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Περίληψη
Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι καταρχάς η ανάλυση των
ενεργειών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), η διερεύνηση στην συνέχεια
της επιρροής αυτών στην περιουσιακή αξία της μάρκας (brand equity) και τέλος, η
αξιολόγηση του αντίκτυπου που η επιρροή αυτή επιφέρει στην συμπεριφορά του
καταναλωτή.
Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την εκπόνηση της εργασίας μου είναι
συνδυαστική, καθώς περιλαμβάνει συλλογή και ανάλυση πρωτογενών και
δευτερογενών στοιχείων.
Το εργαλείο για τη συλλογή πρωτογενούς υλικού ήταν ένα ερωτηματολόγιο,
σχεδιασμένο από εμένα ειδικά για τις ανάγκες της εργασίας. Τα αποτελέσματα που
προέκυψαν από την έρευνα έδειξαν ότι από την χρήση των social media οι ερωτώμενοι
απολαμβάνουν σε μεγάλο βαθμό το περιεχόμενο και τις φωτογραφίες των σελίδων.
Επίσης τα social media συμβάλλουν σημαντικά στο χτίσιμο των μαρκών (brands) ως
προς την αναγνωρισιμότητα τους αλλά και την εικόνα τους. Οι ερωτώμενοι δεν έδειξαν
να οδηγούνται στην αγορά των προϊόντων με παρουσία στα social media παρόλα αυτά
δείχνουν να έχουν θετική στάση απέναντι σε αυτά τα brands και πιθανή μελλοντική
αγορά. Τέλος οι ερωτώμενοι έδειξαν να έχουν μια ανασφάλεια σχετικά με την
προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.
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Εισαγωγή
Η τεχνολογία με το πέρασμα των χρόνων εξελίσσεται και αναβαθμίζεται με
ραγδαίους ρυθμούς. Οι συνεχείς αυτές αλλαγές στο περιβάλλον δεν θα μπορούσαν να
αφήσουν ανεπηρέαστο και τον κλάδο του μάρκετινγκ. Ως εκ τούτου αυτή η εξέλιξη
έχει οδηγήσει στο ψηφιακό μάρκετινγκ και ένα από τα σημαντικότερα παρακλάδια του
είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media). Τα social media μπορούν να
αξιοποιηθούν σε μεγάλο βαθμό από τους επαγγελματίες διαφόρων κλάδων με
αξιοσημείωτα αποτελέσματα για τις πωλήσεις την αναγνωρισιμότητα των προϊόντων /
υπηρεσιών τους.
Η παρούσα εργασία αποτελείται από συλλογή πρωτογενών και δευτερογενών
στοιχείων με σκοπό να μπορέσει να αναδείξει αν όλες οι ενέργειες που γίνονται μέσω
των social media έχουν αντίκτυπο στην περιουσιακή αξία της μάρκας (brand equity)
και πως αυτό επιδρά στην συμπεριφορά του καταναλωτή ως προς την αγορά των
προϊόντων / υπηρεσιών.
Οι στόχοι που έχουν τεθεί για την παρούσα εργασία παρουσιάζονται συνοπτικά
παρακάτω καθώς επίσης αναλύονται περαιτέρω στον κορμό της εργασίας.
•

Έχουν τα social media επίδραση στην συμπεριφορά των καταναλωτών στην Ελλάδα;

•

Συμβάλουν τα social media στο «χτίσιμο» ισχυρών μαρκών (branding) στην
Ελληνική αγορά;

•

Ποια είναι τα βασικά πλεονεκτήματα που απολαμβάνουν οι χρήστες των social media
στην Ελλάδα;

•

Ποια είναι τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χρήστες των social media
στην Ελλάδα;

Η παρούσα εργασία αποτελείται από τρία κεφάλαια, αναλυτικότερα:
Στην εισαγωγή, περιλαμβάνει ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας και οι
επιμέρους στόχοι αυτής.
Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται μια βιβλιογραφική επισκόπηση και η σύνδεση μεταξύ
μέσων κοινωνική δικτύωσης (social media) και μάρκετινγκ.
Στην συνέχεια, στο δεύτερο κεφάλαιο, περιγράφεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε
στην συγκεκριμένη έρευνα.
Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο περιλαμβάνεται η ανάλυση των αποτελεσμάτων της
παρούσας έρευνας που καταλήγει σε συμπεράσματα και προτάσεις.
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Κεφάλαιο 1: Βιβλιογραφική Επισκόπηση
1.1 Εισαγωγή
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η βιβλιογραφική επισκόπηση της
διπλωματικής εργασίας. Το παρόν κεφάλαιο περιέχει 8 παραγράφους στις οποίες
αναλύονται: η έννοια του ψηφιακού μάρκετινγκ και τα βασικά του πλεονεκτήματα, η
χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ο ρόλος που παίζουν στο σύγχρονο
μάρκετινγκ, η συμπεριφορά του καταναλωτή στο διαδίκτυο, η έννοια του branding, η
διαδικασία δημιουργίας ισχυρών brands και η περιουσιακή αξία της μάρκας (brand
equity) και η επίδραση του μάρκετινγκ με την χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
στην περιουσιακή αξία της μάρκας και στην συμπεριφορά των καταναλωτών.

1.2 Το ψηφιακό μάρκετινγκ και τα βασικά του πλεονεκτήματα
Η εμφάνιση του Ίντερνετ προκάλεσε ραγδαίες αλλαγές στους περισσότερους
τομείς της ζωής των ανθρώπων. Έτσι, και στον χώρο των επιχειρήσεων η εξέλιξη της
τεχνολογίας έφερε την εμφάνιση του ψηφιακού μάρκετινγκ. Συγγραφείς όπως οι
Chaffey et al. (2006, σελ. 9) ορίζουν το ψηφιακό μάρκετινγκ ως:
«…την επίτευξη στόχων μάρκετινγκ μέσω των τεχνολογιών ηλεκτρονικής επικοινωνίας»
Στο πλαίσιο αυτό, οι συγγραφείς διακρίνουν τρία βασικά πεδία εφαρμογής του
ψηφιακού μάρκετινγκ:


Προσδιορισμός αναγκών των καταναλωτών: η έρευνα μάρκετινγκ μέσω

διαδικτύου μπορεί να βοηθήσει τα στελέχη του μάρκετινγκ να εντοπίσουν τις διαρκώς
μεταβαλλόμενες ανάγκες των αγοραστών και να σχεδιάσουν προϊόντα για την
ικανοποίησή τους.


Πώληση προϊόντων: το Ίντερνετ είναι ένα εναλλακτικό κανάλι διανομής και

πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών με του δικούς τους κανόνες και ιδιαίτερη δυναμική.


Δημιουργία σχέσεων με τους πελάτες: η διαδραστικότητα του διαδικτύου

επιτρέπει την δημιουργία και διατήρηση μακροχρόνιων και επικερδών σχέσεων μεταξύ
μιας επιχείρησης με τους πελάτες της. Δίνεται λοιπόν χώρος με το νέο αυτό
τεχνολογικό μέσο για να αναπτυχθεί η φιλοσοφία του σχεσιακού μάρκετινγκ (Doyle,
2000; Christopher, Payne και Ballantyne 2003).
Πολύ συνοπτικά, τα πλεονεκτήματα του ψηφιακού μάρκετινγκ για τις
επιχειρήσεις και για τους οικονομικούς οργανισμούς παραθέτονται στον πίνακα 1.1:
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Πίνακας 1.1: Πλεονεκτήματα του ψηφιακού μάρκετινγκ για τις επιχειρήσεις
Πλεονέκτημα
 Διευρύνει το μέγεθος της αγοράς.
 Μειώνει τα κόστη εξυπηρέτησης των καταναλωτών.
 Επιτρέπει την καλύτερη επικοινωνία με τους πελάτες.
 Ενισχύει την συνολική απόδοση της επιχείρησης.
 Μειώνει τον χρόνο εξυπηρέτησης των πελατών.
 Μειώνει τις ανάγκες επένδυσης.
 Βελτιώνει τις σχέσεις με τους προμηθευτές της εταιρείας.
 Επιτρέπει στις εταιρείες να ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών τους
εξατομικευμένα (customization).
Πηγές: Doyle, 2000; Turban et al., 2003; Chaffey et al., 2006
Όπως λοιπόν προκύπτει από τα παραπάνω, το ψηφιακό μάρκετινγκ συνέβαλε
στη διεύρυνση της αγοράς δεδομένης της διευκόλυνσης της πρόσβασης των
καταναλωτών σε προϊόντα και υπηρεσίες. Για παράδειγμα, για την αγορά αεροπορικών
εισιτηρίων δεν απαιτείται πια η επίσκεψη σε ταξιδιωτικό γραφείο, αλλά αντίθετα η
απόκτηση τους μπορεί να πραγματοποιηθεί από οπουδήποτε υπάρχει προσωπικός
υπολογιστής. Παράλληλα, μειώθηκε το κόστος εξυπηρέτησης των καταναλωτών, και
βελτιώθηκε αισθητά η επικοινωνία με τους πελάτες. Το ψηφιακό μάρκετινγκ ακόμα
επέτρεψε στις εταιρείες να προσεγγίσουν με μεγαλύτερο βαθμό εξατομίκευσης τις
ανάγκες των καταναλωτών, καθώς και να μειώσουν το χρόνο εξυπηρέτησης των
αγοραστών. Όλα αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα την ενίσχυση της συνολικής απόδοσης
της επιχείρησης. Τέλος, το ψηφιακό μάρκετινγκ προκάλεσε μεγάλες αλλαγές και στον
χώρο του βιομηχανικού μάρκετινγκ (Β2Β) δεδομένου ότι διευκόλυνε σημαντικά τις
σχέσεις και τις συναλλαγές των επιχειρήσεων με τους προμηθευτές τους. Όπως
αναφέρει και ο Fill (2006), το Β2Β διαδικτυακό εμπόριο σε πολλές περιπτώσεις παίζει
πολύ πιο σημαντικό ρόλο από άποψη κύκλου εργασιών από ότι το Β2C (business to
consumer).
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1.3 Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social Media)
Συγγραφείς όπως οι Kaplan and Haenlein (2010) ορίζουν τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης ως «τεχνολογικές εφαρμογές που βασίζονται στην φιλοσοφία και στην
τεχνολογία Web 2.0 και επιτρέπουν την ανταλλαγή ψηφιακού περιεχομένου μεταξύ των
χρηστών». Επιπρόσθετα, στην βιβλιογραφία τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
κατηγοριοποιούνται σε επτά βασικούς τύπους και πιο συγκεκριμένα:
1. Συνεργατικά δίκτυα (όπως η Wikipedia)
2. Βlogs και microblogs (όπως το Twitter)
3. Ψηφιακές κοινότητες περιεχομένου (όπως το YouTube)
4. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (όπως το Facebook)
5. Ψηφιακά παιχνίδια εικονικής πραγματικότητας (όπως το World of Warcraft)
6. Ψηφιακά περιβάλλοντα εικονικής κοινωνικής πραγματικότητας (όπως το
Second Life)
7. Μέσα επιχειρηματικής κοινωνικής δικτύωσης (όπως το LinkedIn)
(Mangold and Faulds, 2006; Kaplan και Haenlein, 2010)

Ο πίνακας 1.2 δείχνει τα στατιστικά στοιχεία των πιο σημαντικών μέσων
κοινωνικής δικτύωσης σε παγκόσμια βάση, υποδεικνύοντας την δύναμη αυτών των
νέων μέσων και το υψηλό βαθμό διεισδυτικότητας που έχουν στις ζωές των ανθρώπων.
Πίνακας 1.2: Στατιστικά των πιο σημαντικών social media σε παγκόσμια βάση
Στατιστικά στοιχεία

Social media
Facebook
Ενεργοί χρήστες ανά μήνα

1,28 δις.

Ενεργοί χρήστες ανά μήνα

μέσω 1,01 δις

κινητού
Αριθμός σελίδων Facebook

Πάνω από 50 εκ.

Google +
Ενεργοί χρήστες ανά μήνα

540 εκ.

Total users

1,6 δις

Μέσος χρόνος που δαπανάται στο 7 λεπτά ανά μήνα
Google +
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Twitter
Ενεργοί χρήστες ανά μήνα

255 εκ.

Σύνολο χρηστών

Πάνω από 1 δις.

Tweets ανά ημέρα

500 εκ.

Ενεργοί χρήστες ανά μήνα

μέσω 78%

κινητού
Χρήστες που κάνουν έστω και ένα 46%
tweet ανά ημέρα
You tube
Σύνολο χρηστών

Πάνω από 1 δις.

Χρήστες εκτός ΗΠΑ

80%

Βίντεο που γίνονται upload ανά 100 ώρες βίντεο
λεπτό
Χρήστες μέσω κινητού

40 %

Πηγή: Digital insights, 2017

Όπως λοιπόν φαίνεται παραπάνω, το Facebook είναι με διαφορά το πιο
δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης με 1,28 δις χρήστες σε διεθνή βάση και πάνω
από 50 εκ. ενεργές σελίδες. Το You tube έρχεται αμέσως μετά με πάνω από 1 δις
χρήστες, οι περισσότεροι των οποίων βρίσκονται εκτός ΗΠΑ, και πάνω από 100 ώρες
βίντεο να ανεβαίνουν στην εφαρμογή ανά λεπτό. Τέλος, όσον αφορά το Twitter, έχει
επίσης πάνω από 1 δις χρήστες από τους οποίους οι ενεργοί σε μηνιαία βάση είναι 255
εκ. Χαρακτηριστικό είναι όμως η διεισδυτικότητα του συγκεκριμένου μέσου στα
κινητά τηλέφωνα και ο μεγάλος αριθμός των tweets ανά ημέρα.

1.4 Το μάρκετινγκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media marketing)
Ο υψηλός λοιπόν βαθμός αποδοχής και χρήσης των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης σε παγκόσμια βάση όπως είναι φυσικό επηρέασε σημαντικά και την
διαδικασία του μάρκετινγκ. Σε αυτό το πλαίσιο, δημιουργήθηκε η έννοια του
μάρκετινγκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου ο Zahay (2015, σελ. 75) την ορίζει
ως «την διαδικασία επίτευξης στόχων μάρκετινγκ με την χρήση των social media». Με
άλλα λόγια, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναδιαμορφώνουν τον τρόπο που ασκείται
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το σύγχρονο μάρκετινγκ από τις επιχειρήσεις και ειδικότερα προσφέρουν εναλλακτικές
προσεγγίσεις διερεύνησης των αναγκών των πελατών, τμηματοποίησης της αγοράς,
ανάπτυξης του μείγματος μάρκετινγκ και του μείγματος προώθησης (Zahay, 2015). Για
παράδειγμα, οι Mangold και Faulds (2009) παραθέτουν ένα μοντέλο (σχήμα 1.1) που
δείχνει πως διαμορφώνεται το προωθητικό μείγμα (προσωπικές πωλήσεις, διαφήμιση,
άμεσο μάρκετινγκ, προώθηση πωλήσεων και δημόσιες σχέσεις) με την χρησιμοποίηση
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζοντας και τον τρόπο λειτουργίας των
εταιρειών που προσφέρουν υπηρεσίες σχετικές με το μάρκετινγκ (agents). Εκτός όμως
από το ίδιο το μάρκετινγκ, το διαδίκτυο προκάλεσε αλλαγές και σε άλλα σχετικά πεδία
όπως η συμπεριφορά του καταναλωτή (βλέπε επόμενη παράγραφο).

1.5 Η συμπεριφορά του καταναλωτή στο διαδίκτυο
Οι Chaffey et al. (2003;2006) παραθέτουν ένα μοντέλο που δείχνει πως
επηρεάζεται η συμπεριφορά του καταναλωτή από το Ίντερνετ (βλέπε σχήμα 1.1).
Καταρχάς, η συμπεριφορά του καταναλωτή από τους περισσότερους συγγραφείς
(Kotler και Keller, 2006; Jobber, 2004) ορίζεται ως μια διαδικασία που περιγράφει πως
συμπεριφέρονται οι καταναλωτές σχετικά με την αγορά προϊόντων ή/και υπηρεσιών
και περιέχει τα ακόλουθα πέντε βασικά στάδια: 1) αναγνώριση ανάγκης, 2) αναζήτηση
πληροφοριών για την ικανοποίηση της ανάγκης, 3) αξιολόγηση και επιλογή προϊόντος,
4) αγορά και 5) αξιολόγηση της αγοράς. Το διαδίκτυο -και κατ’ επέκταση όλα τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης– επηρεάζουν την προαναφερθείσα διαδικασία σε όλα της
στάδια κατά τον τρόπο που φαίνεται στο σχήμα 1.1. Τα στελέχη του μάρκετινγκ λοιπόν
πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται λόγω της
τεχνολογίας και να αναπτύξουν στρατηγικές με την χρήση του διαδικτύου και των
social media.
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Σχήμα 1.1: Η διαδικασία της επικοινωνίας με την βοήθεια των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης, Πηγή: Mangold και Faulds (2009)

1.6 Η Μάρκα (brand) και ο ρόλος της στο Μάρκετινγκ
Ένας από τους πιο σημαντικούς όρους στο μάρκετινγκ είναι αυτός της μάρκας.
Όπως αναφέρουν οι Kotler και Keller (2006), στον πυρήνα μιας πετυχημένης μάρκας
βρίσκεται ένα καλό προϊόν ή υπηρεσία που υποστηρίζεται από το δημιουργικό
σχεδιασμό και την εφαρμογή του μίγματος μάρκετινγκ. Σύμφωνα με την American
Marketing Association (AMA) η μάρκα είναι «ένα όνομα, ένας όρος, ένα σήμα, ένα
σύμβολο, ένα σχέδιο ή ο συνδυασμός τους που στοχεύει στην αναγνώριση των προϊόντων
ή υπηρεσιών και στις διάκριση τους από αυτά των ανταγωνιστών».
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Αγοραστική διαδικασία

Στρατηγικές Internet marketing

Δημιουργία
επίγνωσης

1. Απληροφόρητος

2.Αναγνώριση
ανάγκης

3. Αναζήτηση

4.Αξιολόγηση και
επιλογή

Χαρακτηριστικά
προϊόντων

Διαφημίσεις
Banner, links

Περιεχόμενο site
σελίδας

Καθοδήγηση πελάτη

Μηχανές
αναζήτησης

Βοήθεια στην αγορά

Περιεχόμενο site,
μεσάζοντες
intermediaries

5.Αγορά

Διευκόλυνση της
αγοράς

Περιεχόμενο site

6.Αξιολόγηση
αγοράς

Υποστήριξη μετά
την πώληση

CRM, Προσωπικό
ΜΚΤ

Διάγραμμα 1.1: Πώς το Ίντερνετ επηρεάζει τη συμπεριφορά του καταναλωτή,
Πηγή: Chaffey et al. (2003; 2006).
Σε κλίμα συμφωνίας, οι McDonald και Chernatony (1992) γράφουν ότι μια
επιτυχημένη μάρκα είναι ένα αναγνωρίσιμο προϊόν, υπηρεσία, πρόσωπο ή και τόπος
που ικανοποιεί στενότερα τις ανάγκες των καταναλωτών προσθέτοντας περισσότερη
αξία στις αγοραστικές τους επιλογές.
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Η δημιουργία ισχυρών μαρκών έχει πολλά πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις
κα τους οικονομικούς οργανισμούς. Οι Kotler και Keller (2006) διακρίνουν 11 βασικά
πλεονεκτήματα από τη δημιουργία ισχυρών brands (βλέπε πίνακα 1.3):

Πίνακας 1.3: Πλεονεκτήματα των ισχυρών μαρκών για τις επιχειρήσεις
 Βελτιωμένες αντιλήψεις για τις επιδόσεις των προϊόντων ή/και των
υπηρεσιών
 Αυξάνουν τον βαθμό πιστότητας των καταναλωτών απέναντι στα
προϊόντα/υπηρεσίες
 Λιγότερη ευπάθεια στο μάρκετινγκ και στα προϊόντα/υπηρεσίες των
ανταγωνιστών
 Λιγότερα ευάλωτα προϊόντα/υπηρεσίες σε κρίσιμες στιγμές του μάρκετινγκ
 Μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις
 Πιο ανελαστική ανταπόκριση των καταναλωτών σε αυξήσεις των τιμών
 Πιο ελαστική ανταπόκριση των πελατών σε μειώσεις τιμών
 Μεγαλύτερη εμπορική συνεργασία και υποστήριξη
 Αυξημένη αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας μάρκετινγκ
 Πιθανές ευκαιρίες εκχώρησης άδειας
 Πρόσθετες ευκαιρίες επέκτασης της μάρκας
Πηγή: Kotler και Keller (2006), σελ. 316

Όπως λοιπόν φαίνεται παραπάνω, τα πλεονεκτήματα των ισχυρών brands
μπορούν να συμβάλλουν κατά κύριο λόγο στην βελτίωση της κερδοφορίας των
εταιρειών και στην εξασφάλιση της οικονομικής τους βιωσιμότητας. Γι’ αυτό το λόγο
σε πολλές περιπτώσεις οι ισχυρές μάρκες θεωρούνται ένα από τα πιο σημαντικά
περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων, καλώντας τα στελέχη του μάρκετινγκ να
σχεδιάσουν αποτελεσματικές στρατηγικές για την ισχυροποίηση των μαρκών τους
(Doyle, 2000).
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1.7 Η διαδικασία δημιουργίας ισχυρών brands και η περιουσιακή αξία της
μάρκας (brand equity)
Οι Kotler και Keller (2006) ανέπτυξαν ένα μοντέλο που περιέχει τέσσερα
βήματα και συμβάλει στην δημιουργία ισχυρών μαρκών (σχήμα 1.2).

Σχήμα 1.2: Η διαδικασία δημιουργίας ισχυρών brands, Πηγή: Kotler και Keller
(2006), σελ. 319

Στο πρώτο στάδιο η επιχείρηση πρέπει να εξασφαλίσει την αναγνώριση της
μάρκας από τους πελάτες, καθώς και να προσπαθήσει να δημιουργήσει συσχετισμούς
του brand με συγκεκριμένες καταναλωτικές ανάγκες. Στο δεύτερο στάδιο οι εταιρείες
επικοινωνούν και εγκαθιστούν τη συνολική έννοια της μάρκας στο νου των πελατών
με την στρατηγική δημιουργία υλικών και άυλων συσχετισμών της μάρκας. Στο τρίτο
στάδιο οι επιχειρήσεις προκαλούν, παρακολουθούν και μετράνε την ανταπόκριση των
καταναλωτών στο brand. Οι θετικές στάσεις συνήθως οδηγούν σε αυξημένη
κατανάλωση, μεγαλύτερο βαθμό πιστότητας και άνοδο της χρηματιστηριακής αξίας
της εταιρείας. Τέλος, στο τελευταίο στάδιο τα στελέχη του μάρκετινγκ μετατρέπουν
την ανταπόκριση των αγοραστών προς την μάρκα σε σχέση πιστότητας ανάμεσα στους
πελάτες και την μάρκα. Με άλλα λόγια, οι ισχυρές μάρκες προσφέρουν γόνιμο έδαφος
για την ανάπτυξη στρατηγικών σχεσιακού μάρκετινγκ που είναι η εξέλιξη του
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παραδοσιακού μάρκετινγκ (Gronroos, 1997). Σύμφωνα λοιπόν με το μοντέλο των
Kotler και Keller (2006), για την αναπαράσταση των τεσσάρων βημάτων απαιτείται η
δημιουργία έξι δομικών στοιχείων της μάρκας με τους πελάτες και ειδικότερα: 1)
εξέχουσα θέση μάρκας, 2) επίδοση μάρκας, 3) σύνολο εικόνων που ταυτίζονται με το
brand, 4) κρίσεις, 5) συναισθήματα που δημιουργεί η μάρκα στους καταναλωτές και 6)
συνολικό συντονισμός του brand.
Όταν λοιπόν ακολουθείται η διαδικασία που αναφέρουν οι Kotler και Keller
(2006) ενισχύεται η περιουσιακή αξία της μάρκας (brand equity) με την οποία
«προικίζονται» τα επώνυμα προϊόντα ή/και υπηρεσίες. Αυτή η αξία μπορεί να
αντικατοπτρίζεται στις σκέψεις, τα συναισθήματα και στις ενέργειες των καταναλωτών
σε σχέση με την μάρκα, καθώς και στις τιμές, το μερίδιο αγοράς, την κερδοφορία, που
η μάρκα φέρνει στην εταιρεία. Σε συμφωνία λοιπόν με αυτό που επισήμανε ο Doyle
(2000) νωρίτερα, οι Brassigton και Pettit (2003) και Jobber (2004) αναφέρουν ότι η
περιουσιακή αξία μιας μάρκας (brand equity) είναι ένα σημαντικό άυλο περιουσιακό
στοιχείο με ψυχολογική και οικονομική αξία. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Aaker (1996)
ανέπτυξε ένα μοντέλο που περιγράφει το brand equity. Πιο συγκεκριμένα, ο Aaker
(1996) πιστεύει ότι η αξία ενός brand έχει 10 διαστάσεις προσφέροντας στις
επιχειρήσεις τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: 1) δυνατότητα πώλησης του προϊόντος
ή/και της υπηρεσίας σε υψηλότερη τιμή, 2) μεγαλύτερη ικανοποίηση των πελατών, 3)
ενισχυμένη αντιλαμβανόμενη ποιότητα του προϊόντος/υπηρεσίας, 4) ενίσχυση της
δημοτικότητας του προϊόντος/υπηρεσίας, 5) περισσότερη αντιλαμβανόμενη αξία, 6)
ενίσχυση της προσωπικότητας της μάρκας, 7) σύνδεση του brand με την εταιρεία που
το παράγει, 8) μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα (brand awareness), 9) μεγαλύτερα μερίδια
αγοράς, και 10) καλύτερη και εντατικότερη διανομή. Οι δέκα αυτές διαστάσεις
ταξινομούνται

σε

5

κατηγορίες

(πιστότητα,

αντιλαμβανόμενη

ποιότητα,

διαφοροποίηση, από τους ανταγωνιστές, επίγνωση της μάρκας ή brand awareness, και
επίδοση στην αγορά) όπως φαίνεται τον πίνακα 1.4:
Πίνακας 1.4: Οι δέκα διαστάσεις τις αξίας της μάρκας
Πιστότητα
1.Δυνατότητα πώλησης προϊόντος/υπηρεσίας σε υψηλότερη τιμή
2. Ικανοποίηση του καταναλωτή
Αντιλαμβανόμενη ποιότητα
3. Αντιλαμβανόμενη ποιότητα
4. Ηγεσία και δημοτικότητα
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Διαφοροποίηση
5. Αντιλαμβανόμενη αξία
6.Προσωπικότητα του brand
7. Σύνδεση μάρκας με την επιχείρηση
Επίγνωση της μάρκας (brand awareness)
8. Επίγνωση της μάρκας
Επίδοση στην αγορά
9. Μερίδια αγοράς
10. Διανομή του προϊόντος/υπηρεσίας, και τιμή του προϊόντος
Πηγή: Aaker (1996)

Μετά την ανάλυση και την παρουσίαση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και
της συμβολής στον τρόπο λειτουργιάς του σύγχρονου μάρκετινγκ, καθώς και των
βασικών παραμέτρων του brand equity, στην επόμενη παράγραφο περιγράφεται η
σχέση μεταξύ αυτών δυο όρων –αλλά και της συμπεριφοράς του καταναλωτή- με βάση
την ανάλυση εμπειρικών ερευνών που αναφέρονται στη ακαδημαϊκή βιβλιογραφία.

1.8 Η επίδραση του μάρκετινγκ με την χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
στην περιουσιακή αξία της μάρκας και στην συμπεριφορά των καταναλωτών
Αρκετοί ακαδημαϊκοί συγγραφείς (Godey et al., 2016; Kim και Ko, 2012; Jahn
και Kunz, 2012; Dehghani και Tumer, 2015; Hamilton et al., 2016) έχουν ασχοληθεί
με την διερεύνηση του αντίκτυπου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην
περιουσιακή αξία της μάρκας και κατ’ επέκταση στην συμπεριφορά των καταναλωτών.
Καταρχάς, οι Godey et al. (2016) διερεύνησαν την συμβολή του μάρκετινγκ με την
χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην αξία της μάρκας στην αγορά των προϊόντων
πολυτελείας. Για το σκοπό αυτό οι συγγραφείς χρησιμοποίησαν την ποσοτική
προσέγγιση και ειδικότερα διένειμαν ερωτηματολόγια σε ένα δείγμα 845 καταναλωτών
που προερχόντουσαν από τέσσερις διαφορετικές χώρες όπως: η Κίνα, η Γαλλία, η Ινδία
και η Ιταλία. Οι μάρκες πάνω στις οποίες βασίστηκε η έρευνα ήταν οι: Burberry, Dior,
Gucci, Hermès, και Louis Vuitton. Η ανάλυση που χρησιμοποίησαν οι Godey et al.
(2016) ήταν βασισμένη στην τεχνική μοντελοποίησης που ονομάζεται Structural
Εquation Μodeling (SEM).
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όταν
χρησιμοποιούνται για την επίτευξη στόχων μάρκετινγκ συμβάλλουν στην ενίσχυση της
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αξίας της μάρκας, καθώς επηρεάζουν την συμπεριφορά του καταναλωτή. Πρώτον, η
ενίσχυση της αξίας της μάρκας αποτυπώνεται σε δυο διαστάσεις: α) την αύξηση της
αναγνωρισιμότητας της μάρκας (brand awareness) και β) στη βελτίωση της εικόνας της
μάρκας (brand image). Από την άλλη πλευρά, οι καταναλωτές εκδηλώνουν θετικότερη
προτίμηση απέναντι τα προϊόντα που διαφημίζονται μέσω των social media, αλλά και
μεγαλύτερο βαθμό πιστότητας. Κλείνοντας, οι Godey et al. (2016) διακρίνουν τέσσερις
βασικές λειτουργίες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που βοηθάνε την
αποτελεσματικότητα των στρατηγικών μάρκετινγκ. Αυτές οι λειτουργίες είναι: η
διασκέδαση των χρηστών, η δια-δραστικότητα του μέσου, το συναίσθημα ότι οι
χρήστες ακολουθούν τις τάσεις της εποχής και οι δυνατότητες παραμετροποίησης
(customization) των προσωπικών αναγκών των καταναλωτών.
Ομοίως, οι Kim και Ko (2012) εξέτασαν αν οι στρατηγικές μάρκετινγκ με την
χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης βελτιώνουν την αξία μιας μάρκας. Για να
προσεγγίσουν τα ερευνητικά τους ερωτήματα και στο ίδιο μήκος κύματος με τους
Godey et al. (2016), οι Kim και Ko (2012) διεξήγαγαν ποσοτική έρευνα διανέμοντας
ερωτηματολόγια σε ένα δείγμα 362 καταναλωτών προϊόντων πολυτελείας. Τα
αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι δραστηριότητες μάρκετινγκ με την χρήση
των social media συμβάλλουν στην ενίσχυση της περιουσιακής αξίας της μάρκας,
καθώς και βελτιώνουν την ποιότητα των σχέσεων μεταξύ επιχειρήσεων και
καταναλωτών. Η καλύτερη ποιότητα των σχέσεων συνεπάγεται μεγαλύτερη
κερδοφορία. Ακόμα, οι Kim και Ko (2012) βρήκαν ότι η ενισχυμένη περιουσιακή αξία
της μάρκας συνδέεται με την πρόθεση των καταναλωτών να αγοράσουν το προϊόν ή
την υπηρεσία που σχετίζεται με το brand. Συνεπώς, και για τους Kim και Ko (2012) τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο ψηφιακού μάρκετινγκ που
μπορεί να οδηγήσει την βελτίωση της συνολικής απόδοσης των επιχειρήσεων και των
οικονομικών οργανισμών.
Οι Jahn και Kunz (2012) επίσης υποστηρίζουν ότι τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της αξίας μιας
μάρκας. Πιο συγκεκριμένα, οι ερευνητές αναφέρουν ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
είναι εύκολα και ευχάριστα στην χρήση τους και γι’ αυτό το λόγο οι καταναλωτές τα
προτιμούν. Σε αυτό το πλαίσιο, ο βαθμός χρήσης των social media από τους
διαδικτυακούς αγοραστές συνδέεται με την ενίσχυση της πιστότητας τους απέναντι
στην μάρκα που με τη σειρά της συνδέεται θετικά με την πρόθεση τους να αγοράσουν
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το προϊόν ή/και την υπηρεσία. Κατά συνέπεια, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παίζουν
καθοριστικό ρόλο στην δημιουργία ισχυρών brands, προσφέροντας έτσι στα στελέχη
των επιχειρήσεων ένα επιπρόσθετο κανάλι επικοινωνίας. Κλείνοντας, πρέπει να
σημειωθεί ότι τα ευρήματα των Jahn και Kunz (2012) στηρίχτηκαν σε συνδυασμό
ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας σε δείγματα 523 καταναλωτών.
Επιπρόσθετα,

οι

Dehghani

και

Tumer

(2015)

διερεύνησαν

την

αποτελεσματικότητα της διαφήμισης που πραγματοποιείται στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης και ειδικότερα του Facebook. Για να προσεγγίσουν τα ερευνητικά τους
ερωτήματα οι συγγραφείς διένειμαν ερωτηματολόγια σε ένα δείγμα 320 προπτυχιακών
φοιτητών κυπριακών πανεπιστημίων. Το μεγαλύτερο μέρος του ερωτηματολογίου που
χρησιμοποίησαν οι Dehghani και Tumer (2015) περιείχε ερωτήσεις της μορφής
κλίμακας Likert 5 διαβαθμίσεων με το 1 να αντιστοιχεί στο «Διαφωνώ απόλυτα» και
το 5 να αντιστοιχεί στο «Συμφωνώ απόλυτα». Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν
ότι η διαφήμιση στο Facebook ενισχύει τόσο την περιουσιακή αξία της μάρκας όσο και
την εικόνα του brand, όπου με την σειρά τους αυτές οι δύο έννοιες σχετίζονται θετικά
με την πρόθεση των καταναλωτών να αγοράσουν το προϊόν/υπηρεσία που
διαφημίζεται.
Τέλος, οι Hamilton et al. (2016) εξέτασαν την επίδραση του branding μέσα από
τα social media στην κερδοφορία της επιχείρησης. Την οικονομική απόδοση όμως των
επιχειρήσεων οι Hamilton et al. (2016) την μέτρησαν με την αξία που έχει ο κάθε
πελάτης για την εταιρεία. Η αξία του πελάτη διακρίθηκε σε τρεις διαστάσεις: α) την
αξία αγορών μέσα στο χρόνο, β) την αξία που προέρχεται από την διαφήμιση της
εταιρείας από στόμα σε στόμα και γ) την αξία που προέρχεται από την
αναγνωρισιμότητα της μάρκας. Στο ίδιο πνεύμα με τις μελέτες που παρουσιάσθηκαν
νωρίτερα, οι Hamilton et al. (2016) χρησιμοποίησαν την ποσοτική προσέγγιση και
ειδικότερα μοίρασαν

ερωτηματολόγια σε

ένα δείγμα 125 φοιτητών που

χρησιμοποιούσαν συστηματικά και σε καθημερινή βάση τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
συμβάλλουν στην αύξηση της αξίας του πελάτη έχοντας θετική επίδραση και στις τρεις
διαστάσεις της που αναφέρθηκαν νωρίτερα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πιο δυναμικό
στοιχείο των social media το οποίο τους προσδίδει και συγκριτικό πλεονέκτημα σε
σχέση με τα άλλα μέσα είναι η δια-δραστικότητα.
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Ο πίνακας 1.5 συνοψίζει τα βασικά ευρήματα των ερευνών που
παρουσιάσθηκαν σε αυτή την ενότητα με στόχο την διεξαγωγή συμπερασμάτων:

Πίνακας 1.5: Η επίδραση του μάρκετινγκ με την χρήση των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης στην αξία της μάρκας και στην συμπεριφορά των καταναλωτών (σύνοψη
συμπερασμάτων)
Συγγραφείς
Τύπος
και έτος
έρευνας
δημοσίευσης
Godey et al. Εμπειρική
(2016)
διερεύνηση

Δείγμα

Βασικά ευρήματα

845 καταναλωτές
που
προερχόντουσαν
από
τέσσερις
διαφορετικές χώρες
(Κίνα,
Γαλλία,
Ινδία και Ιταλία)

-Η ενίσχυση της αξίας της
μάρκας αποτυπώνεται σε δυο
διαστάσεις: α) την αύξηση της
αναγνωρισιμότητας της μάρκας
(brand awareness) και β) στην
βελτίωση της εικόνας της
μάρκας (brand image).
-Οι καταναλωτές εκδηλώνουν
θετικότερη προτίμηση προς τα
προϊόντα που διαφημίζονται
στα social media, καθώς και
μεγαλύτερο βαθμό πιστότητας
(brand loyalty)

Kim και
(2012)

Ko Εμπειρική
διερεύνηση

362 καταναλωτές -Οι δραστηριότητες μάρκετινγκ
προϊόντων
με την χρήση των social media
πολυτελείας
συμβάλουν στην ενίσχυση της
περιουσιακής
αξίας
της
μάρκας, και βελτιώνουν την
ποιότητα των σχέσεων μεταξύ
επιχειρήσεων
και
καταναλωτών.
-Η ενισχυμένη περιουσιακή
αξία της μάρκας συνδέεται με
την θετική πρόθεση των
καταναλωτών να αγοράσουν το
προϊόν ή την υπηρεσία που
σχετίζεται με το brand.
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Jahn και Kunz Εμπειρική
(2012)
διερεύνηση

523 καταναλωτές

-Ο βαθμός χρήσης των social
media από τους διαδικτυακούς
αγοραστές συνδέεται με την
ενίσχυση της πιστότητας τους
απέναντι στην μάρκα που με τη
σειρά της συνδέεται θετικά με
την
πρόθεση
τους
να
αγοράσουν το προϊόν ή/και την
υπηρεσία.

Dehghani και Εμπειρική
Tumer (2015)
διερεύνηση

320 προπτυχιακοί
φοιτητές
κυπριακών
πανεπιστημίων

-Η διαφήμιση στο Facebook
ενισχύει τόσο την περιουσιακή
αξία της μάρκας όσο και την
εικόνα του brand, όπου με την
σειρά τους αυτές οι δύο έννοιες
σχετίζονται θετικά με την
πρόθεση των καταναλωτών να
αγοράσουν το προϊόν/υπηρεσία
που διαφημίζεται.

Hamilton et al. Εμπειρική
(2016)
διερεύνηση

125 φοιτητές που
χρησιμοποιούσαν
συστηματικά και σε
καθημερινή βάση
τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης

-Τα
μέσα
κοινωνικής
δικτύωσης συμβάλλουν στην
αύξηση της αξίας του πελάτη
έχοντας θετική επίδραση: α)
στην αξία αγορών μέσα στο
χρόνο, β) στην αξία που
προέρχεται από την διαφήμιση
της εταιρείας από στόμα σε
στόμα και γ) στην αξία που
προέρχεται
από
την
αναγνωρισιμότητα της μάρκας.

Με βάση λοιπόν τα όσα αναφέρονται στον πίνακα 1.5 συμπεραίνεται ότι το
μάρκετινγκ με την χρήση των social media έχει θετική επίδραση τόσο στην
περιουσιακή αξία της μάρκας όσο και στην συμπεριφορά των καταναλωτών
επηρεάζοντας τους θετικά απέναντι στο να πραγματοποιούν περισσότερες αγορές
προϊόντων/υπηρεσιών που σχετίζονται με τις μάρκες που διαφημίζονται στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν αποκτά εξαιρετικό ενδιαφέρον η
διερεύνηση μεταξύ αυτών των τριών όρων στην Ελληνική αγορά. Συνεπώς, μπορούν
να διαμορφωθούν τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα τα οποία χωρίζονται στις
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θεματικές της επίδρασης των μέσω κοινωνικής δικτύωσης α) στην συμπεριφορά των
καταναλωτών και β) στο branding:
 Έχουν τα social media επίδραση στην συμπεριφορά των καταναλωτών στην
Ελλάδα;
 Συμβάλουν τα social media στο «χτίσιμο» ισχυρών μαρκών (branding) στην
Ελληνική αγορά;
 Ποια είναι τα βασικά πλεονεκτήματα που απολαμβάνουν οι χρήστες των social
media στην Ελλάδα;
 Ποια είναι τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χρήστες των social
media στην Ελλάδα;
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Κεφάλαιο 2: Μεθοδολογία

2.1 Εισαγωγή
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η μεθοδολογία έρευνας της διπλωματικής
εργασίας. Το κεφάλαιο περιέχει 7 παραγράφους. Στην αρχή αναλύεται η διαφορά και
τα χαρακτηριστικά των ποιοτικών και των ποσοτικών ερευνών. Στη συνέχεια
περιγράφεται ο τρόπος συλλογής των δεδομένων, η ερευνητική διαδικασία που
ακολουθήθηκε καθώς και η ανάλυση του ερωτηματολογίου. Τέλος, γίνεται αναφορά
στα ζητήματα δεοντολογίας, όπως επίσης και την στατιστική ανάλυση που
εφαρμόστηκε.

2.2 Διάκριση και χαρακτηριστικά ποιοτικών και ποσοτικών ερευνών
Στην παρούσα έρευνα επιλέχθηκε η συλλογή πρωτογενών στοιχείων, το
ερώτημα που τέθηκε ήταν αν θα έπρεπε να γίνει η συλλογή των στοιχείων με την
ποσοτική η την ποιοτική μέθοδο. Με την βοήθεια της ξένης, αλλά και της ελληνικής
βιβλιογραφίας, τα χαρακτηριστικά και οι διαφορές των ποσοτικών και των ποιοτικών
ερευνών αποτυπώνονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα 2.1.

Πίνακας 2.1: Διάκριση και χαρακτηριστικά ποιοτικών και ποσοτικών ερευνών

Διάκριση και χαρακτηριστικά ποιοτικών και ποσοτικών ερευνών
Κριτήρια
Σκοπός

Ποιοτική έρευνα

Ποσοτική έρευνα

Κατανόηση και

Έλεγχος

ερμήνευση των

τάσεων

αλληλεπιδράσεων της

προβλέψεις

υποθέσεων,
και

κάνει

και

τυχαία

κοινωνίας
Μικρές και επιλεγμένες Μεγάλες
Ομάδες μελέτης

μικρές ομάδες πληθυσμού επιλεγμένες
ανθρώπων
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ομάδες

Στόχοι έρευνας

Διερευνώ,

ανακαλύπτω Περιγράφω,

και οικοδομώ
Λέξεις,
Είδος δεδομένων

εικόνες

εξηγώ

προβλέπω
και Αριθμοί και στατιστικά

αντικείμενα

στοιχεία

Αφηγηματική έκθεση με Στατιστική ανάλυση με
Ανάλυση

την

περιγραφή

αποτελεσμάτων

συμφραζόμενων
συμμετεχόντων

των συσχετισμούς, συγκρίσεις
των καθώς

επίσης

στην σημαντικότητας

και
των

έρευνα καθώς επίσης και ευρημάτων
αναφοράς

αυτόν

που

ειπώθηκαν
Πηγές: Johnson και Christensen (2008), Lichtman (2006)

Στην παρούσα εργασία επιλέχθηκε η ποσοτική μέθοδος διότι σύμφωνα με τα
παραπάνω χαρακτηριστικά των ερευνών και σε συνδυασμό με την βιβλιογραφική
ανασκόπηση, μας βοηθά να απαντήσουμε καλύτερα στους στόχους της εργασίας.
Αναλυτικότερα, έγινε στατιστική ανάλυση των ευρημάτων καθώς επίσης και έλεγχος
σημαντικότητας και συσχετισμών και η ποσοτική έρευνα ήταν ιδανική για αυτό.

2.3 Τρόπος συλλογής στοιχείων
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη σύσταση και διανομή ηλεκτρονικών
ερωτηματολογίων με την βοήθεια του Google forms. Οι λόγοι για τους οποίους
επιλέχθηκε η μέθοδος της συλλογής δείγματος με βάση το ερωτηματολόγιο είναι οι
ακόλουθοι:
•

Η έρευνα με ερωτηματολόγιο έχει πολύ χαμηλότερο κόστος συγκρινόμενη
με την πρόσωπο με πρόσωπο συνέντευξη (face to face interview).
Ειδικότερα, αν το δείγμα έχει μεγάλη γεωγραφική διασπορά ή είναι μεγάλο,
τότε η έρευνα με ερωτηματολόγιο έχει πολύ χαμηλό κόστος ειδικά με την
βοήθεια της τεχνολογίας. Τέλος αν η έρευνα απαιτεί πολλές ερωτήσεις στον
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ερωτώμενο, άρα και περισσότερο χρόνο, τότε εξυπηρετεί μία έρευνα με
ερωτηματολόγιο.
•

Η εισαγωγή των δεδομένων σε ένα στατιστικό πρόγραμμα όπως το SPSS,
το οποίο και χρησιμοποιήθηκε για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων
της παρούσας έρευνας (σε συνδυασμό με τις δυνατότητες που προσφέρει το
Google forms), και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε πίνακες και
διαγράμματα μπορεί να γίνει γρήγορα και εύκολα. Σε αντίθεση με μία
συνέντευξη, όπου

ο χρόνος

που

πρέπει

να

διατεθεί

για την

αποκωδικοποίηση και την επεξεργασία των αποτελεσμάτων είναι
περισσότερος.
•

Τα ερωτηματολόγια είναι λίγο πολύ γνωστά σε όλους τους ανθρώπους.
Σχεδόν όλοι οι άνθρωποι έχουν συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο και δεν
τους είναι κάτι πρωτόγνωρο.

•

Τα ερωτηματολόγια περιορίζουν την μεροληψία. Υπάρχει μία ομοιόμορφη
παρουσίαση των ερωτήσεων, η οποία δεν καθοδηγεί τον ερωτώμενο να
επιλέξει συγκεκριμένες απαντήσεις καθώς επίσης τα υποκείμενα έχουν το
ίδιο πλαίσιο αναφοράς. (Καραγεώργος 2002)

•

Η ανωνυμία του ερωτηματολογίου ωθεί σε ειλικρινείς απαντήσεις τους
ερωτώμενους. (Καραγεώργος 2002)

2.4 Ερευνητική διαδικασία
Η ερευνητική διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η δειγματοληψία ευκολίας ή
διαθεσιμότητας, όπως αλλιώς λέγεται. Αυτή η επιλογή έγινε διότι το δείγμα έπρεπε να
είναι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ήταν απλό με την χρήση κάποιων
τέτοιων μέσων (π.χ. Facebook, Twitter κτλ.) να βρεθεί το απαιτούμενο κοινό.
Παράλληλα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης υπάρχει μεγάλος βαθμός
ανταπόκρισης των ερωτώμενων.
2.5 Το ερωτηματολόγιο
Οι ερωτήσεις που συμπεριλήφθηκαν στο ερωτηματολόγιο ήταν κλειστού
τύπου, είτε πολλαπλής επιλογής είτε αξιολόγηση σημαντικότητας είτε κλίμακας Likert.
Το ερωτηματολόγιο συνολικά περιείχε 44 ερωτήσεις, οι οποίες διακρίνονται σε
τέσσερις ενότητες ως ακολούθως:
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1η ενότητα: Περιλαμβάνει 3 ερωτήσεις γενικής φύσεως για τα social media.
Αναλυτικότερα διερευνήθηκε:
1. Ποια μέσα κοινωνική δικτύωσης χρησιμοποιούν οι ερωτώμενοι.
2. Πόσο συχνά τα χρησιμοποιούνε.
3. Πόση ώρα ξοδεύουν σε αυτά.
2η ενότητα: Περιλαμβάνει 7 ερωτήσεις, στις οποίες οι ερωτώμενοι καλούνται να
αξιολογήσουν τα πλεονεκτήματα των social media με κλίμακα βαθμολόγησης (από το
1 μέχρι το 5).
Αναλυτικότερα, οι ερωτώμενοι αξιολόγησαν την σημαντικότητα των παρακάτω
χαρακτηριστικών των social media ως προς:
4. Το περιεχόμενο της σελίδας.
5. Τις φωτογραφίες που περιέχει η σελίδα.
6. Τα βίντεο που υπάρχουν στη σελίδα.
7. Την δυνατότητα επικοινωνίας με εταιρείες, καλλιτέχνες, αθλητές κ.λπ.
8. Την επικοινωνία με άλλους χρήστες.
9. Την δυνατότητα να κάνουν upload το δικό τους υλικό.
10. Τυχόν άλλα χαρακτηριστικά που θεωρούν σημαντικό.
3η ενότητα: Περιλαμβάνει 28 ερωτήσεις, στις οποίες οι ερωτώμενοι αξιολόγησαν με
την κλίμακα Likert.
Πιο συγκεκριμένα, οι ερωτήσεις αυτές αφορούν στην επίδραση των social media σε:
•

Θέματα συμπεριφοράς καταναλωτή.

•

Θέματα branding.

•

Προβλήματα που μπορεί να συναντούν στην χρήση των social media.
Αναλυτικότερα, οι ερωτώμενοι απάντησαν με κλίμακα «διαφωνώ απόλυτα»

και «συμφωνώ απόλυτα» (1 έως 5) στα παρακάτω ερωτήματα των social media
(Facebook, Twitter, Youtube, κτλ.) για το κατά πόσο:
11. Τους αρέσει η χρήση των social media.
12. Ενημερώνονται για την κυκλοφορία νέων προϊόντων από τα social media.
13. Τους αρέσει να επισκέπτονται τις σελίδες των εταιρειών που πουλάνε
προϊόντα/υπηρεσίες που τους ενδιαφέρουν.
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14. Τους αρέσει να πλοηγούνται στις σελίδες των εταιρειών που πουλάνε
προϊόντα/υπηρεσίες που τους ενδιαφέρουν.
15. Χρησιμοποιούν τα social media για να επικοινωνούν με τις εταιρείες που
πουλάνε προϊόντα/υπηρεσίες που τους ενδιαφέρουν.
16. Χρησιμοποιούν τα social media για να επικοινωνούν με άλλους χρήστες που
αγοράζουν παρόμοια προϊόντα/υπηρεσίες που τους ενδιαφέρουν.
17. Ενημερώνονται για τα νέα της αγοράς από τα social media.
18. Τα social media είναι η νέα εξέλιξη στον χώρο των διαδικτυακών αγορών.
19. Μπορούν να βρουν πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα/υπηρεσίες που θέλουν
να αγοράσουν.
20. Κάνουν upload υλικού που αφορά στην κατανάλωση προϊόντων ή υπηρεσιών.
21. Αγοράζουν προϊόντα/υπηρεσίες για τα οποία έχουν ενημερωθεί μέσω των
social media.
22. Τα social media είναι αποτελεσματικά ώστε να τα παράσχουν ενημέρωση
σχετικά με τα χαρακτηριστικά των brands που τους αρέσουν.
23. Επισκέπτονται τα brands που «αγαπούν».
24. Ενημερώνονται για τα brands που «αγαπούν».
25. Αν τους αρέσει ένα brand ανατρέχουν στην σελίδα του στα social media.
26. Επισκέπτονται την σελίδα ενός brand στα social media πριν προχωρήσουν σε
αγορά.
27. Προτιμούν να επισκέπτονται την εταιρική ιστοσελίδα των προϊόντων που τους
ενδιαφέρουν παρά στις σελίδες τους στα social media.
28. Ανεβαίνει στην εκτίμηση τους ένα brand με σελίδα στα social media.
29. Συστήνουν τις εταιρικές σελίδες που βλέπουν και τους αρέσουν στα social
media σε φίλου ή/ και στην οικογένεια τους.
30. Τους αρέσει να επισκέπτονται συστηματικά τις εταιρικές σελίδες στα social
media.
31. Τους αρέσει να συμμετέχουν σε συζητήσεις στα social media σχετικά με τις
αγαπημένες τους μάρκες.
32. Ακολουθούν αρκετά brands στα social media.
33. Θεωρούν ότι οι εταιρείες μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες των
πελατών τους μέσω των social media.
34. Θεωρούν ότι μπορούν να έρθουν σε επαφή με ανθρώπους που έχουν τις ίδιες
καταναλωτικές συνήθειες με αυτούς μέσω των social media.
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35. Θεωρούν ότι είναι σημαντικό για τις εταιρείες να έχουν λογαριασμό στα social
media.
36. Πιστεύουν ότι τα social media αύξησαν τον ρυθμό με τον οποίο καταναλώνουν
προϊόντα/υπηρεσίες.
Τέλος, διατυπώθηκαν 3 αρνητικές ερωτήσεις που αναζητούν τυχόν προβλήματα
που αντιμετωπίζουν οι ερωτώμενοι, όπως για παράδειγμα:
37. Για το εάν αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την πρόσβαση στο διαδίκτυο και
γι’αυτό δεν χρησιμοποιούν social media.
38. Για το εάν έχουν ανασφάλεια ως προς την προστασία των προσωπικών τους
δεδομένων.
39. Για το εάν δεν έχουν τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις για να κάνουν χρήση
των social media.
4η ενότητα: Περιλαμβάνει 5 ερωτήσεις που αποτελούνται από τα δημογραφικά των
ερωτώμενων.
Συγκεκριμένα οι ερωτήσεις ήταν σχετικά με:
40. To Φύλο του ερωτώμενου.
41. Την ηλικία .
42. Την οικογενειακή κατάσταση
43. Το μορφωτικό επίπεδο
44. Το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι προβλέφθηκε η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου
να μην ξεπερνάει τα 8 με 9 λεπτά, για να μην είναι κουραστικό για τους
ερωτώμενους.
2.6 Ζητήματα δεοντολογίας
Σχετικά με τα ζητήματα δεοντολογίας, τα σημεία τα οποία έχουν υπογραμμιστεί
από τον Τάτση (2004) ακολουθήθηκαν και από τον ερευνητή με σκοπό να τηρηθούν οι
απαραίτητοι ηθικοί κανόνες, και ειδικότερα:
• Ο συγγραφέας διατήρησε την επιστημονική της αντικειμενικότητας.
• Αρνήθηκε να διεξάγει την έρευνα σε θέματα τα οποία ξεπερνούν τα γνωστικά
του αντικείμενα.
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•

Σεβάστηκε τα δικαιώματα των συμμετεχόντων, ιδιαίτερα σε ότι είχε να κάνει
με τον ιδιωτικό τους βίο.

•

Ήταν προσεκτικός σε θέματα που άπτονται της τιμής και της αξιοπρέπειας των
ερευνητικών υποκειμένων.

•

Μερίμνησε έτσι ώστε να μην προξενήσει κανένα ζημιογόνο αποτέλεσμα στους
συμμετέχοντες εξαιτίας της συνεργασίας ή της συμμετοχής τους στην έρευνα.

•

Διαφύλαξε τις πληροφορίες που του εμπιστεύθηκαν οι συμμετέχοντες, εφόσον
δεν υπήρχε νομικό ζήτημα και δεν παραβιαζόντουσαν θεμελιακοί ηθικοί
κανόνες.

•

Απέκλεισε την χρησιμοποίηση της έρευνας για την απόκτηση πληροφοριών που
δεν συνδεόταν άμεσα και ουσιαστικά με αυτήν.

•

Προσπάθησε να παρουσιάσει τα ερευνητικά αποτελέσματα με τιμιότητα και
χωρίς παραποιήσεις.

(Τάτσης, 2004, σελ, 414)

2.7 Ανάλυση
Οι μέθοδοι της στατιστικής ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκαν για τη μελέτη του
δείγματος είναι οι ακόλουθοι:
•

Περιγραφικά μέτρα.

• Παραγοντική ανάλυση (Factor analysis).
• Έλεγχο αξιοπιστίας.
Οι λόγοι για τους οποίους επιλέχθηκαν οι παραπάνω αναλύσεις συνοψίζονται
στην δημιουργία νέων μεταβλητών που δημιουργούν μη μετρήσιμες έννοιες, στην
εξήγηση των συσχετίσεων που υπάρχουν στα δεδομένα, καθώς επίσης στη διερεύνηση
της αξιοπιστίας των νέων μεταβλητών.
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Κεφάλαιο 3: Ανάλυση αποτελεσμάτων έρευνας
3.1 Εισαγωγή
Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας,
καθώς επίσης και τα συμπεράσματα/ οι προτάσεις που απορρέουν από αυτήν. Στην
αρχή, παρουσιάζονται τα δημογραφικά στοιχεία, όπως και η συμπεριφορά του
δείγματος στα social media. Έπειτα αναλύονται τα μέτρα θέσης της σημαντικότητας
και η ανάλυση του βαθμού συμφωνίας και διαφωνίας με την βοήθεια της στατιστικής.
Συγκεκριμένα η παραγοντική ανάλυση (Factor analysis) και ο έλεγχος αξιοπιστίας
(Cronbach). Τέλος, αποτυπώνονται τα συμπεράσματα και οι προτάσεις.

3.2 Δημογραφικά στοιχεία του δείγματος
Το δείγμα της παρούσας έρευνας είναι συνολικά 193 άτομα. Αναφορικά με τα
δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος, παρατηρείται ότι η πλειοψηφία, σε
ποσοστό 53,4% (103), είναι άνδρες και το 46,6% (90 άτομα) είναι γυναίκες.

Διάγραμμα 3.1: Κατανομή δείγματος ανά φύλο

Σχετικά με την ηλικία των υποκειμένων του δείγματος το 54,4% (105 άτομα)
είναι ηλικίας 18-30, το 38,4% (74) είναι ηλικίας 31-40 ενώ το 6,2% (12 άτομα) είναι
ηλικίας 41-50.
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Διάγραμμα 3.2: Ηλικιακή κατανομή δείγματος

Επίσης όσον αφορά στην οικογενειακή κατάσταση των ερωτώμενων, κατά
κύριο λόγο ήταν άγαμοι σε ποσοστό 79,3% (153 άτομα), ενώ το 10,9% (21 άτομα)
ήταν παντρεμένοι με ανήλικα παιδιά και το 7,8% (15 άτομα) παντρεμένοι χωρίς
παιδιά.
Διάγραμμα 3.3: Οικογενειακή κατάσταση

Αναφορικά με το μορφωτικό επίπεδο του δείγματος, παραπάνω από τους
μισούς ερωτηθέντες, συγκεκριμένα το 51,3% (99 άτομα), είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού
τίτλου, ενώ το 37,6% (73 άτομα) είναι απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ.
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Διάγραμμα 3.4: Μορφωτικό επίπεδο

Τέλος το μηνιαίο ατομικό εισόδημα του δείγματος είναι κατά 39,9% (77 άτομα)
λιγότερο από 1.000€, το 26,9% (52 άτομα) έχει εισόδημα 1.001€ - 1.500€, το 6,7% (13
άτομα) 1.501€ - 2.000€ ενώ το 14,5% (28 άτομα) δεν ήθελε να απαντήσει.
Διάγραμμα 3.5: Μηνιαίο ατομικό εισόδημα

3.3 Συμπεριφορά δείγματος στα Social Media
Η στατιστική ανάλυση η οποία ακολουθεί έχει σκοπό να εξετάσει σε ποια social
media έχουν λογαριασμό οι ερωτώμενοι. Στη συγκεκριμένη ερώτηση το 99,5% (192
άτομα) έχει λογαριασμό στο Facebook, το 36,8 (71 άτομα) έχει λογαριασμό στο
Twitter, το 66,3% (128 άτομα) έχει στο Instagram, το 56% (108 άτομα) έχει στο
Youtube, το 1% (2 άτομα) δηλώνει ότι δεν έχει ενώ 11,4% (21 άτομα) δηλώνει ότι έχει
και σε άλλα social media λογαριασμό (όπως το snapchat, κ.ά.).
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Διάγραμμα 3.6: Σε ποια social media έχετε λογαριασμό

Στην ερώτηση αναφορικά με το πόσο συχνά χρησιμοποιούν τα social media το
93,3% (180 άτομα) απάντησε ότι κάνει χρήση κάθε μέρα, το 4,7% (9) απάντησε ότι
κάνει χρήση 4-6 φορές την εβδομάδα, ένα άτομο (0,5%) κάνει χρήση 1-3 φορές την
εβδομάδα, 2 άτομα (1%) κάνουν χρήση μία φορά στις δέκα μέρες ενώ 1 (0,5%) άτομο
κάνει χρήση λιγότερο συχνά από μια φορά το μήνα.

Διάγραμμα 3.7: Πόσο συχνά χρησιμοποιούν τα social media

Στην ερώτηση για το πόσο χρόνο ξοδεύουν εβδομαδιαία στα social media οι
απαντήσεις ήταν αρκετά μοιρασμένες με το 26,4% (51 άτομα) να περάνει από 11 ώρες
και πάνω στα social media, το 19,2% (37 άτομα) 2-3 ώρες ενώ το 16,1% (από 31 άτομα)
συγκεντρώνει το ίδιο ποσοστό για τις απαντήσεις 4-5 ώρες και 6-7 ώρες αντίστοιχα.
Το μικρότερο ποσοστό συγκεντρώνεται στα άτομα που ξοδεύουν λιγότερο από 1 ώρα
εβδομαδιαία και είναι το 10,4% (20 άτομα).
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Διάγραμμα 3.8: Πόσο χρόνο ξοδεύουν εβδομαδιαία στα social media

3.4 Μέτρα θέσης σημαντικότητας
Η επεξεργασία και η ανάλυση των απαντήσεων στις ερωτήσεις σχετικά με την
αξιολόγηση των χαρακτηριστικών των social media (Facebook, Twitter, Youtube, κτλ)
που επηρεάζουν την εμπειρία πλοήγησης, έχει, με τη βοήθεια του πίνακα 3.1, ως εξής,:
Πίνακας 3.1: Περιγραφικά μέτρα αξιολόγησης των χαρακτηριστικών των social
media (Facebook, Twitter, Youtube, κτλ) που επηρεάζουν την εμπειρία πλοήγησής ως
προς την σημαντικότητα
N
Σημαντικότητα
Valid

Μέση
τιμή

Επικρατούσα
τιμή

Τυπική
αποκλ.

Περιεχόμενο της σελίδας

193

3,95

4

,951

Φωτογραφίες της σελίδας

193

3,83

4

,915

Βίντεο της σελίδας

193

3,32

3

,941

Δυνατότητα επικοινωνίας με
εταιρείες, καλλιτέχνες, αθλητές κτλ

193

2,77

2

1,208

Δυνατότητα επικοινωνίας με άλλους
χρήστες

193

4,07

5

1,085

Δυνατότητα να κάνω upload δικό μου
υλικό

193

3,19

4

1,360
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Στο σημείο αυτό της στατιστικής ανάλυσης παρατηρήθηκε ότι οι χρήστες
θεωρούν ως πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό των social media την δυνατότητα
επικοινωνίας με άλλους χρήστες (4,07). Παράλληλα σημαντικά χαρακτηριστικά είναι
και το περιεχόμενο της σελίδας (3,95) καθώς επίσης και οι φωτογραφίες που διαθέτουν
οι σελίδες (3,83). Όπως προκύπτει, οι χρήστες δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη προτίμηση
ως προς τα βίντεο που περιέχουν οι σελίδες (3,32), όπως επίσης και για την δυνατότητα
να κάνουν upload το δικό τους υλικό. Τέλος το χαρακτηριστικό που το θεωρείται
λιγότερο σημαντικό είναι η δυνατότητα επικοινωνίας με εταιρείες, καλλιτέχνες,
αθλητές κ.λπ. (2,77).

3.5 Ανάλυση βαθμού συμφωνίας ή διαφωνίας
Για την ανάλυση των ερωτήσεων σχετικά με τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας
των ερωτώμενων χρησιμοποιήθηκε η βοήθεια του πίνακα 3.2.
Πίνακας 3.2: Περιγραφικά μέτρα βαθμού συμφωνίας ή διαφωνίας
N
Valid

Μέσο
ς όρος

Επικρατούσα
τιμή

Τυπική
αποκλ.

Μου αρέσει να χρησιμοποιώ τα social media (Facebook, Twitter,
Youtube κτλ.)

193

4,09

4

,82

Θεωρώ ότι είναι σημαντικό για τις εταιρείες να έχουν λογαριασμό στα
social media (Facebook, Twitter, Youtube, κτλ.).

193

3,89

4,00a

1,08

Προτιμώ να μπαίνω στις εταιρικές ιστοσελίδες των προϊόντων που με
ενδιαφέρουν παρά στις σελίδες τους στα social media (Facebook,
Twitter, Youtube, κτλ.).

193

3,82

4,00a

1,12

Θεωρώ ότι μέσω των social media (Facebook, Twitter, Youtube, κτλ.)
οι εταιρείες μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες των
πελατών τους.

193

3,71

4

1,01

Θεωρώ τα social media (Facebook, Twitter, Youtube, κτλ.) ως την νέα
εξέλιξη στον χώρο των διαδικτυακών αγορών.

193

3,69

4

1,08

Στα social media (Facebook, Twitter, Youtube, κτλ.) μπορώ να βρω
αρκετές πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα/υπηρεσίες που θέλω να
αγοράσω. .

193

3,58

4

1,04

Σαν καταναλωτής ενημερώνομαι από τα social media (Facebook,
Twitter, Youtube, κτλ.) σχετικά με τα νέα της αγοράς.

193

3,34

4

1,10

Χρησιμοποιώ τα social media (Facebook, Twitter, Youtube, κτλ.) για
να ενημερώνομαι για την κυκλοφορία νέων προϊόντων.

193

3,32

4

1,08

Τα social media (Facebook, Twitter, Youtube, κτλ.) είναι ένα
αποτελεσματικό μέσο για να ενημερωθώ σχετικά με τα
χαρακτηριστικά των brands που μου αρέσουν.

193

3,32

4

1,06

Ερώτηση
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Επισκέπτομαι τις σελίδες που έχουν στα social media (Facebook,
Twitter, Youtube, κτλ.) οι εταιρείες που πουλάνε προϊόντα/υπηρεσίες
που με ενδιαφέρουν.

193

3,27

4

1,17

Αν μου αρέσει ένα brand θα ανατρέξω στις σελίδες του στα social
media (Facebook, Twitter, Youtube, κτλ.).

193

3,27

4

1,27

Μου αρέσει να πλοηγούμαι στις σελίδες των social media (Facebook,
Twitter, Youtube, κτλ.) των εταιρειών που πουλάνε
προϊόντα/υπηρεσίες που με ενδιαφέρουν

193

3,18

4

1,18

Επισκέπτομαι τις σελίδες των brands που αγαπώ στα social media
(Facebook, Twitter, Youtube, κτλ.).

193

3,16

4

1,24

Ενημερώνομαι μέσω social media (Facebook, Twitter, Youtube, κτλ.)
σχετικά με τις εξελίξεις των brands που αγαπώ.

193

3,15

4

1,21

Ένα brand όταν έχει παρουσία στα social media (Facebook, Twitter,
Youtube, κτλ.) ανεβαίνει στην εκτίμησή μου.

193

3,01

3

1,22

Αγοράζω προϊόντα/υπηρεσίες για τα οποία έχω ενημερωθεί μέσω των
social media (Facebook, Twitter, Youtube, κτλ.).

193

2,85

3

1,13

Θεωρώ ότι μέσω των social media (Facebook, Twitter, Youtube, κτλ.)
μπορώ να έρθω σε επαφή με ανθρώπους που έχουν τις ίδιες
καταναλωτικές συνήθειες με εμένα.

193

2,85

3

1,13

Πριν αγοράσω ένα προϊόν ή υπηρεσία επισκέπτομαι τη σελίδα του στα
social media (Facebook, Twitter, Youtube, κτλ.). .

193

2,75

3

1,22

Συστήνω τις εταιρικές σελίδες που βλέπω και μου αρέσουν στα social
media (Facebook, Twitter, Youtube, κτλ.) στους φίλους μου ή/και
στην οικογένεια μου. .

193

2,74

3

1,20

Ακολουθώ αρκετά brands στα social media (Facebook, Twitter,
Youtube, κτλ.). .

193

2,65

2

1,25

Μου αρέσει να επισκέπτομαι συστηματικά εταιρικές ιστοσελίδες στα
social media (Facebook, Twitter, Youtube, κτλ.).

193

2,63

2

1,14

Χρησιμοποιώ τα social media (Facebook, Twitter, Youtube, κτλ.) για
να επικοινωνώ με τις εταιρείες που πουλάνε προϊόντα/υπηρεσίες που
με ενδιαφέρουν

193

2,62

3

1,18

Η επαφή μου με τα social media (Facebook, Twitter, Youtube, κτλ.)
αύξησε το ρυθμό με τον οποίο καταναλώνω προϊόντα/υπηρεσίες.

193

2,55

3

1,15

Χρησιμοποιώ τα social media (Facebook, Twitter, Youtube, κτλ.) για
να επικοινωνώ με άλλους καταναλωτές που αγοράζουν παρόμοια
προϊόντα/υπηρεσίες με εμένα.

193

2,19

1

1,12

Κάνω upload υλικού που αφορά την κατανάλωση προϊόντων ή
υπηρεσιών στα social media (Facebook, Twitter, Youtube, κτλ.).

193

2,09

1

1,13

Μου αρέσει να συμμετέχω σε συζητήσεις στα social media
(Facebook, Twitter, Youtube, κτλ.) σχετικά με τις αγαπημένες μου
μάρκες.

193

1,81

1

1,07

Έχω πρόβλημα πρόσβασης στο διαδίκτυο και γι’ αυτό τον λόγο δεν
χρησιμοποιώ τα social media (Facebook, Twitter, Youtube, κτλ.).

193

1,34

1

,79

Δεν νοιώθω ασφάλεια σχετικά με την προστασία των προσωπικών μου
δεδομένων όταν χρησιμοποιώ τα social media.

193

2,95

3

1,27

Δεν έχω τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις για να χρησιμοποιήσω τα
social media.

193

1,43

1

,90
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Από την ανάλυση του παραπάνω πίνακα, προκύπτει ότι οι ερωτώμενοι
συμφωνούν σχεδόν απόλυτα στο ότι τους αρέσει να χρησιμοποιούν τα social media
(4,09). Παράλληλα συμφωνούν και στο ότι είναι σημαντικό για τις εταιρείες να έχουν
λογαριασμό στα social media (3,89), ότι τις βοηθούν να κατανοήσουν καλύτερα τις
ανάγκες των πελατών τους (3,71), ενώ αντίθετα προτιμούν να μπαίνουν στις εταιρικές
ιστοσελίδες τους παρά στις σελίδες τους στα social media (3,82). Επίσης συμφωνούν
ότι τα social media είναι η νέα εξέλιξη στον χώρο των διαδικτυακών αγορών (3,69) και
ότι εκεί μπορούν να βρουν αρκετές πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα/υπηρεσίες
που θέλουν να αγοράσουν (3,58) όπως για νέα της αγοράς (3,34) και για την
κυκλοφορία νέων προϊόντων (3,32). Επίσης, προκύπτει ότι οι ερωτώμενοι θεωρούν τα
social media αποτελεσματικά ως προς την ενημέρωση των χαρακτηριστικών των
brands που τους αρέσουν (3,32) ενώ αν τους αρέσει ένα Brand θα ανατρέξουν στην
σελίδα του στα social media (3,27). Επισκέπτονται σελίδες στα social media που
πουλάνε προϊόντα/υπηρεσίες που τους ενδιαφέρουν (3,27) και τους αρέσει να το
κάνουν αυτό σε λίγο μικρότερο βαθμό (3,18). Τέλος, διαπιστώνεται ότι υπάρχει
χαμηλότερος βαθμός συμφωνίας στις ερωτήσεις για το αν επισκέπτονται τα brands που
αγαπούν στα social media (3,16) και για το αν ενημερώνονται για τις εξελίξεις των
brands που αγαπούν μέσω των social media (3,15).
Πολλές ερωτήσεις είχαν ως απάντηση την επιλογή του «ούτε συμφωνώ/ούτε
διαφωνώ», το οποίο αφήνει κάπως αδιάφορους τους ερωτώμενους. Οι ερωτήσεις αυτές
καθώς και ο μέσος όρος που συγκέντρωσαν ήταν αν ανεβαίνει στην εκτίμηση τους ένα
brand που έχει παρουσία στα social media (3,01), αν μπορούν μέσω των social media
να έρθουν σε επαφή με ανθρώπους που έχουν ίδιες καταναλωτικές συνήθειες με αυτούς
(2,85). Στην συνέχεια ουδέτερη στάση κράτησαν οι ερωτώμενοι στο αν αγοράζουν
προϊόντα/υπηρεσίες για τα οποία έχουν πρώτα ενημερωθεί από τα social media (2,85),
καθώς και στην παρεμφερή ερώτηση αν πριν την αγορά επισκέπτονται την σελίδα των
social media (2,75). Δεν φαίνεται δε να συστήνουν ιδιαίτερα τις σελίδες των social
media που τους αρέσουν σε φίλους η την οικογένειά τους (2,74), όπως και δεν
ακολουθούν αρκετά brands στα social media (2,65) ούτε χρησιμοποιούν τα social
media για να επικοινωνούν με τις εταιρείες που πουλάνε προϊόντα ή υπηρεσίες. Αρκετό
ενδιαφέρον παρουσιάζει η απάντηση στην ερώτησης για το αν επαφή τους με τα social
media αύξησε το ρυθμό με τον οποίο καταναλώνουν προϊόντα ή υπηρεσίες και δείχνει
ότι ούτε συμφωνούν ούτε διαφωνούν (2,55).
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Στην συνέχεια της ανάλυσης παρατηρείται ότι οι ερωτώμενοι διαφωνούν στις
ερωτήσεις για το αν χρησιμοποιούν τα social media για να επικοινωνούν με άλλους
καταναλωτές που αγοράζουν παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες με αυτούς (2,19) όπως
και για το αν κάνουν upload υλικό που αφορά τέτοιου είδους προϊόντα/ υπηρεσίες
(2,09). Επίσης δεν φαίνεται να τους αρέσει να συμμετέχουν σε συζητήσεις στα social
media σχετικά με αγαπημένες τους μάρκες (1,34).
Ολοκληρώνοντας αυτό το κομμάτι της ανάλυσης και παρατηρώντας τις
τελευταίες 3 ερωτήσεις που αφορούν στα προβλήματα που τυχόν συναντάνε οι
ερωτώμενοι, αξίζει να αναφερθεί ότι υπάρχει κάποια ανασφάλεια ως προς τα
προσωπικά τους δεδομένα (2,95), ενώ σε μεγάλο βαθμό έχουν και τις γνώσεις αλλά και
εύκολη πρόσβαση για την χρήση των social media.

3.6 Παραγοντική ανάλυση

Το επόμενο στάδιο της ανάλυσης περιλαμβάνει παραγοντική ανάλυση των
δεδομένων (factor analysis). Η παραγοντική ανάλυση εφαρμόστηκε σε 29 παράγοντες
που αφορούν στον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σε κάποιες προτάσεις. Σε πρώτη
φάση στον πίνακα (3.3) KMO and Bartlett’s test προκύπτει ότι τα δεδομένα είναι
κατάλληλα για διεξαγωγή παραγοντικής ανάλυσης (ο δείκτης KMO=0.923>0.6, pτιμή του Bartlett’s test of sphericity<0.05).
Πίνακας 3.3: KMO and Bartlett’s test
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of
,923
Sampling Adequacy.
Bartlett's
Approx. Chi-Square
3595,340
Test of
df
406
Sphericity
Sig.
,000
Επόμενο κομμάτι της παραγοντικής ανάλυσης είναι η Parallel analysis η οποία
θα αυξήσει την φερεγγυότητα των νέων διαστάσεων που θα προκύψουν. Παράλληλα
θα ορίσει τον αριθμό αυτών των διαστάσεων που θα πρέπει να προκύψουν για την την
γενίκευση των αποτελεσμάτων.
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Πίνακας 3.4: Parallel analysis

Principal Components & Random Normal Data Generation
Specifications for this Run:
Ncases

193

Nvars

29

Ndatsets

1000

Percent

95

Root

Raw Data

Means

Prcntyle

1

12,137

1,798

1,908

2

2,298

1,681

1,762

3

1,486

1,591

1,658

4

1,404

1,517

1,583

5

1,141

1,450

1,508

6

1,110

1,387

1,440

7

0,926

1,328

1,379

8

0,819

1,273

1,320

9

0,748

1,222

1,266

10

0,628

1,172

1,217

11

0,619

1,126

1,170

12

0,549

1,081

1,121

13

0,518

1,037

1,073

14

0,498

0,996

1,033

15

0,492

0,955

0,991

16

0,421

0,915

0,950

17

0,389

0,875

0,911

18

0,368

0,837

0,872

19

0,318

0,799

0,835

20

0,302

0,762

0,798

21

0,299

0,726

0,798

22

0,282

0,690

0,725

23

0,250

0,655

0,689

24

0,223

0,617

0,653

25

0,207

0,582

0,618

26

0,173

0,545

0,581

27

0,144

0,506

0,539

28

0,133

0,464

0,501

29

0,118

0,414

0,459
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Εικόνα 3.1: Parallel analysis

Από τα παραπάνω (πίνακας 3.4 και εικόνα 3.1) προκύπτει ότι οι νέες διαστάσεις
που μπορούν να δημιουργηθούν είναι δύο. Αυτό γίνεται ευκολότερα αντιληπτό από την
εικόνα 3.1, όπου η μπλε γραμμή (rawdata) περνάει κάτω από την μέση βαθμολογία
(means).
Στην συνέχεια της παραγοντικής ανάλυσης ακολουθεί ο πίνακας Total variance
explained που περιέχει στη στήλη Initial Eigenvalues τις ιδιότιμες και το ποσοστό
διακύμανσης που κάθε ιδιότιμη ερμηνεύει. Στη στήλη Extraction Sum of Squared
Loadings δίνεται το ποσοστό της διακύμανσης που εξηγεί κάθε παράγοντας αν
χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο του προσδιορισμού του αριθμού των παραγόντων με το
κριτήριο του Kaiser. Στην τελευταία στήλη υπάρχει το rotation sum of squared loadings
που δίνει το ποσοστό της διακύμανσης που εξηγείται από τους παράγοντες μετά την
περιστροφή. Οπότε προκύπτει από τον πίνακα 3.5 ότι έχουμε 2 νέους παράγοντες που
εξηγούν το 49,775% της συνολική διακύμανσης.
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Πίνακας 3.5: Εξαγόμενοι παράγοντες

Total Variance Explained
Initial Eigenvalues
% of
Varian
ce

Cumulat
ive %

41,851

41,851

7,924

49,775

5,125

54,900

4,841

59,741

3,935

63,676

3,828

67,504

7

12,1
37
2,29
8
1,48
6
1,40
4
1,14
1
1,11
0
,926

3,195

70,699

8

,819

2,825

73,524

9

,748

2,580

76,103

10

,628

2,164

78,267

11

,619

2,133

80,400

12

,549

1,892

82,292

13

,518

1,787

84,079

14

,498

1,718

85,797

15

,492

1,698

87,495

16

,421

1,450

88,945

17

,389

1,340

90,286

18

,368

1,270

91,555

19

,318

1,098

92,653

20

,302

1,041

93,694

21

,299

1,029

94,724

22

,282

,971

95,695

23

,250

,863

96,558

24

,223

,770

97,328

25

,207

,713

98,041

26

,173

,596

98,637

27

,144

,497

99,134

28

,133

,458

99,592

29

,118

,408

100,000

Compon
ent
1
2
3
4
5
6

Total

Extraction Sums of Squared
Loadings
Total
12,1
37
2,29
8

% of
Variance

Cumulativ
e%

41,851

41,851

7,924

49,775
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Rotation Sums of Squared
Loadings
Total
11,3
30
3,10
4

% of
Variance

Cumulativ
e%

39,071

39,071

10,705

49,775

Στη διαδικασία επιλογής εξαγόμενων παραγόντων, δεν συμπεριλαμβάνονται
μόνο εκείνοι οι παράγοντες οι οποίοι έχουν τιμή ιδιοδιανύσματος μεγαλύτερη της
μονάδας και αυτό προέκυψε από την parallel analysis που περιόρισε τον αριθμό των
νέων διαστάσεων. Ουσιαστικά ο πρώτος παράγοντας ερμηνεύει το 41,86% της
συνολικής μεταβλητότητας. Ο πρώτος μαζί με το δεύτερο παράγοντα ερμηνεύουν το
49,775%.
Ο ακόλουθος πίνακας (3.6) παρουσιάζει τους factor loadings. Οι factor loadings
αποτελούν και τη βάση για την ονομασία των παραγόντων. Τα loadings εκείνα τα οποία
παρουσιάζουν τιμή μεγαλύτερη του 0.6 θεωρούνται υψηλά, ενώ loadings με τιμή
μικρότερη του 0.3 δε συμπεριλαμβάνονται στη διαδικασία ονομασίας παραγόντων.
Πίνακας 3.6: Ονομασία διαστάσεων

Rotated Component Matrix a
Component
Ενημερώνομαι μέσω social media (Facebook, Twitter, Youtube, κτλ.) σχετικά με τις εξελίξεις
των brands που αγαπώ.

1
,851

Επισκέπτομαι τις σελίδες των brands που αγαπώ στα social media (Facebook, Twitter,
Youtube, κτλ.).

,811

Αν μου αρέσει ένα brand θα ανατρέξω στις σελίδες του στα social media (Facebook, Twitter,
Youtube, κτλ.).

,795

Μου αρέσει να πλοηγούμαι στις σελίδες των social media (Facebook, Twitter, Youtube, κτλ.)
των εταιρειών που πουλάνε προϊόντα/υπηρεσίες που με ενδιαφέρουν

,792

Σαν καταναλωτής ενημερώνομαι από τα social media (Facebook, Twitter, Youtube, κτλ.)
σχετικά με τα νέα της αγοράς.

,787

Επισκέπτομαι τις σελίδες που έχουν στα social media (Facebook, Twitter, Youtube, κτλ.) οι
εταιρείες που πουλάνε προϊόντα/υπηρεσίες που με ενδιαφέρουν.

,780

Τα social media (Facebook, Twitter, Youtube, κτλ.) είναι ένα αποτελεσματικό μέσο για να
ενημερωθώ σχετικά με τα χαρακτηριστικά των brands που μου αρέσουν.

,750

Αγοράζω προϊόντα/υπηρεσίες για τα οποία έχω ενημερωθεί μέσω των social media (Facebook,
Twitter, Youtube, κτλ.).

,734

Στα social media (Facebook, Twitter, Youtube, κτλ.) μπορώ να βρω αρκετές πληροφορίες
σχετικά με τα προϊόντα/υπηρεσίες που θέλω να αγοράσω. .

,724

Θεωρώ τα social media (Facebook, Twitter, Youtube, κτλ.) ως την νέα εξέλιξη στον χώρο των
διαδικτυακών αγορών.

,711

Χρησιμοποιώ τα social media (Facebook, Twitter, Youtube, κτλ.) για να ενημερώνομαι για την
κυκλοφορία νέων προϊόντων.

,703

Ακολουθώ αρκετά brands στα social media (Facebook, Twitter, Youtube, κτλ.). .

,700

Πριν αγοράσω ένα προϊόν ή υπηρεσία επισκέπτομαι τη σελίδα του στα social media (Facebook,
Twitter, Youtube, κτλ.). .

,691
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2

Χρησιμοποιώ τα social media (Facebook, Twitter, Youtube, κτλ.) για να επικοινωνώ με τις
εταιρείες που πουλάνε προϊόντα/υπηρεσίες που με ενδιαφέρουν

,685

Θεωρώ ότι είναι σημαντικό για τις εταιρείες να έχουν λογαριασμό στα social media (Facebook,
Twitter, Youtube, κτλ.).

,684

Μου αρέσει να επισκέπτομαι συστηματικά εταιρικές ιστοσελίδες στα social media (Facebook,
Twitter, Youtube, κτλ.).

,679

Συστήνω τις εταιρικές σελίδες που βλέπω και μου αρέσουν στα social media (Facebook,
Twitter, Youtube, κτλ.) στους φίλους μου ή/και στην οικογένεια μου. .

,660

Ένα brand όταν έχει παρουσία στα social media (Facebook, Twitter, Youtube, κτλ.) ανεβαίνει
στην εκτίμησή μου.

,604

Η επαφή μου με τα social media (Facebook, Twitter, Youtube, κτλ.) αύξησε το ρυθμό με τον
οποίο καταναλώνω προϊόντα/υπηρεσίες.

,585

Θεωρώ ότι μέσω των social media (Facebook, Twitter, Youtube, κτλ.) οι εταιρείες μπορούν να
κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες των πελατών τους.

,576

Έχω πρόβλημα πρόσβασης στο διαδίκτυο και γι’ αυτό τον λόγο δεν χρησιμοποιώ τα social
media (Facebook, Twitter, Youtube, κτλ.).

,793

Δεν έχω τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις για να χρησιμοποιήσω τα social media.

,680

Μου αρέσει να συμμετέχω σε συζητήσεις στα social media (Facebook, Twitter, Youtube, κτλ.)
σχετικά με τις αγαπημένες μου μάρκες.

,660

Κάνω upload υλικού που αφορά την κατανάλωση προϊόντων ή υπηρεσιών στα social media
(Facebook, Twitter, Youtube, κτλ.).

,517

Χρησιμοποιώ τα social media (Facebook, Twitter, Youtube, κτλ.) για να επικοινωνώ με άλλους
καταναλωτές που αγοράζουν παρόμοια προϊόντα/υπηρεσίες με εμένα.

,502

Από τις δύο διαστάσεις που προκύπτουν από τον παραπάνω πίνακα διακρίνουμε
ότι τα item της δεύτερης διάστασης έχουν αρνητικό-αντίθετο συμπέρασμα. Αυτό
γίνεται εύκολα αντιληπτό σε σύγκριση με τον μέσο όρο που προέκυψε σε προηγούμενη
ανάλυση. Αναλυτικά για τις 3 ερωτήσεις που πήραν βαθμολογία 0,793 , 0,680 και 0,660
οι αντίστοιχοι μέσοι όροι ήταν 1,34, 1,43, 1,81. Συνεπώς οι δύο παράγοντες οι οποίοι
προκύπτουν είναι οι ακόλουθοι:
➢ Ενημέρωση και πληροφόρηση σελίδων στα social media αγαπημένων brands
➢ Χρήση τεχνολογίας καθώς και δημοσιότητα προτιμήσεων χρήστη.

Στο τέλος της ανάλυσης, έγινε έλεγχος αξιοπιστίας (reliability) για τον κάθε ένα
από τους νέους παράγοντες που προέκυψαν παραπάνω. Πιο συγκεκριμένα
αποτυπώθηκε ο συντελεστής του Cronbach για κάθε μία από τις νέες κλίμακες ο οποίος
ιδανικά θα πρέπει να έχει τιμές μεγαλύτερες του 0,7 για να είναι ικανοποιητικές
ειδικότερα όσο πιο κοντά στο 1 είναι η κλίμακα, τόσο πιο ισχυρά αξιόπιστη είναι.
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Από τον πίνακα 3.7 Reliability Statistics, προκύπτει ότι ο συντελεστής του
Cronbach είναι πολύ ικανοποιητικός (0.955) μιας και η τιμή είναι πολύ κοντά στο 1.
Άρα οι 20 αυτές ερωτήσεις συνθέτουν ικανοποιητικά μία κλίμακα.
Πίνακας 3.7: Κλίμακα 1

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

Cronbach's Alpha Based on
Standardized Items

N of Items

,955

,955

20

Η επόμενη κλίμακα παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα 3.8 και ο συντελεστής
Cronbach είναι ικανοποιητικό (0,731) άρα και αυτές οι 5 ερωτήσεις συνθέτουν
ικανοποιητικά την κλίμακα 2.
Πίνακας 3.8: Κλίμακα 2

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

Cronbach's Alpha Based on
Standardized Items

N of Items

,815

,815

4
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Κεφάλαιο 4: Συμπεράσματα και προτάσεις
4.1 Συμπεράσματα
Κατόπιν των ανωτέρω, προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα. Σχεδόν το
100% των ερωτώμενων έχει λογαριασμό στο Facebook, ακολουθεί το Instagram με
66,3% και το youtube με 56%. Επίσης το 99,3% του δείγματος χρησιμοποιεί τα social
media σε καθημερινή βάση.
Από άλλη ανάλυση παρατηρήθηκε ότι τα πιο βασικά πλεονεκτήματα που
απολαμβάνουν οι χρήστες των social media στην Ελλάδα είναι κυρίως η δυνατότητα
επικοινωνίας με άλλους χρήστες όπως επίσης το περιεχόμενο με το οποίο είναι
εμπλουτισμένες οι σελίδες, καθώς και τις φωτογραφίες που περιέχουν. Αντίθετα δεν
θεωρούν σημαντική την δυνατότητα για επικοινωνία με εταιρείες, καλλιτέχνες,
αθλητές κτλ.
Είναι σημαντικό το γεγονός ότι τα social media αρέσουν σε σημαντικό βαθμό
στους ερωτώμενους της παρούσας έρευνας. Παράλληλα στην Ελλάδα επιδρούν και
στην συμπεριφορά του καταναλωτή, θεωρούνται η νέα εξέλιξη των διαδικτυακών
αγορών σε σημαντικό βαθμό, αναζητούν πληροφορίες για προϊόντα/υπηρεσίες που
θέλουν να αγοράσουν και ενημερώνονται για νέα προϊόντα η για νέα της αγοράς. Τα
παραπάνω έχουν σημαντική επίδραση στην νέα τάση πραγμάτων που δημιουργείται
λόγω των social media.
Το σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι χρήστες των social media στην
Ελλάδα είναι η ανασφάλεια σχετικά με την προστασία των προσωπικών τους
δεδομένων.
Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που προκύπτει είναι στο κατά πόσο τα social
media συμβάλουν στο «χτίσιμο» ισχυρών μαρκών στην ελληνική αγορά που ένα
αντίστοιχο εύρημα προέκυψε και στην έρευνα του Godey et al. (2016). Αυτό που
προκύπτει από τις απαντήσεις των ερωτώμενων είναι ότι θεωρούν σημαντικό για τις
εταιρείες να έχουν παρουσία στα social media παρόλο που πολλοί προτιμούν να
επισκέπτονται και τις εταιρικές ιστοσελίδες για συγκεκριμένα προϊόντα. Συμβάλλει
επίσης σε μεγάλο βαθμό και στην κατανόηση των αναγκών των καταναλωτών από τις
εταιρείες. Παρόλα αυτά βλέπουμε ότι και πάλι σύμφωνα με τις απαντήσεις των
ερωτώμενων η επαφή τους αυτή με τα social media και τις εταιρείες δεν τους έχει
επηρεάσει τον ρυθμό που καταναλώνουν-αγοράζουν προϊόντα/υπηρεσίες. Στην έρευνα
των Kim και Ko (2012) βλέπουμε ότι δημιουργείται μια θετική πρόθεση των
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καταναλωτών για αγορά πράγμα το οποίο δεν το βλέπουμε ξεκάθαρα στην παρούσα
έρευνα.
Από τη στατιστική ανάλυση με την μέθοδο της παραγοντικής ανάλυσης
προέκυψαν δύο καινούριες μεταβλητές. Η παρουσία στα social media ενός brand που
πουλάει προϊόντα/υπηρεσίες που ενδιαφέρουν οδηγούν στην επίσκεψη του σε αυτό και
κατ’ επέκταση στην ενημέρωση του γι’ αυτό το brand. Το παραπάνω στοιχείο οδηγεί
στην αύξηση της αναγνωρισιμότητας και της εικόνας του προϊόντος/της υπηρεσίας,
πράγμα που επιβεβαιώνεται και από την έρευνα του Godey et al. (2016) και των Kim
και Ko (2012). Επίσης ένα άλλο σημαντικό κομμάτι της πρώτης διάστασης αποτελεί
ότι τα social media είναι εργαλείο για καλύτερη κατανόηση των αναγκών των
καταναλωτών με στόχο την μελλοντική αγορά του προϊόντος/της υπηρεσίας. Ο
παραπάνω λόγος συνδέεται επίσης και με τα ευρήματα των Kim και Ko (2012) όσον
αφορά την βελτίωση της ποιότητας των σχέσεων της μάρκας με τους καταναλωτές.
Ωστόσο παρατηρείται διαφοροποίηση με τα ευρήματα των Kim και Ko (2012) ως προς
τη δεύτερη διάσταση, και πιο συγκεκριμένα αναφορικά με την επιθυμία των
ερωτώμενων να συμμετέχουν σε συζητήσεις στα social media για τις αγαπημένες τους
μάρκες . Τέλος, στην δεύτερη διάσταση είδαμε επίσης ότι υπάρχουν και οι απαραίτητες
τεχνικές γνώσεις αλλά και η δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο που τους επιτρέπει
να επισκέπτονται τα social media. Οι παραπάνω δύο μεταβλητές που αναφέρθηκαν
παρουσιάζουν στατιστική σημαντικότητα.
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4.2 Προτάσεις
Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση και τα συμπεράσματα που διεξήχθησαν
από αυτήν, είναι εύκολο να συμπεράνει κανείς ότι η παρουσία στα social media για ένα
brand - υπηρεσία είναι πολύ σημαντική και μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην
πορεία την εικόνα του.
1. Η ανάπτυξη του Ίντερνετ τα τελευταία χρόνια και επακόλουθη ανάπτυξη του
ψηφιακού μάρκετινγκ έχει οδηγήσει και στην ανάπτυξη των social media. Με
αξιοσημείωτο γεγονός ότι τα τελευταία διευκολύνουν την προβολή και την
επικοινωνία των προϊόντων - υπηρεσιών. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο θα πρέπει όλες
οι εταιρείες-brands να υιοθετήσουν παρουσία στα social media για να ενισχύσουν
σχετικά με χαμηλό κόστος το χτίσιμο της μάρκας και την αναγνωρισιμότητα τους.
2. Επίσης από την ανάλυση προκύπτει ότι θα πρέπει η παρουσία των εταιρειών-brands
να βασίζεται σε ενδιαφέρον περιεχόμενο μέσα στην σελίδα και παράλληλα να είναι
εμπλουτισμένο με ποιοτικές και καλές φωτογραφίες, έτσι ώστε να είναι ενδιαφέρον
για τον επισκέπτη. Αυτά τα δύο είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία που θα πρέπει να
περιέχουν στην σελίδα τους.
3. Οι εταιρείες-brands, αφού ολοκληρώσουν την δημιουργία μιας καλής παρουσίας
στα social media με σωστή στρατηγική για το τι θέλουν να πετύχουν από αυτή, θα
μπορούσαν ανάλογα με το είδος του προϊόντος να κάνουν ακόμα και απευθείας
πωλήσεις μέσω αυτών (με την βοήθεια και μιας ιστοσελίδας) το οποίο ουσιαστικά
θα τους φέρει σε ακόμα πιο άμεση επαφή με τον καταναλωτή. Φυσικά αυτό δεν
εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις μιας και εξαρτάται από το ύφος του ίδιου του
προϊόντος – υπηρεσίας.
4. Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο που προέκυψε από την ανάλυση είναι η
ανασφάλεια που νιώθουν οι ερωτώμενοι για την προστασία των προσωπικών τους
δεδομένων όπου θα πρέπει να το προσέξουν σε μεγάλο βαθμό οι εταιρείες – brands
με παρουσίας στα social media και να διαβεβαιώνουν σε περίπτωση που λαμβάνουν
προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών ότι δεν διατρέχουν κανέναν κίνδυνο.
Όλα τα παραπάνω για να μπορέσουν να εφαρμοστούν σωστά, δεν αρκεί μόνο
μια έρευνα αλλά, θα πρέπει να έχουν την υπόσταση του μίγματος μάρκετινγκ. Στον
παρακάτω πίνακα 4.1 αποτυπώνονται συνοπτικά τα 7 p’s των υπηρεσιών που
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε συνδυασμό με τις προαναφερθείσες προτάσεις.
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Πίνακας 4.1: Τα 7 P’s
7 P's
Προϊόν
(Product)

Ικανοποίηση αναγκών του πελάτη

Τιμή
(Price-Cost)

Κόστος-προσπάθεια για επίτευξη
ικανοποίησης

Διανομή
(Convenience)

Πόσο εύκολα θα διανεμηθεί στον πελάτη
(πχ. Social media)

Προώθηση
(Communication)

Ο τρόπος και τα μέσα της online
προώθησης

Άνθρωπος
(People)

Ικανοποίηση από το συγκεκριμένο προϊόνυπηρεσία

Πραγματικό γεγονός
(Physical evidence)

Μια εξιστόρηση από την χρήση του
προϊόντος-υπηρεσίας ή κάποια
αξιολόγηση μέσω social media

Διαδικασίες
(Process)

Όλες αυτές οι διαδικασίες να οδηγούν
στην ικανοποίηση του πελάτη

Σε συνέχεια του παραπάνω πίνακα 4.1, ακολουθούν ενδεικτικά κάποιες προτάσεις:
Αναλυτικότερα, το προϊόν θα πρέπει να καλύπτει απόλυτα την ανάγκη του
καταναλωτή. Το κόστος που προκύπτει αφορά στην προσπάθεια που καταβάλλεται
για την πρόσβαση και στην συνέχεια την εκπλήρωση των αναγκών των
καταναλωτή. Στο πλαίσιο αυτό, λόγου χάρη, μια ιστοσελίδα αποτελεί έναν εύκολο
τρόπος προσέγγισης των καταναλωτών, που δεν απαιτεί ιδιαίτερο κόπο ή/και
χρόνο. Ως προς τη διανομή του προϊόντος, που αφορά επί της ουσίας στην ευκολία
ενημέρωσης και πληροφόρησης του καταναλωτής, τα social media μπορούν να
συμβάλουν καθοριστικά. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στον ψηφιακό
κόσμο είναι η προώθηση. Ο τρόπος και τα μέσα της διαδικτυακής προώθησης
ποικίλλουν. Μεταξύ πολλών επιλογών, συγκαταλέγονται η δημιουργία μιας πολύ
στοχευμένης καμπάνιας με διαφήμιση στο Facebook ή στο Youtube με βίντεο. Σε
όλη αυτή την διαδικασία, δεν πρέπει ωστόσο να παραγνωρίζεται ο παράγοντας
«άνθρωπος», ο ρόλος του οποίου είναι σημαντικός στην χρήση της τεχνολογίας.
Έτσι, μπορεί, για παράδειγμα, η επίσκεψη του καταναλωτή σε μια σελίδα στα social
media (πχ. Facebook) να συνδυάζεται με την δυνατότητα άμεσης και προσωπικής
συνομιλίας με κάποιον εκπρόσωπο του brand-εταιρείας μέσω του chat. Παράλληλα
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θα μπορούσε να υπάρχει η δυνατότητα απλά μιας τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ
πελάτη και πωλητή. Επιπρόσθετα, η τεχνολογία μιας ιστοσελίδας ή ακόμα και του
Youtube θα μπορούσε να παρέχει κάποια πραγματικά γεγονότα ενημέρωσης και
πληροφόρησης για το προϊόν από άτομα που το έχουν χρησιμοποιήσει. Τέλος, πολύ
σημαντική κρίνεται η χρήση κάποιων συστημάτων διαδικασιών (Process), όπως για
παράδειγμα ενός συστήματος CRM που θα ήταν συμβατό με κάποιο ERP
λογισμικό για την καλύτερη ενημέρωση, αλλά και την στόχευση στις προτιμήσεις
του πελάτη.
Τελειώνοντας σημειώνουμε ότι θα μπορούσε μελλοντικά η παρούσα έρευνα να
συγκεκριμενοποιηθεί και να στοχεύει σε έναν συγκεκριμένο τομέα πχ Τουρισμό,
καταναλωτικά προϊόντα η και πολυτελή προϊόντα για την Ελληνική αγορά. Αυτό
θα έχει πιο συγκεκριμένα αποτελέσματα που θα μπορούσαν να προσανατολίσουν
σε ακόμα με μεγαλύτερο βαθμό τις επιχειρήσεις προς την πιο αποδοτική τους
παρουσία στα social media.

4.2 Ερευνητικοί περιορισμοί
Όσον αφορά τους ερευνητικούς περιορισμούς που αντιμετωπίστηκαν, ο πιο
σημαντικός ήταν το σχετικά μικρό δείγμα, καθώς επίσης και ο λιγοστός διαθέσιμος
χρόνος (σε διαφορετική περίπτωση θα υπήρχε δυνατότητα για πιο πολλές απαντήσεις).
Ένας ακόμα περιορισμός που προέκυψε ήταν ο χαμηλότερος βαθμός ανταπόκρισης
που υπήρχε σε σχέση με αυτόν που ανέμενε ο ερευνητής. Είναι επίσης σημαντικό να
τονιστεί ότι η έρευνα για τα social media, και γενικότερα για το ίντερνετ,
αντικατοπτρίζει τα χαρακτηριστικά του δείγματος ενός συγκεκριμένου χρονικού
διαστήματος. Τα χαρακτηριστικά αυτά τροποποιούνται διαρκώς, με αποτέλεσμα η
συγκεκριμένη έρευνα να έχει περιορισμένη χρονική ισχύ. Παράλληλα, τα
ερωτηματολόγια μοιράστηκαν μόνο σε καταναλωτές, ενώ θα μπορούσαν να
μοιραστούν και σε στελέχη επιχειρήσεων, ειδικούς συμβούλους κ.λπ. Τέλος η
ποσοτική έρευνα περιορίζεται στην μέτρηση των προβλημάτων.
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Παράρτημα
Ερωτηματολόγιο

1. Σε ποια από τα παρακάτω Social Media έχετε λογαριασμό; (Μπορείτε να
διαλέξετε περισσότερες από μια απαντήσεις)
 Facebook
 Twitter
 Instagram
 Youtube
 Άλλο, ποιο_________________________________
 Όχι, δεν έχω λογαριασμό στα Social media
2. Πόσα συχνά χρησιμοποιείτε τα social media;
 Κάθε μέρα
 4-6 φορές την εβδομάδα
 1-3 φορές την εβδομάδα
 Μια φορά στις δέκα μέρες
 1-2 φορές το μήνα
 Λιγότερα συχνά από μια φορά το μήνα
3. Πόσο χρόνο ξοδεύετε εβδομαδιαίως στα social media;
 Λιγότερο από 2 ώρες
 2-3 ώρες
 4-5 ώρες
 6-7 ώρες
 8-10 ώρες
 Από 11 ώρες και πάνω

53

Αξιολογήστε την σημαντικότητα των παρακάτω χαρακτηριστικών των social
media (Facebook, Twitter, Youtube, κτλ) που επηρεάζουν την εμπειρία πλοήγησή
σας, χρησιμοποιώντας την παρακάτω κλίμακα: (1=Καθόλου σημαντικό, 2= Λίγο
σημαντικό, 3= Ουδέτερο, 4= Σημαντικό, 5= Πολύ σημαντικό)

Καθόλου
σημαντικό

Πολύ
σημαντικό

4. Περιεχόμενο της σελίδας.

1

2

3

4

5

5. Φωτογραφίες της σελίδας.

1

2

3

4

5

6. Βίντεο της σελίδας.

1

2

3

4

5

7. Δυνατότητα
επικοινωνίας
με
εταιρείες, καλλιτέχνες, αθλητές κτλ.

1

2

3

4

5

8. Δυνατότητα επικοινωνίας με άλλους
χρήστες.

1

2

3

4

5

9. Δυνατότητα να κάνω upload δικό μου
υλικό.

1

2

3

4

5

10. Άλλο (ποιο; ______________)

1

2

3

4

5

Παρακαλώ συμπληρώστε το βαθμό συμφωνίας σας ή διαφωνίας σας για κάθε μία
από τις παρακάτω προτάσεις χρησιμοποιώντας την παρακάτω κλίμακα: (1=
Διαφωνώ απόλυτα, 2= Διαφωνώ, 3= Ούτε συμφωνώ/ Ούτε διαφωνώ, 4= Συμφωνώ, 5=
Συμφωνώ απόλυτα)
Διαφωνώ
απόλυτα

Συμφωνώ
απόλυτα

11. Μου αρέσει να χρησιμοποιώ τα social media (Facebook,
Twitter, Youtube κτλ.).

1

2

3

4

5

12. Χρησιμοποιώ τα social media (Facebook, Twitter, Youtube,
κτλ.) για να ενημερώνομαι για την κυκλοφορία νέων
προϊόντων.

1

2

3

4

5

13. Επισκέπτομαι τις σελίδες που έχουν στα social media
(Facebook, Twitter, Youtube, κτλ.) οι εταιρείες που πουλάνε
προϊόντα/υπηρεσίες που με ενδιαφέρουν.

1

2

3

4

5
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14. Μου αρέσει να πλοηγούμαι στις σελίδες των social media
(Facebook, Twitter, Youtube, κτλ.) των εταιρειών που πουλάνε
προϊόντα/υπηρεσίες που με ενδιαφέρουν.

1

2

3

4

5

15. Χρησιμοποιώ τα social media (Facebook, Twitter, Youtube,
κτλ.) για να επικοινωνώ με τις εταιρείες που πουλάνε
προϊόντα/υπηρεσίες που με ενδιαφέρουν.

1

2

3

4

5

16. Χρησιμοποιώ τα social media (Facebook, Twitter, Youtube,
κτλ.) για να επικοινωνώ με άλλους καταναλωτές που
αγοράζουν παρόμοια προϊόντα/υπηρεσίες με εμένα.

1

2

3

4

5

17. Σαν καταναλωτής ενημερώνομαι από τα social media
(Facebook, Twitter, Youtube, κτλ.) σχετικά με τα νέα της
αγοράς.

1

2

3

4

5

18. Θεωρώ τα social media (Facebook, Twitter, Youtube, κτλ.) ως
την νέα εξέλιξη στον χώρο των διαδικτυακών αγορών.

1

2

3

4

5

19. Στα social media (Facebook, Twitter, Youtube, κτλ.) μπορώ να
βρω αρκετές πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα/υπηρεσίες
που θέλω να αγοράσω.

1

2

3

4

5

20. Κάνω upload υλικού που αφορά την κατανάλωση προϊόντων ή
υπηρεσιών στα social media (Facebook, Twitter, Youtube,
κτλ.).

1

2

3

4

5

21. Αγοράζω προϊόντα/υπηρεσίες για τα οποία έχω ενημερωθεί
μέσω των social media (Facebook, Twitter, Youtube, κτλ.).

1

2

3

4

5

22. Τα social media (Facebook, Twitter, Youtube, κτλ.) είναι ένα
αποτελεσματικό μέσο για να ενημερωθώ σχετικά με τα
χαρακτηριστικά των brands που μου αρέσουν.

1

2

3

4

5

23. Επισκέπτομαι τις σελίδες των brands που αγαπώ στα social
media (Facebook, Twitter, Youtube, κτλ.).

1

2

3

4

5

24. Ενημερώνομαι μέσω social media
(Facebook, Twitter,
Youtube, κτλ.) σχετικά με τις εξελίξεις των brands που αγαπώ.

1

2

3

4

5

25. Αν μου αρέσει ένα brand θα ανατρέξω στις σελίδες του στα
social media (Facebook, Twitter, Youtube, κτλ.).

1

2

3

4

5

26. Πριν αγοράσω ένα προϊόν ή υπηρεσία επισκέπτομαι τη σελίδα
του στα social media (Facebook, Twitter, Youtube, κτλ.).

1

2

3

4

5

27. Προτιμώ να μπαίνω στις εταιρικές ιστοσελίδες των προϊόντων
που με ενδιαφέρουν παρά στις σελίδες τους στα social media
(Facebook, Twitter, Youtube, κτλ.).

1

2

3

4

5

28. Ένα brand όταν έχει παρουσία στα social media (Facebook,
Twitter, Youtube, κτλ.) ανεβαίνει στην εκτίμησή μου.

1

2

3

4

5
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29. Συστήνω τις εταιρικές σελίδες που βλέπω και μου αρέσουν στα
social media (Facebook, Twitter, Youtube, κτλ.) στους φίλους
μου ή/και στην οικογένεια μου.

1

2

3

4

5

30. Μου αρέσει να επισκέπτομαι συστηματικά εταιρικές
ιστοσελίδες στα social media (Facebook, Twitter, Youtube,
κτλ.).

1

2

3

4

5

31. Μου αρέσει να συμμετέχω σε συζητήσεις στα social media
(Facebook, Twitter, Youtube, κτλ.) σχετικά με τις αγαπημένες
μου μάρκες.

1

2

3

4

5

32. Ακολουθώ αρκετά brands στα social media (Facebook, Twitter,
Youtube, κτλ.).

1

2

3

4

5

33. Θεωρώ ότι μέσω των social media (Facebook, Twitter,
Youtube, κτλ.) οι εταιρείες μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα
τις ανάγκες των πελατών τους.

1

2

3

4

5

34. Θεωρώ ότι μέσω των social media (Facebook, Twitter,
Youtube, κτλ.) μπορώ να έρθω σε επαφή με ανθρώπους που
έχουν τις ίδιες καταναλωτικές συνήθειες με εμένα.

1

2

3

4

5

35. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό για τις εταιρείες να έχουν
λογαριασμό στα social media (Facebook, Twitter, Youtube,
κτλ.).

1

2

3

4

5

36. Η επαφή μου με τα social media (Facebook, Twitter, Youtube,
κτλ.) αύξησε το ρυθμό με τον οποίο καταναλώνω
προϊόντα/υπηρεσίες.

1

2

3

4

5

37. Έχω πρόβλημα πρόσβασης στο διαδίκτυο και γι’ αυτό τον λόγο
δεν χρησιμοποιώ τα social media (Facebook, Twitter, Youtube,
κτλ.).

1

2

3

4

5

38. Δεν νοιώθω ασφάλεια σχετικά με την προστασία των
προσωπικών μου δεδομένων όταν χρησιμοποιώ τα social
media.

1

2

3

4

5

39. Δεν έχω τις απαραίτητες τεχνικές
χρησιμοποιήσω τα social media.

1

2

3

4

5

γνώσεις

για

Δημογραφικά στοιχεία
40. Φύλο:
 Άνδρας
 Γυναίκα
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να

41. Ηλικία
 18-30
 31-40
 41-50
 51-60
 Άνω των 60
42. Οικογενειακή κατάσταση
 Άγαμος
 Παντρεμένος χωρίς παιδιά
 Παντρεμένος με παιδιά ανήλικα
 Παντρεμένος με παιδιά ενήλικα
 Άλλο
43. Μορφωτικό επίπεδο
 Απόφοιτος Δημοτικού/Γυμνασίου
 Απόφοιτος Λυκείου
 Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ
 Κάτοχος Μεταπτυχιακού

44. Μηνιαίο ατομικό εισόδημα
 Λιγότερα από 1.000 €
 1.001-1.500 €
 1.501-2.000 €
 2.001-2.500 €
 Περισσότερα από 2.500 €
 Δεν απαντώ
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