέσα δικτύωσης (πχ. Facebook), ψηφιακοί 

κοινωνικοί κόσμοι (πχ. Second Life), συνεργατικά σχέδια (πχ. Wikipedia), κοινότητες 

περιεχομένου (πχ. You Tube), και ψηφιακοί κόσμοι παιγνίων (πχ. World of Warcraft).  

Οι Kietzmnn et al. (2011) ταξινόμησαν τους τύπους των εφαρμογών social media 

διαφορετικά από τους Kaplan και Haenlein (2010), χρησιμοποιώντας τις επτά κύριες 

λειτουργικότητες που παρέχονται από τα social media για την ταξινόμηση τους. Αυτές οι 

λειτουργικότητες περιλαμβάνουν τα παρακάτω: ταυτότητα-την έκταση με την οποία οι 

χρήστες αποκαλύπτουν τους εαυτούς τους-, συνομιλία-την έκταση με την οποία οι 

χρήστες επικοινωνούν μεταξύ τους-, διαμοιρασμός-την έκταση με την οποία οι χρήστες 

ανταλλάσουν, διανέμουν, και δέχονται περιεχόμενο-, παρουσία-την έκταση με την οποία 

οι χρήστες γνωρίζουν εάν άλλοι χρήστες είναι διαθέσιμοι-, σχέσεις-την έκταση με την 

οποία οι χρήστες σχετίζονται μεταξύ τους-, φήμη/υπόληψη-την έκταση με την οποία οι 

χρήστες γνωρίζουν την άποψη άλλων χρηστών και το περιεχόμενο τους-, και τις ομάδες-

την έκταση με την οποία οι χρήστες εντάσσονται ή δημιουργούν κοινότητες.  

Έπειτα, oι Kietzmnn et al. (2011) ταξινόμησαν τις εφαρμογές social media για 

κάθε κατηγορία. Για παράδειγμα, οι LinkedIn και Facebook εμπίπτουν στον τύπο social 

media που προσανατολίζεται στην ταυτότητα, αφού επιτρέπουν στους χρήστες να 

αποκαλύπτουν τις ταυτότητες τους μέσω της δημιουργίας των λογαριασμών τους. 

Ωστόσο, μπορούν επίσης να κατηγοριοποιηθούν και ως εφαρμογές των social media που 

προσανατολίζονται στις σχέσεις, αφού δίνεται έμφαση στη δημιουργία συνδέσεων.  
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2.1.1 Οι επιχειρηματικές χρήσεις των social media 

Οι οργανισμοί χρησιμοποιούν τα social media για ποικίλες χρήσεις. Βάσει 

βιβλιογραφικής επισκόπησης οι Schlagwein και Hu (2016) διέκριναν τις παρακάτω 

επιχειρηματικές χρήσεις των social media.  

Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν εσωτερικά social media (πχ. που είναι 

προσβάσιμα μόνο από τα μέλη μιας εταιρίας) για την επικοινωνία και τη διαχείριση της 

γνώσης (Gray et al., 2011; Paroutis και Al Saleh, 2009), με τα αντίστοιχα εργαλεία 

διαχείρισης (Levy, 2009; Mueller et al., 2011). Από την άλλη πλευρά, οι επιχειρήσεις 

χρησιμοποιούν επίσης και εξωτερικά social media (που χρήστες είναι μη μέλη του 

οργανισμού) για την καταμέτρηση του παλμού της αγοράς (Jansen et al., 2009), για τη 

δέσμευση των χρηστών των κοινοτήτων τους (Lipsman et al., 2012) ή για τη διαχείριση 

των σχέσεων τους με τους πελάτες τους (Michaelidou et al., 2011). Ακόμη, τα 

χρησιμοποιούν στον τομέα του marketing για την προβολή προϊόντων ή υπηρεσιών (Li 

και Du, 2011; Rui et al., 2010; Trusov et al., 2009) ή για την πώληση των προϊόντων και 

των υπηρεσιών μέσω του social commerce (Stephen και Toubia, 2010), επιτυγχάνοντας 

τη συνεργασία και τη συν-δημιουργία με τους πελάτες και τους καταναλωτές (Haefliger 

et al., 2011; Wagner και Majchrzak, 2007), με ένα τυπικό παράδειγμα χρήσης 

εξωτερικού social media να αποτελεί η χρήση της Facebook για viral marketing (Schulze 

et al., 2014). Τέλος, σημειώνεται ότι τα social media αυξάνουν την ικανότητα των 

επιχειρήσεων ως προς την εύρεση ιδεών και τη δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών 

βάσει των εξωτερικών παραγόντων (Kiron et al., 2012). 

2.2 Επιλεγμένες πλατφόρμες για το χώρο της μόδας στο πλαίσιο των 

social media 

Η σπουδαιότητα του fashion branding στα social media αποκτά όλο και 

περισσότερη προβολή στα κοινωνικά δίκτυα. Παρά το πλήθος των πλατφορμών social 

media που οι εταιρίες μόδας θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν, στην παρούσα μελέτη 

επιλέχθηκαν οι πλατφόρμες των Instagram και Facebook ως οι καταλληλότερες για την 

εκδήλωση της παρουσίας των εταιριών μόδας στο πλαίσιο των social media για 

ποικίλους λόγους. 

Αρχικά, όσον αφορά την Instagram, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ως προς την 

απόδοση των εταιριών μόδας και των υπόλοιπων brands στην πλατφόρμα. Οι 

λογαριασμοί μόδας λαμβάνουν τρεις φορές περισσότερη αλληλεπίδραση, τρεις φορές 
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περισσότερους ακόλουθους, και σημείωσαν αύξηση ακόλουθων τρεις φορές 

περισσότερο από άλλα brands στο πρώτο εξάμηνο του 2016 (Ιανουάριος - Ιούνιος 2016). 

Πρέπει να σημειωθεί επίσης, ότι οι πέντε από τους δέκα κορυφαίους λογαριασμούς στην 

Instagram ως προς το μέγεθος του κοινού σημειώνοντας το υψηλότερο engagement ήταν 

εταιρίες μόδας (Socialbakers, 2015). 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις εκδόσεις των  The Guardian και The New York 

Times, είναι πλέον τα social media που καθορίζουν τη μόδα, με την Instagram να 

διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο (Cartner-Morley, 2015; Friedman, 2015),  

σημειώνοντας αξιοσημείωτες δημοσιεύσεις και κοινοποιήσεις ως προς το χώρο της 

μόδας (Hu et al., 2014). Τέλος, οι marketers στο χώρο της μόδας επιλέγουν επίσης από 

την πληθώρα των social media την Facebook, ως εργαλείο επιχειρηματικότητας για τις 

εταιρίες μόδας, με πολλούς οίκους μόδας να δημιουργούν τους δικούς τους 

λογαριασμούς ή να δημοσιεύουν τη δουλειά τους στην Facebook, χαρακτηρίζοντας την 

ως το κορυφαίο κοινωνικό μέσο δικτύωσης στον κόσμο (Kim και Ko, 2012). 

2.2.1 Facebook 

H Facebook με τους 1.6 δισεκατομμύρια χρήστες δεν είναι άδικα το κορυφαίο 

κοινωνικό μέσο δικτύωσης στον κόσμο (Koskinen, 2016), με το 64 % αυτών να την 

επισκέπτονται καθημερινά, από τη στιγμή που συστάθηκε το 2005.  

Ως προς τον επιχειρηματικό κόσμο, η Facebook "δουλεύει" για κάθε είδους 

επιχείρηση. Οι σελίδες Facebook επιτρέπουν στις εταιρίες να αλληλεπιδρούν, να 

επικοινωνούν, και να δεσμεύονται με τους εν δυνάμει πελάτες, με το πλεονέκτημα ότι η 

δημιουργία μιας σελίδας Facebook είναι δωρεάν παρέχοντας στις επιχειρήσεις ποικίλες 

δυνατότητες.  

Πιο συγκεκριμένα, η Facebook παρέχει στις επιχειρήσεις πέντε δυνατότητες ώστε 

να τη χρησιμοποιήσουν για σκοπούς μάρκετινγκ:  

1. Διαφημίσεις στην Facebook 

2. Δημιουργία σελίδων των εταιριών στην Facebook  

3. Ενσωμάτωση άλλων social media 

4. Ανάπτυξη εφαρμογών στην Facebook 

5. Προωθητικές Ενέργειες (ενσωματωμένες διαφημίσεις στο χρονολόγιο των 

χρηστών) (Facebook Help Center, Ανάκτηση 2016) 
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Επιπρόσθετα, η πλατφόρμα παρέχει την ευκολία μεταφόρτωσης περιεχομένου 

ασχέτως από το τερματικό που χρησιμοποιείται ως συσκευή. Για έναν πελάτη είναι 

περισσότερο προσβάσιμη και αξιόπιστη από ένα παραδοσιακό ιστολόγιο και του 

επιτρέπει ακόμη να επικοινωνεί άμεσα με την εταιρία μέσω μηνυμάτων. Με αυτόν τον 

τρόπο, παρέχεται ο υψηλότερος βαθμός πιθανοτήτων να επιτευχθεί το επιθυμητό 

engagement από την άμεση αλληλεπίδραση με τους καταναλωτές μέσω της συνομιλίας 

(Cvijikj και Michahelles, 2013). Επίσης, οι χρήστες μπορούν να αξιολογήσουν τη σελίδα 

μιας εταιρίας στην Facebook ως προς τα προϊόντα της, να κοινοποιήσουν φωτογραφίες 

και βίντεο, να σχολιάσουν ή να την προτείνουν στους "φίλους" τους (Rouhiainen, 2016). 

Υπό τη μορφή ενός χρονολογίου, οι επιχειρήσεις δημιουργούν τη δική τους 

σελίδα, την οποία οι χρήστες μπορούν να ακολουθήσουν και να κάνουν like. Με αυτόν 

τον τρόπο, οι φίλοι ενός χρήστη μπορούν να δουν στον προσωπικό τους λογαριασμό τη 

σελίδα την οποία ακολουθεί ο χρήστης, δημιουργώντας έτσι μια ροή ενημερώσεων 

πληροφορώντας τους υπόλοιπους στο δίκτυο λόγω του μοτίβου φιλίας. H Facebook είναι 

μια πλατφόρμα που υποστηρίζει το διαφημιστικό περιεχόμενο επί πιστώσει διαφημίσεων 

υπό τη μορφή ροής προωθημένων ενημερώσεων, προωθητικών διαφημίσεων, και την 

προβολή των προτεινόμενων σελίδων, με όλες αυτές τις μορφές να μπορούν να 

απευθυνθούν σε ένα συγκεκριμένο κοινό χρηστών και ενδιαφερόντων (Facebook Help 

Center, Ανάκτηση 2016). 

Επιπλέον, ανάμεσα στα χαρακτηριστικά της Facebook fan page είναι το κουμπί 

προτροπής, το οποίο ενσωματώθηκε το 2014, δίνοντας την ευκαιρία στους διαχειριστές 

να ορίσουν τους επιχειρηματικούς στόχους που επιθυμούν, μεταξύ των επιλογών: 

Αγόρασε Τώρα, Εγγραφή, Κάνε Κράτηση, Επικοινωνία, Χρήση Εφαρμογής, Παίξε το 

Παιχνίδι, και Παρακολούθηση Βίντεο, τοποθετώντας αυτό το κουμπί στο πλαίσιο του 

εξωφύλλου της σελίδας (Howen, 2015). Ακόμη, είναι διαθέσιμη η προσθήκη βασικών 

πληροφοριών για τη σελίδα, το ωράριο λειτουργίας, και των υπηρεσιών που προσφέρει η 

επιχείρηση (Facebook Help Center, Ανάκτηση 2016). 

Επιπρόσθετα, υπάρχει διαθέσιμη η επιλογή διαχείρισης της δομής της σελίδας 

μέσω της τοποθέτησης των θεματικών ενοτήτων με τη σειρά που επιθυμούν οι 

διαχειριστές να εμφανίζονται αυτές, την επιλογή των προγραμματισμένων δημοσιεύσεων 

ως προς την ημέρα και την ώρα (Howen, 2015), και την προσθήκη τοποθεσίας και βίντεο 

(Dougherty, 2016). 
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Εικόνα 2-1: Πρότυπο διαχείρισης της δομής της fan page Facebook 

Πηγή: Howen (2015) 

Οι διαχειριστές, επίσης έχουν τη δυνατότητα προσθήκης ποικίλων εφαρμογών 

στη σελίδα τους μεταξύ αυτών είναι η εφαρμογή δημιουργίας εκδήλωσης και η 

ενσωμάτωση εφαρμογών άλλων social media όπως της Instagram και της Twitter. 

Επιπλέον, είναι διαθέσιμη η δημιουργία εφαρμογών από τις επιχειρήσεις όπως είναι οι 

εφαρμογές διαγωνισμών. Παρόλα αυτά, η επιχείρηση θα πρέπει να είναι γνώστης για 

τους επιμέρους όρους αυτού του είδους ενσωμάτωσης που διαθέτει η Facebook. Τέλος, 

έχει εισάγει και την εφαρμογή ζωντανής μετάδοσης βίντεο με τους χρήστες να μπορούν 

να αλληλεπιδράσουν σχολιάζοντας, συντονίζοντας τους με αυτόν τον τρόπο σε 

πραγματικό χρόνο. Άλλα χαρακτηριστικά της αποτελούν η εφαρμογή κριτικής, σε 

εμφανές σημείο στο χρονολόγιο της σελίδας, στόχος του οποίου είναι η βαθμολόγηση 

αυτής με αστέρια, όπως και η δυνατότητα σχολιασμού αυτής, η εξυπηρέτηση πελατών 

μέσω της οποίας οι χρήστες μπορούν να επικοινωνήσουν με την εταιρία, και το RSS 

Feed Apps το οποίο μπορεί να φέρει στην σελίδα τα RSS feed των δημοσιεύσεων του 

ιστολογίου (Social media examiner, 2015). 

2.2.1.1 Εργαλεία της Facebook για τις επιχειρήσεις 

Η Facebook διαθέτει τα εργαλεία Facebook Insights και Facebook Graph API, 

που αποτελούν εργαλεία ανάλυσης των δεδομένων των fan pages και των στοιχείων της 
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εταιρίας ως προς την πορεία της σελίδας της στην Facebook (Facebook for developers, 

2012). 

Το Facebook Insights είναι ένα εργαλείο που παρέχεται στους διαχειριστές των 

Facebook brand pages με στόχο τον υψηλού επιπέδου έλεγχο των δραστηριοτήτων της 

σελίδας. Παρέχει συγκεντρωτικές πληροφορίες για τους χρήστες, όπως δημογραφικά 

στοιχεία (γένος, ηλικία, γλώσσα, κ.ά.) τον αριθμό των fans, λεπτομέρειες ως προς την 

αλληλεπίδραση στη σελίδα σχετικά με την κατανάλωση (πχ. κοινοποίηση από τους 

χρήστες), και τη δημιουργία περιεχομένου. Το Facebook Insights επιτρέπει την ανάλυση 

των χαρακτηριστικών του στοχευόμενου κοινού μέσω των δεδομένων που συλλέγονται. 

Ενώ τα δημογραφικά δεδομένα είναι χρήσιμα (καθώς δεν μπορούν να ανακτηθούν από 

κάποια άλλη πηγή), η αλληλεπίδραση των δεδομένων που παρέχεται από το Facebook 

Insights ίσως είναι ανακριβής. Για παράδειγμα, ο αριθμός των θεάσεων μιας 

δημοσίευσης ορίζεται ως ο αριθμός των φορών που οι χρήστες την είδαν, παρόλα αυτά, 

αυτό μπορεί να καταμετρηθεί ως τις φορές που εμφανίστηκε στο λογαριασμό ενός 

χρήστη ωστόσο δεν είναι γνωστό εάν ο χρήστης το είδε ή το διάβασε. Επιπλέον, οι 

διαχειριστές θα πρέπει να γνωρίζουν τις ενημερώσεις των χαρακτηριστικών του 

Facebook Insights που ορίζονται από την Facebook, διότι μια αλλαγή πολιτικής θα 

μπορούσε να σημάνει ότι μια μετρική η οποία θεωρείται σημαντική από την εταιρία ίσως 

δεν θα είναι διαθέσιμη στο μέλλον. Τέλος, τα δεδομένα της Facebook έχουν εμφανίσει 

κενά και λάθη που είναι ορατά στο Facebook Insights. Παρόλα αυτά, πολλές αδυναμίες 

του εργαλείου Facebook Insights μπορούν να περιοριστούν από τη χρήση του Facebook 

Graph API (Facebook for developers, 2012). 

Το Facebook Graph API παρέχει πρόσβαση στα δεδομένα αλληλεπίδρασης μέσω 

μιας φόρμας παρουσίασης των αντικειμένων στο κοινωνικό γράφημα της σελίδας της 

Facebook (χρήστες, σελίδες, κ.ά.) και τις συνδέσεις μεταξύ τους. Τα δεδομένα μπορούν 

να μεταφραστούν ως αντικείμενα της σελίδας που περιλαμβάνουν συνδέσεις 

περιεχομένου όπως δημοσιεύσεις, φωτογραφίες, κ.ά.. Η σύνδεση της ροής παρουσιάζει 

μια λίστα όλων των αντικειμένων των δημοσιεύσεων που κοινοποιούνται στη σελίδα με 

τις παρακάτω σχετικές πληροφορίες: (1) περιεχόμενο δημοσίευσης, (2) είδος πολυμέσου 

της δημοσίευσης, (3) χρήστης που δημοσιεύει, (4) likes, (5) σχόλια, (6) εφαρμογή που 

χρησιμοποιήθηκε για τη δημοσίευση, (7) χρόνος δημιουργίας, (8) χρόνος ή διάρκεια 

αλληλεπίδρασης. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να συγκεντρωθούν για τις δημοσιεύσεις 
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της σελίδας της εταιρίας αλλά και για τους ανταγωνιστές αυτής (Facebook for 

developers, 2012). 

Επιπρόσθετα, με τη δυνατότητα εξαγωγής των διαθέσιμων δεδομένων θα πρέπει 

να σημειωθεί ότι η Facebook έχει πρόσφατα προσφέρει τη δυνατότητα πρόσβασης των 

δεδομένων του Insights χρησιμοποιώντας το Facebook Graph API, με τα προνόμια του 

διαχειριστή. Για τις εταιρίες που διαθέτουν σελίδες, προσφέρει τη δυνατότητα 

αυτοματοποιημένης ενσωμάτωσης των δεδομένων και από τις δυο πηγές για τη σελίδα 

τους. Τέλος, για την εξασφάλιση της ακρίβειας, προτείνεται η συλλογή δεδομένων σε 

καθημερινή βάση, ώστε να εξασφαλιστεί η ανεξαρτησία από τις πιθανές αλλαγές 

πολιτικής της Facebook (Facebook for developers, 2012). 

2.2.2 Instagram 

Η Instagram ήταν το πρώτο μεγάλο κανάλι social media που ήταν προσβάσιμο 

μόνο μέσω των κινητών τηλεφώνων, με τους χρήστες να καταμετρώνται στα 600 

εκατομμύρια με τον αριθμό αυτών να αυξάνεται συνεχώς, με τα 100 εκατομμύρια να 

δημιούργησαν λογαριασμό τους τελευταίους έξι μήνες (Instagram Blog, 2015).  Από τη 

στιγμή που δημοσιεύθηκε το 2010, και εκποιήθηκε από την Facebook το 2012 (Rouse, 

2012), μεταφορτώθηκαν πάνω από 30 δισεκατομμύρια φωτογραφίες και βίντεο, με κατά 

μέσο όρο να δημοσιεύονται καθημερινά 70 εκατομμύρια στοιχεία περιεχομένου. 

Επομένως, αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο παρουσίασης της δουλειάς μιας 

εταιρίας και ιδιαίτερα εταιριών που δραστηριοποιούνται στο χώρο της μόδας, της 

διακόσμησης, του πολιτισμού, του τουρισμού, της εκγύμνασης, της 

αυτοκινητοβιομηχανίας, της εστίασης, και του σπιτιού (Rouhiainen, 2016). 

Τα στοιχεία δείχνουν ότι στην Instagram κυριαρχούν οι νεότερες ηλικίες. Μέσω 

της Instagram, οι επιχειρήσεις μπορούν να προσεγγίσουν ανθρώπους ηλικιών 15-35, 

αφού το 73 % των χρηστών της Instagram είναι μέσα σε αυτά τα ηλικιακά όρια 

(Cameron-Kitchen και Ivanescu, 2016). Το social engagement στην Instagram είναι το 

υψηλότερο ανάμεσα στα social media, με το επίπεδο του engagement να μπορεί να 

μετρηθεί καταμετρώντας τις αλληλεπιδράσεις (likes, σχόλια, κοινοποιήσεις) των 

χρηστών με τα brands ως ποσοστό των fans των brands ή των ακόλουθων. Τέλος, η 

Instagram σημείωσε δείκτη engagement ανά ακόλουθο της τάξης του 2.261 %, 

δεσμεύοντας τους χρήστες κατά δέκα φορές περισσότερο από την Facebook, όπου ο 

δείκτης engagement ήταν μόνο 0.216 % για το 2015 (Elliot, 2015). 
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Πιο αναλυτικά, η Instagram είναι μια online πλατφόρμα διαμοιρασμού 

φωτογραφιών που επιτρέπει στους χρήστες να μεταφορτώσουν, να επεξεργαστούν, και 

να κοινοποιήσουν περιεχόμενο άλλων χρηστών. Το 2013, η Instagram πρόσθεσε τη 

δυνατότητα μεταφόρτωσης και σύντομων βίντεο. Οι λογαριασμοί των εταιριών είναι 

αναγκαστικά δημόσιοι ως προς την προβολή τους στο κοινό της Instagram, με την ίδια 

πολιτική που ισχύει και για τους ιδιωτικούς λογαριασμούς (Instagram Blog, Ανάκτηση 

2016). 

Το περιεχόμενο που μεταφορτώνεται κοινοποιείται με χρονολογική σειρά με τη 

δυνατότητα προσθήκης τοποθεσίας, καθώς επίσης και κοινοποίησης του και σε άλλες 

πλατφόρμες όπως τις Flickr, Facebook, Twitter (Instagram Blog, Ανάκτηση 2016). 

Η Instagram παρέχει ένα σημαντικό εργαλείο στις εταιρίες αναφορικά με τη 

στόχευση ενός συγκεκριμένου κοινού, τα Instagram Hashtags (#). Χρησιμοποιώντας τα 

Instagram Hashtags οι εταιρίες επωφελούνται καθώς μπορούν να βρουν νέο κοινό και να 

αυξήσουν τους ακόλουθους τους, παρόλα αυτά το περιεχόμενο αυτών πρέπει να είναι 

σχετικό με τη δημοσίευση ώστε να κερδίσουν υψηλή δημοτικότητα (Cameron-Kitchen 

και Ivanescu, 2016).  

Επιπρόσθετα, η χρήση των hashtags (#) και του σήματος αναφοράς (@) 

προσφέρουν τη δυνατότητα δημιουργίας κοινοτήτων διευκολύνοντας την επικοινωνία 

και τη δημιουργία μοτίβου φιλίας των brands με τους χρήστες. Τέλος, η Instagram, 

παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας προωθητικού περιεχομένου από την πλευρά των 

εταιριών, επιτρέποντας το εμπορικό περιεχόμενο των πληρωμένων διαφημίσεων να 

εμφανίζεται στη ροή ενημερώσεων των ιδιωτικών λογαριασμών (Instagram Blog, 

Ανάκτηση 2016). 

Μεταξύ των άλλων χαρακτηριστικών της Instagram συμπεριλαμβάνονται η 

ύπαρξη ενεργών συνδέσμων της εταιρίας, κάτι που μέχρι το 2015 δεν ίσχυε, η 

δημιουργία εφαρμογών σύμφωνα πάντα με την πολιτική της Instagram (Instagram 

developers, 2013), και η δυνατότητα του ζουμ κάτι που δεν γινόταν μέχρι τον Αύγουστο 

του 2016 (Instagram, Ανάκτηση 2016). 

Ακόμη, εισήγαγε τη δυνατότητα αποθήκευσης δημοσιεύσεων μέσω ενός 

εικονιδίου αποθήκευσης, με το οποίο οι χρήστες μπορούν να αποθηκεύουν προϊόντα τα 

οποία τους άρεσαν ή μια αξιομνημόνευτη διαφήμιση που τους ενδιαφέρει, καθώς επίσης 

και τη δημιουργία ιστοριών από τις εταιρίες, διαθέσιμες για 24 ώρες, με ισχύ από τον 

Αύγουστο του 2016 (Instagram, Ανάκτηση 2016). 
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Στα επόμενα σχέδια της Instagram, είναι η διαθεσιμότητα των insights (παροχή 

δεδομένων), καθώς και η εισαγωγή διαφημίσεων ως μέρος των ιστοριών, δίνοντας στις 

επιχειρήσεις την ευκαιρία να δουν την απήχηση και τις εντυπώσεις των χρηστών μέσω 

του επιχειρηματικού εργαλείου Instagram Business Tool. Με αυτόν τον τρόπο οι εταιρίες 

θα μπορούν να μάθουν να δημιουργούν πιο σχετικό περιεχόμενο αυξάνοντας την 

επιρροή τους στο κοινό (Instagram Blog, Ανάκτηση 2016). 

2.2.2.1 Εργαλείο της Instagram για τις επιχειρήσεις 

Ως εργαλείο ανάλυσης δεδομένων η Instagram διαθέτει το Instagram Business 

Tool. Αυτό το εργαλείο παρέχει στατιστικά στοιχεία για τις επιχειρήσεις, τα οποία 

παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το ποιοι είναι οι ακόλουθοι, πότε συνδέονται, 

πληροφορίες σχετικά με το φύλο, την ηλικία και την τοποθεσία, στατιστικά στοιχεία για 

συγκεκριμένες δημοσιεύσεις και τις ιστορίες που δημιουργούν μέσω των οποίων 

καταλαβαίνουν πώς αποδίδουν και πώς αλληλεπιδρούν οι χρήστες με αυτά.  

Πιο συγκεκριμένα, τα στατιστικά στοιχεία που είναι διαθέσιμα για τις 

δημοσιεύσεις και τις ιστορίες είναι τα παρακάτω: 

 Εμφανίσεις: Πόσες φορές προβλήθηκε συνολικά η δημοσίευση ή η ιστορία 

 Απήχηση: Ο αριθμός των μοναδικών λογαριασμών που είδαν τη δημοσίευση ή 

την ιστορία 

 Κλικ στο ιστολόγιο: Ο αριθμός των λογαριασμών που πάτησαν το σύνδεσμο για 

το ιστολόγιο στο εταιρικό προφίλ της εταιρίας 

 Δραστηριότητα ακόλουθων: Οι ώρες της ημέρας κατά μέσο όρο που οι 

ακόλουθοί είναι στην Instagram κατά τη διάρκεια μιας τυπικής ημέρας 

 Αλληλεπίδραση: Ο συνολικός αριθμός των μοναδικών λογαριασμών Instagram 

που δήλωσαν ότι τους αρέσει ή έκαναν ένα σχόλιο στη δημοσίευση (Facebook 

Business, Ανάκτηση 2016) 

Τα στατιστικά στοιχεία που είναι διαθέσιμα ειδικά για τις ιστορίες είναι τα 

παρακάτω: 

 Απαντήσεις: Ο αριθμός των μηνυμάτων που έστειλαν οι χρήστες μέσω της 

επιλογής "Στείλτε μήνυμα στην ιστορία σας" 

 Αποχωρήσεις: Ο αριθμός των χρηστών που άφησαν την ιστορία και προχώρησαν 

στην ιστορία κάποιου άλλου ή επέστρεψαν στη ροή τους (Facebook Business, 

Ανάκτηση 2016) 
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Η κάθε επιχείρηση μπορεί να αποδίδει αξία σε διαφορετικά στατιστικά στοιχεία, 

επομένως εξαρτάται από την επιχείρησή και τους στόχους που θέτει η κάθε μία στην 

Instagram. Για παράδειγμα, ορισμένες επιχειρήσεις μπορεί να ενδιαφέρονται να μάθουν 

περισσότερα για το κοινό τους. Αν μια επιχείρηση διαπιστώσει ότι η πλειοψηφία των 

ακόλουθών της είναι μεταξύ 25 και 34 ετών, μπορεί να επικεντρωθεί στη δημιουργία 

περιεχομένου ειδικά για το κοινό αυτό ή μπορεί να δοκιμάσει διαφορετικές δημιουργικές 

δομές για να δει αν μπορεί να αυξήσει τον αριθμό των ακόλουθων της σε ηλικίες μεταξύ 

των 35 και 44 ετών (Facebook Business, Ανάκτηση 2016). 

2.3 Ο χώρος της μόδας και τα social media  

Στο παρελθόν, η βιομηχανία της μόδας κοινώς οριζόταν ως μια μικρή 

υποκατηγορία της βιομηχανίας του υφάσματος, ενώ παλιότερα απλά συνδεόταν με τον 

όρο haute couture ή την αφρόκρεμα των στοιχείων του σχεδίου μόδας (Pratt et al., 2012). 

Ο όρος haute couture μεταφράζεται ως “ραφή ανώτερης τάξης/κλάσης”, το οποίο 

σηματοδοτεί την υψηλή ποιότητα, και την παραμετροποίηση/εξατομίκευση της 

δημιουργίας του ρούχου ορίζοντας τη μοναδικότητα και τον τρόπο ζωής (Solomon και 

Rabolt, 2009). Παρά την εξατομίκευση για την οποία προορίζονται οι μάρκες που 

αντιπροσωπεύουν αυτό το κομμάτι της βιομηχανίας της μόδας, δεν κατάφεραν να 

μείνουν ανεπηρέαστες από τη ραγδαία ανάπτυξη και αυξανόμενη χρήση των social 

media ως εργαλείο μάρκετινγκ μολονότι άργησαν να προβούν στη χρήση τους. 

Σύμφωνα με τον Scott (2013), τα social media παρέχουν τον τρόπο με τον οποίο 

οι άνθρωποι μοιράζονται γνώσεις, περιεχόμενο, σκέψεις, και δημιουργούν σχέσεις, με 

κάθε χρήστη να είναι σε θέση για τις παραπάνω δράσεις. 

Με στόχο να χτίσουν και να διατηρήσουν σχέσεις τόσο με τους χρήστες που 

δείχνουν ενδιαφέρον για το brand όσο και με τους πελάτες τους, οι εταιρίες έχουν προβεί 

σε δημιουργία επίσημων λογαριασμών στα κοινωνικά μέσα μέσω των οποίων 

αλληλεπιδρούν με τους χρήστες. Έρευνα από το Dartmouth Center για το Marketing 

Research το 2015, έδειξε ότι το 98 % των εταιριών που βρίσκονταν στη λίστα  Fortune 

500 έχουν ενσωματώσει τα social media στο στρατηγικό σχέδιο μάρκετινγκ με μόνο 9 

από αυτές να μην έχουν εισέλθει στο ψηφιακό κόσμο ακόμη (Barnes et al., 2015). 

Παρόλα αυτά, οι προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι εταιρίες αυτές δεν είναι 

λίγες, καθώς θα πρέπει να ανανεώνουν συνεχώς το περιεχόμενο τους, προκαλώντας το 

ενδιαφέρον των χρηστών. Στόχος τους είναι να διατηρηθούν στην κορυφή ξεχωρίζοντας 
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ανάμεσα σε εκατομμύρια δημοσιεύσεις αυξάνοντας την επιρροή τους πάνω στους 

χρήστες και ενδυναμώνοντας τη σχέση του brand με τους χρήστες. 

Ωστόσο, από την άλλη πλευρά τα social media παρέχουν στα brands το 

πλεονέκτημα, ότι οι χρήστες δεν είναι ανενεργοί και αρκετές φορές δρουν για 

λογαριασμό της εταιρίας. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται μέσω των 

διάφορων καναλιών για τις εκδηλώσεις, τα νέα, και τις νέες κυκλοφορίες των brands 

μέσω των επίσημων λογαριασμών τους. Με τη σειρά τους, τα brands ενθαρρύνουν τους 

χρήστες να μοιράζονται τις δημοσιεύσεις τους, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, βίντεο, 

πληροφοριών ή και κριτικών ώστε να πετύχουν όσο το δυνατόν υψηλότερη απήχηση, 

μετατρέποντας τους χρήστες σε συνηγόρους/ευαγγελιστές μέσω του e-wom (electronic-

word of mouth) στοχεύοντας σε όσο το δυνατόν υψηλότερο engagement (Mohr, 2013). 

2.3.1 Ιδιαιτερότητες της μόδας και εμπλεκόμενες οντότητες 

Η σύνταξη της βιβλιογραφικής επισκόπησης ως προς τη συνέργια των social 

media και των οντοτήτων της μόδας, έγινε έπειτα από έρευνα και μελέτη άρθρων μέσω 

των εργαλείων: google scholar, science direct, και scopus, χρησιμοποιώντας τις λέξεις-

κλειδιά: social media, social media marketing, fashion brands, performance marketing, 

measurement for social media, social media analytics, facebook, και instagram. 

Ο Πίνακας 2-1, παρουσιάζει συγκεντρωτικά την βιβλιογραφική επισκόπηση 

έπειτα από μελέτη των άρθρων που συλλέχθηκαν βάσει της σχετικότητας τους με το υπό 

μελέτη θέμα της εργασίας, ενώ παρακάτω ακολουθεί η ανάλυση του. 

Πίνακας 2-1: Βιβλιογραφική επισκόπηση της βιομηχανίας της μόδας ως προς τα 

social media 

Συγγραφείς Στόχος και ευρήματα Μεθοδολογία 

έρευνας 

Stephenson, 

L. (2009) 

Εξέταση της σχέσης των οίκων μόδας, των σχεδιαστών, 

και των εμπόρων με τα social media και τη σχέση τους 

με τις κοινότητες των καταναλωτών στο πλαίσιο των 

social media, προωθώντας τη δράση τους 

Δευτερογενής 
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Συγγραφείς Στόχος και ευρήματα Μεθοδολογία 

έρευνας 

Wright, R. L. 

(2009) 

Σχεδιασμός στρατηγικού μάρκετινγκ των 

εταιριών μόδας στα social media 

συμπεριλαμβάνοντας: ανάπτυξη κοινοτήτων, 

δημιουργία δικών τους κοινωνικών δικτύων, 

δημιουργία εφαρμογών διασυνδεδεμένων με τα 

social media, ανάδειξη των fashion bloggers, και 

το παραγόμενο περιεχόμενο από τους χρήστες 

Δευτερογενής 

Apparel magazine 

(2010) 

Ανάδειξη της σπουδαιότητας της χρήσης των 

social media από τις επιχειρήσεις προτείνοντας 

ένα σχέδιο τεσσάρων βημάτων: ορισμός και 

καθορισμός στόχων, ιεράρχηση δράσεων, 

έλεγχος αποτελεσμάτων, και σχεδιασμός 

αντιμετώπισης τυχόν αδυναμιών 

Πρωτογενής 

Bourne, L. (2010) Καταγραφή των δράσεων των εταιριών μόδας 

και των σχεδιαστών μέσω των social media με 

στόχο την αύξηση των fans, της προβολής, του 

brand awareness, και των πωλήσεων 

Δευτερογενής 

 

Noricks, C. (2010) Ανάδειξη της επιρροής και της ισχύος των 

κοινοτήτων στα social media, της αύξηση της 

αφοσίωσης στις φίρμες, και της αύξηση των 

πωλήσεων 

Δευτερογενής 

Ziv, Y. (2010) Ανάλυση της μετάβασης της βιομηχανίας της 

μόδας στη ψηφιακή εποχή, χρησιμοποιώντας τη 

για την αύξηση της αποδοτικότητας, της 

ανάλυσης δεδομένων, και την αξιολόγηση 

Δευτερογενής 

Uzunoğlu, E. και 

Kip, S. M. (2014) 

Μελέτη του βαθμού επιρροής και engagement 

των bloggers στους χρήστες, καταγράφοντας τα 

κριτήρια επιλογής των bloggers από τις εταιρίες 

με στόχο την αύξηση της επιρροής των brands 

στις online κοινότητες 

Πρωτογενής 
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Συγγραφείς Στόχος και ευρήματα Μεθοδολογία 

έρευνας 

Ananda, A., 

Hernández-

García, Á. και 

Lamberti, L. 

(2015) 

Καθορισμός των στρατηγικών δράσεων του 

social media marketing και προσδιορισμός της 

βάσης για τη μέτρηση της απόδοσης των social 

media, ιδιαίτερα ως προς τις εταιρίες μόδας 

πολυτέλειας. Συνθέτοντας ένα θεωρητικό 

υπόδειγμα και εφαρμόζοντας το για τις Gucci 

και The Bridge (Il Ponte Pelletteria), αφού 

ταξινομήθηκαν οι δράσεις των εταιριών ως προς 

τις πλατφόρμες Facebook και Twitter, 

αναδείχθηκε ότι οι εταιρίες  στόχευαν άμεσα 

στην προώθηση και τις πωλήσεις, 

χρησιμοποιώντας διαφορετική προσέγγιση 

σχετικά με τις δράσεις τους στις δύο πλατφόρμες 

Πρωτογενής 

Bradic, L. (2015) Ανάδειξη της επιρροής των διασήμων ως προς 

τους χρήστες social media και της 

σπουδαιότητας της επιλογής του 

καταλληλότερου από το brand με στόχο την 

αύξηση των fans και των πωλήσεων 

Δευτερογενής 

DiMauro, V. 

(2015) 

Εξέταση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα 

social media στις εταιρίες μόδας και της 

ανάπτυξης σχέσεων με τους καταναλωτές 

Δευτερογενής 

Ko, E., Phau, I. 

και Aiello, G. 

(2016) 

Βιβλιογραφική επισκόπηση έντεκα άρθρων 

ταξινομημένων σε τέσσερις κατηγορίες: social 

media και ψηφιακό μάρκετινγκ, στοιχεία των 

brands και δημιουργία αξίας, εμπορία ειδών 

πολυτέλειας, και εμπειρία καταναλωτών ειδών 

πολυτελείας, με στόχο την ανάδειξη νέων 

προσεγγίσεων, θεωριών, και πρακτικών ως προς 

την παγκόσμια βιομηχανία ειδών πολυτέλειας 

Πρωτογενής 
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Οι μεγάλοι οίκοι μόδας, οι σχεδιαστές, οι στυλίστες, οι έμποροι, οι fashion 

bloggers, οι vloggers, οι επηρεαστές μόδας (fashion influencers), οι ειδικοί και 

σύμβουλοι μόδας, και τα έντυπα περιοδικά μόδας σε μια προσπάθεια να διαμορφώσουν 

την προσωπικότητα των brand τους παγκοσμίως προβαίνουν σε tweeting, blogging και 

ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο των προφίλ τους με συχνό ρυθμό σε κανάλια όπως της 

Facebook και της Instagram. 

Οι οίκοι μόδας, τα brands και οι έμποροι ουσιαστικά χρησιμοποιούν τα social 

media, με στόχο τη δημιουργία αυθεντικών σχέσεων με τους καταναλωτές. Σύμφωνα με 

τον Διευθύνων Σύμβουλο του Oscar de la Renta, τον Alex Bolen, οι πελάτες αισθάνονται 

σαν να είναι κομμάτι του brand, με το στοιχείο της αλληλεπίδρασης να ενισχύει αυτή τη 

σχέση (Stephenson, 2009). 

Με τα social media να παρέχουν στους σχεδιαστές τη δύναμη της δημοσίευσης 

των καινούργιων δημιουργιών και σχεδίων τους πετυχαίνουν μια διορατική παρουσίαση 

της αξιοπιστίας και του οράματος τους, ανάλογα με την αντίδραση του κοινού 

(Stephenson, 2009). Σύμφωνα με τον Ziv (2010) η βιομηχανία της μόδας έχει βαθιά της 

ρίζες της στις παραδοσιακές επιχειρηματικές πρακτικές. Η αξιοπιστία και η εξάρτηση 

σχεδόν όλων των πτυχών της βιομηχανίας της μόδας βασίζεται σε ανθρώπους και όχι σε 

μηχανές, οι οποίοι αποτελούν τα πάντα, από το σχέδιο μόδας έως το σχέδιο μάρκετινγκ 

και τη διαδικασία αγοράς. Ωστόσο πλέον, με τη χρήση των social media οι εταιρίες 

μόδας μπορούν να βασιστούν περισσότερο στη ψηφιακή τεχνολογία και τους χρήστες, οι 

οποίοι αποτελούν αναμφισβήτητα πλέον το πιο γρήγορο μέσο δημιουργίας των brand 

image και brand awareness των εταιριών (Apparel Magazine, 2010). 

Σύμφωνα με τον Wright (2009), η επίδραση που ασκούν οι εταιρίες μόδας και οι 

σχεδιαστές όπως οι Dolce & Gabanna, Burberry, Alexander McQueen, μαζί με τα πιο 

γνωστά περιοδικά όπως τα Vogue και Elle , οι αναγνωρισμένοι fashion bloggers όπως οι 

Gala Darling, Tavi,Scott Schuman, και η Garance Dore, πάνω στη βιομηχανία της μόδας 

είναι σημαντική. Επομένως, μπορεί κάποιος να συμπεράνει ότι το τοπίο της βιομηχανίας 

της μόδας πλέον έχει αλλάξει, λαμβάνοντας υπόψη το εδραιωμένο δίκτυο των 

ακόλουθων αυτών των οντοτήτων της μόδας καθώς και την επιρροή που έχουν στους 

χρήστες. 

Ο Bourne (2010) κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι οι πλατφόρμες των social media 

παρέχουν την ανέλιξη των στιλίστων, των bloggers, και των σχεδιαστών μέσω των 

οποίων πετυχαίνουν μια παγκόσμια απήχηση, με τα social media να αποτελούν πλέον τη 
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"μούσα" της μόδας. Τα social media μπορούν να θεωρηθούν ως μια βάση πάνω στην 

οποία δοκιμάζονται οι δυνατότητες των σχεδιαστών μόδας, όπως συνέβη με την Daria 

Shualy, η οποία λάνσαρε την ιστοσελίδα  "Sense of Fashion", με στόχο να βοηθήσει 

ανεξάρτητους σχεδιαστές να πουλήσουν τα σχέδια τους παρέχοντας τους αμεσότερη 

επικοινωνία με τους πελάτες και τους καταναλωτές (Bourne, 2010). Επιβεβαιώνοντας 

την άποψη του DiMauro (2015), ότι οι fashion bloggers και οι freelance στυλίστες 

θεωρούνται πλέον αναπόσπαστο κομμάτι του μάρκετινγκ ενός brand και των 

προωθητικών στρατηγικών του. 

Οι  Uzunoglu και Misci Kip (2014) υποστηρίζουν ότι οι bloggers από δημιουργοί 

περιεχομένου έχουν μετατραπεί σε ψηφιακούς επηρεαστές (digital influencers), με την 

ιδιότητα της άμεσης διασύνδεσης με τους χρήστες των social media, καθώς διαθέτουν 

μεγάλο κοινό ακόλουθων και κίνησης (traffic) στις προσωπικές τους ιστοσελίδες. 

Δεδομένου της ευρείας βάσης των ακόλουθων τους, έχουν την ευκαιρία να μεταφέρουν 

το κοινό τους στις αντίστοιχες κοινωνικές πλατφόρμες που επιθυμούν, όπως την 

Instagram, η οποία παραμένει η κύρια πλατφόρμα των εταιριών μόδας ώστε να 

διαδώσουν τις καμπάνιες των εταιριών μόδας που τους έχουν ανατεθεί.  

Εκτός από τους fashion bloggers, επίσης, οι εταιρίες εκμεταλλεύονται την 

επιρροή των vloggers, με τους οποίους συνεργάζονται ώστε να προωθήσουν τις μάρκες 

τους (Ko et al., 2016). Τέλος, η Bradic (2015), υποστηρίζει ότι στο σύνολο των 

επηρεαστών περιλαμβάνονται οι διάσημοι από χώρους όπως της ψυχαγωγίας, του 

αθλητισμού, κ.ά., οι οποίοι είναι σε θέση να εκτοξεύσουν τις πωλήσεις μιας μάρκας στην 

περίπτωση που οι καταναλωτές πιστέψουν ότι το προϊόν της μάρκας χρησιμοποιείται 

από τους ίδιους. 

Τέλος, αρκετές εταιρίες χρησιμοποιούν ειδικούς και συμβούλους δημοσίων 

σχέσεων, διαμορφώνοντας τις προωθήσεις του μάρκετινγκ της μόδας και διατηρώντας 

μια θετική εικόνα. Η στρατηγική που ακολουθούν περιλαμβάνει την ενασχόληση τους με 

τα μέσα, γνωστοποιήσεις στα μέσα του συνόλου του διαφημιστικού υλικού όπως 

φωτογραφίες και υλικό πίσω από τον φακό, προγραμματισμένες συναντήσεις με την 

ομάδα, πίστωση προώθησης από διάσημους, εκδηλώσεις μόδας-οι οποίες περιλαμβάνουν 

πληροφορίες σχετικά με τα runway shows και την εβδομάδα μόδας-, και τους στόχους 

των πωλήσεων. Οι πλατφόρμες των κοινωνικών δικτύων εξυπηρετούν ακόμη και ως ένα 

άμεσο μέσο ακόμη και για την κάλυψη των νέων σχετικά με τη μόδα, μεταπηδώντας στα 
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ψηφιακά περιοδικά, και την παρουσία τους στα social media δημιουργώντας νέα 

δεδομένα και πτυχές στο τοπίο της βιομηχανίας της μόδας (Noricks, 2010). 

Καταλήγοντας, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να ενισχύσουν τη φήμη 

μιας μάρκας και να αυξήσουν την αλληλεπίδραση με τους πελάτες με στόχο τη τόνωση 

της επιθυμίας τους για πρόθεση αγοράς (Ananda et al., 2015). 

 3 Μελέτες περίπτωσης 

Στην παρούσα ενότητα, ακολουθούν μελέτες περίπτωσης που έχουν εξεταστεί 

από τους ακαδημαϊκούς και τους ερευνητές. Οι μελετητές και οι ακαδημαϊκοί έχουν 

ερευνήσει κατά κύριο λόγο την εξέταση της βιομηχανίας της μόδας και των social media 

ως προς την πρόθεση αγοράς των χρηστών, την αύξηση της αξίας της μάρκας (brand 

equity), την ικανοποίηση των χρηστών, τη στρατηγική των brands μέσα στο πλαίσιο των 

social media, τη δημιουργία του brand image, τις δημόσιες σχέσεις στο τοπίο των social 

media, και τη δημιουργία των κοινοτήτων. Στον πίνακα 3-1, παρουσιάζεται 

συγκεντρωτικά μια σύνοψη των ευρημάτων των μελετών περίπτωσης που εξετάστηκαν, 

ενώ παρακάτω ακολουθεί η ανάλυση τους. 
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Πίνακας 3-1: Μελέτες περίπτωσης των εταιριών μόδας ως προς τα social media 

Άρθρο Συγγραφείς Πηγή-Έτος Brand Λέξεις-κλειδιά Πλατφόρμα Ευρήματα 

Social Media and 

Luxury Brand 

Management: The 

Case of Burberry 

Phan, M., 

Thomas, R. 

and Heine, 

K. 

Journal of 

Global 

Fashion 

Marketing, 

vol.2 (4), 

213-222, 

2011 

Burberry Social media; 

Luxury brand 

management; 

Burberry; Blogs; 

Forum 

Facebook; 

Twitter; 

YouTube  

Έρευνα δείγματος 1300 χρηστών social media: 

 15% διατηρεί συχνές σχέσεις με τη σελίδα της 

Burberry στην Facebook 

 έρχεται έβδομη ως προς τον ρυθμό χρήσης σε 

σχέση με άλλες εταιρίες μόδας 

 44% τη θεωρεί μια "σύγχρονη μάρκα" 

 75% δήλωσε πρόθεση αγοράς  

 στόχος το F-commerce, πωλήσεις μέσω της 

Facebook 

 μετασχηματισμός των καταναλωτών λόγω του 

engagement σε πρεσβευτές της εταιρίας 

Social Media 

Marketing in Italian 

Luxury Fashion 

 

 

 

 

Ananda, A. 

S., 

Hernandez-

García, Á. 

and 

Lamberti, 

L. 

5th Annual 

International 

Workshop on 

Luxury 

Retail, 2015 

Gucci Social media 

marketing; 

Marketing 

strategy; Social 

media actions; 

Fashion brand; 

Luxury fashion; 

Facebook; 

Twitter 

Δράσεις στην Facebook: 

 90.91 % είναι προσανατολισμένες στην 

προώθηση και την πώληση 

 39.48 % αφορά επερχόμενα προϊόντα 

 κοινοποίηση offline εκδηλώσεων και προώθηση 

του social shopping 

Δράσεις στην Twitter: 
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RENL  80.30 % είναι προσανατολισμένες στην 

προώθηση και την πώληση 

 επιθυμεί την online δέσμευση των opinion 

leaders, των επηρεαστών, και των διασήμων 

 προώθηση και προβολή των προϊόντων  μέσω των 

ζωντανών μεταδόσεων των επιδείξεων μόδας 

Αντιδράσεις των χρηστών ως προς τις δράσεις: 

 στην Facebook οι fans αντιδρούν κυρίως με likes, 

με τα περισσότερα να αναφέρονται στο social 

shopping  

 στην Twitter τα περισσότερα retweets 

αναφέρονται σε περιεχόμενο προώθησης 

προϊόντων και τα περισσότερα replies στη 

ζωντανή μετάδοση επιδείξεων μόδας 

Computer-Mediated 

Marketing 

Strategies: Social 

Media and Online 

Brand Communities 

Bowen, G. 

and Ozuem, 

W.  

Computer-

Mediated 

Marketing 

Strategies: 

Social Media 

and Online 

Burberry Κεφάλαιο βιβλίου Facebook; 

Twitter; 

YouΤube 

 εδραίωση των αλληλεπιδράσεων των χρηστών σε 

πραγματικό χρόνο 

 παροχή πολύτιμης ανατροφοδότησης σχετικά με 

τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες 

 υποστήριξη των brands από τις online κοινότητες 

 προώθηση του brand μέσω των Facebook, 
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Brand 

Communities. 

1st ed. Boca 

Raton, FL: 

Idea Group, 

U.S, 2015 

Twitter, YouTube, Instagram, και Google+  

 δημιουργία ιστολογίου: Artofthetrench.com 

The potential of 

social media for 

luxury brand 

management 

Jin, S. A. Marketing 

Intelligence 

& Planning, 

vol. 30 (7), 

687 - 699, 

2012 

Louis 

Vuitton   

Consumer 

behaviour; Social 

media; Social 

networking sites; 

Brand 

management; 

User-generated 

content; 

Facebook; Luxury 

brands; 

Functional 

theories of 

attitude 

Facebook Ερωτηματολόγιο δείγματος 143 χρηστών: 

 δυναμικές σχέσεις μεταξύ της αντίληψης των 

καταναλωτών ως προς την εκφραστική-αξία 

(value-expressive) και των κοινωνικών δράσεων 

των luxury brands 

 ικανοποίηση των χρηστών με τη σελίδα Facebook 

της Louis Vuitton 

 πρόθεση χρήσης των Facebook και Twitter για 

online αγορές 

 πρόθεση για έρευνα στο διαδίκτυο και αγορά 

offline (research online and purchase offline - 

ROPO) 
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Do social media 

marketing activities 

enhance customer 

equity? An empirical 

study of luxury 

fashion brand 

Kim, A. J. 

and  Ko, E. 

Journal of 

Business 

Research, 

vol.65 (10), 

1480–1486, 

2012 

Louis 

Vuitton  

Perceived social 

media marketing 

(SMM) activities; 

Value equity; 

Relationship 

equity; 

Brand equity; 

Customer equity; 

Purchase 

intention 

Facebook; 

Twitter 

 επίτευξη ψυχαγωγίας των χρηστών μέσω δωρεάν 

περιεχομένου, δραστηριότητας στο πλαίσιο των 

social media, και παραμετροποίησης της 

αναζήτησης πληροφοριών 

 η αλληλεπίδραση των χρηστών και των brands 

οδηγεί σε e-wom 

 οι δράσεις επικεντρώνονται σε περισσότερο 

ευδαιμονικές και εμπειρικές αξίες διαθέσιμες 

μέσω της έμμεσης εμπειρίας  

Measuring Metrics 

for Social Media 

Marketing Case: 

Marsaana 

Communications 

Yli-Pietilä, 

H. 

Bachelor 

Thesis, 2016 

Tommy 

Hilfiger 

Public relations; 

New media; 

Social media 

marketing; Brand 

equity; Metrics 

Facebook; 

Instagram; 

Blogs 

 ανάλυση της "ιογένειας" (virality) του social 

media μάρκετινγκ μιας εκστρατείας 

 καθορισμός επιτυχίας μιας διαφήμισης μέσω των 

κλικ, των likes, των θεάσεων, των 

κοινοποιήσεων, και των σχολίων 

 τα κλικ, τα likes, οι θεάσεις, οι κοινοποιήσεις, και 

τα σχόλια αποτελούν μετρικές για την ανάλυση 

του engagement. 

 το engagement ενδείκνυται για την αξιολόγηση 

των social media και των ιστολογίων 
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 η Tommy Hilfiger δεν δίνει περισσότερη 

βαρύτητα στην προβολή των social media που 

διαθέτει, καθώς οι bloggers προβάλλουν τα 

προϊόντα της εταιρίας στη σελίδα τους 

αυξάνοντας τη δημοτικότητα, την προβολή, και 

το brands awareness 

Brand Public Arvidsson,  

A. and 

Caliandro, 

A. 

Journal of 

Consumer 

Research, 

vol.42 (5), 

727-748, 

2015 

Louis 

Vuitton 

Brand; Brand 

community; 

Netnography; 

Social media; 

Digital methods; 

Twitter; Fashion; 

Louis Vuitton 

 

Twitter  τα brand publics δεν βασίζονται στην 

αλληλεπίδραση αλλά στη συνεχή επικέντρωση 

του ενδιαφέροντος και της διαμεσολάβησης 

 η συμμετοχή στα brand publics δεν είναι 

δομημένη βάσει συζήτησης ή σύσκεψης, αλλά 

ατομικών ή συλλογικών επιρροών 

 στα brand publics οι καταναλωτές δεν 

αναπτύσσουν μια συλλογική ταυτότητα γύρω από 

τη μάρκα που εστιάζουν, αντίθετα, η μάρκα 

χρησιμεύει ως ένα μέσο που μπορεί να προσφέρει 

δημοσιότητα σε μια πληθώρα διαφορετικών 

καταστάσεων της ταυτότητας 
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Consumer 

Involvement Model 

of Fan Page: 

Mining from 

Facebook Data of a 

Real Celebrity 

Fashion Brand 

Lin, Y. T. 

J., Lin, M. 

Y. T. and 

Li, K. C . 

12th 

International 

Conference 

on Service 

Systems and 

Service 

Management 

(ICSSSM). 

IEEE, 2015 

 

Taiwan 

celebrity 

fashion 

brand 

Consumer 

involvement; 

Internet 

community; 

Facebook Page; 

Involvement 

model; Data 

mining 

Facebook  υψηλή συσχέτιση μεταξύ της απήχησης της 

δημοσίευσης και του θετικού engagement, με τον 

δείκτη (like, σχόλιο, κοινοποίηση)  

Global Luxury 

Fashion Brands 

Managing Brand 

Equity on Social 

Media 

Holten, C., 

Olsen, T. 

and Lind, 

A. S. 

Master 

Thesis, 2016 

Chloé - Facebook; 

Instagram 

 εδραίωση της μάρκας επικεντρώνοντας στην 

αύξηση της απόδοσης 

 στην Instagram, η μάρκα στηρίζεται ιδιαίτερα 

στην απόδοση και την "εικόνα" διατηρώντας 

ομοιόμορφη κατανομή αυθεντικού περιεχομένου  

 στην Facebook κυριαρχεί το εμπορικό 

περιεχόμενο 

Why all that noise – 

assessing the 

strategic value of 

Kontu, H. 

and Vecchi, 

A. 

Journal of 

Global 

Fashion 

Donna 

Karan 

New 

Fashion; Strategic 

marketing; Digital 

strategy; Social 

Facebook; 

Tumblr; 

Twitter; 

 ανάδειξη της σπουδαιότητας του ευαγγελισμού 

και της αφοσίωσης στην εταιρία στο πλαίσιο των 

social media  
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social media for 

fashion brands 

Marketing, 

vol.5 (3), 

235-250, 

2014 

York- 

DKNY 

media; Facebook Youtube  παραγωγή συζητήσεων με τους πελάτες αντί 

προώθησης περιεχομένου 

 ένας εκπρόσωπος δημοσίων σχέσεων και 

διαχειριστής όλων των πλατφορμών 

 τοποθέτηση της προσέγγισης της DKNY PR Girl 

ως προσωπική και στρατηγική κίνηση 

Why all that noise – 

assessing the 

strategic value of 

social media for 

fashion brands 

Kontu, H. 

and Vecchi, 

A. 

Journal of 

Global 

Fashion 

Marketing, 

vol.5 (3), 

235-250, 

2014 

Calvin 

Klein 

Fashion; Strategic 

marketing; Digital 

strategy; Social 

media; Facebook 

Facebook; 

Tumblr; 

Twitter 

 επένδυση σε κινητές εφαρμογές, παρακινώντας 

τους χρήστες σε παραγωγή περιεχομένου 

 συχνή ενημέρωση των σελίδων Facebook και 

Twitter 

 συνεργασία με την Hanneli Mustaparta στο 

Tumblr Blog, αποδεικνύοντας τη δύναμη 

επιρροής των influencers, μετατρέποντας την σε 

ευαγγελιστή της εταιρίας 

 συνεισφορά της Hanneli Mustaparta μέσω του 

#Hanneli 

 ενσωμάτωση των δημοσιεύσεων της πλατφόρμας 

Tumblr στους επίσημους λογαριασμούς των 

πλατφορμών Facebook και Twitter 
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3.1 Burberry 

Οι Phan et al. (2011) εξέτασαν τον τρόπο με τον οποίο η Burberry κατάφερε να 

επιστρέψει στο προσκήνιο της βιομηχανίας της μόδας μέσω του social media marketing. 

Στη μελέτη τους παραθέτουν μια έρευνα από το πρακτορείο social media Three-D που 

παρουσιάστηκε στο συνέδριο "Εβδομάδα Εμπορίας 2011" καταγράφοντας το γεγονός ότι 

το brand κατατάχθηκε στο Top Social Network από το Famecount το 2011, όντας η πιο 

δημοφιλής FTSC-100 εταιρία στην Facebook και την Twitter.  

Επίσης, παραθέτοντας στοιχεία από προηγούμενη τους έρευνα η οποία 

βασίστηκε σε δείγμα 1300 χρηστών social media (54 % γυναίκες, 82 % κάτω των 30), οι 

Phan et al. (2010) εμπλουτίζουν τη μελέτη τους παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της 

έρευνας που διεξήγαγαν.  

Η έρευνα ανέδειξε τα παρακάτω αποτελέσματα: το 15 % των ερωτηθέντων 

διατηρούν συχνές σχέσεις με τη σελίδα της Burberry στην Facebook-διατηρώντας τον 

μεγαλύτερο αριθμό fans στην Facebook (2010)-, έρχεται έβδομη ως προς τον ρυθμό 

χρήσης (ποσοστό των ερωτηθέντων που επισκέπτονταν την κοινότητα της μάρκας 

τουλάχιστον αρκετές φορές τον μήνα), το 44 % των ερωτηθέντων τη θεωρεί μια 

"σύγχρονη μάρκα", και το 75 % αυτών ότι έχουν πρόθεση να προβούν σε αγορά 

προϊόντων της Burberry.  

Στόχος της εταιρίας μέσω της παρουσίας της στα social media είναι να 

τοποθετηθεί ξανά ως μοδάτη μάρκα, εμπνευστική, σύγχρονη, και χαλαρή με απώτερο 

σκοπό να προσελκύσει νέους. Επόμενος στόχος της είναι να λειτουργήσει το F-

commerce, πωλήσεις δηλαδή μέσω της Facebook, ώστε να δημιουργήσει βαθύτερες 

συνδέσεις με τους καταναλωτές της αυξάνοντας έτσι το engagement με στόχο αργότερα 

να μετασχηματίσει τους καταναλωτές λόγω του engagement σε πρεσβευτές της εταιρίας. 

3.2 Gucci 

Οι Ananda et al. (2015), με έρευνα τους εξέτασαν τις δράσεις της Gucci ως προς 

το social media marketing (SMM) στις πλατφόρμες των Facebook και Twitter. Η 

πρωτογενής έρευνα βασίστηκε τόσο στις βάσεις δεδομένων των πλατφόρμων των social 

media, καθώς και στην εταιρική ιστοσελίδα της Gucci ως προς τις δραστηριότητες social 

media marketing.  

Η συλλογή δεδομένων σχετικά με τις δραστηριότητες SMM περιλαμβάνουν 

στοιχεία των δημοσιεύσεων των επίσημων λογαριασμών της εταιρίας στην Facebook και 
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την Twitter, που παρέχονται από το εργαλείο ανάλυσης δεδομένων Fashionbi 

χρησιμοποιώντας το Application Programming Interface (API) της κάθε πλατφόρμας.  

Η συλλογή  δεδομένων καλύπτει τις δημοσιεύσεις μεταξύ Ιανουαρίου και 

Μαρτίου 2015, περιλαμβάνοντας ένα συνδυασμό ποσοτικών και ποιοτικών 

προσεγγίσεων (ανάλυση περιεχομένου, ακολουθούμενη από ποσοτικοποίηση και 

ταξινόμηση των στρατηγικών δράσεων). Το Fashionbi συλλέγει τις ενέργειες της Twitter 

της μάρκας (tweets) και τις απαντήσεις της σε άλλους (replies και retweets) μέσω του 

δικού της λογαριασμού Twitter.  

Αντίστοιχα, παρέχει στοιχεία από τις δημοσιεύσεις της μάρκας στην Facebook, 

καθώς και τις δράσεις της ή τις δράσεις της αναφορικά με άλλους λογαριασμούς στην 

Facebook (όπως σχολιάζοντας ή κάνοντας like). Στη συνέχεια, ακολούθησε ανάλυση 

περιεχομένου συγκεντρώνοντας τις κύριες δραστηριότητες SMM της εταιρίας.  

Η ταξινόμηση περιεχομένου ακολούθησε δύο βήματα. Αρχικά, οι 

δραστηριότητες και οι ενέργειες της δημοσίευσης περιεχομένου-κειμένων, εικόνων, και 

βίντεο-ταξινομήθηκαν και κωδικοποιήθηκαν ποιοτικά σύμφωνα με το εννοιολογικό 

πλαίσιο RENL (Representation-Engagement-Networking-Listening-in). Ο κατάλογος 

των δράσεων που απορρέουν από το πλαίσιο χρησιμοποιήθηκαν ως βάση για τον 

προσδιορισμό των SMM δραστηριοτήτων της Gucci. Ορισμένες δημοσιεύσεις θα 

μπορούσαν να χαρτογραφηθούν σε περισσότερα από ένα είδος δράσεων, ενώ άλλες δεν 

μπόρεσαν να αντιστοιχιστούν σε κάποια δράση ως προς το πλαίσιο RENL. Οι μη 

χαρτογραφημένες δράσεις ταξινομήθηκαν εκ νέου στο κατάλληλο είδος της 

δραστηριότητας και στη συνέχεια προσαρμόστηκαν ως προς το σύστημα 

κωδικοποίησης.  

Τα ευρήματα που προέκυψαν από την έρευνα ως προς την Facebook είναι ότι το 

90.91 % των δράσεων είναι προσανατολισμένες στην προώθηση και την πώληση, και 

πολύ χαμηλότερο ποσοστό ως προς τις δημόσιες σχέσεις, τη δέσμευση των opinion 

leaders, των επηρεαστών, των οντοτήτων, των διασήμων, και την εξυπηρέτηση πελατών. 

Tο 39.48 % του περιεχομένου αφορά επερχόμενα προϊόντα, ενώ τέλος κοινοποιεί offline 

εκδηλώσεις και προωθεί το social shopping με ενημέρωση για τα προϊόντα μέσω 

ζωντανής μετάδοσης των επιδείξεων μόδας 

Ως προς την Twitter, το 80.30 % των δράσεων είναι προσανατολισμένες στην 

προώθηση και την πώληση, επιθυμώντας την online δέσμευση των opinion leaders, των 
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επηρεαστών, και των διασήμων, δίνοντας έμφαση στη ζωντανή μετάδοση των 

επιδείξεων μόδας πετυχαίνοντας την προώθηση και την προβολή των προϊόντων της. 

Τέλος, ως προς τις αντιδράσεις των χρηστών απέναντι στις δράσεις των εταιριών, 

οι ερευνητές κατέληξαν στα παρακάτω συμπεράσματα. Αναφορικά με την Facebook, οι 

fans αντιδρούν στη σελίδα με like, με τον αριθμό των κοινοποιήσεων και των σχολίων 

να είναι χαμηλότερος από των likes. Οι δημοσιεύσεις με τα υψηλότερα likes 

αναφέρονται στο social shopping, δηλαδή τον κατάλογο προϊόντων και τη σύνδεση στο 

online κατάστημα, όπως και στην προώθηση τους. Ενώ αντίστοιχα στην Twitter, τα 

περισσότερα retweets αναφέρονται σε περιεχόμενο προώθησης προϊόντων και τα 

περισσότερα replies στη ζωντανή μετάδοση των επιδείξεων μόδας. 

3.3 Burberry 

Οι Bowen και Ozuem (2015) παραθέτοντας αρχικά την υπάρχουσα βιβλιογραφία 

από διάφορες οπτικές γωνίες σε τομείς όπως το μάρκετινγκ, τη διαχείριση των 

πληροφοριών, καθώς και τις μελέτες επικοινωνίας, εξέτασαν την έκθεση των εταιριών 

στα social media και πώς αυτή επηρεάζει τις αντιλήψεις των καταναλωτών ως προς τις 

μάρκες μόδας πολυτέλειας, όπως αυτές διαμορφώνονται μέσω των online κοινοτήτων 

των brands, μελετώντας την περίπτωση της Burberry.  

Η τρέχουσα ανάλυση αναπτύσσει μια κριτική εξέταση των social media και την 

αντιληπτή επικράτηση της εικόνας της μάρκας μέσω των συντριπτικών προοπτικών που 

επικρατούν στο πλαίσιο του εξελισσόμενου τεχνολογικού περιβάλλοντος του 

μάρκετινγκ. Παρά το γεγονός, ότι έχουν διενεργηθεί πολλές έρευνες σχετικά με την 

επιρροή των κοινοτήτων των brands ως προς την αξία/καθαρή θέση (brand equity) και 

την ταυτότητα των εταιριών, η παρούσα έρευνα αναδεικνύει το εύρημα ότι οι 

πλατφόρμες των social media δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις και τις μάρκες 

τους να εδραιώσουν τις αλληλεπιδράσεις τους με τους χρήστες σε πραγματικό χρόνο. Τα 

social media παρέχουν πολύτιμη ανατροφοδότηση από την πλευρά των καταναλωτών 

σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, καθώς και την τοποθέτηση των brands στις 

κατάλληλες πλατφόρμες social media, λαμβάνοντας σημαντική υποστήριξη από τις 

online κοινότητες.  

Η δημιουργία κοινότητας ενός brand στα social media προσφέρει νέες ευκαιρίες 

για τους διαχειριστές, ώστε να τοποθετήσουν το brand στην αγορά και να βελτιώσουν τις 

στρατηγικές τους για την απόκτηση νέων πελατών. Το 2006, η Burberry υιοθέτησε το 
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ψηφιακό και social media μάρκετινγκ, με τις επιδείξεις μόδας να προβάλλονται στην 

YouTube, ενώ έπειτα προχώρησε στη μετάδοση του London Fashion Week στην 

Facebook και την Twitter, τοποθετώντας την εταιρία ως κορυφαία φίρμα επιρροής στο 

social media marketing των εταιριών μόδας. Η Burberry αποτελεί ένα τυπικό παράδειγμα 

από τις πιο επιτυχημένες μάρκες, προωθώντας τη μάρκα της μέσω των πλατφόρμων των 

social media όπως οι Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, και Google+. Τέλος, 

δημιούργησε και μια νέα ιστοσελίδα την Artofthetrench.com σε συνεργασία με την 

Facebook για την προώθηση της μάρκας. 

3.4 Louis Vuitton 

Η έρευνα που διεξήγαγε ο Jin (2012), σχεδιάστηκε για να μετρήσει την 

ικανοποίησή των χρηστών σχετικά με την Facebook fan page της Louis Vuitton και 

διάφορων ενδογενών μεταβλητών.  

Οι 143 συμμετέχοντες παρακινήθηκαν να εξερευνήσουν τη σελίδα της Louis 

Vuitton στην Facebook και έπειτα να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο. Τα ευρήματα 

έχουν ως εξής: οι αναλύσεις της μοντελοποίησης των διαρθρωτικών εξισώσεων  

αποκάλυψαν δυναμικές σχέσεις μεταξύ της αντίληψης των καταναλωτών για την 

εκφραστική-αξία (value-expressive) και των προσαρμοσμένων-κοινωνικών λειτουργιών 

των luxury brands, την ικανοποίηση των χρηστών με τη σελίδα Facebook της Louis 

Vuitton, τη συμπεριφορά των χρηστών απέναντι στη μάρκα, τις προθέσεις να 

χρησιμοποιήσουν τα social media της μάρκας (Facebook και Twitter) για online αγορές, 

και την πρόθεση για έρευνα στο διαδίκτυο και για αγορά offline (research online and 

purchase offline - ROPO). 

3.5 Louis Vuitton 

Οι Kim και Ko (2012) διεξήγαγαν έρευνα, η οποία βασίστηκε στα πέντε 

κατασκευάσματα των αντιληπτών δραστηριοτήτων social media marketing των luxury 

εταιριών μόδας: τη διασκέδαση, την αλληλεπίδραση, το trendiness, την 

παραμετροποίηση, και το "από στόμα σε στόμα" (word of mouth), τα οποία έγιναν 

εφαρμογή στην Louis Vuitton.  

Τα ευρήματα αυτής της μελέτης μπορεί να επιτρέψουν στις πολυτελείς μάρκες να 

προβλέπουν τη μελλοντική αγοραστική συμπεριφορά των πελατών τους με μεγαλύτερη 

ακρίβεια και αποτελεί οδηγός για τη διαχείριση των περιουσιακών τους στοιχείων και 

δραστηριοτήτων μάρκετινγκ. Επιπλέον, η έρευνα προτείνει μια στρατηγική για τη 
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βελτίωση των επιδόσεων των brands καθορίζοντας συγκεκριμένους παράγοντες που 

σχετίζονται με τα ίδια κεφάλαια του πελάτη και την πρόθεση αγοράς.  

Τέλος, τα ευρήματα επιτρέπουν στις μάρκες πολυτελείας την πρόβλεψη της 

αγοραστικής συμπεριφοράς των πελατών, τη διαχείριση των ιδίων κεφαλαίων των 

πελατών τους και τη δραστηριότητα τους στο τοπίο των social media. 

3.6 Tommy Hilfiger 

Ο Yli-Pietilä (2016) διερεύνησε ποιες είναι οι πιο σημαντικές μετρήσεις για τον 

καθορισμό της επιτυχίας του social media marketing, αξιολογώντας τη σχέση των 

δημόσιων σχέσεων και του social media marketing στα ιστολόγια, την Facebook, και την 

Instagram για την Tommy Hilfiger. 

Για τη διεξαγωγή της έρευνας προηγήθηκε συνεργασία με την Marsaana, μια 

εταιρία που ασχολείται με το μάρκετινγκ δημόσιων σχέσεων, συνέντευξη με τους Mervi 

Jäntti και Yana Gergalo-υπεύθυνοι του social media marketing για το κατάστημα της 

Tommy Hilfiger στη Φιλανδία-καθώς και με το ψηφιακό αναλυτή της ομάδας 

Brunswick, Emilia Sipilä, ώστε να συγκεντρώσει επαγγελματικές απόψεις σχετικά με τη 

σημασία της μέτρησης των αποτελεσμάτων του social media marketing των ιδίων 

κεφαλαίων της μάρκας (brand equity) στην τοπική αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου.  

Επομένως, η μέτρηση και η ανάλυση των social media έγινε βάσει των πελατών 

της Marsaana και το αντικείμενο της μελέτης αποτέλεσε η ανάδειξη των πιο σημαντικών 

μετρικών για τη μέτρηση επιτυχίας του social media μάρκετινγκ που θα μπορούσε να 

εφαρμόσει ως προς τους πελάτες της. Η έρευνα συγκέντρωσε από διάφορες πηγές μια 

σειρά από μετρήσεις που η Marsaana θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για τη μέτρηση 

των επιπτώσεων του social media marketing ως προς τα ίδια κεφάλαια των brands των 

πελατών της.  

Από τα σημαντικότερα ευρήματα της εργασίας αποτελεί το συμπέρασμα ότι το 

social media μάρκετινγκ είναι δυνατόν να αναλύσει την "ιογένεια" (virality) μιας 

εκστρατείας παράλληλα με τη σχετική έλξη της δημιουργικής διαφήμισης. Αυτό 

επιτυγχάνεται μέσω της παρακολούθησης των κλικ, των likes, των θεάσεων, των 

κοινοποιήσεων, και των σχολίων, καθώς αποτελούν βιώσιμες μετρήσεις για την ανάλυση 

του engagement.  

Επιπρόσθετα, η συνέντευξη με την ομάδα μάρκετινγκ της Tommy Hilfiger 

αποκάλυψε ότι η μέτρηση των επιπτώσεων του social media marketing είναι πολύ 
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σημαντική για το brand, επισημαίνοντας ότι όλες οι μετρήσεις, από το engagement έως 

και τον αριθμό των fans και των κοινοποιήσεων είναι σημαντικές για ένα brand, ωστόσο, 

όσον αφορά τα social media και τα ιστολόγια, το engagement αποτελεί πλέον μια 

ιδιαίτερα αξιόλογη μέτρηση.  

Τέλος, σημαντικό στοιχείο της ανάλυσης αποτελεί το γεγονός ότι η Tommy 

Hilfiger δεν δίνει περισσότερη βαρύτητα στην προβολή των social media που διαθέτει, 

καθώς οι bloggers προβάλλουν τα προϊόντα της εταιρίας στη σελίδα τους αυξάνοντας τη 

δημοτικότητα, την προβολή, και το brands awareness της εταιρίας. 

3.7 Louis Vuitton 

Οι Arvidsson και Caliandro (2015) μελέτησαν από την πλευρά τους την 

εφαρμογή των brand publics που δημιουργήθηκαν ως προς την Louis Vuitton στην 

Twitter. Εξετάζοντας τα hashtags που χρησιμοποιούσε η εταιρία οι ερευνητές κατέληξαν 

στα παρακάτω συμπεράσματα. 

Αρχικά, τα brand publics είναι κοινωνικοί σχηματισμοί που δεν βασίζονται στην 

αλληλεπίδραση, αλλά στη συνεχή επικέντρωση του ενδιαφέροντος και της 

διαμεσολάβησης. Έπειτα, η συμμετοχή στα brand publics δεν είναι δομημένη βάσει 

συζήτησης ή σύσκεψης, αλλά ατομικών ή συλλογικών επιρροών. Τέλος, στα brand 

publics οι καταναλωτές δεν αναπτύσσουν μια συλλογική ταυτότητα γύρω από τη μάρκα 

που εστιάζουν, αλλά αντίθετα, η μάρκα χρησιμεύει ως ένα μέσο που μπορεί να 

προσφέρει δημοσιότητα σε μια πληθώρα διαφορετικών καταστάσεων της ταυτότητας. 

Συμπεραίνοντας, ότι το κοινό του brand (brand publics) θα μπορούσε να είναι μέρος μιας 

κουλτούρας social media, που βασίζεται στον καταναλωτή όπου η δημοσιότητα παρά η 

ταυτότητα έχει γίνει μια βασική αξία. 

3.8 Διάσημη μάρκα μόδας στην Ταϊβάν 

Οι Lin et al. (2015) ανέπτυξαν ένα μοντέλο τριών επιπέδων ανάμειξης των 

καταναλωτών με τη σελίδα μιας εταιρίας μόδας στην Facebook, εφαρμόζοντας το σε μια 

διάσημη μάρκα μόδας της Ταϊβάν, συλλέγοντας δεδομένα από 1 Απριλίου έως και 31 

Δεκεμβρίου 2014, καταγράφοντας 750 δημοσιεύσεις στη βάση δεδομένων.  

Κάθε δημοσίευση συνιστά ένα διάνυσμα/φορέα δημοσίευσης (post vector) 

δημιουργώντας ένα αριθμητικό διάνυσμα της βασικής γραμμής (numeric baseline vector) 

των παρακάτω παραγόντων: απήχηση δημοσίευσης (Postreach), απήχηση δημοσίευσης 

επί αμοιβή (Postpaid), δέσμευση δημοσίευσης (Postengage), like δημοσίευσης (Postlike), 
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σχόλιο δημοσίευσης (Postcomment), και κοινοποίηση δημοσίευσης (Postshare), για τον 

υπολογισμό των παρακάτω μεταβλητών: τον αριθμό της απήχησης της δημοσίευσης, της 

επί πληρωμή απήχησης, της δέσμευσης, των likes, των σχολίων, και των κοινοποιήσεων.  

Για τη διενέργεια της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η Βάση Δεδομένων Knowledge 

Discovery in Databases (KDD), καθώς αποτελεί μια πιο τετριμμένη διαδικασία, 

υιοθετώντας όλες τις διαδικασίες υπό το πρότυπο KDD.  

Το πείραμα έδειξε ότι τα πραγματικά σύνολα των δεδομένων της διαφήμισης των 

δημοσιεύσεων και των αποτελεσμάτων τους μπορούν εύκολα να ταξινομηθούν από τον 

αλγόριθμο ομαδοποίησης KNN, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι υπάρχει υψηλή 

συσχέτιση μεταξύ της απήχησης της δημοσίευσης και του θετικού engagement, με τον 

δείκτη (like, σχόλιο, κοινοποίηση) των γενικών clusters των αποτελεσμάτων των 

δημοσιεύσεων να είναι σχεδόν 500: 10: 7. 

3.9 Chloé 

Οι Holten et al. (2016) εξέτασαν τη χρήση των social media ως προς τη μάρκα 

πολυτελείας μόδας Chloé αναφορικά με τις πλατφόρμες Facebook και Instagram.  

Η έρευνα σημειώνει ότι η Chloé χρησιμοποιεί τα social media κυρίως για την 

έκθεση, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη μελέτη της σελίδας της 

εταιρίας στις πλατφόρμες των Facebook και Instagram. Στην Facebook, η Chloé 

εδραιώνει τη μάρκα της με την ενίσχυση των συνδέσμων της περίοπτης θέσης και της 

απόδοσης, ενώ από την άλλη πλευρά, στην Instagram, η μάρκα στηρίζεται ιδιαίτερα 

στην απόδοση και την "εικόνα", ενθαρρύνοντας τη δημιουργία σχέσεων μεταξύ της 

μάρκας και των καταναλωτών της. Ως προς το περιεχόμενο των δημοσιεύσεων της στα 

social media, παρατηρείται ότι η Chloé έχει μια ομοιόμορφη κατανομή αυθεντικού 

περιεχομένου της μάρκα στην Instagram, ενώ στην Facebook κυριαρχεί το εμπορικό 

περιεχόμενο. Παρόλα αυτά, στόχος της είναι η επίτευξη δέσμευσης αντλώντας 

πληροφορίες και από τις δύο πλατφόρμες. 

3.10 Donna Karan New York-DKNY 

Η μελέτη των Kontu και Vecchi (2014), παρουσιάζει μια κριτική μελέτη της 

χρήσης των social media εξετάζοντας την περίπτωση μελέτης της DKNY με στόχο την 

αναγνώριση των δυνατοτήτων των social media ως ένα στρατηγικό εργαλείο μάρκετινγκ. 

Πιο συγκεκριμένα, η DKNY το 2009 δημιουργήθηκε μια ανώνυμη περσόνα, την 

DKNY PR Girl. Τον Απρίλιο του 2009, ενεργοποιήθηκε ο λογαριασμός της στην 
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Twitter, με έναν άλλον λογαριασμό στην Tumblr να ακολουθεί μετά από λίγους μήνες. 

Μέχρι εκείνη τη στιγμή το brand διατηρούσε ένα κανάλι στην YouTube, μια εφαρμογή 

κινητών και έναν λογαριασμό στην Facebook, οι οποίοι ενδυναμώθηκαν στην πορεία 

από την ύπαρξη της DKNY PR Girl. Η DKNY Girl δημοσίευε tweet σχετικά με όσα 

συνέβαιναν στην εταιρία-ως εσωτερική πληροφόρηση-με χιουμοριστικό περιεχόμενο 

προκαλώντας τη θετική αντίδραση των χρηστών αγγίζοντας τους 470.000 ακόλουθους 

στην Twitter έως το 2012. Πίσω από αυτήν την περσόνα βρισκόταν η αντιπρόεδρος της 

παγκόσμιας επικοινωνίας του brand, η οποία αποκαλύφθηκε τον Φεβρουάριο του 2012, 

κερδίζοντας το Best Twitter Award για τέταρτη χρονιά στην σειρά, στα Fashion 2.0 

Awards.  

Αυτή η στρατηγική του brand απέδειξε πόσο σημαντικά είναι τα social media ως 

προς τον ευαγγελισμό και την αφοσίωση στα brands. Αντί η DKNY να προωθεί 

περιεχόμενο, χρησιμοποίησε τα social media για να παράγει γνήσιες συζητήσεις με τους 

πελάτες, δικαιολογώντας την ονομασία των social media ως social και όχι push media, 

καθώς στόχος είναι το engagement, όπως ανέφερε το ίδιο το PR Girl σε συνέντευξή του 

στο συνέδριο Luxury Roundtable: State of Luxury 2013, που έλαβε χώρα στη Νέα 

Υόρκη το 2013.  

Μέσω αυτής της δράσης της, η DKNY επέκτεινε την social media παρουσία της 

αισθητά. Το brand, έχοντας έναν εκπρόσωπο δημοσίων σχέσεων που διαχειρίζεται όλες 

τις πλατφόρμες social media, είναι σε θέση να δημιουργήσει μια διαφανή, συνεκτική 

παρουσία social media που κάνει δυνατές τις αυθεντικές συνομιλίες με τους πελάτες. Η 

DKNY, παρέχοντας ενδιαφέρον και σχετικό περιεχόμενο με το brand έθεσε την 

προσέγγιση της DKNY PR Girl ως προσωπική και στρατηγική κίνηση. 

3.11 Calvin Klein-CK 

Οι Kontu και Vecchi (2014), επίσης μελέτησαν την περίπτωση της Calvin Klein 

με στόχο την αναγνώριση των δυνατοτήτων των social media ως ένα στρατηγικό 

εργαλείο μάρκετινγκ.  

Η εταιρία στοχεύοντας στην προσέλκυση πιο διευρυμένου κοινού και 

ανακτώντας τη δημοτικότητα της, προχώρησε στην ενσωμάτωση της ψηφιακής 

στρατηγικής το 2007. Αρχικά, προσέγγισε τη νεότερη γενιά επενδύοντας σε κινητές 

εφαρμογές, πετυχαίνοντας την αλληλεπίδραση και τη δέσμευση με τη μάρκα μέσω της 

παραγωγής περιεχομένου από τους χρήστες (π.χ. δημοσιεύοντας βίντεο από τους ίδιους 
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και μιλώντας για τη μάρκα στην ιστοσελίδα της CK One), υποστηρίζοντας τη νέα 

στρατηγική μέσω της ροής πληροφοριών στη σελίδα του brand στις πλατφόρμες 

Facebook και Twitter. Επίσης, το brand προχώρησε σε συνεργασία με τη φωτογράφο, 

blogger, και μοντέλο Hanneli Mustaparta στο Tumblr Blog, για το runway show του 

Σεπτεμβρίου 2012.  

H Hanneli Mustaparta μεταφόρτωνε φωτογραφίες πίσω από τη σκηνή και 

δημοσιεύσεις στο λογαριασμό Twitter του brand, συνεχίζοντας τη συνεργασία τους έως 

και τον Σεπτέμβριου 2013. Ο λογαριασμός του brand στην Tumblr παρουσίαζε το brand, 

τις διαφημιστικές του καμπάνιες, την άποψη του σχετικά με τον κόσμο της τέχνης, της 

αρχιτεκτονικής, του στυλ, και της μουσικής με τη συνεισφορά της  Hanneli Mustaparta, 

να δηλώνεται μέσω του #Hanneli. Η CK προχώρησε επίσης στην ενσωμάτωση των 

δημοσιεύσεων της Tumblr στους επίσημους λογαριασμούς της στις πλατφόρμες των 

Facebook και Twitter. Παρόλα αυτά, το πιο σημαντικό στοιχείο της μελέτης περίπτωσης 

της CK, είναι η συνεργασία της με την  Hanneli Mustaparta, αποδεικνύοντας τη δύναμη 

επιρροής των influencers ως προς τους χρήστες, μετατρέποντας την σε ευαγγελιστή της 

εταιρίας μέσω της social media προσωπικότητας της. 

 4 Social media marketing στο χώρο της μόδας 

Σύμφωνα με βιβλιογραφική έρευνα των Töllinen και Karjaluoto (2011), το social 

media marketing έχει ερευνηθεί από ποικίλες οπτικές γωνίες συμπεριλαμβανομένων των 

πεδίων: viral marketing (Kaplan και Haenlain, 2010; Ho και Dempsey, 2009), word of 

mouth (Steffes και Burgee, 2009; Cheung και Rabjohn, 2008; Brown et al., 2007), 

οικοσυστήματος (Hanna et al., 2011), δέσμευσης πελατών και συμμετοχής (Parent et al., 

2011; Muñiz και Schau, 2011; Kaplan και Haenlain, 2011), προϋπολογισμός μάρκετινγκ 

(Weinberg και Pehlivan, 2011), εσωτερικής επιχειρηματικής επικοινωνίας (Hearn et al., 

2009), οργανωσιακής διαχείρισης γνώσης (van Zyl, 2008), ιστορίας και ανάπτυξης 

(Boyd και Ellison, 2008; Kambil, 2008; Schibrowsky et al., 2007), θεωρητικές μελέτες 

(Karakas, 2009; Constantidines και Fountain, 2008), συσχέτισης μάρκετινγκ και 

αλληλεπίδρασης πελατών (Quinton και Harridge-March, 2010; Ozuem et al., 2008), και 

άμεσο μάρκετινγκ (Palmer και Koenig-Lewis, 2009). 

Παρά τη γενικευμένη χρήση των social media και τη ραγδαία εξέλιξη τους, σε 

επίπεδο ακαδημαϊκής αναφοράς και έρευνας υπάρχουν λίγες αναφορές συσχέτισης των 

ιδιαιτεροτήτων του χώρου της μόδας και της στρατηγικής των social media, με 
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ορισμένες εξαιρέσεις, όσον αφορά έρευνες που έχουν ως πεδίο μελέτης την υιοθέτηση 

στρατηγικών μάρκετινγκ των social media και στρατηγικής διεθνών μεγάλων εταιριών 

μόδας, όπως των Phan et al. (2011), Kontu και Vecchi (2014), και Ng (2014). Αυτές οι 

έρευνες μελετούν το social media marketing μεταξύ παγκόσμιων οίκων μόδας όπως οι 

Burberry, Calvin Klein, DKNY, ή η Coach. Επίσης, οι Kim και Ko (2012) παρουσιάζουν 

μια μελέτη σχετικά με τον αντίκτυπο της εφαρμογής του social media marketing στο 

πλαίσιο των luxury brands εξετάζοντας τη σχέση του brand με τον πελάτη και την 

πρόθεση αγοράς. Οι Phan et al. (2011), από την άλλη πλευρά, μελέτησαν τη σχέση των 

social media και τη διαχείριση τους από την Burberry, το πρώτο από τα luxury brands 

που αγκάλιασε τα social media, με στόχο να ερευνήσουν την υιοθέτηση των social media 

από τις εταιρίες πολυτέλειας. Παρά αυτές τις μελέτες, η βιβλιογραφία σχετικά με τις 

μετρικές απόδοσης των social media και την εφαρμογή τους στο χώρο της μόδας είναι 

περιορισμένη, εντοπίζοντας βιβλιογραφικό κενό. 

Τέλος, οι Abu-Rumman και Alhadid (2014) υποστηρίζουν ότι το social media 

marketing ως εργαλείο για τις επιχειρήσεις μπορεί να εφαρμοστεί στα παρακάτω έξι 

στοιχεία: τις online κοινότητες, την αλληλεπίδραση, τον διαμοιρασμό περιεχομένου, την 

προσβασιμότητα, και την αξιοπιστία. Αυτά τα στοιχεία ελέγχονται και αξιοποιούνται 

από τους επαγγελματίες ως πολύτιμες πληροφορίες για την εταιρία, με στόχο τον θετικό 

επηρεασμό των χρηστών. 

4.1 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του social media marketing 

Η αυξανόμενη τάση χρήσης του social media marketing από τα brands οφείλεται 

στα οφέλη που απολαμβάνουν οι επιχειρήσεις μέσω των social media. Μεταξύ των 

πλεονεκτημάτων του social media marketing συμπεριλαμβάνονται η μείωση του κόστους 

σε σχέση με άλλα είδη μάρκετινγκ-καθώς η πλειονότητα των social media προσφέρουν 

δωρεάν πρόσβαση, δημιουργία λογαριασμού, και δημοσίευση πληροφοριών-, η social 

αλληλεπίδραση-οι χρήστες ξοδεύουν πάνω από το ένα τέταρτο της πλοήγησης τους στο 

διαδίκτυο στα social media-, η διαδραστικότητα-αφού υποστηρίζει τον αυξανόμενο 

έλεγχο και τη δέσμευση στο περιεχόμενο των social media-, η στοχευόμενη αγορά-

παρέχεται η δυνατότητα στόχευσης κοινού και καταναλωτών στους marketers βάσει των 

προσωπικών ενδιαφερόντων και των likes των "φίλων" (Kaur, 2016). 

Παρόλα αυτά, από την άλλη πλευρά, το social media marketing εμφανίζει και 

μειονεκτήματα, όπως η ένταση του χρόνου-μολονότι η αλληλεπίδραση των social media 
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είναι έντονη, ο γρήγορος ρυθμός εξέλιξης τους λειτουργεί αρνητικά, αφού απαιτείται 

συνεχής ενημέρωση και επομένως επένδυση χρόνου-, το θέμα των σημάτων των 

εταιριών και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας-η προστασία αυτών των 

στοιχείων είναι ζωτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις στο χώρο των social media από 

την εκμετάλλευση τους από τρίτα μέρη, με τους marketers να πρέπει να ελέγχουν τη 

χρήση αυτών-, το θέμα εμπιστοσύνης, ιδιωτικότητας, και ασφάλειας-η προώθηση ενός 

brand μέσω των social media πρέπει να επιστήσει την προσοχή των brands ως προς τα 

θέματα που σχετίζονται με αυτά τα στοιχεία, λαμβάνοντας μέτρα για τη μείωση της 

έκθεσης τους σε κινδύνους-, τη δημιουργία περιεχομένου από τους χρήστες-οι χρήστες 

παράγουν πληροφορίες, απόψεις, κοινοποιούν, και σχολιάζουν περιεχόμενο το οποίο 

είναι διαθέσιμο προς θέαση και από άλλους χρήστες-, αρνητική ανατροφοδότηση-οι 

χρήστες μετατρέπονται σε marketers και διαφημιστές δημιουργώντας θετικές, ουδέτερες 

ή αρνητικές εντυπώσεις για τα brands, τα προϊόντα, και τις υπηρεσίες τους (Kaur, 2016). 

4.2 Μεθοδολογία σύνθεσης της πρότασης υποδείγματος των μετρικών, 

εργαλείων ανάλυσης, KPIs, στόχων, επιχειρηματικού αντίκτυπου, και 

user' s journey ως προς την Facebook και την Instagram 

Το υπόδειγμα της παρούσας μελέτης εξετάζει την κατηγοριοποίηση των 

μετρικών, των εργαλείων ανάλυσης, των KPIs, των στόχων, τον επιχειρηματικό 

αντίκτυπο, και το user' s journey ως προς τις επιλεγμένες πλατφόρμες των Facebook και 

Instagram. 

Πιο αναλυτικά, τα στοιχεία των μετρικών βάσει των οποίων έγινε η 

κατηγοριοποίηση και η σύνθεση του υποδείγματος στηρίχθηκαν στα στοιχεία που 

παρέχει το εργαλείο ανάλυσης Fanpage Karma.  

Το Fanpage Karma είναι ένα online εργαλείο social media analytics και ελέγχου. 

Μέσω της ανάλυσης που παρέχει, βοηθάει τους social media managers και τα brands ως 

προς την καλύτερη δυνατή δέσμευση που μπορούν να πετύχουν με τους fans και την 

απήχηση που μπορούν να έχουν σε μια αναπτυσσόμενη κοινότητα στο πλαίσιο των 

social media. Τέλος, το Fanpage Karma παρέχει πολύτιμα στοιχεία σε σχέση με τη 

στρατηγική δημοσίευσης περιεχομένου και απόδοσης στις πλατφόρμες των social media 

όπως των Facebook, Instagram, και Twitter, μεταξύ άλλων. 

Παρόλα αυτά, λόγω της μεγάλου πλήθους των μετρικών που έχουν αναπτυχθεί 

και καταγραφεί, επιλέχθηκαν ορισμένες μόνο από αυτές (Παράρτημα Α-Επιλεγμένες 
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μετρικές βάσει του εργαλείου ανάλυσης Fanpage Karma). Η επιλογή έγινε βάσει των 

κυριότερων μετρικών που χρησιμοποιούνται τόσο από επιχειρηματικής όσο και 

ακαδημαϊκής σκοπιάς, καθώς πολλές από τις μετρικές είναι αποτέλεσμα συνδυασμού 

των κύριων, ενώ άλλες είναι παράγωγες των κύριων, δημιουργώντας πολλές 

υποκατηγορίες από μία μόνο μετρική. 

Τέλος, η καταγραφή των εργαλείων ανάλυσης, των KPIs, των στόχων, του 

επιχειρηματικού αντίκτυπου, και του user' s journey έγινε βάσει της συγκεντρωτικής 

βιβλιογραφικής επισκόπησης που αναπτύσσεται στην Ενότητα-4.3: Ανάλυση των 

μετρικών, των εργαλείων ανάλυσης, τα KPIs, των στόχων, του επιχειρηματικού 

αντίκτυπου, του user' s journey, και των προωθητικών ενεργειών, ενώ η έρευνα για την 

επιλογή των εργαλείων ανάλυσης παρουσιάζεται στο Παράρτημα Β-Βιβλιογραφική 

επισκόπηση για τη σύνθεση του υποδείγματος ως προς τα εργαλεία ανάλυσης για τις 

πλατφόρμες Facebook και Instagram. 

4.3 Ανάλυση των μετρικών, των εργαλείων ανάλυσης, των KPIs, των 

στόχων, του επιχειρηματικού αντίκτυπου, του user' s journey, και των 

προωθητικών ενεργειών 

Η ενσωμάτωση καναλιών social media στις επιχειρηματικές δράσεις ωθεί τις 

επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν την ανάγκη δημιουργίας και ενσωμάτωσης τεχνικών 

μέτρησης που μπορούν να τις βοηθήσουν στην άντληση ιδεών μέσω της αλληλεπίδρασης 

που προσφέρουν τα social media και την αξιολόγηση της επιτυχίας των δικών τους social 

media πρακτικών. 

Οι ακαδημαϊκοί βασιζόμενοι σε έρευνες και πρακτικά παραδείγματα προσπαθούν 

να δημιουργήσουν τις κατευθυντήριες γραμμές για αποτελεσματικό social media 

marketing, προτείνοντας στις εταιρίες να θέσουν τους στόχους που θέλουν να πετύχουν, 

να ορίσουν τις μετρήσεις που πρέπει να επιλέξουν, και τα εργαλεία με τα οποία θα 

πραγματοποιήσουν τις μετρήσεις των δράσεων τους. 

Η παρούσα εργασία, αναπτύσσει ένα υπόδειγμα παρουσιάζοντας τις μετρικές, τα 

εργαλεία ανάλυσης, τα KPIs, τους στόχους, τον επιχειρηματικό αντίκτυπο, το user' s 

journey, καθώς επίσης και τις προωθητικές ενέργειες των εταιριών για τις πλατφόρμες 

της Facebook και της Instagram. H υπάρχουσα βιβλιογραφία αναλύει και αναπτύσσει 

κάθε ένα από αυτά τα στοιχεία μεμονωμένα, παρόλα αυτά η σύνθεση αυτών σε ένα 

ενιαίο υπόδειγμα για συγκεκριμένες πλατφόρμες αποτελεί ένα προϊόν το οποίο μπορεί να 
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εφαρμοστεί τόσο σε επιχειρηματικό επίπεδο, όσο και σε ακαδημαϊκό αναφορικά με 

μελλοντική έρευνα.  

Στον Πίνακα 4-1, παρουσιάζεται συγκεντρωτικά η βιβλιογραφική επισκόπηση 

αυτών των όρων και έπειτα ακολουθεί η ανάπτυξη τους. 

Πίνακας 4-1: Βιβλιογραφική επισκόπηση για τη σύνθεση του υποδείγματος ως προς 

τις μετρικές, τα εργαλεία ανάλυσης, τα KPIs, τους στόχους, τον επιχειρηματικό 

αντίκτυπο, το user' s journey, και τις προωθητικές ενέργειες 

Πεδίο Έρευνας Συγγραφείς 

Μετρικές Arikan et al. (2008); Thomas και Barlow (2011); Blanchard 

(2011); Turner και Shah (2011); Töllinen και Karjaluoto (2011); 

Peters et al. (2013); Malthouse et al. (2013); Tuten και Solomon 

(2013); Flores (2014); Tuten και Solomon (2015); Coursaris et al. 

(2016) 

Εργαλεία 

ανάλυσης 

Fogel (2010); Zeng et al. (2010); Burbarry (2011); Lovett (2011); 

Owyang (2011); Raab (2011); Chen et al. (2012); Cvijikj και 

Michahelles (2012); Barger και Labrecque (2013); Petrocelli 

(2013); Chen et al. (2014); Qiu et al. (2014); Fan και Gordon 

(2014); Bughin (2015); Montalvo (2016) 

KPIs Haven (2007); Barwise και Meehan (2010); Hoffman και Fodor 

(2010); Sterne (2010); Corcoran (2011); Larson και Watson 

(2011); Hanna et al. (2011); Hung et al. (2011); Divol et al. 

(2012); Lugosi et al. (2012); Sigala (2012); Kleinrichert et al. 

(2012); Barger και Labrecque (2013); Bernstein et al. (2013); 

Hutter et al. (2013); Kietzmann και Canhoto (2013); Alberghini 

et al. (2014); Grimaldi et al. (2014); Mini και Poulose (2014); 

Vadivu και Neelamalar (2015); Lin et al. (2015) 

Στόχοι Bernoff και Li (2008); Schultz και Peltier (2013); Ashley και 

Tuten (2015); Bianchi και Andrews (2015) 
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Πεδίο Έρευνας Συγγραφείς 

Επιχειρηματικός 

αντίκτυπος-

User' s journey 

Michaelidou et al. (2011); De Vries et al. (2012); Jahn και Kunz 

(2012); Tuten και Solomon (2012); See-To και Ho (2014); 

Barreda et al. (2015) 

Προωθητικές 

ενέργειες 

Edwards (2016); The Martin Group (2016) 

4.2.1 Μετρικές 

Τα social media διαφέρουν από την παραδοσιακή μορφή επικοινωνίας brand και 

πελάτη, οπότε οι εταιρίες πρέπει να ορίσουν νέες και δημιουργικές προσεγγίσεις 

μέτρησης ώστε να αναλύσουν τις εισροές τους από το περιβάλλον των social media 

(Peters et al., 2013). Για να εκτιμήσουν εάν η ενσωμάτωση μιας καμπάνιας στα social 

media είναι επιτυχής, τα brands πρέπει να αναπτύξουν δείκτες απόδοσης ώστε να 

μετρήσουν κάθε στοιχείο των μετρικών των social media. Οι μετρικές συνήθως είναι 

συγκεκριμένες εφαρμογές και αποδεικνύουν την κατανόηση των δυνατοτήτων των social 

media ως προς την επικοινωνία και τη δέσμευση με τους καταναλωτές (Malthouse et al., 

2013). 

Οι Thomas και Barlow (2011) παρουσιάζουν 22 μετρικές social media marketing 

σε πέντε κατηγορίες: έκθεση, επιρροή, δέσμευση, δράση/συνομιλία, και κράτηση 

(retention). Ο Blanchard (2011) παρέχει 55 μετρικές και υπό-μετρικές για τη μέτρηση 

του social media marketing και δέκα δείκτες απόδοσης (συνολικός όγκος αναφορών, 

μείγμα συναισθημάτων για αναφορές (sentiment mix for mentions), δεδομένα δράσης 

κειμένων, δεδομένα δράσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεδομένα παραδοσιακής 

αλληλογραφίας, κίνηση του εμπορικού καταστήματος, δίκτυο συναλλασσόμενων 

πελατών, αριθμός δικτύων συναλλαγών, δίκτυο εισροών, και άλλων δεδομένων 

συνομιλίας), υπογραμμίζοντας ότι όλα τα στοιχεία τα οποία συγκεντρώνει η εταιρία θα 

έπρεπε να μετρούν τον αντίκτυπο των δράσεων του social media marketing ως προς τη 

συμπεριφορά των καταναλωτών. 

Οι Turner και Shah (2011) παραθέτουν 20 μετρικές, σημειώνοντας ωστόσο ότι 

αυτές είναι μονάχα μερικές από τις μετρικές που είναι διαθέσιμες. Πιο συγκεκριμένα, 

κατηγοριοποιούν τη μέτρηση των μετρικών σε τρεις ομάδες: ποσοτική μέτρηση (πχ. 

αριθμός ακόλουθων, αριθμός συνδέσμων, click-through rates), ποιοτική μέτρηση (πχ. 
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συναισθήματα, σκέψεις, αισθήματα), και μέτρηση της απόδοσης της επένδυσης (Return 

of Investment (RoI)) (πχ. παραγόμενες εισροές, έκτακτοι πελάτες, αντιστρεφόμενες 

προοπτικές, παραγόμενα κέρδη). 

Παρόμοια, οι Arikan et al. (2008) κατηγοριοποίησαν 17 μετρικές σε τρεις ομάδες 

(ποιοτικά, ποσοτικά, ROI). Τέλος, οι Töllinen και Karjaluoto (2011) ενοποιούν τις λίστες 

των μετρικών των Barlow και Thomas (2011), Blanchard (2011), και Turner και Shah 

(2011), και προτείνουν 33 διαφορετικές μετρικές για να τη μέτρηση του social media 

marketing. 

Οι Coursaris et al. (2016) σημειώνουν ότι τα brands στηρίζονται σταδιακά στη 

χρήση των μετρικών, όπως ο αριθμός των fans στην επίσημη σελίδα ενός brand στην 

Facebook, για να εξετάσουν την επιτυχία τους. Στην εργασία τους, εξέτασαν τη σχέση 

μεταξύ του brand engagement των brands και της πρόθεσης αγοράς, ενώ ταυτόχρονα 

έθεσαν και μετρικές engagement. Καταλήγοντας, συμπέραναν ότι υπάρχει θετική 

συσχέτιση του engagement των δημοσιεύσεων των σελίδων των brands στην Facebook 

με το ίδιο το brand, όπως και με το brand image, την προσωπικότητα του brand, και την 

πρόθεση αγοράς. Παράλληλα προτείνουν μια νέα δομή πρόθεσης engagement στα social 

media που καταμετρά τη συμπεριφορά και τη συνεχή πρόθεση για engagement με το 

brand στα social media μέσω των likes, των σχολιασμών και/ή των κοινοποιήσεων στο 

πλαίσιο της ενδυνάμωσης της αφοσίωσης στο brand. 

Η καταμέτρηση των ακόλουθων, των fans, των retweets, και των σχολίων είναι 

σχετικά μόνο εάν αυτές οι δράσεις συνδέονται με τους στόχους που θέτει το brand 

(Tuten και Solomon, 2013). Οι μετρικές των social media χρησιμοποιούνται ως βάση για 

την αξιολόγηση και τη μέτρηση μιας social media καμπάνιας. Για να καθοριστεί η 

αποτελεσματικότητα του social media marketing, τα αποτελέσματα καταμετρώνται και 

συγκρίνονται με τους στόχους που τέθηκαν (Flores, 2014). 

Τα στάδια που πρέπει να ακολουθήσει μια μέτρηση ανάλυσης social media κατά 

Flores (2014) είναι η παρακάτω: 

1. Καθορισμός στόχων 

2. Επιλογή μετρικών για τη μέτρηση των στόχων 

3. Μέτρηση 

4. Έλεγχος και δημιουργία έκθεσης 

5. Προσαρμογή και επανάληψη 
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Μετρώντας την αποτελεσματικότητα του social media marketing, οι επιχειρήσεις 

μπορούν να συγκρίνουν και να εκτιμήσουν τα αποτελέσματα ως προς τους επιθυμητούς 

στόχους που έθεσαν. Η καταγραφή των Key Performance Indicators (KPIs) στο social 

media marketing εκτιμάει το προσδοκώμενο αποτέλεσμα των ποικίλων στόχων, με τα 

KPIs να επιλέγονται ούτως ώστε να επιτευχθεί η μέτρηση της αποτελεσματικότητας 

βάσει των στόχων που έχουν τεθεί, και τα οποία πρέπει να επιλέγονται πριν η καμπάνια 

ή διαφορετικά τα στάδια ελέγχου που λήφθηκαν να θεωρηθούν ανεπαρκή (Flores, 2014). 

Μέσω των καταμετρήσεων της κάθε μετρικής που αποκαλύπτονται, οι marketers 

μπορούν να τις κατηγοριοποιήσουν ανά είδος: μετρικές δραστηριότητας, μετρικές 

αλληλεπίδρασης, και οικονομικές μετρικές. Οι μετρικές δραστηριότητας είναι ο αριθμός 

των συνδέσμων, των ακόλουθων, των fans, των σχολίων, των likes, των συστάσεων, των 

κριτικών, και του όγκου του κοινοποιημένου περιεχόμενου (Tuten και Solomon, 2015). 

Οι αλληλεπιδράσεις συντίθενται σημαντικά από όλους τους τρόπους με τους 

οποίους οι χρήστες μπορούν να "συνάψουν σχέση" και να αλληλεπιδράσουν με το brand, 

καθώς τα brands ίσως ακολουθούν συγκεκριμένες μετρήσεις ανάλογα με τον στόχο που 

έχουν θέσει. Για παράδειγμα, η IAB προτείνει τα brands να συμπεριλαμβάνουν 

μετρήσεις σχετικά με τον όγκο και τη σχετικότητα της συζήτησης, το ενημερωμένο 

περιεχόμενο, και την αξιοπιστία του συγγραφέα. Οι μετρήσεις ως προς την απόδοση 

επικεντρώνονται σε αποτελέσματα (οικονομικά ή όχι) που άμεσα ή έμμεσα 

αποδεικνύουν την επιτυχία του brand. Συμπεριλαμβάνονται μετρήσεις ROI, μετρήσεις 

μείωσης του κόστους, απόδοσης των εντυπώσεων, απόδοσης του ψηφιακού 

αποτελέσματος, και απόδοσης των κερδών που προκύπτουν από τα social media, με την 

πιο γνωστή μετρική απόδοσης να είναι η RoI (Tuten και Solomon, 2015).  

4.2.2 Key Performance Indicators-KPIs 

Τα KPIs είναι μια ποσοτική μέτρηση η οποία προκύπτει από τη χρήση της 

τεχνικής ανάλυσης δεδομένων όπως τα web analytics. Η γνώση και η διαχείριση των 

KPIs είναι το στοιχείο που οδηγεί στις αλλαγές και την πρόοδο που ελπίζει το brand να 

πετύχει με το πέρασμα του χρόνου (Sterne, 2010). Τα KPIs μετρούν την επιτυχία των 

στόχων του brand ή βοηθούν τις επιχειρήσεις να λάβουν γνώση μιας συγκεκριμένης 

τάσης στην οποία μπορεί να λάβει δράση. Οι φίρμες ενσωματώνουν τα KPIs για να 

αξιολογήσουν την επιτυχία τους χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες στρατηγικές, με τα 
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KPIs να λαμβάνουν τη μορφή δεικτών ή μέσων όρων, όπως ο μέσος όρος των σχολίων 

για μια δημοσίευση, ή γενικές διαπιστεύσεις όπως η επιρροή ή η δέσμευση. 

Οι Alberghini et al. (2014) με έρευνα τους προτείνουν ότι τα KPIs είναι ένα καλό 

μέτρο γνώσης, ενημέρωσης, διαμοιρασμού γνώσης, και εφαρμογής γνώσης. Τα brands 

μπορούν να εκτιμήσουν πρωτογενή και δευτερογενή δεδομένα από συζητήσεις, 

ανατροφοδότηση, και πληροφορίες τα οποία παρέχουν οι καταναλωτές στη σελίδα της 

Facebook. Χρησιμοποιώντας τις συζητήσεις στα social media που παράγονται από 

ποικίλους χρήστες ανά τον κόσμο, οι φίρμες μπορούν να κάνουν χρήση των 

πληροφοριών και της γνώσης των καταναλωτών, με αποτέλεσμα οι εταιρίες να 

μεγιστοποιούν τις δυνατότητες των social media αποκτώντας τη γνώση που χρειάζονται 

για την ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Hung et al., 2011). 

Οι Barger και Labrecque (2013) αναγνώρισαν επτά δείκτες απόδοσης: όγκος, 

share of voice, δέσμευση, ευαγγελισμός, απόδοση επένδυσης, leads generated, και 

χρόνος ανταπόκρισης. Κάθε ένα από αυτά μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα ή περισσότερα 

κανάλια social media: ιστολόγια (πχ. WordPress), κοινωνικά δίκτυα (πχ. Facebook), 

διαμοιρασμός φωτογραφιών/βίντεο (πχ. Instagram), μικρο-ιστολόγια (πχ. Twitter), 

ιστοσελίδες αξιολόγησης προϊόντων (πχ. Amazon), δήλωση τοποθεσίας/έκθεση (πχ. 

Foursquare), και κοινωνικοί σελιδοδείκτες (πχ. Delicious). 

Οι Grimaldi et al. (2014), υποστηρίζουν ότι τα KPIs επιτρέπουν τη μέτρηση του 

αριθμού των επισκέψεων, των επισκεπτών, των θεάσεων μιας σελίδας, της γεωγραφική 

τοποθεσίας (την χώρα και την πόλη προέλευσης του χρήστη), τον αριθμό των 

"χτυπημάτων" (hits), την επιτυχία και την αποδοτικότητα του δικτύου των εταιριών, και 

τέλος την παρακολούθηση του αριθμού των συχνών χρηστών που επισκέπτονται την 

σελίδα. 

Σύμφωνα με τους Hoffman και Fodor (2010), η εκτίμηση της 

αποτελεσματικότητας του social media marketing θα έπρεπε να επεκτείνεται πέρα των 

παραδοσιακών πωλήσεων και να επικεντρώνεται στη δέσμευση των καταναλωτών στις 

πλατφόρμες των social media. Προς υπεράσπιση αυτών των απόψεων, οι ακαδημαϊκοί 

στράφηκαν στην επέκταση των υπαρχουσών θεωριών μάρκετινγκ εφαρμόζοντας 

εμπειρικές μελέτες ως προς την ενδυνάμωση της δέσμευσης των πελατών στις 

πλατφόρμες των social media.  

Με στόχο να θέσουν το τοπίο των μετρήσεων του social media marketing, οι 

Larson και Watson (2011) προτείνουν ένα υπόδειγμα οικοσυστήματος social media σε 
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θεωρητικό υπόβαθρο, το οποίο διαχωρίζεται ανάμεσα στις δράσεις των brands και των 

πελατών σχετικά με το τι πετυχαίνει η κάθε πλευρά.  

Οι Hanna et al. (2011) προτείνουν, ότι οι social media marketers θα έπρεπε να 

επικεντρώνονται στην καταγραφή του conversion των μετρικών όπως οι πωλήσεις και το 

brand engagement. Αυτό σημαίνει ότι οι marketing managers θα πρέπει να ορίσουν τα 

αποτελέσματα που επιθυμούν από μια συγκεκριμένη καμπάνια και να ποσοτικοποιήσουν 

τις σχετικές μετρικές (πωλήσεις, απήχηση, αναφορές brand, εισροές) ώστε να μετρήσουν 

τα αποτελέσματα. Παρόλα αυτά, οι εταιρίες δεν πρέπει να επικεντρώνονται μόνο στη 

μέτρηση ενός μόνο στοιχείου καθώς θα έχουν ελλιπή στοιχεία για την εικόνα της 

εταιρίας. 

Ένας από τους κυριότερους δείκτες απόδοσης είναι το brand engagement, με τους 

τρόπους με τους οποίους μπορεί να αυξηθεί να ποικίλουν. Οι καμπάνιες στα social media 

είναι ένας τρόπος ώθησης της δέσμευσης ανάμεσα στη στοχευόμενη ομάδα και το brand. 

Καμπάνιες που σημείωσαν υψηλό επίπεδο δέσμευσης στα social media περιλαμβάνουν 

περιεχόμενο παραγόμενο από τους χρήστες δημιουργώντας δέσμευση ανάμεσα στον 

οργανισμό και τον καταναλωτή, ενδυναμώνοντας την αφοσίωση στο brand, με 

πιθανότητα οι καταναλωτές να προβούν σε επιπρόσθετη προσπάθεια υποστήριξης του 

brand στο μέλλον. Ως προς τις μετρικές των social media, αυτό μπορεί να παρατηρηθεί 

χρησιμοποιώντας τη δράση της μιας φοράς προς τις επαναλαμβανόμενες δράσεις ή την 

ενεργή συμμετοχή σε σύγκριση με την παθητική κατανάλωση των social media 

(Hoffman και Fodor, 2010). 

Το engagement αποτελεί το επίπεδο της συμμετοχής, της αλληλεπίδρασης, της 

οικειότητας, και της επιρροής που έχει κάθε χρήστης με ένα brand με το πέρασμα του 

χρόνου (Corcoran, 2011). 

Η συμμετοχή είναι το βασικό στοιχείο της δέσμευσης και αποτελεί συχνά το 

πρώτο σημείο αλληλεπίδρασης με το brand. Η αλληλεπίδραση εισχωρεί βαθύτερα από 

τη συμμετοχή, καθώς σημαίνει τη λήψη δράσης απέναντι στο brand. Αυτό 

συμπεριλαμβάνει αιτήματα επιπρόσθετων πληροφοριών, παροχή λεπτομερειών 

επικοινωνίας ή ακόμη και αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας. Στα social media τα likes, οι 

σχολιασμοί ή το following συνεπάγονται την αλληλεπίδραση με ένα brand. Η θετική ή 

αρνητική εντύπωση του χρήστη για το brand, η άποψη του, και ο τρόπος με τον οποίο 

δημιουργεί περιεχόμενο σχετικά με το brand χρησιμοποιώντας τη δική του οπτική γωνία 

και εκφράζοντας την κριτική του στα social media, μπορεί να θεωρηθεί ως στοιχείο 
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οικειότητας. Τέλος, η επιρροή καθορίζει την πιθανότητα ενός πελάτη να γίνει 

συνήγορος/ευαγγελιστής του brand, δηλώνοντας την αφοσίωση του πελάτη και κατά 

πόσο πρόθυμος είναι να προτείνει το προϊόν ή την υπηρεσία σε άλλους καταναλωτές, 

προωθώντας ή κοινοποιώντας το περιεχόμενο στις συνδέσεις του (Haven, 2007). 

Οι Hutter et al. (2013) απέδειξαν ότι η δέσμευση με μια Facebook fan page έχει 

θετικές επιδράσεις ως προς το brand awareness των πελατών, τις δράσεις e-wom και την 

πρόθεση αγοράς. Επίσης, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η "ενόχληση" με μια fan page 

οδηγεί σε αρνητικές επιδράσεις ως προς τη συνολική δέσμευση, την ενασχόληση με την 

σελίδα της εταιρίας στην πλατφόρμα, και το e-wom. 

Οι Vadivu και Neelamalar (2015) υποστηρίζουν ότι υπάρχουν τέσσερις τρόποι με 

τους οποίους μπορεί ένας χρήστης στην Facebook να αλληλεπιδράσει και να δεσμευτεί 

με μια Facebook brand page. Πιο συγκεκριμένα, τέτοιες δράσεις αποτελούν οι 

δημοσιεύσεις-δημοσιοποιώντας περιεχόμενο, απόψεις, ερωτήματα άμεσα στις σελίδες 

των εταιριών-, τα likes – "χτυπώντας" το κουμπί “Like” σε κάθε δημοσίευση-,  τα 

σχόλια-σε δημοσιεύσεις της εταιρίας-, και τέλος οι κοινοποιήσεις, διαμοιράζοντας τις 

δημοσιεύσεις της εταιρίας στο προσωπικό τους χρονολόγιο στην Facebook. 

Τέλος, οι Lin et al. (2015) υποστηρίζουν ότι υπάρχει υψηλή συσχέτιση μεταξύ 

της απήχησης των δημοσιεύσεων και της θετικής δέσμευσης με τον δείκτη (likes, 

σχόλια, κοινοποιήσεις) των δημοσιεύσεων σε μια fan page της Facebook. Επιπρόσθετα, 

το engagement μπορεί διαχωριστεί με περαιτέρω λεπτομέρειες (βάσει likes, σχολίων, 

κοινοποιήσεων), που μπορούν να κατηγοριοποιήσουν το αποτέλεσμα της δέσμευσης ως 

προς τις διάφορες δημοσιεύσεις. 

Όσον αφορά το brand awareness, τα web metrics αποτελούν μια λύση αναφορικά 

με τη χρήση τους για την αξιολόγηση του brand awareness μιας εταιρίας. Κάθε φορά που 

ένας χρήστης "συναντά" μια αναφορά της social παρουσίας της εταιρίας στο διαδίκτυο 

εκτίθεται σε πληροφορίες σχετικά με την εταιρία και το brand, αυξάνοντας το brand 

awareness. Καταλήγοντας στο συμπέρασμα, ότι το brand awareness είναι ένα 

"κλειδί"/στοιχείο ως προς τους social media στόχους (Hoffman και Fodor, 2010). 

Οι Mini και Poulose (2014) υποστηρίζουν, ότι το αποτέλεσμα στο οποίο 

στοχεύουν οι επιχειρήσεις είναι η ενδυνάμωση του brand awareness. Το brand awareness 

είναι ένας δείκτης που δείχνει κατά πόσο ένα brand είναι αναγνωρίσιμο σε ένα 

στοχευόμενο κοινό. Για να πετύχουν τους στόχους τους οι εταιρίες, πρέπει να ορίσουν 

εκείνες τις μετρικές των social media που συμπλέουν με τις παραμέτρους της 
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επιχείρησης. Για παράδειγμα, στην Facebook οι περιοχές κλειδιά για την εκτίμηση είναι 

η social media έκθεση, η επιρροή, και η δέσμευση μέσω της χρήσης μετρικών. 

Η Facebook έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει τον αριθμό των fans στην σελίδα 

της εταιρίας, να πραγματοποιεί επισκόπηση ως προς τον αριθμό των φίλων για μια 

συγκεκριμένη περίοδο ή κατά τη διάρκεια προώθησης μιας καμπάνιας, ή εκείνων που 

σχολίασαν ή έκαναν like σε μια δημοσίευση με απώτερο στόχο τον καθορισμό της 

μηνιαίας απήχησης, με τη χρήση του Facebook Insights παρέχοντας τις τιμές αναφοράς 

στους διαχειριστές των σελίδων (Mini και Poulose, 2014). 

Οι μετρήσεις engagement δείχνουν πόσοι χρήστες έδειξαν ενδιαφέρον για μια 

δημοσίευση τόσο ώστε να προβούν σε κάποια δράση. Η Facebook είναι σε θέση να 

παρέχει στοιχεία σχετικά με το πόσες φορές ένα link δέχθηκε click, καθώς και ποιες 

δημοσιεύσεις ή καμπάνιες δέχθηκαν like ή σχολιάστηκαν. Η επιρροή γενικά παρέχεται 

ως ποσοστό των θετικών, αρνητικών ή ουδέτερων συναισθημάτων όταν εφαρμόζεται ως 

προς τις μετρικές δέσμευσης και όταν εφαρμόζονται μετρήσεις ως προς την απήχηση. Η 

επιρροή είναι μια υποκειμενική μέτρηση που βασίζεται καθαρά στην προοπτική που 

θέτει κάθε επιχείρηση. Βάσει λογικής όταν υπάρχει υψηλό επίπεδο επιρροής, είναι πιο 

πιθανό η επιχείρηση να εμπνεύσει τους ακόλουθους της να αναλάβουν κάποιου είδους 

δράσης όπως η δέσμευση μέσω μηνυμάτων, με το στοχευόμενο αποτέλεσμα των social 

media καμπανιών να είναι η ενδυνάμωση και η αύξηση του brand awareness (Mini και 

Poulose, 2014). 

Οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν ποικίλα πλεονεκτήματα των social 

media προς όφελος τους όσον αφορά την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία (Sigala, 

2012). Οι Hutter et al. (2013) εξηγούν ότι παραδοσιακές μέθοδοι όπως η διαφήμιση, η 

προώθηση, και οι δημόσιες σχέσεις μεταξύ άλλων, έχουν τη δυνατότητα να οδηγήσουν 

σε brand awareness. Στο πλαίσιο των social media, το brand awareness μπορεί να 

ταξινομηθεί σε δύο μέρη, την ένταση και την έκταση, με την πρώτη να δείχνει πως οι 

χρήστες μπορούν να ανακαλέσουν εύκολα ένα brand, ενώ η δεύτερη δείχνει την 

πιθανότητα των καταναλωτών να προβούν σε αγορά ενός προϊόντος ή υπηρεσίας. Μια 

μέθοδος που θα μπορούσε να οδηγήσει σε brand awareness αποτελεί η χρήση των 

hashtags, χρησιμοποιώντας τα ως μια εξασφάλιση της έντασης και της έκτασης 

(Kleinrichert et al., 2012). 

Σύμφωνα με τους Barwise και Meehan (2010), οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τα 

social media για να εξασφαλίσουν τη δέσμευση των πελατών και τη συνεργασία, αλλά 
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μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν και για την αύξηση του brand awareness. Τα social 

media αποτελούν μια ιδανική πλατφόρμα για τη βελτίωση του brand awareness των 

εταιριών. Για παράδειγμα, εάν μια δημοσίευση στην Facebook τη δει το 30 % με 35 % 

των φίλων της, το επίπεδο απήχησης και αναγνώρισης που φέρει το brand είναι αρκετά 

υψηλό (Bernstein et al., 2013). Για αυτόν τον λόγο, είναι ζωτικής σημασίας πλέον τα 

brands να ακολουθούν social media στρατηγικές μάρκετινγκ, με στόχο την υψηλότερη 

απήχηση που μπορούν να πετύχουν (Barwise και Meehan, 2010). 

Επιπλέον, στο χώρο των social media εκτός από το brand engagement, το brand 

awareness, και την απήχηση, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και το e-wom. Το e-wom 

αποτελεί ίσως το καλύτερο είδος προώθησης της εταιρίας, με τους χρήστες να είναι 

περισσότερο πιθανόν να προτείνουν ένα brand σε άλλους χρήστες αναλογικά με το πόσο 

καλά το γνωρίζουν (Lugosi et al., 2012). Παρά τις θετικές επιδράσεις που δύναται να 

φέρει το e-wom σε ένα brand, υπάρχει πάντοτε και η πιθανότητα δημιουργίας αρνητικού 

e-wom, με τους marketers να δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή ως προς τη στρατηγική που 

ακολουθούν οι επιχειρήσεις. Παρόλα αυτά, τα brands έχοντας γνώση για το απρόβλεπτο 

ρίσκο που λαμβάνουν με την παρουσία τους στα social media, συνεχίζουν τις ενέργειες 

τους μέσω αυτών, καθώς θέλουν να μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητες τους χτίζοντας ένα 

ισχυρό brand awareness (Divol et al., 2012). 

Σύμφωνα με τους Hoffman και Fodor (2010), το ‘Word of Mouth’ δημιουργείται 

από τους καταναλωτές που είναι ενήμεροι και δεσμευμένοι με το brand οπότε είναι σε 

θέση να τοποθετηθούν ως προς τον οργανισμό και να τον σχολιάσουν σε άλλους 

καταναλωτές. Λογικό επόμενο, είναι ότι οι ικανοποιημένοι καταναλωτές θα 

δημιουργήσουν θετική ανάδραση και οι δυσαρεστημένοι αρνητικό αντίκτυπο προς τον 

οργανισμό. Πιθανώς, οι χρήστες που αντέδρασαν θετικά θα υποστηρίξουν την εταιρία 

διαδίδοντας κάθε είδους περιεχόμενο από τον οργανισμό, με αποτέλεσμα την αύξηση 

των brand awareness και engagement, με τις επιχειρήσεις να έχουν στη διάθεση τους τη 

δυνατότητα μέτρησης του e-wom από δημόσια, άμεσα διαθέσιμα δεδομένα (Hoffman 

και Fodor, 2010). 

Η έλξη των πελατών και η προσοχή τους προς τα brands οφείλεται κατά μεγάλο 

μέρος στο e-wom στο χώρο των social media με τη μορφή like, κοινοποίησης, θέασης ή 

σχολιασμού. Το e-wom αναφέρεται σε κάθε δράση που βασίζεται σε θετικές, ουδέτερες 

ή αρνητικές εντυπώσεις μέσω πιθανών δράσεων ή παλαιότερων καταναλωτών ως προς 

ένα προϊόν, υπηρεσία, ή brand, οι οποίες είναι διαθέσιμες σε πολλαπλούς χρήστες μέσω 
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του διαδικτύου, όπως μέσω των ιστοσελίδων, των κοινωνικών δικτύων, των άμεσων 

μηνυμάτων, τη ροή πληροφοριών, κ.ά.. Οι marketers επομένως, πλέον πρέπει να 

επικεντρώνονται στη δημιουργία περιεχομένου το οποίο διαμοιράζεται εύκολα μέσω των 

πλατφορμών διαφορετικά θα καταλήξουν να αναστέλλουν το e-wom των brands τους. 

Ουσιαστικά, το social media marketing αποτελεί μια πρακτική για τις επιχειρήσεις με 

στόχο την ωφέλεια τους μέσω των social media, ώστε να αυξήσουν το brand awareness, 

τη δέσμευση των πελατών ή το customer conversion. Παρόλα αυτά, τον τρόπο με τον 

οποίο θα το πετύχει αυτό κάθε brand εξαρτάται από τους επιθυμητούς στόχους 

μάρκετινγκ της κάθε εταιρίας (Kietzmann και Canhoto, 2013). 

4.2.3 Εργαλεία ανάλυσης 

Τα social media analytic tools είναι ένας εν γένει αναπτυσσόμενος τομέας 

έτοιμος να επιτρέψει στις επιχειρήσεις να βελτιώσουν την απόδοση τους μέσω των 

δράσεων τους ως προς τις επιχειρηματικές τους λειτουργίες. Τα εργαλεία ανάλυσης είναι 

σε θέση να μετρήσουν την αποτελεσματικότητα προωθητικών καμπανιών, τη 

συγκέντρωση ιδεών σχετικά με τις ανάγκες των καταναλωτών και των προτιμήσεων 

τους, την αντίληψη που επικρατεί για το brand, την απόκτηση ανατροφοδότησης-ως 

προς την απόδοση προϊόντων-, και τη συγκέντρωση δεδομένων της τάσης της αγοράς. 

Τα social media analytics (SMA) μπορούν να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες σε 

ποικίλες κατευθύνσεις της επιχείρησης όπως του μάρκετινγκ, των πωλήσεων, της 

διαχείρισης πελατών, των δημοσίων σχέσεων, και της ανάπτυξης προϊόντος. Στόχος των 

social media analytics αποτελεί ο ορισμός και η υιοθέτηση των σωστών μετρικών για τη 

μέτρηση της επιτυχίας των δράσεων των brands στα social media και των στόχων τους. 

Παρά την αναγνώριση των δυνατοτήτων που δύναται να παρέχουν τα εργαλεία 

ανάλυσης social media, οι επιχειρήσεις ακόμη δυσκολεύονται με την ενσωμάτωση, την 

εφαρμογή και την θέσπιση μεθοδολογιών και τεχνικών για ένα αποτελεσματικό 

πρόγραμμα social media analytics (Owyang, 2011; Petrocelli, 2013). 

Η χρήση των social media για δέσμευση με τους καταναλωτές αυξάνεται ραγδαία 

τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με το Κέντρο Ερευνών Pew, πάνω από το 74 % των 

ενήλικων χρηστών στις Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούν τα social media για να 

συνδεθούν, να αλληλεπιδράσουν ή να συνεργαστούν με άλλους χρήστες (Burbarry, 

2011). Οι συστάσεις που βασίστηκαν στα social media επηρέασαν το 26 % της αγοράς 

σε 30 τομείς και αφορά πάνω από 100 brands (Bughin, 2015). Επόμενο είναι λοιπόν, η 
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παγκόσμια επιρροή των social media ως πηγή πληροφοριών και αγοράς να πυροδοτήσει 

το ενδιαφέρον των ερευνητών ως προς τα social media analytics (Chen et al., 2014; Qiu 

et al., 2014).  

Οι Chen et al. (2012) ορίζουν τα social media analytics ως μια μέθοδο για να 

ανακαλύψουν τι σκέφτονται και τι αισθάνονται οι καταναλωτές αναλύοντας δομημένα 

και μη δομημένα δεδομένα από πηγές. Οι Zeng et al. (2010) χαρακτήρισαν τα SMA ως 

εργαλεία πληροφορικής και υποδεικνύουν τη συλλογή, την παρακολούθηση, την 

ανάλυση, τη σύνοψη, και την οπτικοποίηση δεδομένων των social media ώστε να 

διευκολύνουν τις συζητήσεις και τις αλληλεπιδράσεις με στόχο την εξαγωγή χρήσιμων 

μοτίβων. Οι Fan και Gordon (2014) αναγνωρίζουν τα SMA ως διεπιστημονικά μοντέλα 

και αναλυτικά παραδείγματα αποτελούμενα από τρία βήματα: την καταγραφή/λήψη 

δεδομένων από ποικίλες πηγές, την κατανόηση των δεδομένων χρησιμοποιώντας 

ποικίλες αναλύσεις και μοντέλα, και τη σύνοψη και παρουσίαση των ευρημάτων για τη 

λήψη των αποφάσεων. Σύμφωνα με τον Lovett (2011), τα SMA βοηθάνε τις επιχειρήσεις 

να μετρήσουν, να έχουν πρόσβαση, και να ερμηνεύουν την απόδοση των δράσεων τους 

στα social media στο πλαίσιο συγκεκριμένων επιχειρηματικών στόχων. 

Οι Fan και Gordon (2014) υποστηρίζουν, ότι τα social media analytics μπορούν 

να επιτρέψουν σε μια επιχείρηση να κρίνει την online αντίδραση σε οποιαδήποτε 

διαφημιστική καμπάνια. Οι μετρικές που χρησιμοποιούνται μπορούν να βοηθήσουν στη 

σύνδεση της καμπάνιας με επακόλουθες/μελλοντικές πωλήσεις, επομένως και στην 

επιτυχία της καμπάνιας. Οι αντιδράσεις των χρηστών, ίσως επίσης δύναται να 

βοηθήσουν στη μετατροπή της καμπάνιας ανάλογα με την ευχαρίστηση ή τη 

δυσαρέσκεια που εκφράζουν, με την ανάλυση συναισθημάτων, τάσης, και δικτύου να 

παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες. 

Οι Cvijikj και Michahelles (2012) προτείνουν με τη σειρά τους ένα υπόδειγμα 

εκτίμησης/μέτρησης που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να εκτελέσουν τη χρήση των social 

media analytics μέσω συνεχούς παρακολούθησης του περιεχομένου και των δράσεων 

των brands στα κανάλια social media που χρησιμοποιούν και να μετρήσουν την 

αποτελεσματικότητα των προσπαθειών τους στην Facebook.  

Για την αξιόπιστη μέτρηση του επιπέδου επιρροής των χρηστών των social media 

αναπτύχθηκαν εφαρμογές μέσω εργαλείων λογισμικού. Μερικά γνωστά παραδείγματα 

εργαλείων ανάλυσης social media, μέχρι και τη συγγραφή της παρούσας εργασίας 

χρονολογικά, είναι τα Radian6, Teezir, Coosto, SocialMediaCheck, και το Klout. Τα 
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παραπάνω εργαλεία είναι μόνο μερικά παραδείγματα-καθώς στόχος της παρούσας 

εργασίας δεν είναι η ανάλυση αυτών των εργαλείων-παρόλα αυτά στο προτεινόμενο 

υπόδειγμα παρατίθενται ποικίλα εργαλεία μέτρησης των social media. 

Τα δεδομένα των social media analytics παρέχονται ως δεδομένα σε πίνακες, 

γραφήματα, και αναφορές μετρικών, τα οποία διαχειρίζονται οι εταιρίες ώστε να 

εκτιμήσουν τα αποτελέσματα συγκεκριμένων στρατηγικών που θέτουν. Με τη σειρά 

τους, για να είναι επιτυχής η διαχείριση αυτών των στοιχείων απαιτείται γνώση 

εργαλείων του Web 2.0 όπως των Google Alerts, Google Trends, HootSuite, Radian6, 

και του Visible Technologies σε συνδυασμό με διορατικότητα και δημιουργικότητα 

(Montalvo, 2016). 

O Raab (2011) σημειώνει, ότι οι marketers διεξάγουν αναλύσεις ελέγχου 

συνομιλιών, εντοπισμού απαντήσεων, καταγραφή κοινού, περιεχομένου, σύνδεσης και 

ανάλυση κίνησης, μεταξύ άλλων. Κάθε μια από αυτές τις εφαρμογές αναλύει τις 

μετρικές που προσφέρουν άριστες μετρήσεις και δυνατότητες ανάλυσης για τους 

marketers. Τα εργαλεία ανάλυσης social media έχουν τη δυνατότητα να καταμετρήσουν 

τον αριθμό της αναφοράς του brand ή του προϊόντος, να εντοπίσουν συζητήσεις σχετικά 

με ένα brand ή προϊόν, και να δημιουργήσουν σύννεφο λέξεων ως προς τα 

αποτελέσματα. Με τη χρήση αυτών των εργαλείων, οι marketers έχουν πρόσβαση σε 

δεδομένα για τη δράση και τον αντίκτυπο του brand στον Ιστό, καθώς και των μοτίβων 

συμπεριφοράς που σχετίζονται ακόμη και με άλλες μάρκες. 

Βάσει του μεγάλου αριθμού των social media μετρικών, καθώς και του κόστους 

για την παρακολούθηση κάθε μιας από αυτές, το πρώτο βήμα είναι η αναγνώριση και η 

επιλογή των μετρικών που θα δώσουν τις περισσότερες πληροφορίες στους marketers 

(Fogel, 2010). Παρόλα αυτά, η υιοθέτηση ενσωματωμένης social media στρατηγικής 

περιορίζει τη λίστα σημαντικά, καθώς η κάθε μετρική πρέπει να παρέχει μια ένδειξη 

προόδου ως προς τον στόχο που θέτει η κάθε επιχείρηση, ώστε οι marketers να τη 

λάβουν υπόψη. Επιπρόσθετα, είναι απαραίτητο να γίνει ένας διαχωρισμός μεταξύ των 

μετρικών που συστάθηκαν συγκεκριμένα για την ανάλυση των social media και των 

μετρικών που συστάθηκαν με στόχο τα web analytics. Μολονότι, τα web analytics 

μπορεί να φανούν χρήσιμα στον υπολογισμό των μετρικών social media (πχ. απόδοση 

της επένδυσης) δεν ενδείκνυνται για την ανάλυση των social media αφού εξ ορισμού 

είναι πιο κατάλληλα για την ανάλυση μιας ιστοσελίδας, καθώς παρέχουν μια ατελή 
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άποψη ως προς μια καμπάνια στο πλαίσιο των social media (Barger και Labrecque, 

2013). 

4.2.4 Στόχοι 

Οι στόχοι και τα αποτελέσματα του social media marketing, έχουν μελετηθεί 

εκτενώς ως προς τη βιβλιογραφία (Bernoff και Li, 2008; Schultz και Peltier, 2013; 

Ashley και Tuten, 2015; Bianchi και Andrews, 2015) και συμπεριλαμβάνουν τη διέγερση 

των πωλήσεων, την αύξηση του brand awareness, τη βελτίωση του brand image, την 

παραγωγή traffic στις πλατφόρμες, τη μείωση του κόστους μάρκετινγκ, και τη 

δημιουργία αλληλεπίδρασης στις πλατφόρμες, ωθώντας τους χρήστες να δημοσιεύουν 

και/ή να κοινοποιούν το περιεχόμενο των brands. 

4.2.5 Επιχειρηματικός αντίκτυπος-User' s journey  

Οι See-To και Ho (2014) προτείνουν ότι το e-wom μέσω των social media μπορεί 

να επηρεάσει την πρόθεση αγοράς μέσω της βελτιωμένης εμπιστοσύνης και της αξία της 

συν-δημιουργίας, που με τη σειρά τους μπορούν να αυξήσουν τον όγκο των πωλήσεων 

και των εισροών του brand. Επιπρόσθετα, η ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης και οι καλές 

σχέσεις με τους καταναλωτές μπορούν να ενδυναμώσουν τις φίρμες και να καθιερώσουν 

μια συγκεκριμένη ταυτότητα brand, οδηγώντας σε ανταγωνιστική διαφοροποίηση μέσω 

της απήχησης και της άμεσης ανατροφοδότησης, μειώνοντας τα έξοδα των διαφημίσεων 

και των προωθητικών ενεργειών (Michaelidou et al., 2011). 

Η μέτρηση της απόδοσης του περιεχομένου στις πλατφόρμες των social media, 

εξαρτάται από την εκάστοτε πλατφόρμα. Έρευνα των De Vries et al. (2012) ως προς την 

πλατφόρμα Facebook, έδειξε ότι η απόδοση μιας δημοσίευσης θα μπορούσε να μετρηθεί 

από τον αριθμό των likes και των σχολίων που λαμβάνει η δημοσίευση με την απόδοση 

της δημοσίευσης να συνδέεται με την ανάλογη δημοτικότητα. Επίσης, η έρευνα μαρτυρά 

ότι η απόδοση της δημοσίευσης συσχετίζεται και με την επίδραση της στον χρήστη, και 

μπορεί να επηρεάσει τα συναισθήματα ή και τη συμπεριφορά του απέναντι στο 

περιεχόμενο. Τέλος, η έρευνα αναφέρει ότι η παραγωγή της δημοσίευσης του brand από 

τον χρήστη υποδεικνύει τη θέληση του χρήστη για σύνδεση του με το brand, με το 

ενδιαφέρον του χρήστη να παραμένει υψηλό. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας των Barreda et al. (2015) υποδεικνύουν ότι η 

ενίσχυση του brand awareness στα κοινωνικά δίκτυα αυξάνει το traffic του e-wom. Για 

την ενδυνάμωση του brand awareness είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένα ψηφιακό 



 

56 

περιβάλλον αλληλεπίδρασης κινητοποιώντας τους χρήστες να διαμοιράζουν και να 

παραθέτουν αξιόπιστες, πλούσιες, και ενημερωμένες πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, 

απολαμβάνοντας αντίστοιχα οικονομικές και/ή ψυχολογικές ανταμοιβές έχοντας 

πρόσβαση σε αποκλειστικά προνόμια μέσω των κοινωνικών δικτύων. Η έρευνα 

καταλήγει στον υψηλό βαθμό επίδρασης των στρατηγικών των εταιριών στα social 

media με την εικονική διαδραστικότητα, την ποιότητα του συστήματος, τις πληροφορίες 

για την ποιότητα του περιεχομένου, καθώς και την επιβράβευση των δραστηριοτήτων 

των χρηστών να επηρεάζουν και να αυξάνουν το brand awareness, το οποίο με τη σειρά 

του πυροδοτεί το e-wom. 

Οι Jahn και Kunz (2012), υποστηρίζουν ότι οι εταιρίες μέσω της 

λειτουργικότητας, του ευδαιμονισμού, και της αλληλεπίδρασης με τους καταναλωτές θα 

αυξήσουν τη δέσμευση στις επίσημες σελίδες των εταιριών στην Facebook οδηγώντας 

τους χρήστες σε δέσμευση με το brand, την παραγωγή e-wom, την αφοσίωση, και 

δημιουργώντας στο τέλος την επιθυμία για αγορά. 

Τέλος, οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τα social media ως εργαλείο για να 

πετύχουν συγκεκριμένους στόχους μάρκετινγκ. Οι Tuten και Solomon (2012), 

σημειώνουν ότι πρωταρχικός στόχος του social media marketing για προωθητικό σκοπό 

δεν είναι μόνο η βελτίωση του brand awareness και η επιρροή του engagement, αλλά και 

να πείσει τους καταναλωτές να προβούν σε δράση, καθώς ένα προωθητικό μήνυμα μέσω 

των social media καναλιών μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά των καταναλωτών και 

τελικά να τους οδηγήσει στη διαδικασία αγοράς. Επομένως, συμπεραίνουν ότι οι 

επιχειρήσεις πρέπει να προωθούν τα brands τους σε ποικίλες πλατφόρμες social media 

για να πυροδοτήσουν την προσοχή των καταναλωτών, να χτίσουν το brand awareness, 

να βελτιώσουν το brand image, και στο τέλος να επωφεληθούν από τους καταναλωτές. 

4.2.6 Προωθητικές ενέργειες 

Το υπόδειγμα που παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία μελετάει τις μετρικές, 

τα εργαλεία ανάλυσης, τα KPIs, τους στόχους, τον επιχειρηματικό αντίκτυπο, το user' s 

journey, και τις προωθητικές ενέργειες ως προς τις πλατφόρμες των Facebook και 

Instagram.  

Η πιο διαδεδομένη μορφή προωθητικής ενέργειας για να πετύχουν τα brands τους 

στόχους που θέτουν σε αυτές τις πλατφόρμες είναι η διαφήμιση. Επομένως, για την 
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παρουσίαση αυτών των δράσεων επιλέχθηκε να εξεταστεί μόνο το είδος της διαφήμισης 

που παρέχεται από τις πλατφόρμες και είναι ενσωματωμένη σε αυτές. 

H Facebook είναι μια πλατφόρμα που υποστηρίζει το διαφημιστικό περιεχόμενο 

επί πιστώσει διαφημίσεων υπό τη μορφή ροής προωθημένων ενημερώσεων, 

προωθητικών διαφημίσεων, και την προβολή των προτεινόμενων σελίδων, με όλες αυτές 

τις μορφές να μπορούν να απευθυνθούν σε ένα συγκεκριμένο κοινό χρηστών και 

ενδιαφερόντων (Facebook Help Center, Ανάκτηση 2016). Τέλος, η Instagram, παρέχει τη 

δυνατότητα δημιουργίας προωθητικού περιεχομένου από την πλευρά των εταιριών, 

επιτρέποντας το εμπορικό περιεχόμενο των πληρωμένων διαφημίσεων να εμφανίζεται 

στη ροή ενημερώσεων των ιδιωτικών λογαριασμών (Instagram Blog, Ανάκτηση 2016). 

Οι διαφημίσεις των επιχειρήσεων στην Facebook, περιλαμβάνουν τα παρακάτω 

στοιχεία, όπως παρουσιάζονται στην Εικόνα 4-1:  

1) Κοινωνικές πληροφορίες: Μέσω των οποίων οι χρήστες μπορούν να δουν 

εάν οι φίλοι τους έχουν αλληλεπιδράσει με την επιχείρησή 

2) Το όνομα της επιχείρησης: Προβάλλεται πάντα εμφανώς 

3) Το κείμενο: Μέσω του οποίου προσελκύεται το ενδιαφέρον των χρηστών 

παρέχοντας περισσότερες πληροφορίες για το αντικείμενο της διαφήμισης 

4) Εικόνες και βίντεο: Οι πειστικές εικόνες και τα βίντεο προτρέπουν το 

στοχευόμενο κοινό να προχωρήσει σε κάποια ενέργεια 

5) Ένα προσαρμόσιμο κουμπί: Προτροπή των χρηστών να το πατήσουν, 

προαιρετικά (Edwards, 2016) 



 

58 

 

Εικόνα 4-1: Υπόδειγμα διαφήμισης στην Facebook 

Πηγή: Facebook ads guide (Ανάκτηση 2016) 

Ως προς την Instagram, οι διαφημίσεις περιλαμβάνουν τα παρακάτω στοιχεία, 

όπως παρουσιάζονται στην Εικόνα 4-2:  

1) Το όνομα χρήστη Instagram: Το όνομα χρήστη είναι πάντα σε εμφανές 

σημείο 

2) Εικόνες και βίντεο: Οι πειστικές εικόνες και βίντεο προτρέπουν το 

στοχευόμενο κοινό να προχωρήσει σε κάποια ενέργεια 

3) Ένα προσαρμόσιμο κουμπί: Προτροπή των χρηστών να το πατήσουν, 

προαιρετικά 

4) Το κείμενο: Μέσω του οποίου προσελκύεται το ενδιαφέρον των χρηστών 

παρέχοντας περισσότερες πληροφορίες για το αντικείμενο της διαφήμισής 

(The Martin Group, 2016) 
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Εικόνα 4-2: Υπόδειγμα διαφήμισης στην Instagram 

Πηγή: Facebook ads guide (Ανάκτηση 2016) 

Ως προς τους στόχους των διαφημίσεων στις πλατφόρμες Facebook και 

Instagram είναι γρήγορα αντιληπτό ότι θα αποτελούν κοινοί, αναμενόμενο, καθώς και οι 

δύο εταιρίες υπάγονται στον ίδιο όμιλο της Facebook.  

Πιο αναλυτικά στους κυριότερους στόχους συμπεριλαμβάνονται οι παρακάτω: η 

αλληλεπίδραση με ανάπτυξη εφαρμογής-καθώς έτσι επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη 

δραστηριότητα της εφαρμογής της εταιρίας για φορητές συσκευές (κινητά τηλέφωνα και 

ταμπλέτες)-, οι εγκαταστάσεις εφαρμογής, η αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας-

προσέλκυση χρηστών, προσφιλών στο brand-, κλικ στο ιστολόγιο-κατευθύνοντας τους 

χρήστες στις πιο σημαντικές ενότητες του ιστολογίου του brand-, απαντήσεις για 

εκδήλωση-προωθώντας την εκδήλωση του brand πετυχαίνοντας περισσότερες 
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συμμετοχές-, τη δημιουργία ευκαιριών πώλησης-προσθέτοντας μια φόρμα στη 

διαφήμιση συγκεντρώνοντας πληροφορίες από άτομα που ενδιαφέρονται για το brand-, 

τη ζήτηση προσφορών-προσφέροντας εκπτώσεις και δημιουργώντας προσφορές για 

περιορισμένο χρονικό διάστημα, που μπορούν να αναζητήσουν οι χρήστες στο ιστολόγιο 

του brand-, το "Μου αρέσει" στην σελίδα-συνδέοντας άτομα που είναι σημαντικά για το 

brand-, αλληλεπίδραση με δημοσίευση της σελίδας-πετυχαίνοντας υψηλότερη απήχηση 

σε περισσότερα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων: "Μου αρέσει", σχόλια, 

κοινοποιήσεις, και  προβολές φωτογραφιών-, επισκέψεις στο κατάστημα-επιτυγχάνεται 

μόνο εάν είναι διαθέσιμη στη σελίδα η προσθήκη της τοποθεσίας-, προβολές βίντεο-

μεταδίδοντας το μήνυμα που θέλει να περάσει το κάθε brand-, μετατροπές στο 

ιστολόγιο-διαμόρφωση της διαφήμισης κατά τέτοιον τρόπο ούτως ώστε οι χρήστες να 

οδηγούνται σε συγκεκριμένες ενέργειες στο ιστολόγιο του brand, όπως η εγγραφή σε ένα 

ενημερωτικό δελτίο ή αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας (Edwards, 2016). 

4.4 Πρόταση υποδείγματος των μετρικών, εργαλείων ανάλυσης, KPIs, 

στόχων, επιχειρηματικού αντίκτυπου, και user' s journey ως προς την 

Facebook και την Instagram 

Ο Πίνακας 4-2 παρουσιάζει την πρότασης μελέτης του υποδείγματος της 

παρούσας εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, η πρόταση μελέτης προτείνει ένα υπόδειγμα των 

μετρικών, των εργαλείων ανάλυσης, των KPIs, των στόχων, του επιχειρηματικού 

αντίκτυπου, και του user' s journey για τις πλατφόρμες Facebook και Instagram, με 

στόχο την κατηγοριοποίηση τόσο των δράσεων των χρηστών σε μια fan page ενός brand 

σε αυτές τις πλατφόρμες όσο και των δράσεων του brand καταγράφοντας τα πιθανά 

αποτελέσματα αυτών. 
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Πίνακας 4-2: Υπόδειγμα των μετρικών, εργαλείων ανάλυσης, KPIs, στόχων, επιχειρηματικού αντίκτυπου, και user' s journey ως προς 

την Facebook και την Instagram 

Social Media 

Platform 

Μετρικές Εργαλεία 

ανάλυσης 

KPIs Στόχοι Επιχειρηματικός 

αντίκτυπος 

User' s 

journey 

Facebook  Number of fans Facebook 

Insights; 

Buffer; 

SumAll; 

Quintly; 

Howsociable; 

WolframAlpha; 

Crowdbooster; 

RivalIQ; 

Social Report; 

Simply Measured; 

Zuum; 

SoTrender; 

MoZ; 

Loginradius; 

AgoraPulse; 

Reach/Volume Create Awareness Share of Voice; 

Awareness 

Awareness 

 Posts per day 

 Number of posts 

 Picture 

Posts/Video-post 

 Link-posts 

 Facebook-Videos 

 Posts by fans 

 Page Performance 

Index 

Engagement 

 

 

 

 

 

 

 

Generate 

demand 

Visitors/Traffic 

(online or offline) 

Consideration 

 Engagement 

 Weighted 

Engagement 

 Weighted Post-

Interaction 

   

 Post interaction 
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Social Media 

Platform 

Μετρικές Εργαλεία 

ανάλυσης 

KPIs Στόχοι Επιχειρηματικός 

αντίκτυπος 

User' s 

journey 

Facebook  Number of Likes Hootsuite; 

Social Mention; 

Cyfe; 

Keyhole; 

Klout; 

Socialbakers; 

Sproutsocial; 

Brandwatch; 

Radian6; 

Teezir; 

Buzzsumo; 

Coosto; 

Visible 

Technologies; 

NetBase; 

Oktopost; 

 

Engagement 

 

 

 

 

 

 

 

Generate 

demand 

Visitors/Traffic 

(online or offline) 

Consideration 

 Number of 

Comments 

 Number of 

Reactions 

 Number of Love 

 Number of Wow 

 Number of 

Reactions of 

Facebook-Videos 

 Number of Likes 

of Facebook-

Videos 

 Number of Shares E-wom Inspire 

evangelism 

Referrals; 

Influencer activity; 

Ε-wom 

Advocacy 

 Number of Shares 

of Facebook-

Videos 
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Social Media 

Platform 

Μετρικές Εργαλεία 

ανάλυσης 

KPIs Στόχοι Επιχειρηματικός 

αντίκτυπος 

User' s 

journey 

Facebook  Average Weekly 

Growth 

Adobe Digital 

Marketing Suite; 

True Social 

Metrics; 

Brand's growth Brand building Maximizing fan 

base 

Awareness 

 Daily Growth (in 

%) 

 Growth (absolute) 

 Growth (absolute) 

per day 

 Percentage increase 

since starting point 

 Service Level Customer care 

/Response time; 

Delight customers Sentiment and 

satisfaction 

Adoption 

 Response time 

 Total Reactions, 

Comments, Shares 

Engagement;  

e-wom 

      

 User posts total 

Reactions, 

Comments, Shares 
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Social Media 

Platform 

Μετρικές Εργαλεία 

ανάλυσης 

KPIs Στόχοι Επιχειρηματικός 

αντίκτυπος 

User' s 

journey 

Facebook  Total Reactions,  

Comments, Shares 

of Facebook-

Videos 

     

 Likes per post Interactions; 

Engagement per 

Post 

Generate 

demand 

Visitors/traffic 

(online or offline) 

Consideration 

 Comments per post 

 Reactions per post 

 Sad per post 

 Angry per post 

 Shares per post E-wom; 

Reach 

Impressions; 

Build awareness 

Spreading brand-

generated 

messages; 

e-reputation 

Awareness 

 Ad-Value Earned media 

values 

Return Financial value of 

the actions taken 

Purchase 

intension 
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Social Media 

Platform 

Μετρικές Εργαλεία 

ανάλυσης 

KPIs Στόχοι Επιχειρηματικός 

αντίκτυπος 

User' s 

journey 

Instagram  Following Instagram 

Business Tool; 

Iconosquare; 

Collecto; 

SumAll; 

RivalIQ; 

Social Report; 

Simply Measured; 

Zuum; 

SoTrender; 

Loginradius; 

AgoraPulse; 

Hootsuite; 

Social Mention; 

Keyhole; 

Klout; 

Sproutsocial; 

Radian6; 

Awareness Create awareness Attract new 

customers 

Awareness 

 Number of Posts Reach Create awareness Share of Voice; 

Awareness 

Awareness 

 Posts per day 

 Profile 

Performance Index 

Engagement Generate demand Visitors/traffic 

(online or offline) 

Consideration 

 Engagement 

 Follower 

 Comments 

 Comments and 

Likes 

 Post Interaction 

 Likes E-wom Inspire 

evangelism 

Referrals; 

Influencer activity; 

Ε-wom 

Advocacy 
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Social Media 

Platform 

Μετρικές Εργαλεία 

ανάλυσης 

KPIs Στόχοι Επιχειρηματικός 

αντίκτυπος 

User' s 

journey 

Instagram  Daily Growth 

(absolute) 

Coosto; 

Teezir; 

Brand's growth Brand building Maximizing fan 

base 

Awareness 

 Growth rate 

 Percentage increase 

since starting point 

 Follower Growth 

(weekly, in %) 

 Likes per post E-wom; 

Reach 

Engagement Loyalty; 

Creating emotion 

Awareness 

 Comments per post Engagement; 

Reach 

Engagement Loyalty; 

Creating emotion 

Advocacy 

 Followers-

Following-Ratio 

Interaction; 

Engagement 

Influence; 

Awareness 

Brand name/image; 

Brand loyalty 

Impressions 
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4.5 Εφαρμογή της πρότασης υποδείγματος των μετρικών ως προς την 

Facebook και την Instagram στο χώρο της μόδας 

Η πρακτική εφαρμογή της πρότασης του υποδείγματος στο χώρο της μόδας 

περιλαμβάνει την εξέταση των μετρικών των εταιριών Burberry, Kate Spade New York, 

Louis Vuitton, Ralph Lauren, και Tory Burch, ως προς τις πλατφόρμες Facebook και 

Instagram. Η περίοδος εξέτασης των μετρικών είναι από 1 Σεπτεμβρίου 2016 έως και 30 

Σεπτεμβρίου 2016, διότι εκείνη την περίοδο έλαβαν χώρα η εβδομάδα μόδας της Νέας 

Υόρκης 7 με 14 Σεπτεμβρίου, η εβδομάδα μόδας του Λονδίνου 16 με 20 Σεπτεμβρίου, 

και η εβδομάδα μόδας του Μιλάνου 21 με 27 Σεπτεμβρίου. 

Η μέτρηση των μετρικών πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του εργαλείου 

ανάλυσης social media Fanpage Karma (Παράρτημα A - Επιλεγμένες μετρικές βάσει του 

εργαλείου ανάλυσης Fanpage Karma) και η επιλογή των εταιριών βασίστηκε στην 

ταξινόμηση του δείκτη Digital IQ Index Fashion 2015 της L2 (2015). 

H L2 είναι μια υπηρεσία επιχειρηματικής ευφυΐας η οποία συντάσσει αναφορές 

σχετικά με τη ψηφιακή απόδοση των επιχειρήσεων. Τα δεδομένα και οι προτάσεις της 

βοηθούν τις μάρκες να αναγνωρίσουν τα ψηφιακά πλεονεκτήματα και αδυναμίες, να 

εντείνουν τη συνεργασία και την επικοινωνία στο εσωτερικό των επιχειρήσεων, και να 

ενημερώνονται για την πορεία της αγοράς λαμβάνοντας τις κατάλληλες αποφάσεις. 

Επιπρόσθετα, περιλαμβάνει έρευνες προσανατολισμένες σε ποικίλους τομείς της 

αγοράς όπως τη μόδα, την κατανάλωση ηλεκτρικών ειδών, και τα είδη οικιακής χρήσης 

ώστε να βοηθήσει τις μάρκες να κατανοήσουν πώς το ψηφιακό περιβάλλον επηρεάζει τη 

βιομηχανία τους. Επιπλέον, περιλαμβάνει έρευνες όχι μόνο γενικά για τον τομέα μιας 

βιομηχανίας αλλά και έρευνες που εμβαθύνουν στην απόδοση μιας εταιρίας αναφορικά 

με τους ανταγωνιστές της. Η έρευνα αυτού του είδους είναι αναμενόμενο να  

αποκαλύπτει συγκεκριμένα δυνατά σημεία ενός brand, αδυναμίες, και ευκαιρίες που 

προκύπτουν μέσα από την ανάλυση, με στόχο τη βελτίωση του ψηφιακού περιβάλλοντος 

στην εταιρία. 

Η έκθεση Digital IQ Index Fashion 2015 της L2 για το χώρο της μόδας 

περιλαμβάνει την κατάταξη 83 εταιριών μόδας που δραστηριοποιούνται στις Ηνωμένες 

Πολιτείες. Στόχος της έκθεσης είναι η παροχή ενός εργαλείου για την ανάδειξη των 

ψηφιακών πλεονεκτημάτων και αδυναμιών των εταιριών, βοηθώντας τους managers να 
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πετύχουν υψηλότερη απόδοση των επενδύσεων τους ως προς την παρουσία τους στο 

ψηφιακό περιβάλλον. 

Η κατάταξη των επιχειρήσεων έγινε βάσει τεσσάρων παραγόντων διαθέτοντας ο 

καθένας μια αντίστοιχη βαρύτητα. Πιο αναλυτικά, ο παράγοντας ιστοσελίδα και 

ηλεκτρονικό εμπόριο υπολογιζόταν με συντελεστή 35 %, το ψηφιακό μάρκετινγκ με 30 

%, η χρήση των κινητών τηλεφώνων και οι ταμπλέτες με 20 %, και τέλος τα social 

media με 15 %. 

Τέλος, ανάλογα με τη βαθμολογία που συγκέντρωναν οι επιχειρήσεις 

κατατάσσονταν και στην αντίστοιχη κατηγορία. Οι κατηγορίες βάσει βαθμολογίας είναι: 

η Genius με βαθμολογία από 140 και πάνω, η Gifted από 110 με 139, η Average από 90 

έως και 109, η Challenged από 70 έως και 89, και τέλος οι εταιρίες που συγκέντρωναν 

κάτω από 70 κατατάσσονταν στην κατηγορία Feeble. 

Οι εταιρίες που επιλέχθηκαν είναι οι πέντε εταιρίες με την υψηλότερη 

βαθμολογία της κατάταξης του Digital IQ Index Fashion 2015 της L2. Πιο συγκεκριμένα 

είναι: η Burberry με βαθμολογία 141, η Kate Spade με 140, η Ralph Lauren με 138, η 

Louis Vuitton με 137, και τέλος η Tory Burch με 137. 

 Ο Πίνακας 4-3, παρουσιάζεται την ανάλυση των αποτελεσμάτων της μέτρησης 

των μετρικών των εταιριών με το εργαλείο ανάλυσης Fanpage Karma για την Facebook, 

ενώ ο Πίνακας 4-4 για την Instagram. Έπειτα ακολουθεί η ανάλυση των τιμών των 

μετρικών ανά πλατφόρμα. 
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4.5.1 Εφαρμογή των μετρικών στο χώρο της μόδας ως προς την πλατφόρμα Facebook 

Πίνακας 4-3: Εφαρμογή της πρότασης υποδείγματος των μετρικών ως προς την Facebook για τις εταιρίες Burberry, Kate Spade New 

York, Louis Vuitton, Ralph Lauren, και Tory Burch 

Social Media 

Platform 

Μετρικές Burberry 

 

Kate Spade New York Louis Vuitton 

 

Ralph Lauren 

 

Tory Burch 

 

Facebook Number of fans 17.131.291 2874963 18.749.044 8592448 1731757 

 Posts per day 0,466666667 1,333333333 1,5 0,866666667 1,76666666 

 Number of posts 14 40 45 26 53 

 Picture Posts 2 28 31 21 31 

 Video-post 9 12 5 5 21 

 Link-posts 0 0 9 0 1 

 Facebook-Videos 9 12 5 5 20 

 Page Performance Index 1,0%  2,0% 4,0%  2,0% 5,0% 

 Engagement  0,01%  0,15% 0,1%  0,02% 0,05% 

 Weighted Engagement  0,01%  0,17% 0,1%  0,02% 0,06% 

 Weighted Post-Interaction  0,03%  0,13% 0,07%  0,03% 0,03% 

 Post interaction  0,02%  0,12% 0,06%  0,02% 0,03% 

 Number of Likes 46235 116306 503603 37516 23521 

 Number of Comments 1281 3935 3876 3013 371 
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Social Media 

Platform 

Μετρικές Burberry 

 

Kate Spade New York Louis Vuitton 

 

Ralph Lauren 

 

Tory Burch 

 

Facebook Number of Reactions 49007 122667 514597 42380 25042 

 Number of Love 2433 5830 9375 4378 1434 

 Number of Wow 282 417 1461 298 75 

 Number of Reactions of 

Facebook-Videos 

25753 30180 80182 14449 12374 

 Number of Likes of 

Facebook-Videos 

23522 29911 75833 11008 11530 

 Number of Love of 

Facebook-Videos 

1998 168 3799 3047 805 

 Number of Wow of 

Facebook-Videos 

180 2 507 221 31 

 Number of Comments of 

Facebook-Videos 

1076 1248 857 2658 263 

 Number of Shares 3490 5992 19322 3210 924 

 Number of Shares of 

Facebook-Videos 

2586 3111 5961 1886 622 

 

 

Average Weekly Growth 0,01% 0,39% 0,07% 0,06% 0,24% 
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Social Media 

Platform 

Μετρικές Burberry 

 

Kate Spade New York Louis Vuitton 

 

Ralph Lauren 

 

Tory Burch 

 

Facebook Daily Growth (in %) 0,05% 1,68% 0,3% 0,25% 1,03% 

 Growth (absolute) 8434 47405 56521 21016 17666 

 Growth (absolute) per day 281,1333333 1580,166667 1884,033333 700,5333333 588,866666 

 Percentage increase since 

starting point 

0,05% 1,68% 0,3% 0,25% 1,03% 

 Total Reactions, 

Comments, Shares 

53778 132594 537795 48603 26337 

 Total Reactions, 

Comments, Shares of 

Facebook-Videos 

29415 34539 87000 18993 13259 

 Likes per post 3302,5 2907,65 11191,17778 1442,923077 443,792452 

 Comments per post 91,5 98,375 86,13333333 115,8846154 7 

 Reactions per post 3500,5 3066,675 11435,48889 1630 472,490566 

 Love per post 173,7857143 145,75 208,3333333 168,3846154 27,0566037 

 Wow per post 20,14285714 10,425 32,46666667 11,46153846 1,41509434 

 Shares per post 249,2857143 149,8 429,3777778 123,4615385 17,4339622 

 Ad-Value (EUR) 21k € 50k € 176k € 22k € 8.9k € 
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Από την ανάλυση των μετρικών της Fanpage Karma ως προς την Facebook 

(Εικόνα 4-3), παρατηρούμε ότι η Kate Spade New York, έρχεται πρώτη ως προς το 

engagement με τιμή 0.15 %, με τις Louis Vuitton, Tory Burch, Ralph Lauren, και 

Burberry να ακολουθούν με 0.1 %, 0.05 %, 0.02 %, και 0.01 %. 

 

Εικόνα 4-3: Ποσοστό engagement των εταιριών 

Πηγή: Fanpage Karma (Ανάκτηση 2016) 

Ως προς τις συνολικές δράσεις, τα σχόλια, και τις κοινοποιήσεις των χρηστών 

(Εικόνα 4-4) η Louis Vuitton έρχεται πρώτη με 537.795 αντιδράσεις, ενώ ακολουθούν οι 

Kate Spade New York, Burberry, Ralph Lauren, και Tory Burch. 

 

Εικόνα 4-4: Αριθμός των συνολικών αντιδράσεων, σχολίων, και κοινοποιήσεων 

Πηγή: Fanpage Karma (Ανάκτηση 2016) 
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Η σύνθεση της Εικόνας 4-5, αποτελεί ένας συνδυασμός των στοιχείων του 

engagement (κάθετος άξονας), του αριθμού των δημοσιεύσεων (οριζόντιος άξονας), με 

τον συνολικό αριθμό των fans που διαθέτουν να δηλώνεται με το μέγεθος των κύκλων, 

υποδεικνύοντας ουσιαστικά την αλληλεπίδραση των χρηστών με το περιεχόμενο των 

brands. 

Πιο αναλυτικά, μολονότι η Louis Vuitton διαθέτει περισσότερους fans και οι 

δημοσιεύσεις της για τον Σεπτέμβριο έφτασαν τις 45, σημειώνει μικρότερο ποσοστό 

engagement από την Kate Spade New York, η οποία διαθέτει σχεδόν 16 εκατομμύρια 

λιγότερους fans από την Louis Vuitton, και το περιεχόμενο της περιελάμβανε 40 

δημοσιεύσεις, κατά την υπό εξέταση περίοδο. Επομένως, παρατηρούμε ότι η Kate Spade 

New York διαθέτει υψηλότερη αλληλεπίδραση με τους χρήστες ως προς το περιεχόμενο 

της τάξης του 0.12 %, ενώ η Louis Vuitton 0.06 %. 

Με τον ίδια προσέγγιση η Tory Burch σημείωσε 0.3 % αλληλεπίδραση 

δημοσιεύσεων, και οι Burberry και Ralph Lauren από 0.02 % η κάθε μία. 

 

Εικόνα 4-5: Απεικόνιση του αριθμού των δημοσιεύσεων ως προς το engagement και 

τον όγκο των fans 

Πηγή: Fanpage Karma (Ανάκτηση 2016) 
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Επιπρόσθετα, αναλύοντας την Εικόνα 4-6, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι ο 

μεγάλος αριθμός των αντιδράσεων των fans ως προς το περιεχόμενο της Louis Vuitton 

αυξάνει το brand awareness και το e-wom της εταιρίας, μετατρέποντας τη βάση των fans 

της σε ευαγγελιστές της μάρκας πετυχαίνοντας όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απήχηση. Η 

εικόνα παρουσιάζει συνολικά τις αντιδράσεις των χρηστών, τα σχόλια, και τις 

κοινοποιήσεις (οριζόντιος άξονας), την απόλυτη αύξηση των fans (κάθετος άξονας), ενώ 

το μέγεθος των χρηστών που είναι ήδη fans δηλώνεται με το μέγεθος των κύκλων. 

Η αύξηση του brand awareness και του e-wom της Louis Vuitton, σημειώνεται 

λόγω του μεγάλου αριθμού των fans όσο και των αντιδράσεων τους, καταγράφοντας 

537.795 αντιδράσεις. Επομένως, βάσει των χαρακτηριστικών της Facebook, όταν 

κάποιος fan κοινοποιεί, σχολιάζει ή κάνει like σε κάποια δημοσίευση της σελίδας, αυτή 

του η δράση εμφανίζεται στο χρονολόγιο του δικτύου των χρηστών που διαθέτει λόγω 

της ροής πληροφοριών, οπότε, με αυτόν τον τρόπο γνωρίζουν και άλλοι χρήστες τις 

δράσεις της εταιρίας. 

Με την ίδια προσέγγιση συμπεραίνουμε ότι ακολουθούν οι Kate Spade New 

York, Ralph Lauren, Tory Burch, και Burberry. 

 

Εικόνα 4-6: Απεικόνιση των συνολικών αντιδράσεων, των σχολίων, των 

κοινοποιήσεων ως προς την απόλυτη αύξηση των fans και τον όγκο των fans 

Πηγή: Fanpage Karma (Ανάκτηση 2016) 
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Μέσω της ανάλυσης της Εικόνας 4-7, που παρουσιάζει τον μέσο όρο της 

ποσοστιαίας εβδομαδιαίας αύξησης των fans (οριζόντιος άξονας) ως προς το engagement 

(κάθετος άξονας), μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η Kate Spade New York σημειώνει το 

υψηλότερο επίπεδο brand loyalty αυξάνοντας τη βάση των fans της δεσμεύοντας τους 

και ενδυναμώνοντας το brand name της εταιρίας μέσω των εντυπώσεων των χρηστών 

στη σελίδα της στην Facebook. 

 

 

Εικόνα 4-7: Απεικόνιση του μέσου όρου της ποσοστιαίας εβδομαδιαίας αύξησης 

των fans ως προς το engagement 

Πηγή: Fanpage Karma (Ανάκτηση 2016) 

Τέλος, στην Εικόνα 4-8 παρατίθενται οι πιο χρησιμοποιημένες λέξεις και 

hashtags που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των εβδομάδων μόδας του 

Σεπτεμβρίου 2016, εκδηλώνοντας ουσιαστικά το ενδιαφέρον των χρηστών για αυτές. Οι 

λέξεις και τα hashtags με κόκκινο χρώμα δηλώνουν χαμηλό engagement, με πράσινο 

υψηλό engagement, και τέλος το μέγεθος της γραμματοσειράς δηλώνει τη συχνότητα με 

την οποία χρησιμοποιήθηκαν.  

Ενδεικτικά, μπορούμε να αναφέρουμε ότι οι λέξεις με το υψηλότερο engagement 

και την υψηλότερη συχνότητα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι: Σεπτεμβρίου, Burberry, 

και Parfums. Αντίστοιχα, ως προς τα hashtags παρατηρούμε ότι οι λέξεις που 
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χρησιμοποιήθηκαν με μεγαλύτερη συχνότητα αλλά συγκέντρωσαν χαμηλότερο 

engagement ήταν οι: NYFW, LVParfums, και ToryBurchSS17. 

 

Εικόνα 4-8: Απεικόνιση των λέξεων και hashtags ως προς το επίπεδο engagement 

και συχνότητας αναφοράς 

Πηγή: Fanpage Karma (Ανάκτηση 2016) 
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4.5.2 Εφαρμογή των μετρικών στο χώρο της μόδας ως προς την πλατφόρμα Instagram 

Πίνακας 4-4: Εφαρμογή της πρότασης υποδείγματος των μετρικών ως προς την Instagram για τις εταιρίες Burberry, Kate Spade New 

York, Louis Vuitton, Ralph Lauren, και Tory Burch 

Social Media 

Platform 

Μετρικές Burberry 

 

Kate Spade New York Louis Vuitton 

 

Ralph Lauren 

 

Tory Burch 

 

Instagram Profile Performance Index 12,0% 10,0% 7,0% 21,0% 14,0% 

Following 365 1204 5 5 428 

Number of Posts 78 88 13 75 90 

Posts per day 2,6 2,933333333 0,433333333 2,5 3 

Engagement 0,81% 1,67%  0,26% 1,34% 1,38% 

Follower 7697108 1847028 13099497 4498580 1352911 

Comments 7410 19021 3942 6357 3842 

Comments and Likes 1841872 920912 1003716 1756919 552663 

Post Interaction 0,31% 0,57%  0,6% 0,54% 0,46% 

Likes 1834462 901891 999774 1750562 548821 

Daily Growth (absolute) 235696 19798 418964 247484 34841 

Growth rate 3,16% 1,08% 3,3% 5,81% 2,64% 

Percentage increase since starting 

point 

3,16% 1,08% 3,3% 5,81% 2,64% 
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Social Media 

Platform 

Μετρικές Burberry 

 

Kate Spade New York Louis Vuitton 

 

Ralph Lauren 

 

Tory Burch 

 

Instagram Follower Growth (weekly, in %) 0,73% 0,25% 0,76% 1,33% 0,61% 

Likes per post 23518,7435 10248,76136 76905,69231 23340,82667 6098,011111 

Comments per post 95 216,1477273 303,2307692 84,76 42,68888889 

 Followers-Following-Ratio 21087,9671 1534,076412 2619899,4 899716 3161,007009 
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Η ανάλυση των μετρικών των εταιριών που εξετάστηκαν ως προς την Instagram 

παρουσιάζει ότι το υψηλότερο επίπεδο engagement το σημειώνει η Kate Spade New 

York με 1.67 %. Αυτό το συμπέρασμα είναι εμφανές από την Εικόνα 4-9, η οποία 

παρουσιάζει τη δημοσίευση περιεχομένου ανά ημέρα (οριζόντιος άξονας) και την 

ποσοστιαία αλληλεπίδραση που είχαν οι χρήστες με τις δημοσιεύσεις (κάθετος άξονας). 

Ως προς το engagement ακολουθούν οι Ralph Lauren, Tory Burch, Burberry, και 

Louis Vuitton. Η σειρά με την οποία οι εταιρίες σημείωσαν το υψηλότερο engagement 

είναι αναμενόμενο και από τη συχνότητα της δημοσίευσης περιεχομένου από την πλευρά 

τους κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου.  

Πιο αναλυτικά, η Kate Spade New York παρήγαγε 88 δημοσιεύσεις, η Ralph 

Lauren 75, η Burberry 78, η Tory Burch 90, και η Louis Vuitton μόλις 13. Επιπλέον, 

είναι ενδιαφέρουσα παρατήρηση το γεγονός ότι ενώ η Louis Vuitton διαθέτει περίπου 

σχεδόν 11 εκατομμύρια περισσότερους ακόλουθους από την Kate Spade New York, η 

τελευταία σημείωσε υψηλότερο επίπεδο engagement, σημειώνοντας επίσης σχεδόν ίσο 

ποσοστό αλληλεπιδράσεων της τάξης 0.6 %, επομένως απήχησης και εντυπώσεων με 

την Louis Vuitton. 

 

Εικόνα 4-9: Απεικόνιση των δημοσιεύσεων ανά ημέρα ως προς την αλληλεπίδραση 

των δημοσιεύσεων 

Πηγή: Fanpage Karma (Ανάκτηση 2016) 
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Η ανάλυση του δείκτη Follower/Following, που παρουσιάζεται στην Εικόνα 4-

10, ουσιαστικά μεταφράζεται ως την ισχύ του brand name, του brand image, και της 

επιρροής που διαθέτει κάθε εταιρία. Ο οριζόντιος άξονας παρουσιάζει τον αριθμό που 

ακολουθούν οι εταιρίες, ενώ ο κάθετος άξονας τους ακόλουθους τους. 

Παρατηρούμε, ότι η κατάταξη αυτής της ανάλυσης έχει ως εξής: Louis Vuitton, 

Burberry, Ralph Lauren, Τοry Burch, και Kate Spade New York. Αυτή η ανάλυση, 

επίσης, δηλώνει και την ανάλογη αύξηση της βάσης των ακόλουθων των εταιριών, οπότε 

και του brand awareness, σημειώνοντας την καθημερινή αύξηση των ακόλουθων σε 

απόλυτη τιμή για την Louis Vuitton με 418.964 ακόλουθους, την Burberry με 235.696, 

την Ralph Lauren με 247.484, την Tory Burch με 34.841, και την Kate Spade New York 

με 19.798. 

Εικόνα 4-10: Απεικόνιση των χρηστών που ακολουθούν οι εταιρίες ως προς τους 

ακόλουθους τους 

Πηγή: Fanpage Karma (Ανάκτηση 2016) 

Η χρήση των hashtags στην πλατφόρμα της Instagram, όπως διακρίνεται στην 

Εικόνα 4-11, διαδραματίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Μέσω αυτών δημιουργείται ένα 

είδος κοινότητας με κοινή θεματολογία και περιεχόμενο με λέξεις-κλειδιά, είτε ως προς 

κάποιο χαρακτηριστικό, κατάσταση, ή και τοποθεσία. 

Παρόλα αυτά, για να πετύχουν οι εταιρίες το brand awareness, το e-wom, την 

αύξηση της απήχησης, και τις εντυπώσεις των χρηστών πρέπει να χρησιμοποιούν τα 
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κατάλληλα hashtags απόλυτα στοχευόμενα και σχετικά με το περιεχόμενο που 

δημοσιεύουν. 

Στην Εικόνα 4-11, παρουσιάζονται τα hashtags που χρησιμοποιήθηκαν ως προς 

την εξεταζόμενη περίοδο του Σεπτεμβρίου 2016, τόσο από την πλευρά των επιχειρήσεων 

όσο και από των χρηστών. Τα hashtags που είναι με κόκκινο χρώμα δηλώνουν χαμηλό 

επίπεδο engagement, με πράσινο υψηλό επίπεδο engagement, και το μέγεθος δηλώνει τη 

συχνότητα χρήσης αυτών.  

Επομένως, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι τα hashtags με το υψηλότερο 

επίπεδο engagement και την υψηλότερη συχνότητα χρήσης είναι τα ακόλουθα: 

LouisVuitton, PFW, BurberryShow, BurberryMakersHouse, Burberry, και LFW. 

Αντίθετα, τα hashtags με το χαμηλότερο επίπεδο engagement και τη χαμηλότερη 

συχνότητα είναι τα: ToryDaily, ToryBurchinColor, ToryBootCamp, και LaborDay. 

 

Εικόνα 4-11: Απεικόνιση των hashtags ως προς το επίπεδο engagement και 

συχνότητα αναφοράς 

Πηγή: Fanpage Karma (Ανάκτηση 2016) 

Τέλος, η Εικόνα 4-12 , παρουσιάζει τον αριθμό των δημοσιεύσεων των εταιριών 

(οριζόντιος άξονας), την αλληλεπίδραση των χρηστών με τις δημοσιεύσεις των εταιριών 
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(κάθετος άξονας), και το μέγεθος των κύκλων αντιπροσωπεύει τον αριθμό των 

ακόλουθων των εταιριών. 

Από αυτήν την ανάλυση συμπεραίνουμε ότι η Louis Vuitton, παρά το πλήθος των 

ακόλουθων της και του υψηλού επιπέδου των αλληλεπιδράσεων των ακόλουθων της με 

αυτήν, σημειώνει το ίδιο επίπεδο brand loyalty και απήχησης με την Kate Spade New 

York, η οποία διαθέτει σχεδόν 11 εκατομμύρια λιγότερους ακόλουθους από την Louis 

Vuitton, με τις Ralph Lauren, Tory Burch, και Burberry, να ακολουθούν. 

 

Εικόνα 4-12: Απεικόνιση του αριθμού των δημοσιεύσεων ως προς την 

αλληλεπίδραση των δημοσιεύσεων και τον όγκο των fans των εταιριών 

Πηγή: Fanpage Karma (Ανάκτηση 2016) 

4.5.3 Συμπεράσματα της εφαρμογής των μετρικών στο χώρο της μόδας 

ως προς τις πλατφόρμες Facebook και Instagram 

Η ανάλυση των μετρικών με τη χρήση του εργαλείου Fanpage Karma ως προς τις 

πλατφόρμες Facebook και Instagram μέσω της εφαρμογής τους για τις εταιρίες Burberry, 

Kate Spade New York, Louis Vuitton, Ralph Lauren, και Tory Burch, ανέδειξε 

ενδιαφέροντα ευρήματα. Παρακάτω ακολουθούν οι πιο σημαντικές μετρήσεις της 

προσέγγισης που υιοθετήθηκε. 

Αρχικά, ως προς το engagement στην Facebook η εταιρία που σημειώνει το 

υψηλότερο επίπεδο είναι η Kate Spade New York με 0.15 % με την Louis Vuitton να 
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ακολουθεί με 0.1 %. Αντίθετα, στην Instagram, ενώ η Kate Spade New York παραμένει 

πρώτη με ποσοστό της τάξης του 1.67 %, η Louis Vuitton σημείωσε το χαμηλότερο 

επίπεδο engagement και από τις πέντε εταιρίες με 0.26 %. Αυτό ίσως οφείλεται στο 

γεγονός, ότι η εταιρία προχώρησε μόνο σε 13 δημοσιεύσεις κατά τη διάρκεια του 

Σεπτεμβρίου 2016, εν αντιθέσει με την Kate Spade New York, η οποία διαθέτει 88 

δημοσιεύσεις κατά την ίδια περίοδο.  

Επομένως, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η Louis Vuitton δεν επικεντρώνεται 

τόσο ως προς τη δημοσίευση περιεχομένου της στην Instagram, αλλά στην Facebook 

στην οποία παρήγαγε 45 δημοσιεύσεις περιεχομένου, τις περισσότερες και από τις πέντε 

εταιρίες, με την Kate Spade New York να ακολουθεί με 40 δημοσιεύσεις. Είναι εμφανές, 

οπότε, το γεγονός ότι η Louis Vuitton υιοθετεί διαφορετική στρατηγική προσέγγιση για 

τις δύο πλατφόρμες, ενώ η Kate Spade New York δίνει την ίδια έμφαση και στις δύο 

πλατφόρμες. Παρόλα αυτά, οι εταιρίες πετυχαίνουν τους στόχους τους όπως την αύξηση 

της απήχησης, τις εντυπώσεις, και την αφοσίωση των χρηστών, η κάθε μία αναφορικά με 

την στρατηγική που υιοθετεί στην κάθε πλατφόρμα. 

Έπειτα, ακόμη ένα εύρημα το οποίο στηρίζει την παραπάνω υπόθεση δηλώνεται 

μέσω της εξέτασης της αλληλεπίδρασης των χρηστών με το περιεχόμενο των 

δημοσιεύσεων των εταιριών. Η ανάλυση φανερώνει ότι ως προς την Facebook πρώτη 

αναδεικνύεται η Kate Spade New York με 0.12 % και ακολουθούν οι Louis Vuitton με 

0.06 %, η Tory Burch με 0.3 %, η Burberry με 0.02 %, και η Ralph Lauren με 0.02 %. 

Από την άλλη πλευρά, στην Instagram υψηλότερο επίπεδο αλληλεπιδράσεων σημειώνει 

η Louis Vuitton με 0.6 %, η Kate Spade New York με 0.57 %, η Ralph Lauren με 0.54 

%, η Tory Burch με 0.46 %, και η Burberry με 0.31 %. 

Παρατηρούμε ότι ενώ στην Facebook η διαφορά μεταξύ της Louis Vuitton και 

της Kate Spade New York είναι 0.06 %, στην Instagram οι εταιρίες έχουν σχεδόν ίσο 

ποσοστό αλληλεπίδρασης της τάξης του 0.6 %. Επομένως, αυτό το στοιχείο ενδυναμώνει 

την άποψη ότι οι εταιρίες ακολουθούν διαφορετική προσέγγιση ως προς τη στρατηγική 

τους στις πλατφόρμες, με την Louis Vuitton να δίνει περισσότερη έμφαση στην 

Facebook, ενώ η Kate Spade New York και στις δύο. 

Επιπλέον, από τη συγκεντρωτική ανάλυση προκύπτει ότι η Louis Vuitton 

διαθέτει υψηλό επίπεδο brand awareness, e-wom, ισχυρό brand name, brand image, και 

μια μεγάλη βάση fans, ενώ η Kate Spade New York είναι μια ανερχόμενη εταιρία στα 
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social media, η οποία αυξάνει σημαντικά τη βάση των fans της κερδίζοντας την 

αφοσίωση των χρηστών που δεσμεύονται μαζί της. 

Καταλήγοντας, πρέπει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της καταγραφής των 

μετρικών των υπόλοιπων τριών εταιριών-Burberry, Ralph Lauren, και Tory Burch-δεν 

εμφανίζουν κάποια ιδιαίτερη διαφοροποίηση μεταξύ τους και για αυτόν τον λόγο δεν 

αναπτύσσονται περισσότερο. 

4.6 Best practices of fashion brand campaigns 

Οι εταιρίες μόδας μέσω των επίσημων λογαριασμών τους στα κοινωνικά μέσα 

όπως την Facebook, την Instagram, και την Twitter, μεταξύ άλλων, προβαίνουν στην 

προβολή των καμπανιών που δημιουργούν πετυχαίνοντας μια πλειάδα στόχων.  

Το Socialbakers χρησιμοποίησε την Inspiration Pro, τη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη 

περιεχομένου των social media με πάνω από 10 εκατομμύρια των πιο αποτελεσματικών 

περιεχομένων, ώστε να ανακαλύψει εκείνες τις δημοσιεύσεις οι οποίες πέτυχαν το 

μεγαλύτερο engagement στην Facebook, την Instagram, και την Twitter. Για να συσταθεί 

η έρευνα, χρησιμοποιήθηκε επίσης το εργαλείο Socialbakers Analytics, ώστε να 

εξεταστούν όλες οι δημοσιεύσεις από τις στρατηγικές προώθησης έως και τις 

αλληλεπιδράσεις σε πραγματικό χρόνο. Οι εταιρίες μόδας που εξέτασαν και 

παρουσιάζονται παρακάτω είναι οι: Tiffany & Co., Louis Vuitton Moët Hennessy, 

Chanel, Dolce and Gabbana, και Pandora (Socialbakers, 2016). 

Τέλος, οι Kontu και Vecchi (2014) εξέτασαν την πορεία της σελίδας της 

Facebook της Burberry, της DKNY, και της Calvin Klein για την περίοδο 20 Μαΐου έως 

20 Σεπτεμβρίου 2013, καθώς αυτή η περίοδος καλύπτει τα fashion shows τόσο της 

ανδρικής όσο και της γυναικείας κολεξιόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2014, χρησιμοποιώντας το 

εργαλείο Fashionbi Analytics. Η έρευνα επίσης περιλαμβάνει και σύγκριση των 

δραστηριοτήτων των brands με την περίοδο 20 Ιανουαρίου έως και 20 Μαΐου 2013.  

4.6.1 Tiffany & Co. 

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο της καμπάνιας δημοσιεύθηκαν στον επίσημο 

λογαριασμό τόσο της Twitter όσο και της Instagram, χρησιμοποιώντας σε κάθε μια 

πλατφόρμα διαφορετικό τρόπο έκφρασης. Αυτά τα κανάλια επέτρεψαν επίσης στην 

Tiffany & Co. να διαδώσει τη δράση της μέσω της χρήσης hashtags προσθέτοντας 

ετικέτες διασήμων σε κάθε δημοσίευση. 
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Η Tiffany & Co. στρατηγικά στράφηκε σε γυναίκες οι οποίες αποτελούν 

έμπνευση για να την εκπροσωπεύσουν, επιτρέποντας τους να χρησιμοποιήσουν στην 

καμπάνια τα κοσμήματα που αντιπροσωπεύουν καλύτερα την προσωπικότητα τους. 

Αυτή η πρωτοβουλία έδωσε στο κοινό τη δυνατότητα να ταυτιστεί με συγκεκριμένα 

κομμάτια, όχι εξαιτίας μόνο των διαμαντιών, αλλά των γυναικών που τα έφεραν.  

Εν κατακλείδι, η Tiffany & Co. χρησιμοποίησε την καμπάνια της "Legendary 

Style" για να συνδέσει τα παραδοσιακά της προϊόντα με σύγχρονες αξίες όπως η 

ανεξαρτησία και η δύναμη αποδεικνύοντας την ισχύ των social media influencers 

(Socialbakers, 2016). 

 

Εικόνα 4-13: Καμπάνια "Legendary Style" της Tiffany & Co. 

Πηγή: Socialbakers (2016) 

4.6.2 Louis Vuitton Moët Hennessy-LVMH 

H LVMH δημιούργησε το 2010 το Nowness, μια διαδραστική lifestyle 

ιστοσελίδα που παρουσιάζει άρθρα σχετικά με την τέχνη, τη μόδα, τα ταξίδια, τον 

πολιτισμό, το σχέδιο, τον κινηματογράφο, τη μουσική, τον αθλητισμό, και τη 

γαστρονομία συνθέτοντας ουσιαστικά ένα ψηφιακό περιοδικό της LVMH. Με 

λειτουργία πάνω από έξι χρόνια, ελκύει ακόμη το ενδιαφέρον των χρηστών καθώς 

αποτελεί κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτά που ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο του brand, 



 

86 

με το περιεχόμενο του Nowness να εξελίσσεται συνεχώς αυξάνοντας συνεχώς το κοινό 

των social media του brand σε ένα τρίμηνο περίπου κατά 62.000 χρήστες (Εικόνα 4-14), 

και τον αριθμό των αλληλεπιδράσεων από 24 Φεβρουαρίου 2016 έως και 13 Μαρτίου 

2016 για τη σελίδα της Nowness περίπου κατά 1.083, ενώ για τη σελίδα της LVMH κατά 

63 (Εικόνα 4-15). 

 

Εικόνα 4-14: Αύξηση των συνολικών fans στην fan page Facebook της LVMH 

Πηγή: Socialbakers (2016) 

 

Εικόνα 4-15: Καταμέτρηση της αλληλεπίδρασης των fan pages Facebook για τις 

Nowness και LVMH 

Πηγή: Socialbakers (2016) 
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Η επιτυχία του Nowness είναι ότι έδωσε στην LVMH περιεχόμενο μάρκετινγκ 

που αποτελεί μέρος του κοινού, καθώς οι δημιουργίες του ήταν επικεντρωμένες στο 

κοινό. Διαμορφώνοντας αρχικά το ιδανικό κοινό του brand και τι ήθελε το κοινό ιδανικά 

από το brand ως προς το περιεχόμενο, ήταν σε θέση να δημιουργήσει το τέλειο 

αποτέλεσμα μέσω των social media για το κοινό. Εξελίσσοντας το σε ένα ιστολόγιο που 

καινοτομεί, όπου προβάλλονται πρωτοπόροι καλλιτέχνες και τεχνικοί με το αφοσιωμένο 

κοινό να γνωρίζει που θα τους βρει, δημιούργησαν μια διηνεκής πηγή αξίας για  το 

brand. 

 

Εικόνα 4-16: Καταμέτρηση των likes, σχολίων, και κοινοποιήσεων των fan pages 

Facebook για τις Nowness και LVMH 

Πηγή: Socialbakers (2016) 

Καταγράφοντας τις παραπάνω αναλύσεις, σύμφωνα με την Εικόνα 4-16, είναι 

εμφανές ότι  το περιεχόμενο της σελίδας του Nowness στην Facebook δέχεται 

αλληλεπιδράσεις από τους χρήστες 33 φορές περισσότερο από αυτό της σελίδας της 

LVMH. 

Τέλος, το Nowness είναι στον δρόμο να γίνει για τους δημιουργούς τέχνης και 

τους καταναλωτές ότι και ο οδηγός Michelin για τα εστιατόρια καθώς και τους λάτρεις 

της γκουρμέ κουζίνας. Προβάλλοντας όχι πάντα περιεχόμενο σχετικό με τα προϊόντα ή 
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το ίδιο το brand, αλλά αναδεικνύοντας την έννοια της τέχνης με κορυφαία καλλιτεχνικά 

ταλέντα, προκαλώντας το ενδιαφέρον των χρηστών αλλά και του ίδιου του brand. 

Κλείνοντας, η Εικόνα 4-17, σημειώνει ότι η αλληλεπίδραση ως προς τις 

κοινοποιήσεις είναι σχεδόν διπλάσια από την δέσμευση μέσω των likes και των σχολίων 

(Socialbakers, 2016). 

 

Εικόνα 4-17: Καταγραφή της αλληλεπίδρασης των χρηστών με την fan page 

Facebook Nowness 

Πηγή: Socialbakers (2016) 

4.6.3 Chanel 

Με την παρουσία της στο Φεστιβάλ Ταινιών στις Κάννες, η Chanel σοφά επέλεξε 

να κρατήσει τα πιο πολύτιμα κομμάτια των δημιουργιών της μπροστά και στο κέντρο, 

του κόκκινου χαλιού. Αυτό μεταφράζεται σε δημοσίευση μιας σταθερής γραμμής 

απλότητας με τις κεντρικές λήψεις των μοντέλων που χρησιμοποιούν φορώντας τη νέα 

της κολεξιόν. Το καλύτερο κομμάτι σχετικά με την υιοθέτηση αυτής της τακτικής είναι 

ότι το περιεχόμενο περιλαμβάνει την προβολή των ρούχων και των ανθρώπων που 

ενθουσιάζουν περισσότερο τους χρήστες, χωρίς να απαιτείται υψηλός προϋπολογισμός 

προώθησης.  

Η Εικόνα 4-18, δηλώνει ότι όλες οι αλληλεπιδράσεις των δημοσιεύσεων 

προήλθαν από τις πρώτες κιόλας μέρες δημοσίευσης, κάνοντας σχεδόν σίγουρο ότι όλα 

είναι οργανικά αποτελέσματα, δηλώνοντας τη μεγάλη επιτυχία που φανερώνει η δύναμη 

του περιεχομένου που επικεντρώνεται στον χρήστη (Socialbakers, 2016). 
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Εικόνα 4-18: Καταμέτρηση της αλληλεπίδρασης των χρηστών με την fan page 

Facebook της Chanel 

Πηγή: Socialbakers (2016) 

4.6.4 Dolce and Gabbana 

Η καμπάνια της Dolce and Gabbana "Robble Maddison's Pipe Dream", 

αποτέλεσε χωρίς αμφιβολία την επιτυχία της εταιρίας. Πέτυχε πάνω από 18 εκατομμύρια 

θεάσεις στην YouTube μόνο μέσα σε έναν μήνα, διαφημίζοντας τα παπούτσια του brand. 

Αυτό το βίντεο1 αποτελεί ένα κράμα αθλητικής ενθάρρυνσης, βιντεοσκόπησης 

προορισμού, και καταπληκτικού μάρκετινγκ. Πολλές διαφημίσεις αποτελούνται από δυο 

κομμάτια αντί ενός, ωστόσο η Dolce and Gabbana γύρισε τρία κομμάτια. Η όψη του 

Maddison να "σερφάρει" με τη μοτοσυκλέτα του πάνω στα κύματα στις ακτές Ειρηνικού 

Ωκεανού περιβαλλόμενος από ένα πλήθος "σέρφερς" εμπνέει φόβο και δέος, 

συναισθήματα που λίγες διαφημίσεις έχουν καταφέρει. 

Τέσσερις ώρες πριν προβάλλουν το βίντεο στην επίσημη σελίδα του brand στην 

YouTube, τα παπούτσια της Dolce and Gabbana δημοσιεύθηκαν ως native βίντεο στη 

σελίδα της στην Facebook. Όπως παρουσιάζονται στην Εικόνα 4-19, οι αλληλεπιδράσεις 

σε πραγματικό χρόνο των χρηστών μέσω της ανάλυσης του διαγράμματος του 

Socialbakers Analytics καταδεικνύει ότι η εταιρία επέλεξε να "τρέξει" τη δημοσίευση 

οργανικά αντί να τη διαφημίσουν. 

                                                 
1 https://www.youtube.com/watch?v=lDi9uFcD7XI 

https://www.youtube.com/watch?v=lDi9uFcD7XI


 

90 

 

Εικόνα 4-19: Καταμέτρηση της αλληλεπίδρασης των χρηστών με την fan page 

Facebook της Dolce and Gabbana 

Πηγή: Socialbakers (2016) 

Παρόλα αυτά, είναι ενδιαφέρον ότι τα τρία μέρη της καμπάνιας που δείχνουν πως 

γυρίστηκε το βίντεο και δημοσιεύθηκαν σε μεταγενέστερο χρόνο προκάλεσαν λιγότερο 

ενδιαφέρον από το κύριο βίντεο2. 

Αυτό διότι, προκάλεσαν λιγότερο traffic, συγκεντρώνοντας 268.521 θεάσεις όλα 

μαζί, αλλά μεγαλύτερο engagement ανά θέαση της τάξης του 1.2 % όσον αφορά τις 

αλληλεπιδράσεις και τις θεάσεις και για τα τρία βίντεο, σε σύγκριση με το κύριο βίντεο 

που συγκέντρωσε 0.9 %, οδηγώντας στην αύξηση των συνδρομητών της σελίδας της 

Dolce and Gabbana Shoes στην YouTube κατά 5.2 %, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4-20. 

                                                 
2 https://www.youtube.com/watch?v=PIqQnoO_X7g, 

https://www.youtube.com/watch?v=cw_cybkPy00,  https://www.youtube.com/watch?v=HwrXOfuZoA8 

https://www.youtube.com/watch?v=PIqQnoO_X7g,%20https://www.youtube.com/watch?v=cw_cybkPy00,%20https://www.youtube.com/watch?v=HwrXOfuZoA8
https://www.youtube.com/watch?v=PIqQnoO_X7g,%20https://www.youtube.com/watch?v=cw_cybkPy00,%20https://www.youtube.com/watch?v=HwrXOfuZoA8
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Εικόνα 4-20: Αύξηση των συνολικών συνδρομητών στο κανάλι DC Shoes στην 

YouTube, κατά 5.2 % σε διάστημα μίας εβδομάδας 

Πηγή: Socialbakers (2016) 

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι τα βίντεο με σκηνές πίσω από το γύρισμα δεν 

σημείωσαν την ίδια αύξηση συνδρομητών, το engagement παρόμοιων επερχόμενων 

βίντεο παρέχουν στους διαφημιστές στοιχείο αναφοράς ως προς την επιλογή του κοινού. 

Οι εκατοντάδες χιλιάδες που αλληλεπίδρασαν με τα τρία βίντεο που ακολούθησαν θα 

είναι ένα πιο υπολογίσιμο και σχετικό κοινό για το brand από μια τυχαία μερίδα των 18 

εκατομμυρίων χρηστών, οι οποίοι ίσως είδαν μόνο το κύριο βίντεο, καθώς οι πρώτοι θα 

είναι αυτοί οι οποίοι είναι πιο πιθανό να αντιδράσουν καλύτερα σε περιεχόμενο του 

brand και ίσως μετατραπούν στο μέλλον σε πελάτες (Socialbakers, 2016). 

4.6.5 Louis Vuitton Moët Hennessy-LVMH 

H LVMH επιλέγει αρκετά ενδιαφέροντα μοντέλα με τα τελευταία να είναι οι 

Jaden Smith, Lea Seydoux, Alicia Vikander και η Lightning, η ψηφιακή ηρωίδα του 

Square Enix.  

To brand συνεργαζόμενο με το Square Enix και περνώντας τη γραμμή μεταξύ 

ψηφιακής πραγματικότητας και πραγματικότητας, τόλμησε ακόμη περισσότερο και 

κατάφερε να πετύχει τη δέσμευση της ως προς την καινοτομία για το επόμενο έτος, 

δημοσιεύοντας την κίνηση της να θέσει επικεφαλή τον Jaden Smith για τη γυναικεία 
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κολεξιόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2016, σε ένα επίπεδο που δεν είχε ξανασυμβεί. Αυτή η 

κίνηση του brand πρόσφερε υψηλότερο engagement κάθε προηγούμενου περιεχομένου 

που είχε δημοσιευθεί, από όλες τις πλατφόρμες που διατηρεί λογαριασμό, κατά τη 

διάρκεια του έτους. 

Συγκρίνοντας καμπάνιες που χρησιμοποιούν το νέο έτος ώστε να 

προσανατολίσουν το brands τους σε κάτι τολμηρό και ακριβοθώρητο, η LVMH επέμεινε 

σε ένα συναφές διήγημα. Η εταιρία ξεκάθαρα επιστρέφει στις καινοτόμες ρίζες της και 

χρησιμοποιεί αυτές τις νέες ριζοσπαστικές τάσεις ώστε να ενδυναμώσει την υπάρχουσα 

παρουσία της κουλτούρας της. Τολμώντας αλλά διατηρώντας ωστόσο την ισχυρή της 

βάση, κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος μέσω των social media χρησιμοποιώντας 

έναν ψηφιακό χαρακτήρα, αγγίζοντας όπως φαίνεται στην Εικόνα 4-21, τις 202.105 

αλληλεπιδράσεις με ποσοστό 11.15 % ανά 1.000 fans (Socialbakers, 2016). 

 

Εικόνα 4-21: Απεικόνιση της ανακοίνωσης της νέας καμπάνιας της LVMH  

Πηγή: Socialbakers (2016) 

4.6.6 Pandora 

Το κλειδί της Pandora για να απολαμβάνει υψηλότερο engagement είναι το 

οπτικό περιεχόμενο, πετυχαίνοντας μέσο όρο 30 αλληλεπιδράσεις ανά 1.000 ακόλουθους 

στην Instagram. Οι δημοσιεύσεις που συζητήθηκαν περισσότερο και κατέκτησαν τα 

περισσότερα likes περιείχαν όλα άσπρο ή "αθόρυβο" φόντο με τα κοσμήματα της 

Pandora να τοποθετούνται πάνω τους. Είναι μια έξυπνη οπτική στρατηγική καθώς 

αφαιρεί κάθε πιθανή απόσπαση της προσοχής του χρήστη από την εικόνα, 

επικεντρώνοντας στο προϊόν που εξυπηρετεί στον φωτισμό και την επεξεργασία της 
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εικόνας (απαλύνοντας τις άκρες), δημιουργώντας μια ενοποιητική, θεματική οπτική 

ταυτότητα που κολακεύει το προϊόν. 

Η Pandora διευκόλυνε την ίδια τη θέση της, κερδίζοντας πόντους μέσα από τρία 

πλεονεκτήματα μέσω μιας κομψής λύσης επικεντρώνοντας στο προϊόν, κάνοντας τις 

διαφημίσεις ευχάριστες για το μάτι, και ενδυναμώνοντας την οπτική ταυτότητα 

(Socialbakers, 2016). 

 

Εικόνα 4-22: Απεικόνιση του επίσημου λογαριασμού της Pandora στην Instagram 

Πηγή: Socialbakers (2016) 

4.6.7 Burberry 

Οι Kontu και Vecchi (2014) εξέτασαν την πορεία των σελίδων των Burberry, 

Donna Karan New York, και Calvin Klein στην Facebook για την περίοδο 20 Μαΐου έως 

20 Σεπτεμβρίου 2013, καθώς αυτή η περίοδος καλύπτει τα fashion shows τόσο της 

ανδρικής όσο και της γυναικείας κολεξιόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2014, χρησιμοποιώντας το 

εργαλείο Fashionbi Analytics. Επιπρόσθετα η δραστηριότητα του brand συγκρίθηκε με 

την προηγούμενη περίοδο από 20 Ιανουαρίου έως και 20 Μαΐου 2013.  

Η σελίδα της μάρκας στην Facebook είχε 16.399.594 fans έως τις 20 

Σεπτεμβρίου 2013, αποκτώντας τους 1.078.920 καινούριους fans κατά τη διάρκεια της 
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περιόδου ανάλυσης. Ως προς τη δραστηριότητα της μάρκας, η Burberry πραγματοποίησε 

403 δημοσιεύσεις, τόσες περίπου όσες έγιναν και το προηγούμενο τετράμηνο. Η 

δραστηριότητα των χρηστών ως προς τις δράσεις του περιεχομένου που παράγουν 

σχετικά με το δημοσιευμένο περιεχόμενο του brand, ορίζεται ως εξής:  

 2.085.879 likes, μειωμένα κατά 46 % σε σύγκριση με την προηγούμενη 

περίοδο 

 21.011 σχόλια, αυξημένα κατά 2 % ως προς την προηγούμενη περίοδο 

 85.113 κοινοποιήσεις, μειωμένες κατά 66 % σε σχέση με την 

προηγούμενη περίοδο 

 

Εικόνα 4-23: Engagement ανά δημοσίευση στην fan page της Burberry στην 

Facebook  

Πηγή: Kontu και Vecchi (2014)  

Η Εικόνα 4-23, απεικονίζει το engagement της Burberry εμφανίζοντας τη 

δραστηριότητα του brand και τη δράση των χρηστών ανά δημοσίευση. Ο αριστερός 

άξονας μετράει τον αριθμό των δημοσιεύσεων που έγιναν από το brand και ο δεξιός 

άξονας δείχνει τις αντιδράσεις των χρηστών ως προς τα likes, τα σχόλια, και τις 

κοινοποιήσεις. 

Υπάρχουν δύο ευκρινείς κορυφές στα δεδομένα της δράσης του brand, κυρίως 

τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο. Ως προς την πλευρά της δράσης των χρηστών κατά τη 

διάρκεια των ίδιων περιόδων, είναι εμφανές το υψηλό επίπεδο engagement που 

σημειώθηκε σχετικά με τις μεγάλες εκδηλώσεις, όπως ήταν τα fashion shows. 

Συγκεκριμένα, τόσο η δράση του brand (κυρίως μεταφόρτωση φωτογραφιών και 

βίντεο) όσο και των χρηστών επικεντρώνεται σημαντικά και προκύπτει από την 

πραγματοποίηση των δύο fashion shows. Με το περιεχόμενο που δημοσίευσε η 

Burberry, οι fans φάνηκε ότι αντέδρασαν θετικά στον εκδημοκρατισμό των fashion 

shows, καθώς πρόσφεραν θέσεις πρώτης σειράς στο κοινό στο σπίτι μέσω της 
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ελκυστικής εμπειρίας της ζωντανής μετάδοσης, αφού η Burberry κατάφερε να 

μεταμορφώσει τα αποκλειστικά fashion shows σε μοναδική ψηφιακή εκδήλωση 

διατηρώντας την αισθητική, θέτοντας τη ως την πιο δημοφιλή δραστηριότητα social 

media του τετραμήνου. 

4.6.8 Calvin Klein 

Η σελίδα της Calvin Klein στην Facebook είχε συνολικά 7.629.611 fans έως τις 

20 Σεπτεμβρίου 2013, οι οποίοι αυξήθηκαν από τον Μάιο έως και τον Σεπτέμβριο κατά 

710.710 (Kontu και Vecchi, 2014). 

Ως προς τη δραστηριότητα, η Calvin Klein δημιούργησε 289 δράσεις αυξημένες 

κατά 5 % σε σχέση με το προηγούμενο τετράμηνο. Πιο αναλυτικά, η Calvin Klein 

σημείωσε: 

 845.935 likes, αυξημένα κατά 30 % σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο 

 18.462 σχόλια, αυξημένα κατά 117 % σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο 

 24.628 κοινοποιήσεις, αυξημένες κατά 15 % σε σχέση με την προηγούμενη 

περίοδο 

 

Εικόνα 4-24: Engagement ανά δημοσίευση στην fan page της Calvin Klein στην 

Facebook  

Πηγή: Kontu και Vecchi (2014) 

Η Εικόνα 4-24, παρουσιάζει το engagement της σελίδας της Calvin Klein στην 

Facebook μετρώντας τη δραστηριότητα του brand και τη δράση των χρηστών ανά 

δημοσίευση. Ο αριστερός άξονας μετράει τον αριθμό των δημοσιεύσεων που έγιναν από 

το brand και ο δεξιός άξονας δείχνει τις αντιδράσεις των χρηστών ως προς τα likes, τα 

σχόλια, και τις κοινοποιήσεις. 
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Όμοια με τα ευρήματα της Burberry, υπάρχουν δύο κορυφές στο γράφημα. Τόσο 

η δράση του brand (κυρίως φωτογραφίες και όχι βίντεο) όσο και η σχετιζόμενη δράση 

των χρηστών επικεντρώνονται αισθητά και παρακινούνται από τη διοργάνωση και την 

πραγματοποίηση των runway shows τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο. Μέσα σε αυτό το 

πλαίσιο, οι fans της Calvin Klein φαίνεται να ανταποκρίνονται θετικά στο δέλεαρ που 

προκάλεσαν οι αποκλειστικές εκδηλώσεις. Αντίθετα με την Burberry, το brand 

μεγιστοποίησε την ευκαιρία για την προώθηση του αρώματος του στο τέλος της 

εβδομάδας μόδας τον Ιούνιο. Τέλος, η Calvin Klein επίσης στηρίχθηκε στην 

ενθάρρυνση, την ανταπόκριση, και την επιδοκιμασία από την πλευρά των διάσημων, 

όπως έγινε από τη συνεργασία της με την επιτυχημένη blogger Hanneli Mustaparta. 

4.6.9 Donna Karan New York-DKNY 

Η σελίδα της DKNY στην Facebook είχε συνολικά 1.361.530 fans έως και τις 20 

Σεπτεμβρίου 2013 (Kontu και Vecchi, 2014). Το brand κέρδισε 303.633 καινούριους 

fans κατά τη διάρκεια της ανάλυσης, αυξημένους κατά 5 % σε σχέση με την 

προηγούμενη περίοδο. Η DKNY δημιούργησε 229 δράσεις, ενώ η δράση των χρηστών 

σημειώνεται παρακάτω:  

 111.167 likes, αυξημένα κατά 275 % σε σχέση με την προηγούμενη 

περίοδο 

 1.106 σχόλια, μειωμένα κατά 72 % σε σχέση με την προηγούμενη 

περίοδο 

 3.365 κοινοποιήσεις, αυξημένες κατά 23 % σε σχέση με την προηγούμενη 

περίοδο 

 

Εικόνα 4-25: Engagement ανά δημοσίευση στην fan page της DKNY στην Facebook  

Πηγή: Kontu και Vecchi (2014) 
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Η Εικόνα 4-25, παρουσιάζει το engagement της σελίδας της DKNY στην 

Facebook, μετρώντας τη δραστηριότητα του brand και τη δράση των χρηστών ανά 

δημοσίευση. Ο αριστερός άξονας μετράει τον αριθμό των δημοσιεύσεων που έγιναν από 

το brand και ο δεξιός άξονας δείχνει τις αντιδράσεις των χρηστών ως προς τα likes, τα 

σχόλια, και τις κοινοποιήσεις. 

Αντίθετα με τις Burberry και Calvin Klein, υπάρχουν αρκετές αλλά μικρότερες 

κορυφές ως προς τη δράση του brand κατά την περίοδο του καλοκαιριού. Η διαφορά 

οφείλεται στο γεγονός ότι η DKNY δεν συμμετείχε στα fashion shows της ανδρικής 

κολεξιόν τον Ιούνιο.  

Ωστόσο, παρόμοια με τις Burberry και Calvin Klein, η υψηλότερη δράση του 

brand κατά την εξεταζόμενη περίοδο εμφανίζεται κατά τη διάρκεια των fashion shows 

της εβδομάδας μόδας τον Σεπτέμβριο και των runway shows της γυναικείας κολεξιόν 

Άνοιξη/Καλοκαίρι 2014. Αναφορικά με τη δραστηριότητα των χρηστών κατά την ίδια 

περίοδο, παρατηρείται υψηλό engagement ως προς τις ζωντανές εκδηλώσεις όπως την 

παρουσίαση του fashion show της γυναικείας κολεξιόν ή τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις 

του brand στο Λονδίνο με οικοδέσποινα το μοντέλο Cara Delevingne που συνοδεύτηκε 

από το show της Rita Ora.  

Συγκεκριμένα, όπως και στις περιπτώσεις των Burberry και Calvin Klein, τόσο η 

δράση του brand (κυρίως φωτογραφίες και βίντεο) όσο και των χρηστών (κοινοποιήσεις, 

likes, και σχόλια) επικεντρώθηκαν σημαντικά και επηρεάστηκαν από το runway show 

που έλαβε δράση κατά τη διάρκεια της εβδομάδας μόδας τον Σεπτέμβριο. Μέσα σε αυτό 

το πλαίσιο, οι χρήστες φαίνεται να αντέδρασαν όλοι θετικά στον εκδημοκρατισμό των 

fashion shows, τα οποία μετατράπηκαν σε ψηφιακές εκδηλώσεις και ανοιχτές σε ένα 

καινούριο και ευρύτερο κοινό. 
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 5 Επίλογος 

Η  ανάπτυξη και η ανάλυση των social media, των χαρακτηριστικών τους, καθώς 

και οι επιχειρησιακές χρήσεις τις οποίες προσφέρουν στον επιχειρηματικό κόσμο, 

ανέδειξαν τις πλατφόρμες των Facebook και Instagram ως τις καταλληλότερες για την 

επίτευξη των στόχων της βιομηχανίας της μόδας στο τοπίο των social media. 

Οι πλατφόρμες των Facebook και Instagram διαθέτουν τη δυνατότητα ανάλυσης 

των δεδομένων των σελίδων των εταιριών μόδας μέσω των εργαλείων που διαθέτουν οι 

ίδιες-Facebook Insights, Facebook Graph API, και Instagram Business Tool-, μέσω των 

οποίων είναι δυνατή η καταγραφή του engagement, των αλληλεπιδράσεων, της 

απήχησης, και των εντυπώσεων μεταξύ άλλων στοιχείων. 

Η ανάλυση της συσχέτισης των ιδιαιτεροτήτων και των οντοτήτων της 

βιομηχανίας της μόδας (πχ. οίκοι μόδας, στυλίστες, σχεδιαστές, bloggers, influencers 

κ.ά.) ως προς το ρόλο τους στο πλαίσιο των social media αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι 

της μελέτης των εταιριών μόδας στο χώρο των social media, καθώς σχετίζονται άμεσα 

τόσο ως ανεξάρτητες οντότητες όσο και ως κομμάτι των εταιριών μόδας. 

Παρά τις έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί αναφορικά με τη συσχέτιση των 

social media και της βιομηχανίας της μόδας από ακαδημαϊκής και ερευνητικής σκοπιάς, 

λίγες είναι οι μελέτες οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί ως προς την ανάλυση και την 

καταγραφή των μετρήσεων των δεδομένων που είναι διαθέσιμα από τις πλατφόρμες των 

social media. Οι έρευνες κατά πλειοψηφία περιορίζονται στη μελέτη των παρακάτω 

ερευνητικών πεδίων: πρόθεση αγοράς των χρηστών, αύξηση του brand equity, 

ικανοποίηση των χρηστών, στρατηγική των brands μέσα στο πλαίσιο των social media, 

δημιουργία του brand image, δημόσιες σχέσεις μέσα στα social media, και δημιουργία 

των κοινοτήτων. 

Η ύπαρξη αυτού του βιβλιογραφικού κενού, αποτέλεσε έναυσμα για τη συγγραφή 

της παρούσας διπλωματικής εργασίας, παραθέτοντας τη σύνθεση του προτεινόμενος 

υποδείγματος των μετρικών, των εργαλείων ανάλυσης, των KPIs, των στόχων, του 

επιχειρηματικού αντίκτυπου, του user' s journey, καθώς επίσης και των προωθητικών 

ενεργειών των εταιριών ως προς τις πλατφόρμες των Facebook και Instagram, το οποίο 

ενδείκνυται τόσο για τη βιομηχανία της μόδας, όσο και για την εφαρμογή του, από κάθε 

άλλον τομέα της αγοράς. 
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Καταλήγοντας, το προτεινόμενο υπόδειγμα που παρουσιάζεται, υποστηρίζεται 

από την πρακτική εφαρμογή του υποδείγματος αναφορικά με την καταγραφή των 

μετρικών και των αποτελεσμάτων που φέρουν ως προς τις πλατφόρμες Facebook και 

Instagram με τη χρήση του εργαλείου ανάλυσης Fanpage Karma για τις εταιρίες μόδας: 

Burberry, Kate Spade New York, Louis Vuitton, Ralph Lauren, και Tory Burch. Τέλος, η 

πρακτική εφαρμογή του υποστηρίζεται επίσης και από την παράθεση  των μελετών 

περίπτωσης και των best practices καμπανιών και δράσεων εταιριών μόδας στο τοπίο 

των social media από ακαδημαϊκούς και ερευνητές. 

 5.1  Σύνοψη και συμπεράσματα 

Το κύριο αντικείμενο μελέτης της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η 

σύνθεση ενός προτεινόμενος υποδείγματος των μετρικών, των εργαλείων ανάλυσης, των 

KPIs, των στόχων, του επιχειρηματικού αντίκτυπου, του user' s journey, και των 

προωθητικών ενεργειών ως προς τις πλατφόρμες των Facebook και Instagram, με 

εφαρμογή τους στη βιομηχανία της μόδας. Παρόλα αυτά, η ανάλυση της μελέτης πριν 

την τελική σύνθεση του υποδείγματος περιλαμβάνει την εξέταση των παραγόντων που 

λήφθηκαν υπόψη για τη σύνθεση αυτού. 

Αρχικά, επιλέχθηκαν οι πλατφόρμες social media που ενδείκνυνται ως τις 

καταλληλότερες για τη βιομηχανία της μόδας βάσει των χαρακτηριστικών τους. Πιο 

συγκεκριμένα, επιλέχθηκαν οι πλατφόρμες των Facebook και Instagram. Η Facebook 

από την πλευρά της, αποτελεί το κορυφαίο κοινωνικό δίκτυο στον κόσμο, τόσο για τα 

πλεονεκτήματα που προσφέρει λόγω της ευρείας και συχνής χρήσης από τους χρήστες 

όσο και για τα εργαλεία που διαθέτει για την ανάλυση των δεδομένων των σελίδων των 

εταιριών σε αυτήν μέσω των Facebook Insights και Facebook Graph API. Από την 

πλευρά της η Instagram, αποτελεί εξ ορισμού την πιο κατάλληλη πλατφόρμα social 

media για τις εταιρίες μόδας, καθώς είναι μια πλατφόρμα διαμοιρασμού εικόνων και 

βίντεο. Επιπλέον, παρέχει στις επιχειρήσεις το εργαλείο ανάλυσης δεδομένων Instagram 

Business Tool, το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα ανάκτησης πληροφοριών σχετικά με 

τους χρήστες που τις ακολουθούν, καθώς επίσης και για στοιχεία όπως το engagement, 

τις εντυπώσεις, την απήχηση, και τον αριθμό των θεάσεων του λογαριασμού της 

εταιρίας. 

Επιπρόσθετα, εξετάζοντας τις εμπλεκόμενες οντότητες της βιομηχανίας της 

μόδας (πχ. οίκοι μόδας, στυλίστες, σχεδιαστές, bloggers, influencers, κ.ά.)  ως προς τη 
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συσχέτιση και το ρόλο τους στο πλαίσιο των social media, συμπεραίνουμε ότι οι οίκοι 

μόδας, τα brands, και οι έμποροι χρησιμοποιούν τα social media με στόχο τη δημιουργία 

αυθεντικών σχέσεων με τους καταναλωτές. Επιπλέον, οι σχεδιαστές και οι στυλίστες 

έχουν τη δύναμη της δημοσίευσης, πλέον και ως ανεξάρτητες οντότητες, των 

καινούργιων δημιουργιών και σχεδίων τους πετυχαίνοντας την προβολή τους σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Σημαντικό ρόλο στο χώρο της μόδας, διαδραματίζουν με ολοένα και 

αυξανόμενο ρυθμό οι bloggers και οι vloggers, τη συνεργασία των οποίων επιζητούν οι 

εταιρίες μόδας λόγω της μεγάλης απήχησης τους στο κοινό, με στόχο την προβολή της 

εταιρίας ή τη διάδοση καμπανιών που λανσάρουν. Τέλος, οι εταιρίες μόδας 

συνεργάζονται με ειδικούς και συμβούλους δημοσίων σχέσεων διαμορφώνοντας τη 

στρατηγική του social media marketing των εταιριών. 

Η ραγδαία ανάπτυξη των social media έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των 

ερευνητών και των ακαδημαϊκών, από την οπτική γωνία του social media marketing και 

των εφαρμογών του στον επιχειρηματικό κόσμο διεξάγοντας μελέτες που εξετάζουν 

θέματα όπως το viral marketing, το word of mouth, τον προϋπολογισμό του μάρκετινγκ, 

και την εσωτερική επιχειρηματική επικοινωνία, μεταξύ άλλων. Παρόλα αυτά, η 

βιβλιογραφία είναι περιορισμένη, όσον αφορά μελέτες που εξετάζουν τη συσχέτιση των 

social media και της βιομηχανίας της μόδας ως προς τη μέτρηση των μετρικών, των 

εργαλείων ανάλυσης, των δεικτών απόδοσης, των στόχων που επιθυμούν να πετύχουν οι 

εταιρίες, τον επιχειρηματικό αντίκτυπο που επιφέρουν οι δράσεις τόσο της εταιρίας όσο 

και των χρηστών, την αντίληψη των χρηστών ως προς αυτές τις δράσεις, καθώς επίσης 

και των προωθητικών ενεργειών των εταιριών στο πλαίσιο των social media. Για αυτόν 

τον λόγο, το συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο αποτέλεσε και το αντικείμενο μελέτης της 

παρούσας εργασίας. 

Η πρόταση του υποδείγματος που συντέθηκε, τονίζει τον σημαντικό ρόλο που 

διαδραματίζει η επιλογή, η ανάλυση, η σύνθεση, ο έλεγχος, η καταγραφή, και η 

επανεξέταση των μετρικών (πχ. likes, σχόλια, κοινοποιήσεις, αριθμός δημοσιεύσεων, 

αριθμός fans, αριθμός αντιδράσεων), των εργαλείων μέσω των οποίων γίνεται η 

ανάλυση αυτών (πχ. Facebook Insights, Facebook Graph API, Instagram Business Tool, 

Buffer, SumAll, Quintly, Howsociable, WolframAlpha, Crowdbooster) ως προς την 

καταγραφή των αποτελεσμάτων και την ανάλυση, των δεικτών απόδοσης (πχ. δέσμευση, 

απήχηση, εντυπώσεις, brand awareness, brand image, αφοσίωση στην εταιρία, e-wom), 

των στόχων (πχ. επιρροή, ευαγγελισμός, χτίσιμο της μάρκας, ικανοποίηση των 
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καταναλωτών, δημιουργία ζήτησης, εντυπώσεις), του αντίκτυπου στην επιχείρηση (πχ. 

προσέλκυση νέων πελατών, επισκέπτες των σελίδων της εταιρίας, αναφορές της εταιρίας 

από τους χρήστες, αύξηση της βάσης των ακόλουθων, αφοσίωση, εικόνα της εταιρίας), 

καθώς επίσης και την εκτιμώμενη αντίληψη των χρηστών ως προς τις δράσεις των 

εταιριών (πχ. ενημέρωση, υπόληψη, υιοθέτηση, ευαγγελισμός, πρόθεση αγοράς). Τέλος, 

ως καταλληλότερη προωθητική ενέργεια των εταιριών στις πλατφόρμες Facebook και 

Instagram διακρίνεται η ενσωματωμένη δυνατότητα διαφήμισης που παρέχουν οι 

πλατφόρμες, καθώς στόχος των εταιριών είναι η αύξηση της παγκόσμιας προβολής τους 

και δέσμευσης των χρηστών μέσα από αυτές τις πλατφόρμες. 

Μέσω της πρακτικής εφαρμογής του προτεινόμενου υποδείγματος ως προς τις 

εταιρίες μόδας Burberry, Kate Spade New York, Louis Vuitton, Ralph Lauren, και Tory 

Burch για τις πλατφόρμες Facebook και Instagram, είναι φανερή η σπουδαιότητα της 

ανάλυσης των μετρικών των πλατφορμών social media εξάγοντας σημαντικά ευρήματα. 

Πιο συγκεκριμένα, η μέτρηση απέδειξε ότι η Louis Vuitton ακολουθεί διαφορετική 

στρατηγική προσέγγιση ως προς τις πλατφόρμες, καθώς δίνει περισσότερη βαρύτητα 

στην Facebook σε σχέση με την Instagram.  

Επιπλέον, σημαντικό εύρημα αποτελεί το γεγονός ότι η Kate Spade New York, 

μια ανερχόμενη εταιρία στα social media με πολύ λιγότερους fans από την Louis 

Vuitton, καταφέρνει να την ανταγωνιστεί ως προς το engagement, την απήχηση, αλλά 

και την αλληλεπίδραση της με τους χρήστες, δίνοντας ίση βαρύτητα και στις δύο 

πλατφόρμες. Παρά τη διαφορετική προσέγγιση που ακολουθεί κάθε εταιρία, η 

καταγραφή των μετρικών απέδειξε ότι και οι δύο εταιρίες καταφέρνουν να πετύχουν 

στόχους όπως το brand awareness, την απήχηση, το e-wom, αυξάνοντας την βάση των 

fans τους και ενδυναμώνοντας το brand name και brand image των εταιριών τους. Τέλος, 

ως προς την ανάλυση των μετρικών των Burberry, Ralph Lauren, και Tory Burch δεν 

κατάφερε να εξαχθεί κάποιο σημαντικό εύρημα, καθώς οι τιμές των μετρικών τους δεν 

σημειώνουν κάποια ιδιαίτερη διαφοροποίηση μεταξύ τους. 

Καταλήγοντας, η εξέταση των best practices καμπανιών και δράσεων των 

εταιριών μόδας στο χώρο των social media από τους ακαδημαϊκούς και τους ερευνητές, 

ανέδειξε τις διαφορετικές προσεγγίσεις στρατηγικής μάρκετινγκ που ακολουθεί κάθε 

εταιρία επιτυγχάνοντας τον στόχο της. Ενδεικτικά, η Louis Vuitton μέσω της 

δημιουργίας της ιστοσελίδας Nowness και της αντίστοιχης σελίδας της στην Facebook, 

κατάφερε να προσελκύσει χρήστες στην επίσημη σελίδα της στην Facebook αυξάνοντας 
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την απήχηση και τη βάση των fans της. Επίσης, οι εταιρίες Burberry, Calvin Klein, και 

Donna Karan New York, μέσω της ζωντανής μετάδοσης των εκδηλώσεων μόδας στα 

social media αύξησαν το engagement και την αφοσίωση των fans. Τέλος, οι Tiffany & 

Co., Chanel, Dolce and Gabbana, και Pandora δίνοντας βαρύτητα στην ποιότητα του 

περιεχόμενου κατάφεραν να δεσμεύσουν τους χρήστες αυξάνοντας το engagement των 

καμπανιών, το brand awareness, τις εντυπώσεις, την απήχηση, και το e-wom ήδη από τις 

πρώτες ημέρες των δημοσιεύσεων. 

Εν κατακλείδι, η καταγραφή, η ανάλυση, ο έλεγχος, και η επανεξέταση των 

μετρικών πρέπει να μελετώνται διεξοδικά από τις εταιρίες και τους marketing managers 

καθορίζοντας τους στόχους που επιθυμούν να πετύχουν. Επομένως, πρέπει να επιλέγουν 

τις κατάλληλες μετρικές, δείκτες απόδοσης, εργαλεία ανάλυσης αυτών, τον 

προσδιορισμό των προωθητικών ενεργειών στις οποίες θα προβούν, την επιλογή των 

καταλληλότερων πλατφορμών social media με στόχο την καλύτερη δυνατή προώθηση 

των δράσεων τους και την επιτυχία αυτών. Τέλος, πρέπει να εκτιμάται και η 

προσδοκώμενη αντίδραση των χρηστών απέναντι σε αυτές τις δράσεις, αφού αποτελούν 

τον τελικό αποδέκτη όλων αυτών των ενεργειών. 

 5.2  Όρια και περιορισμοί της έρευνας 

Παρά την πλούσια βιβλιογραφία ως προς τη μελέτη και την εξέταση των social 

media και των λειτουργιών του social media marketing από ακαδημαϊκούς και 

ερευνητές, η βιβλιογραφία όσον αφορά τη συσχέτιση των social media και της 

βιομηχανίας της μόδας ως προς τις μετρήσεις των μετρικών, των εργαλείων ανάλυσης, 

των δεικτών απόδοσης, τον αντίκτυπο που φέρουν στις επιχειρήσεις, και το είδος της 

αντίληψης των χρηστών ως προς τις δράσεις των εταιριών είναι περιορισμένη. 

Επιπρόσθετα, τα στοιχεία των μετρικών που συλλέχθηκαν ως προς τη σύνθεση 

του υποδείγματος βασίστηκαν στο εργαλείο ανάλυσης Fanpage Karma, και όχι στη 

συγκριτική συλλογή και επιλογή αυτών από ποικίλες πηγές εξαιτίας του όγκου των 

εργαλείων ανάλυσης αλλά και τον περιορισμό που θέτουν αυτά, καθώς αρκετά από αυτά 

είναι επί πληρωμή. 

Σε αυτήν την προσέγγιση, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο εν μέρει ο τεράστιος 

όγκος των μετρικών που παρέχονται από το Fanpage Karma, τόσο ως κύριες μετρικές 

όσο και ως παράγωγες-που προκύπτουν από τον συνδυασμό των κύριων-αλλά και το 

γεγονός ότι παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να το χρησιμοποιήσουν δωρεάν για 
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έναν μήνα. Επομένως, για τη σύνθεση του υποδείγματος χρησιμοποιήθηκαν μόνο 

ορισμένες από τις μετρικές που παρέχει το εργαλείο ανάλυσης Fanpage Karma. 

Τέλος, ως προς την πρακτική εφαρμογή του υποδείγματος οι τιμές των μετρικών 

εξάχθηκαν επίσης από το εργαλείο ανάλυσης Fanpage Karma, και όχι από επίσημα 

δεδομένα των εταιριών, καθώς αυτά δεν είναι δημοσιευμένα και η πρόσβαση σε αυτά 

είναι δυνατή μόνο από τους διαχειριστές των σελίδων των εταιριών μέσω των εργαλείων 

ανάλυσης Facebook Insights, Facebook Graph API, και Instagram Business Tool. 

 5.3  Μελλοντικές Επεκτάσεις 

Ο περιορισμός της βιβλιογραφίας ως προς την εξέταση και την εφαρμογή της 

μέτρησης των μετρικών, των εργαλείων ανάλυσης, των δεικτών απόδοσης, τον 

αντίκτυπο που φέρουν στις επιχειρήσεις, και το είδος της αντίληψης των χρηστών ως 

προς τις δράσεις των εταιριών αποτελεί πρόκληση για περαιτέρω έρευνα. Πιο αναλυτικά, 

το υπόδειγμα που προτείνει η παρούσα διπλωματική εργασία θα μπορούσε να μελετηθεί 

και να αναπτυχθεί από ποικίλες ερευνητικές προσεγγίσεις.  

Αρχικά, θα μπορούσε να γίνει μια συγκεντρωτική και κριτική αξιολόγηση των 

μετρικών που παρέχουν τα εργαλεία ανάλυσης, ώστε να επιτευχθεί μια συλλογική 

καταγραφή και διάκριση των κυριότερων μετρικών που χρησιμοποιούν και των 

παραγόμενων από αυτές, ταξινομώντας τες σε κατηγορίες και υποκατηγορίες. 

Επιπρόσθετα, η μελέτη του υποδείγματος θα μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλες 

πλατφόρμες social media εκτός των Facebook και Instagram, ερευνώντας την εφαρμογή 

αυτών των μεταβλητών και σε άλλες πλατφόρμες social media.  

Συμπληρωματικά, με την παραπάνω υπόθεση η μελέτη θα μπορούσε να 

εισχωρήσει σε μια συγκριτική μελέτη των ομοιοτήτων και των διαφορών που θα 

προκύψουν από τη σύνθεση τους και τη διαφορετική προσέγγιση τους, καταδεικνύοντας 

στις επιχειρήσεις ποια είναι η καταλληλότερη πλατφόρμα για την ενίσχυση της social 

παρουσίας της. 

Τέλος, θα αποτελούσε ενδιαφέρον αντικείμενο μελέτης η εξέταση της 

προσέγγισης του υποδείγματος που προτείνεται, με πρακτική εφαρμογή αυτού όχι μόνο 

σε συγκεκριμένες εταιρίες μόδας, άλλα και σε ένα ευρύτερο επίπεδο, όπως για τον κλάδο 

της βιομηχανία της μόδας συνολικά. Ωστόσο, πέρα από τη μελέτη του υποδείγματος ως 

προς τη βιομηχανία της μόδας, θα αποτελούσε ενδιαφέρουσα έρευνα και η εφαρμογή του 

και σε άλλους επαγγελματικούς χώρους. 
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Παράρτημα Α-Επιλεγμένες μετρικές βάσει του εργαλείου 

ανάλυσης Fanpage Karma 

Social Media 

Platform 

Μετρικές 

Facebook  Number of fans  Number of 

Likes 

 Percentage 

increase since 

starting point 

 Posts per day  Number of 

Comments 

 Service Level 

 Number of 

posts 

 Number of 

Reactions 

 Response time 

 Picture Posts  Number of 

Love 

 Total 

Reactions, 

Comments, 

Shares 

 Video-post  Number of 

Wow 

 User posts 

total 

Reactions, 

Comments, 

Shares 

 Link-posts  Number of 

Reactions of 

Facebook-

Videos 

 Total 

Reactions, 

Comments, 

Shares of 

Facebook-

Videos 

 Facebook-

Videos 

 Number of 

Likes of 

Facebook-

Videos 

 Likes per post 

 Posts by fans  Number of  Comments per 
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Shares post 

 Page 

Performance 

Index 

 Number of 

Shares of 

Facebook-

Videos 

 Reactions per 

post 

 Engagement  Average 

Weekly 

Growth 

 Sad per post 

 Weighted 

Engagement 

 Daily Growth 

(in %) 

 Angry per 

post 

 Weighted Post-

Interaction 

 Growth 

(absolute) 

 Shares per 

post 

 Post interaction  Growth 

(absolute) per 

day 

 Ad-Value 

(EUR) 

Instagram  Profile 

Performance 

Index 

 Comments  Percentage 

increase since 

starting point 

  Following  Comments 

and Likes 

 Follower 

Growth 

(weekly, in 

%) 

  Number of 

Posts 

 Post 

Interaction 

 Likes per post 

  Posts per day  Likes  Comments per 

post 

  Engagement  Daily Growth 

(absolute) 

 Followers-

Following-

Ratio 

  Follower  Growth rate  
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Παράρτημα Β-Βιβλιογραφική επισκόπηση για τη σύνθεση του 

υποδείγματος ως προς τα εργαλεία ανάλυσης για τις 

πλατφόρμες Facebook και Instagram 

Συγγραφείς Εργαλεία ανάλυσης 

Pradiptarini, C. (2011) Nutshellmail, Addict-o-matic, HootSuite 

Rautio, A. (2012) Adobe Digital Marketing Suite; Campalyst; 

HootSuit; Salesforce Radian6; SproutSocial 

Lee, K. (2014) Google Analytics; Buffer; True Social 

Metrics 

Lee, K. (2014) Buffer; Iconosquare; Collecto; Google 

Analytics; SumAll; Quintly; Cyfe; Keyhole; 

Klout; HowSociable; WolframAlpha; 

Facebook Insights; Crowdbooster; Rival IQ; 

Social Bakers; Social Report; Moz Pro 

Klingbeil, L. (2015) 

 

Facebook Insights; Google Analytics; 

Buffer; Moz Pro; SproutSocial; 

Loginradius; Klout; SumAll; Quintly; Cyfe 

Cleary, I. (2016) Facebook Insights; Agorapulse; 

SproutSocial; Simply Measured; Rival IQ; 

Google Analytics; Zumm; SoTrender; 

Quintly 

Effing, R., Van Hillegersberg, T. και 

Huibers, T. (2016) 

Klout; Radian6; Teezir; Coosto; 

SocialMediaCheck 

Facebook Business (Ανάκτηση 2016) Instagram Business Tool 

Montalvo, R. E. (2016) Google Alerts; Google Trends; 

HootSuite;Radian6; Visible Technologies 
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