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Περίληψη 

 

Ο στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να γίνει κατανοητή η εφαρμογή 

δημιουργικών διαφημιστικών στρατηγικών και εκτελέσεων στις εταιρικές σελίδες του 

Facebook μέσω μίας συγκριτικής ανάλυσης του μάρκετινγκ μεταξύ B2C και B2B 

εταιριών. Η συγκριτική ανάλυση αφορούσε τα ποστ της Facebook σελίδας των Bayer 

Pharmaceuticals (B2C μάρκετινγκ) και Bayer Cropscience (B2B μάρκετινγκ), μέσω των 

οποίων θα γινόταν αντιληπτή τόσο η δημιουργικότητα όσο και η αποτελεσματικότητα 

της χρήσης του Facebook ως εργαλείο του φαρμακευτικού μάρκετινγκ και του 

μάρκετινγκ φυτοφαρμάκων.    

Για το σκοπό αυτό, συγκεντρώθηκε ένα δείγμα 300 ποστ (τύπου διαφημίσεων) 

των Facebook σελίδων των Bayer Pharmaceuticals (150 ποστ)  και Bayer Cropscience 

(150 ποστ), που χρονολογούνταν την περίοδο 07/2016-10/2014 και 07/2016-08/2015 

αντίστοιχα (προς τα πίσω δηλαδή χρονικά και στις δύο περιπτώσεις). Τα ποστ αυτά 

συγκρίθηκαν για τα είδη των δημιουργικών διαφημιστικών στρατηγικών και εκτελέσεών 

(μέσω της στατιστικής μεθόδου ελέγχου Χ2 (chi-square)), από τα οποία 

χαρακτηρίστηκαν, καθώς και για τον αριθμό των likes, comments και shares που έλαβαν 

(μέσω της στατιστικής μεθόδου τεστ ενός δείγματος (t-test)). Ο αριθμός αυτός είναι που 

αποτέλεσε το μέτρο σύγκρισης της αποτελεσματικότητας των ποστ των δύο τύπων 

εταιριών.  

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ουσιαστικά ενώ οι δημιουργικές διαφημιστικές 

στρατηγικές και εκτελέσεις των Bayer Pharmaceuticals και Bayer Cropscience είναι 

παρόμοιες, το ενδιαφέρον των μελών της Facebook σελίδας της Bayer Pharmaceuticals 

έχει προσελκυθεί πιο αποτελεσματικά.   

Έτσι, και στους δύο τύπους εταιριών (και κυρίως την Bayer Cropscience) με 

σκοπό να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των δημιουργικών διαφημιστικών στρατηγικών 

και εκτελέσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προτάθηκε η χρήση διαδικτυακών 

κριτικών, η διεύρυνση της δημιουργικότητας των διαφημιστικών στρατηγικών και 

εκτελέσεων και η περαιτέρω ανάδειξη των προσφορών, των εθελοντικών δράσεων και 

των εξελίξεων στον βιομηχανικό κλάδο της εκάστοτε εταιρίας.    
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η τεχνολογία είναι μια σημαντική κινητήρια δύναμη για οικονομική ανάπτυξη, που έχει 

επιταχύνει τις αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται το μάρκετινγκ. Πιο 

συγκεκριμένα, έχει δημιουργήσει νέες μεθόδους συλλογής πληροφοριών, ενώ προσφέρει 

πιο γρήγορους και αποτελεσματικούς τρόπους ανάλυσης και πρόβλεψης του μέλλοντος. 

Επιπλέον, έχει φέρει επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο εταιρίες και άτομα 

επικοινωνούν με αποτέλεσμα να θωρείται κρίσιμο εργαλείο σε οποιαδήποτε στρατηγική 

μάρκετινγκ (Doole και Lowe, 2012).  

 

Το διαδίκτυο, που είναι πλέον προσβάσιμο σχεδόν παντού στο κόσμο, προσφέρει 

προσβάσιμες πληροφορίες και μια μεγάλη πλατφόρμα για την ανταλλαγή και συλλογή 

δεδομένων σε όλο τον πλανήτη (Liang, Lin και Chen 2004).  Η αύξηση των χρηστών του 

διαδικτύου έχει οδηγήσει στην πτώση της χρήσης παραδοσιακών μέσων, όπως η 

τηλεόραση, το ράδιο, οι εφημερίδες και τα περιοδικά (Hasan, 2011). Επιπλέον, το 

διαδίκτυο έχει δημιουργήσει νέες δυνατότητες στην αγορά, ενώ είναι μια σημαντική 

πλατφόρμα για εταιρικές συναλλαγές σε παγκόσμιο επίπεδο (Liang, Lin και Chen 2004). 

Η ψηφιοποίηση στον κόσμο έχει γίνει αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής ρουτίνας, 

ενώ έχει αναπτύξει και αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο εταιρίες και καταναλωτές 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και ο ένας με τον άλλον (Kaplan και Haenlein, 2010).  

 

Στη σύγχρονη εποχή, ο ψηφιακός κόσμος έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που αν μια 

εταιρία δεν εμφανίζεται σε μια αναζήτηση στο Google, είναι σαν να μην υπάρχει 

(Gilmore, Gallagher και Henry 2007). Σύμφωνα με τους Jarvinen και Taiminen (2016), 

τα ψηφιακά μέσα περιλαμβάνουν τη χρήση οποιωνδήποτε ψηφιακών μέσων και μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης, που επιτρέπουν στις εταιρίες να δημιουργήσουν αλληλεπίδραση 

με διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη. Έτσι, η χρήση ψηφιακών καναλιών έχει αποκτήσει 

σημαντικό ρόλο για οποιαδήποτε επιχείρηση, που στοχεύει να εκφράσει την παρουσία 

της (Gilmore, Gallagher και Henry, 2007). Τέλος, έχει ενθαρρύνει τη χρήση νέων 

εργαλείων μάρκετινγκ, που είναι οικονομικά προσιτά ακόμη και σε μικρότερες 

επιχειρήσεις (Sigala, 2002).  



 

2 
 

 

Λόγω των ταχύτατων εξελίξεων της ψηφιακής τεχνολογίας και της καθημερινής χρήσης 

ηλεκτρονικών συσκευών, όπως οι υπολογιστές, τα τάμπλετ και τα Smart Phones, ο 

αριθμός των ατόμων που χρησιμοποιεί τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης είναι σε συνεχή 

άνοδο (Srivastav και Shah, 2013). Συνηθισμένες πλατφόρμες κοινωνικών μέσων 

δικτύωσης αποτελούν το Facebook, το Twitter, τα Corporate Blogs, το YouTube, το 

LinkedIn και οι λογαριασμοί Google+ (Huotari et al., 2015).  

 

Μάλιστα, ο συνδυασμός των διαφορετικών αυτών πλατφόρμων κοινωνικών μέσων 

δικτύωσης, συνήθως, αυξάνει την ανταπόκριση στο μάρκετινγκ  των εταιριών (Lagrosen 

και Josefsson, 2011). Έτσι, οι εταιρίες εμφανίζουν σταδιακά μεγαλύτερο ενδιαφέρον για 

το μάρκετινγκ μέσω κοινωνικών μέσων δικτύωσης, ενώ αναγνωρίζουν ότι το 

συγκεκριμένο μάρκετινγκ αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο για αλληλεπίδραση με 

τους πελάτες (Kho, 2008). Η αλληλεπίδραση αυτή, επιτρέπει τις εταιρίες να 

δημιουργήσουν σχέσεις με τους πελάτες τους με το να είναι παρούσες διαδικτυακά 

(Kaplan και Haenlein, 2010). Μάλιστα, οι Shang, Chen και Liao (2006) προτείνουν ότι η 

επικοινωνία μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης μπορεί να αναφέρεται ως μια 

διαφήμιση «από στόμα σε στόμα», ενώ οι Bonson και Flores (2009) προσθέτουν ότι 

μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένας «κοινωνικός διάλογος», που έχει το πλεονέκτημα της 

παροχής της δυνατότητας σε μια επιχείρηση να μοιράσει πλήθος πληροφοριών στους 

πελάτες της.   

 

Σύμφωνα, με την Wade (2009), το παραδοσιακό μάρκετινγκ θεωρείται ως μια παθητική 

προσέγγιση, ενώ το διαδραστικό μάρκετινγκ μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης 

επιτρέπει στον πελάτη ή το πελατειακό ακροατήριο να γίνει ενεργό στο περιεχόμενο 

μάρκετινγκ, που παρέχεται από την επιχείρηση (αποτελεί, δηλαδή, μια αμφίδρομη 

επικοινωνία). Οι Mangold και Faulds (2009) θεωρούν πως τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης 

έχουν μετατραπεί σε ένα ακόμη στοιχείο του μίγματος μάρκετινγκ των εταιριών, που 

συμπληρώνει την παραδοσιακή επικοινωνία λόγω της αμφίδρομης επικοινωνιακής δομής 

του.  
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Μάλιστα, μιλώντας για πελάτες, δεν εννοούνται μόνο οι καταναλωτές, στους οποίους 

εστιάζει δηλαδή το μάρκετινγκ από την εταιρία προς τους καταναλωτές, αλλά και άλλες 

επιχειρήσεις, στις οποίες εστιάζει δηλαδή το μάρκετινγκ από την εταιρία προς την 

εταιρία. Με λίγα λόγια, τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης αποτελούν πλέον και σημαντικό 

μέρος του επικοινωνιακού μάρκετινγκ μεταξύ των επιχειρήσεων ειδικότερα (Kietzmann 

et al., 2011).  

 

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο χώρο του μάρκετινγκ μέσω των κοινωνικών 

μέσων δικτύωσης έχουν εισβάλει, αν και καθυστερημένα σε σύγκριση με άλλες 

βιομηχανίες, η φαρμακευτική βιομηχανία και η βιομηχανία φυτοφαρμάκων, που όπως θα 

διαπιστωθεί από την υπάρχουσα βιβλιογραφία, υιοθετούν τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης 

για την απευθείας επαφή με τους πελάτες τους και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη.       

 

1.1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας, είναι η δημιουργία του πλαισίου για την κατανόηση των 

δημιουργικών στρατηγικών και εκτελέσεων στις εταιρικές σελίδες του Facebook μέσω 

μίας συγκριτικής ανάλυσης του μάρκετινγκ μεταξύ B2C και B2B εταιριών. Για την 

επίτευξη του σκοπού αυτό, πραγματοποιείται η συγκριτική ανάλυση ανάμεσα στα ποστ 

της Facebook σελίδας της Bayer Pharmaceuticals και της Bayer Cropscience, μέσω της 

οποίας γίνεται αντιληπτή και η δημιουργικότητα και αποτελεσματικότητα της χρήσης του 

Facebook ως εργαλείο του φαρμακευτικού μάρκετινγκ και του μάρκετινγκ 

φυτοφαρμάκων.   

  

1.2 ΔΟΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ    

 

Στο πρώτο και εισαγωγικό κεφάλαιο, παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο πίσω από 

την παρούσα έρευνα, ο σκοπός της έρευνας και τέλος η δομή των κεφαλαίων. 
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Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η επισκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας. 

Εδώ οι πληροφορίες που αναλύονται μεταξύ άλλων αφορούν α) τον ορισμό και την 

διάκριση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης, β) τον τρόπο με τον οποίο το μάρκετινγκ 

εφαρμόζεται στο Facebook και τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει για τη διαφήμιση 

προϊόντων και υπηρεσιών, γ) το φαρμακευτικό μάρκετινγκ και το μάρκετινγκ των 

φυτοφαρμάκων και δ) την χρήση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης, με έμφαση στο 

Facebook, ως εργαλεία για το φαρμακευτικό μάρκετινγκ και το μάρκετινγκ των 

φυτοφαρμάκων. 

 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι ερευνητικές υποθέσεις, που θα απαντηθούν μέσα 

από την μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε, η οποία και αναλύεται στο τέταρτο 

κεφάλαιο. Εδώ, επεξηγούνται, επίσης, οι λόγοι για την επιλογή της μεθοδολογίας αυτής, 

ενώ ταυτόχρονα παρέχονται λεπτομέρειες για το μέγεθος του δείγματος, την τυπολογία 

και τη στατιστική μέθοδο, που εφαρμόστηκε από την έρευνα.   

 

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα, ενώ με το έκτο κεφάλαιο 

ολοκληρώνεται η έρευνα με τη σύνοψη των ευρημάτων, την εξαγωγή των τελικών 

συμπερασμάτων, την πρόταση λύσεων βελτίωσης του μάρκετινγκ μέσω των κοινωνικών 

μέσων ενημέρωσης και τέλος την παρουσίαση των περιορισμών, που διαπιστώθηκαν 

κατά τη διεξαγωγή της έρευνας.   

 

 



 

5 
 

2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο εισάγονται βασικές έννοιες, ορισμοί, καθώς και η προηγούμενη 

έρευνα στο θέμα, ώστε να χρησιμοποιηθούν ως η θεωρητική βάση για την παρούσα 

έρευνα.  

 

2.1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 

 

2.1.1 Ορισμός  

 

Τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης αναφέρονται σε online κοινότητες, που είναι 

συμμετοχικές, διαλογικές και μεταβαλλόμενες. Οι συγκεκριμένες κοινότητες επιτρέπουν 

στα μέλη τους να παράγουν και να δημοσιεύουν στο online περιεχόμενο των κοινοτήτων 

αυτών, καθώς και να κριτικάρουν, να βαθμολογήσουν και να αλληλεπιδράσουν με αυτό. 

Ο όρος κοινωνικά μέσα δικτύωσης μπορεί να περιλαμβάνει οποιαδήποτε online 

κοινότητα που προωθεί το άτομο, ενώ ταυτόχρονα εστιάζει στη σχέση του ατόμου με την 

κοινότητα αυτή, στα δικαιώματα όλων των μελών να συνεργάζονται και να 

εισακούγονται μέσα σε ένα προστατευμένο χώρο, ο οποίος καλωσορίζει τις απόψεις και 

τις συνεισφορές των συμμετεχόντων (Tuten, 2008).  

 

Οι Kaplan και Haenlein (2010) περιγράφουν τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης ως μια ομάδα 

εφαρμογών, που βασίζονται στο internet, οι οποίες «χτίζονται» μέσα από τις ιδεολογικές 

και τεχνολογικές βάσεις του Web 2.0 και που επιτρέπουν τη δημιουργία και την 

ανταλλαγή περιεχομένου παραγόμενου από το χρήστη (User Generated Content (UGC)). 

Ομοίως, οι Kietzmann et al (2011) θεωρούν ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

χρησιμοποιούν τεχνολογίες κινητών τηλεφώνων και internet για τη δημιουργία άκρως 

διαδραστικών πλατφόρμων, μέσω των οποίων τα άτομα και οι κοινότητες μοιράζονται, 

συνδημιουργούν, συζητούν και τροποποιούν το παραγόμενο περιεχόμενο από το χρήστη.  

Όλοι οι παραπάνω ορισμοί είναι αρκετά παρόμοιοι. Ωστόσο, για τους σκοπούς της 

παρούσας διπλωματικής επιλέγεται ο ορισμός των Kietzmann et al. (2011), καθώς είναι 
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αυτός που περιγράφει καλύτερα το όλο φαινόμενο και ταυτόχρονα λαμβάνει υπόψη τον 

σύγχρονο κόσμο, όπου η κινητή τηλεφωνία είναι κυρίαρχη. 

 

2.1.1.1 Είδη κοινωνικών μέσων δικτύωσης 

 

Υπάρχουν πολλά διαθέσιμα είδη υπηρεσιών κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Για την 

ταξινόμηση των διαφόρων αυτών υπηρεσιών οι Kaplan και Haenlein (2010) υιοθετούν 

τους εξής έξι τύπους: α) συνεργατικά έργα (collaborative projects), β) ιστολόγια (blogs), 

γ) κοινότητες περιεχομένου (content communities), δ) ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης 

(social networking sites), ε) εικονικοί κόσμοι παιχνιδιών (virtual game worlds) και στ) 

εικονικοί κοινωνικοί κόσμοι (virtual social worlds). Σε αυτή την ταξινόμηση οι 

διαφορετικοί αυτοί τύποι χωρίζονται, επίσης, από τις διαστάσεις της κοινωνικής 

παρουσίας (social presence)/ εμπλουτισμού μέσων (media richness) και της ατομικής 

παρουσίασης (self-presentation)/ ατομικής κοινοποίησης (self-disclosure): 

 

  Κοινωνική παρουσία / εμπλουτισμός μέσων 

  Χαμηλή Μέτρια Υψηλή 

Ατομική 

παρουσίαση/ 

ατομική 

κοινοποίηση 

Υψηλή Ιστολόγια 

Ιστοσελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης (για 

παράδειγμα, Facebook) 

Εικονικοί κοινωνικοί 

κόσμοι (για 

παράδειγμα, Second 

Life) 

Χαμηλή 

Συνεργατικά 

έργα (για 

παράδειγμα, 

Wikipedia) 

Κοινότητες  

περιεχομένου (για 

παράδειγμα, YouTube) 

Εικονικοί κόσμοι 

παιχνιδιών (για 

παράδειγμα, World of 

Warcraft) 

 

Πίνακας 2.1 Ταξινόμηση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης βάσει των διαστάσεων κοινωνικής παρουσίας/ 

εμπλουτισμού μέσων και ατομικής παρουσίασης/ ατομικής κοινοποίησης (Kaplan και Haenlein, 2010) 

Όμοια, η Tuten (2008) τοποθετεί τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, τους εικονικούς 

κόσμους, τις κοινωνικές ειδήσεις και τις ιστοσελίδες σελιδοδεικτοποίησης (bookmarking 
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sites), τις ιστοσελίδες με δυνατότητα επεξεργασίας από τον κάθε χρήστη (wikis), τα 

φόρουμ και τις ιστοσελίδες γνώμης κάτω από την ομπρέλα της φράσης «κοινωνικά μέσα 

δικτύωσης».  

 

Από την άλλη, ο Zarrella (2010) θεωρεί τα ιστολόγια, τα μικροϊστολόγια (microblogs) 

(όπως για παράδειγμα, το Twitter), τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (όπως για 

παράδειγμα, το Facebook και το LinkedIn), τους ιστότοπους κοινής χρήσης μέσων (όπως 

για παράδειγμα, το Youtube και το Flickr), τις ιστοσελίδες σελιδοδεικτοποίησης και τις 

ιστοσελίδες ψήφου (voting sites) (όπως για παράδειγμα, το Digg και το Reddit), τις 

ιστοσελίδες αναθεώρησης (review sites) (όπως για παράδειγμα, το Yelp), τα φόρουμ και 

τους εικονικούς κόσμους (όπως για παράδειγμα, το Second Life) ως μέρος των 

κοινωνικών μέσων δικτύωσης.  

 

Έτσι, υπάρχουν κάποιες μικρές διαφορές στις κατηγοριοποιήσεις των κοινωνικών μέσων 

δικτύωσης από τους διάφορους ερευνητές, οι οποίες έχουν, ωστόσο, σχεδόν το ίδιο 

περιεχόμενο. Καθώς η παρούσα διπλωματική εστιάζει στο Facebook, παρακάτω 

πραγματοποιείται η ανάλυση αποκλειστικά των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης.   

 

2.1.1.2 Ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης 

 

Οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης ορίζονται ως εφαρμογές που επιτρέπουν στο 

χρήστη να συνδεθεί με άλλους χρήστες μέσω προφίλ προσωπικών πληροφοριών, να 

προσκαλέσει άλλους χρήστες, όπως φίλους και συνεργάτες, δίνοντας τους πρόσβαση στο 

προσωπικό του προφίλ και τέλος να ανταλλάξει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

και άμεσα μηνύματα με άλλους χρήστες μεταξύ άλλων. Το Facebook, το LinkedIn, το 

Google+ και το Myspace είναι μερικές από τα πιο γνωστές ιστοσελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης (Kaplan και Haenlein, 2010). 

 

Ειδικότερα, το Facebook παρέχει στους διαφημιστές μια τεράστια επιλογή στρατηγικών 

εργαλείων: στοχευμένες διαφημίσεις προβολής (targeted display ads), διαφημίσεις 

κοινωνικού περιεχομένου (social ads), επιχορηγούμενες ιστορίες (sponsored stories), 
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Facebook σελίδες (εμπορικής προσαρμογής (branding)), προγραμματισμό στο Facebook 

(ανάπτυξη περιεχομένου (content development)) και σημαντήρες (beacon (τροφοδότηση 

κοινωνικών ειδήσεων) (περισσότερες λεπτομέρειες δίνονται σε επόμενη υποενότητα))  

(Holzner, 2009; Tuten, 2008). Όταν τα παραπάνω εργαλεία συνδυάζονται παρέχουν μια 

πλατφόρμα, που δίνει στους έμπορους πολλές επιλογές για την οικοδόμηση μιας 

κατάλληλης επιχειρηματικής στρατηγικής (Holzner, 2009). 

 

Μερικά από τα πλεονεκτήματα της χρήσης του Facebook στο μάρκετινγκ, που 

αναφέρονται από τους Saravanakumar και Lakshmi (2012), έχουν ως εξής: δημιουργία 

και ενίσχυση της εικόνας της μάρκας, ίδρυση και ενίσχυση του κύρους στην αγορά, 

χρησιμοποίηση στην έρευνα αγοράς, χρησιμοποίηση των ομάδων του Facebook για 

δικτύωση και φυσικά στοχευμένη διαφήμιση (περισσότερες λεπτομέρειες δίνονται σε 

επόμενη υποενότητα). 

 

2.1.2 Μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων δικτύωσης και παραδοσιακό μάρκετινγκ 

 

Το μάρκετινγκ των κοινωνικών μέσων δικτύωσης είναι ένας τρόπος για την προώθηση 

ενός δικτυακού τόπου, ενός εμπορικού σήματος ή/ και μιας επιχείρησης μέσα από την 

αλληλεπίδραση με τρέχοντες ή υποψήφιους πελάτες ή μέσα από την προσέλκυση του 

ενδιαφέροντος αυτών μέσω των καναλιών των κοινωνικών μέσων δικτύωσης 

(Saravanakumar και Lakshmi, 2012). 

 

Από την άλλη, οι Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες Μάρκετινγκ (Integrated Marketing 

Communications, IMC) είναι οι κατευθυντήριες γραμμές, που χρησιμοποιούν οι εταιρείες 

για να επικοινωνούν με τις αγορές-στόχους τους. Σύμφωνα με τους Boone και Kurtz 

(2012) οι Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες Μάρκετινγκ προσπαθούν να συντονίσουν και να 

ελέγξουν τα διάφορα στοιχεία του «μίγματος προώθησης», όπως για παράδειγμα τη 

διαφήμιση, την προσωπική πώληση, τις δημόσιες σχέσεις, τη δημοσιότητα, το άμεσο 

μάρκετινγκ και την προώθηση των πωλήσεων, για να παράγουν ένα ενιαίο μήνυμα με 

επίκεντρο τον πελάτη, και  ως εκ τούτου, να επιτύχουν διάφορους οργανωτικούς στόχους. 
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Ο παραπάνω ορισμός σημαίνει ότι οι εταιρείες θέλουν να διατηρήσουν τις πωλήσεις τους 

και τα μηνύματα προώθησής τους ενιαία, κάτι που είναι εφικτό αν ληφθούν υπόψη οι 

παραδοσιακοί τρόποι προώθησης. Ωστόσο, η επικοινωνία στην εποχή των κοινωνικών 

μέσων δικτύωσης δεν μπορεί πλέον να ελεγχθεί τόσο αποδοτικά από εταιρείες όσο 

ελέγχεται με τον παραδοσιακό τρόπο προώθησης (Boone και Kurtz, 2012). 

 

Σύμφωνα με τον Scott (2010), στο παραδοσιακό μοντέλο μάρκετινγκ, το μάρκετινγκ 

είναι ένας τρόπος αλληλεπίδρασης όπου ο παραγωγός-έμπορος είναι ο αποστολέας και ο 

πελάτης είναι ο δέκτης των μηνυμάτων. Σήμερα στην εποχή των κοινωνικών μέσων 

δικτύωσης, οι έμποροι πρέπει να επικοινωνούν μέσω μιας πολύπλευρης αλληλεπίδρασης, 

όπου οι ρόλοι του δέκτη και του αποστολέα αναμιγνύονται. Ομοίως, οι Saravanakumar 

και Lakshmi (2012) θεωρούν τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης ως μία στατική 

τεχνολογία μονής κατεύθυνσης, ενώ αναγνωρίζουν ότι οι νέες τεχνολογίες του 

διαδικτύου (κοινωνικά μέσα δικτύωσης) επιτρέπουν στον οποιοδήποτε να δημιουργήσει 

και να εκδώσει το δικό του περιεχόμενο. 

 

Οι Kietzmann et al. (2011) εξηγούν ότι η άνοδος των κοινωνικών μέσων δικτύωσης έχει 

οδηγήσει στον εκδημοκρατισμό της εταιρικής επικοινωνίας και ότι η εξουσία έχει 

μετατοπιστεί από τους εμπόρους και τους υπεύθυνους των δημοσίων σχέσεων σε άτομα 

και κοινωνίες που δημιουργούν, μοιράζονται και «καταναλώνουν» τα κοινωνικά μέσα 

δικτύωσης σε όλες τις μορφές τους. Αυτό οδηγεί τις εταιρείες στην ανάγκη 

αντιμετώπισης και ενσωμάτωσης αυτού του νέου είδους επικοινωνίας στις 

Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες Μάρκετινγκ τους, προκειμένου να έχουν τουλάχιστον 

κάποιο έλεγχο πάνω στο είδος της ισχυρής «από στόμα σε στόμα» διαφήμισης, της 

δυνατότητας δηλαδή που παρέχουν τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης με τις διάφορες μορφές 

τους στους χρήστες τους ως καταναλωτές προϊόντων και υπηρεσιών.  

 

Εταιρείες με καθιερωμένες στρατηγικές μάρκετινγκ μπορεί να δυσκολευτούν να 

μεταπηδήσουν σε αυτό το νέο περιβάλλον. Άλλωστε, όπως αναφέρουν οι Mangold και 

Faulds (2009), υπάρχει πολύ λίγη καθοδήγηση διαθέσιμη στην υπάρχουσα βιβλιογραφία 

για να βοηθήσει τους διευθυντές μάρκετινγκ να ενσωματώσουν τα κοινωνικά μέσα 

δικτύωσης στις  στρατηγικές των Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετίνγκ τους, με 
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αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να παραβλέπουν-παραμελούν τα κοινωνικά μέσα 

δικτύωσης σε ότι αφορά το ρόλο τους ως ένα νέο και εναλλακτικό διαφημιστικό κανάλι. 

 

Επειδή το παραδοσιακό πρότυπο του μίγματος προώθησης δεν υποστηρίζει τα κοινωνικά 

μέσα δικτύωσης ως μέρος της στρατηγικής των Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών 

Μάρκετινγκ, οι Mangold και Faulds (2009) προτείνουν ότι τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης 

θα πρέπει να θεωρούνται ως ένα υβριδικό στοιχείο του μίγματος προώθησης και 

επομένως να ενσωματώνονται ως αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής των 

Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ ενός οργανισμού. Η συγκεκριμένη ιδέα 

παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.1: 
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Σχήμα 2.1 Νέο παράδειγμα επικοινωνίας (Mangold και Faulds, 2009) 
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Έτσι, ενώ η κατεύθυνση της επικοινωνίας με τα παραδοσιακά μέσα ήταν αποκλειστικά 

από την επιχείρηση προς τον καταναλωτή (B2C) ή από την επιχείρηση προς την 

επιχείρηση (B2B), τώρα τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης δίνουν τη δυνατότητα στους 

καταναλωτές να μιλήσουν ο ένας στον άλλο (καταναλωτής προς καταναλωτή (C2C)). 

Αυτός ο νέος τρόπος δημιουργεί μια πιο ισχυρή στόμα σε στόμα διαφήμιση που δεν 

μπορεί να ελεγχθεί άμεσα από τις επιχειρήσεις, οι οποίες, ωστόσο, μπορούν να 

επηρεάσουν τις συζητήσεις που έχουν οι καταναλωτές με το ένα τον άλλο (Kaplan και 

Haenlein, 2010). 

 

Υπάρχει, επίσης, η πτυχή του συστήματος Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (Customer 

Relationship Management, CRM), η οποία μερικές φορές επιτρέπει στον πελάτη να 

επικοινωνήσει απευθείας με την επιχείρηση (καταναλωτής προς επιχείρηση (C2B)). Αυτό 

επισημαίνεται από τους Baird και Parasnis (2013), οι οποίοι παρέχουν συμβουλές σε 

επιχειρήσεις να ζητάνε από τους πελάτες τους αναφορά ώστε να κατανοήσουν καλύτερα 

τι αυτοί εκτιμούν. Ενθαρρύνουν, μάλιστα, τον ανοικτό διάλογο και τη συμμετοχή, 

δίνοντας στους πελάτες τρόπους για να δείξουν τις ιδέες τους και επιτρέποντάς τους ως 

μια ομάδα να αποφασίσουν ποια θα ήταν η καλή κατεύθυνση ώστε οι επιχειρήσεις να 

καινοτομήσουν περαιτέρω σε ότι αφορά τα προϊόντα τους. Η συμμετοχή-ανάμειξη των  

πελατών στα προϊόντα βοηθάνε, άλλωστε, τις επιχειρήσεις να χτίσουν την υπεράσπιση 

και τη συνάφεια των εμπορικών σημάτων τους. 

 

Ο αναλογισμός της αλληλεπίδρασης μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από την 

άποψη του πελάτη είναι, επίσης, μια σοφή προσέγγιση. Με την κατανόηση γιατί πελάτης 

θα ενδιαφερόταν να αλληλεπιδράσει με ένα εμπορικό σήμα και τη διαχείριση με σκοπό 

να δοθεί στους πελάτες ότι ζητούν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μια επιχείρηση  

μπορεί να μετατρέψει τον πελάτη σε «σύμμαχό» της σε μακροπρόθεσμη βάση (Baird και 

Parasnis, 2013).  

 

Οι Kietzmann et al. (2011) βλέπουν τον παραπάνω αναλογισμό ως ένα μεγάλο εμπόδιο 

για τις επιχειρήσεις, επειδή η αλλαγή από το παραδοσιακό μάρκετινγκ σε αυτό το νέο 

τρόπο προσοχής του τι λένε οι πελάτες, ενασχόλησης με τους πελάτες με τον κατάλληλο 

τρόπο και τέλος ανταπόκρισης στους πελάτες είναι πολύ διαφορετική από ότι στο 
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παρελθόν. Αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολο, διότι οι παλιές μέθοδοι μάνατζμεντ είναι 

ακατάλληλες για τέτοιους νέους τρόπους επικοινωνίας. 

 

Οι Boone & Kurtz (2012) αναφέρουν ότι οι σύγχρονοι επιχειρηματίες δεν μπορούν να 

αγνοήσουν το φαινόμενο των κοινωνικών μέσων δικτύωσης, διότι οι καταναλωτές τα 

έχουν υιοθετήσει ευρέως, ενώ τα χρησιμοποιούν για να δημοσιοποιήσουν τις προσωπικές 

τους εμπειρίες, καθώς και διάφορες πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες. 

Μάλιστα, επισημαίνεται ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα πρέπει να ενσωματωθούν 

στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, γιατί στα μάτια του πελάτη αποτελούν το ίδιο 

πράγμα (Kaplan, 2012). 

 

2.2 Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ FACEBOOK 

 

2.2.1 Το Facebook ως κοινωνικό μέσο δικτύωσης 

 

Το Facebook, που δημιουργήθηκε το 2004 από τον Mark Zuckerberg, είχε ως αρχικό 

στόχο να συνδέσει/ ενώσει φοιτητές πανεπιστημίων μέσα από την προσφορά της 

δυνατότητας να μοιράζονται φοιτητικές εμπειρίες-ορόσημα και εμπειρίες από την ζωή 

τους ως φοιτητές. Ωστόσο, σήμερα το Facebook έχει διευρυνθεί και αποτελεί πλέον ένα 

παγκόσμιο φαινόμενο, που έχει μόνιμα εδραιωθεί σε όλες σχεδόν τις πτυχές του 

σύγχρονου πολιτισμού και που έχει αλλάξει για πάντα τον τρόπο με τον οποίο 

επικοινωνεί ο κόσμος (Brugger, 2015).  

 

Μάλιστα, στα μέσα του 2016, το Facebook μετρούσε πάνω από 1,86 δισεκατομμύρια 

μηνιαίους ενεργούς χρήστες, ενώ οι επιχειρηματικές σελίδες, το ίδιο έτος, άγγιζαν τα 60 

εκατομμύρια (σε σύγκριση με τα 2 εκατομμύρια το 2010) (Smith, 2017). Η αύξηση αυτή 

είχε προβλεφθεί ήδη από το 2011, αφού σε έρευνα των Hallerman, Williamson και Elkin 

(2011), το 82% των ερωτηθέντων (που αποτελούνταν από ανώτατους εμπορικούς 

μάνατζερ) δήλωσαν ότι σχεδίαζαν να αυξήσουν τις προσπάθειές για την αξιοποίηση των 

κοινωνικών μέσων δικτύωσης, και κυρίως του Facebook. 
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Ο πυρήνας του Facebook επικεντρώνεται στους ανθρώπους και στην επιθυμία τους να 

μοιραστούν ταυτότητες και ενδιαφέροντα με ένα δίκτυο δημόσιων προσώπων και 

προσωπικών επαφών. Το μοναδικό, διαδραστικό περιβάλλον του Facebook παρέχει μια 

σειρά από κοινωνικές λειτουργίες δικτύωσης, επικοινωνίας, συνεργασίας και 

κατανάλωσης. Επιτρέπει στους χρήστες να συνδεθούν με ομοϊδεάτες και να διεξάγουν 

πολύπλευρες συνομιλίες, που παρέχουν τόσο κοινωνική όσο και συναισθηματική 

υποστήριξη, καθώς και να δημιουργήσουν, να συλλέξουν και να μοιραστούν περιεχόμενα 

και απόψεις σε ένα προσωπικά δημιουργημένο δίκτυο (Hensel και Deis, 2010; Enders et 

al., 2008). Επιπλέον, ικανοποιεί την ανάγκη των χρηστών για ενημέρωση, εκπαίδευση 

και περιεχόμενα σχετικά με την ψυχαγωγία μέσω σελίδων ατόμων, ομάδων, μάρκας και 

επιχειρήσεων (Hensel και Deis, 2010). 

 

Οι εταιρείες είναι σε θέση να επωφεληθούν από τη μαζική παραπάνω ανάγκη των 

καταναλωτών, ενώ ταυτόχρονα να ενισχύσουν την ανάγκη αυτή και να την 

προσαρμόσουν στη δική τους μάρκα και επιχειρηματικούς στόχους, προωθώντας 

ευκαιρίες συνδεδεμένων πωλήσεων (cross-selling) σε διάφορες ομάδες χρηστών και 

παρακολουθώντας σε επίκαιρα χρονικά διαστήματα την ανατροφοδότηση των χρηστών 

για την αντιμετώπιση και πρόβλεψη προβλημάτων (Hodge, 2010). Μεταγενέστερα, έχουν 

την ευκαιρία να αναπτύξουν την αξιοπιστία και την εικόνα της μάρκας τους, καθώς και 

να αυξήσουν την εμβέλεια των διαφημιστικών μηνυμάτων και πληροφοριών για το 

προϊόν με χαμηλότερο κόστος από ό,τι στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης (Hensel και 

Deis, 2010). 

 

Πολλές εταιρίες έχουν αντιληφθεί και κατανοήσει ότι το Facebook, όπως και άλλα 

κοινωνικά μέσα δικτύωσης, είναι αναγκαία για να αγγίξουν μαζικές ομάδες 

καταναλωτών. Άλλωστε, το Facebook και τα λοιπά κοινωνικά μέσα δικτύωσης είναι οι 

σελίδες στις οποίες ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές περνούν το χρόνο τους 

απασχολούμενοι με την αλληλεπίδραση, τη συνεργασία και τη συλλογή πληροφοριών. 

Έτσι, οι εταιρίες πλέον αντιλαμβάνονται ότι η διαφήμιση και τα μηνύματα για τα 

εμπορικά τους σήματα πρέπει να έχουν ισχυρή παρουσία στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, 
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συμπεριλαμβανομένου του Facebook, ώστε να παραμείνουν επίκαιρες και 

ανταγωνιστικές (Taylor, Lewin και Strutton, 2011). 

 

2.2.2 Χρήσεις και ικανοποίηση από τη χρήση του Facebook 

 

Για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι καταναλωτές ανταποκρίνονται και 

ενασχολούνται με το διαδικτυακό μάρκετινγκ μέσω Facebook, είναι σημαντικό να 

αναγνωριστούν τα κίνητρα των καταναλωτών για τη χρήση της συγκεκριμένης 

πλατφόρμας ώστε να γίνει αντιληπτή και η ίδια η πλατφόρμα (Hutton και Fosdick, 2011). 

 

Η θεωρία χρήσεων και ικανοποίησης των Katz και Foulke (1962) εικάζει ότι το άτομο 

ενεργά αναζητά μέσα που να καλύπτουν τις λειτουργικές και ηδονικές ανάγκες και 

επιθυμίες του. Υπάρχουσες έρευνες (Hutton και Fosdick, 2011; McQuail, 2005) που 

υποστηρίζουν ότι οι τρεις κατηγορίες, που σχετίζονται με την παραπάνω θεωρία 

ικανοποίησης των πελατών από τα διάφορα μέσα, αφορούν χρήσεις περιεχόμενου 

(πληροφορίες, γνώμες, νέα και διασκέδαση), δομικές χρήσεις (κάλυψη και «σκότωμα 

χρόνου») και κοινωνικές χρήσεις (διαχείριση ταυτότητας, συνδεσιμότητα και 

αλληλεπίδραση). 

 

Επιπρόσθετα οι Urista, Dong, και Day (2009) και σε συμφωνία με τα παραπάνω, εξηγούν 

ότι οι νέοι χρησιμοποιούν τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, και ειδικά το Facebook και το 

MySpace, για να καλύψουν ανάγκες και θέλω, που σχετίζονται με την αποτελεσματική 

και εύκολη επικοινωνία, τη περιέργεια για τους άλλους ή την παρακολούθηση αυτών, τη 

δημοτικότητα και την ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων. Υποστηρίζουν και επιπλέον 

καθορίζουν ότι οι τρεις παραπάνω κατηγορίες χρήσης είναι εφαρμόσιμες και στο 

Facebook.   

 

Οι έμποροι συνειδητοποιούν, ωστόσο, ότι οι χρήσεις, οι ανάγκες και η ικανοποίηση από 

το Facebook διαφέρουν από άτομο σε άτομο (Joinson, 2008). Με βάση, μάλιστα, την 

έρευνα του Joinson (2008) διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν σαφείς διαχωρισμοί ανάμεσα στη 

χρήση του Facebook: α) για τη διατήρηση της επαφής ή την επανασύνδεση με φίλους, β) 
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της χρήσης του ως εργαλείο παρακολούθησης και γ) τη χρήσης του για το περιεχόμενό 

του.  

 

Υπάρχουν, επίσης, διαφορές ανάμεσα στις χρήσεις μεταξύ των φύλων, της ηλικίας και 

της επαγγελματικής κατάστασης. Το τελευταίο μπορεί να συμβαίνει γιατί διαφορετικές 

δημογραφικές ομάδες έχουν διαφορετικά κίνητρα για τη χρήση του Facebook με τις 

νεότερες ηλικίες (κυρίως των γυναικών) να το χρησιμοποιούν περισσότερο για 

διατήρηση επαφών από τις μεγαλύτερες ηλικίες (κυρίως των ανδρών) (Joinson, 2008). 

 

Μια μελέτη της Nielsen (Hale, 2010) υποστηρίζει την παραπάνω γνώμη του Joinson 

διαπιστώνοντας ότι το 80% ατόμων ηλικίας μεταξύ 33 και 44 χρησιμοποιούν το 

Facebook για να αναζητήσουν και να αγοράσουν προϊόντα, να ελέγξουν τιμές και να 

επικοινωνήσουν με φίλους. Συγκριτικά, οι ηλικίες μεταξύ 15 κι 32 είναι πιο πιθανό να το 

χρησιμοποιήσουν για να μοιραστούν ειδικές προσφορές και ελκυστικά προϊόντα με το 

δίκτυο των φίλων τους, ενώ τέλος οι ηλικίες μεταξύ 45 και 63 το χρησιμοποιούν κατά 

κανόνα για ηλεκτρονικές αγορές, για την εύρεση ειδικών προσφορών και την 

επικοινωνία με φίλους.  

 

Η έρευνα επίσης δείχνει ότι η συχνότητα της χρήσης σχετίζεται με την ικανοποίηση, που 

αναφέρεται στις κοινωνικές επαφές, ενώ ο αυξανόμενος χρόνος παραμονής στο Facebook 

σχετίζεται με την ικανοποίηση, που αναφέρεται στο περιεχόμενο. Έτσι, οι έμποροι θα 

πρέπει να δημιουργούν ένα ελκυστικό περιεχόμενο, που να καλλιεργεί τις κοινωνικές 

επαφές, ώστε να εξασφαλίσουν τις επαναλαμβανόμενες επισκέψεις και τον αυξημένο 

χρόνο παραμονής στη σελίδα του εμπορικού τους σήματος (Joinson, 2008).  

 

Οι ιδιαίτερα διαδραστικές πλατφόρμες, όπως στο Facebook, που περιέχουν ουσιώδες 

περιεχόμενο και κοινωνικές επαφές είναι πιθανό να αυξήσουν τη συνολική «εμπειρία» 

του καταναλωτή και την ενασχόλησή του με τη συγκεκριμένη πλατφόρμα, καθώς και να 

αυξήσουν και να διατηρήσουν τον αριθμό των χρηστών (Mersey, Malthouse και Calder, 

2010). 
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2.2.3 Η διαφήμιση και η επικοινωνία στο Facebook 

 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το Facebook αποτελεί ένα από τα κυρίαρχα και 

ταχύτατα αναπτυσσόμενα δίκτυα. Με παραπάνω από 1,86 δισεκατομμύρια μηνιαίους 

ενεργούς χρήστες, αποτελεί έναν πολύ αποτελεσματικό χώρο για επιχειρήσεις. Μέσω των 

προσφερόμενων υψηλά στοχευμένων χαρακτηριστικών και της «στρωτής» δυνατότητας 

για διάδοση πληροφοριών, το Facebook έχει μετατραπεί σε έναν σημαντικό χώρο για 

μάρκετινγκ στη σύγχρονη εποχή.  

 

Σύμφωνα μάλιστα, με τους Barefoot και Szabo (2010), το Facebook είναι ο «ελέφαντας» 

στο «σαλόνι» των κοινωνικών μέσων δικτύων. Η σελίδα του είναι τόσο τεράστια και 

εμφανίζει τόσες προκλήσεις, ώστε ακόμη και σήμερα ο κόσμος προσπαθεί να βρει τον 

βέλτιστο τρόπο εφαρμογής μάρκετινγκ.   

 

Αυτό συμβαίνει γιατί το Facebook περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές επιλογές και 

χαρακτηριστικά σε ότι αφορά το μάρκετινγκ. Ένας έμπορος έχει τη δυνατότητα να 

διαφημιστεί είτε δωρεάν είτε πληρώνοντας. Μπορεί να δημιουργήσει μια παραδοσιακή 

σελίδα, πολλαπλές σελίδες των διάφορων προϊόντων του ή/ και ομάδες. Από την άλλη, ο 

καταναλωτής μπορεί να συνδεθεί με τις σελίδες μίας εταιρίας ή με τις ομάδες, που αυτή 

διευθύνει (Barefoot και Szabo, 2010).   

 

Πιο συγκεκριμένα, η διαφήμιση στο Facebook επιτυγχάνεται μέσα από μια σειρά 

διαφορετικών επιλογών μάρκετινγκ (Cvijikj και Michahelles, 2013; Cvijikj, Spiegler και 

Michahelles, 2013; Holzner, 2009; Tuten, 2008): 

 Στοχευμένες Facebook διαφημίσεις προβολής 

 

 Facebook ομάδες ή σελίδες εμπορικού σήματος, οι οποίες και παρέχουν τις 

περισσότερες ευκαιρίες επαφής και αλληλεπίδρασης 

 

 Κοινωνικά πρόσθετα (social plug-ins)/ διαφημίσεις κοινωνικού περιεχομένου  
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 Facebook εφαρμογές/ προγραμματισμός για ανάπτυξη περιεχομένου (content 

development) 

 

 Σημαντήρες (beacon (τροφοδότηση κοινωνικών ειδήσεων)) 

 

 (Sponsored stories) (σημειώνεται αρχικά οι επιλογές μάρκετινγκ ήταν έξι, 

περιλαμβάνοντας όλες τις παραπάνω, καθώς και τις διαφημίσεις τύπου sponsored 

stories, που όμως καταργήθηκαν από το 2014 (Κόνσουλας, 2014)). 

 

Ανάλογα με την πολιτική, που καθορίζεται από τον ιδιοκτήτη της σελίδας, οι χρήστες του 

Facebook μπορούν να ενασχοληθούν με τη συγκεκριμένη σελίδα εμπορικού σήματος με 

τους παρακάτω τρόπους (Cvijikj και Michahelles, 2013; Cvijikj, Spiegler και 

Michahelles, 2013): 

 Ποστάρισμα στον τοίχο του χρήστη 

 

 Σχολιασμός σε υπάρχοντα ποστ 

 

 Ένδειξη ενδιαφέροντος μέσω like  

 

 Με το να μοιράζονται/ επικοινωνούνται τα ποστ της εταιρίας 

Με τα χρόνια, υπάρχει έντονη συζήτηση για το αν μια εταιρία θα πρέπει να χρησιμοποιεί 

ομάδες ή σελίδες στο Facebook, δηλαδή ποια από τις δύο παραπάνω εναλλακτικές της 

δεύτερης επιλογής διαφήμισης στο Facebook είναι προτιμότερη. Παραδοσιακά, οι 

εταιρίες χρησιμοποιούσαν τις ομάδες. Μπορούσαν να δημιουργήσουν μια επίσημη ομάδα 

για την εταιρία τους και να ενθαρρύνουν τους καταναλωτές να συμμετέχουν στην ομάδα 

αυτή. Έτσι, η ομάδα ήταν ένα άριστο κανάλι επικοινωνίας με τους πελάτες. Όμοια, το 

Facebook εισήγαγε τις σελίδες ως μια νέα δυνατότητα για τις εταιρίες. Οι σελίδες είναι ο 
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φυσικός χώρος για την εστίαση των προσπαθειών του Facebook να καλύψει τις ανάγκες 

των εταιριών για μάρκετινγκ (Barefoot και Szabo, 2010).  

 

Οι εταιρίες είναι ακόμη και σήμερα σε δίλημμα για το αν θα πρέπει να χρησιμοποιούν 

ομάδες ή σελίδες στο Facebook. Οι Barefoot και Szabo (2010) εξηγούν ότι υπάρχουν 

ορισμένες διαφορές ανάμεσα στις ομάδες και τις σελίδες: α) οι ομάδες είναι συνήθως για 

την προώθηση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, σκοπού ή χόμπι, ενώ οι σελίδες εστιάζουν 

στην αγορά, β) οι σελίδες προσφέρουν στατιστικά επισκεψιμότητας, ενώ οι ομάδες όχι 

και γ) οι σελίδες είναι ορατές στις μηχανές αναζήτησης ενώ οι ομάδες όχι. Έτσι, είναι 

προτιμότερο οι σελίδες να χρησιμοποιούνται από τις εταιρίες και οι ομάδες από 

οργανισμούς, που εστιάζουν σε κάποιο σκοπό (Facebook, 2014).  

 

Με τη δημιουργία μιας Facebook σελίδας, δημιουργείται μια κοινή πλατφόρμα για τους 

πελάτες της επιχείρησης, τους φίλους και τους συνεργάτης της, οι οποίοι και μπορούν 

μέσω αυτής να συνδιαλέγονται για την επιχείρηση και τα προϊόντας της. Στην προσωπική 

αυτή σελίδα μπορούν να εισαχθούν όλες οι πληροφορίες της επιχείρησης, να 

γνωστοποιηθούν νέα προϊόντα και να ενθαρρυνθεί ο σχολιασμός και η περιγραφή της 

εμπειρίας των πελατών από τα διάφορα προϊόντα (Facebook, 2014).     

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το δωρεάν μάρκετινγκ γίνεται μέσω της ανάπτυξης μιας 

παραδοσιακής Facebook σελίδας ή ομάδας, ενώ κατά την πληρωμένη διαφήμιση 

χρησιμοποιούνται οι διάφορες διαφημιστικές επιλογές του Facebook (βλέπε παραπάνω)). 

Βέβαια, στην επιλογή της πληρωμένης διαφήμισης, θα πρέπει να ακολουθούνται οι 

οδηγίες και οι ιδιότητες που παρέχονται από το Facebook. Αφού δημιουργηθεί η 

πληρωμένη διαφήμιση, εμφανίζεται στη Facebook σελίδα επιλεγμένων-στοχευμένων 

πελατών. Όταν ο πελάτης κάνει κλικ πάνω στη διαφήμιση, αυτόματα ανακατευθύνεται 

στην επίσημη ιστοσελίδα της επιχείρησης ή στην Facebook πλατφόρμα της (Facebook, 

2014).  

 

Η πληρωμένη διαφήμιση επιτρέπει στον έμπορο να εντοπίσει και να έρθει σε επαφή με 

πελάτες-στόχους ή/ και ομάδες-στόχους με τον πιο προσοδοφόρο τρόπο, καθώς αυξάνει 
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τα αποτελέσματα με μικρότερη προσπάθεια, χρόνο και χρήμα από ότι η συμβατική 

διαφήμιση. Επίσης, υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα η διαφημιστική προσπάθεια να 

μεταφραστεί σε πωλήσεις (σε σύγκριση με την περίπτωση, που χρησιμοποιείται η 

δωρεάν επιλογή διαφήμισης). Θα πρέπει, βέβαια, να υπάρχουν οι σωστές δημιουργικές 

ιδέες και ο σωστός προγραμματισμός, καθώς στην αντίθετη περίπτωση ακόμη και 

εταιρίες με γνωστά εμπορικά σήματα δεν γίνονται αποδέκτες του ενδιαφέροντος του 

πελάτη (Facebook, 2014).    

 

Το ίδιο το Facebook, μάλιστα, προτείνει πέντε κατευθυντήριες αρχές για το σωστό 

μάρκετινγκ στην πλατφόρμα του (Facebook, 2014): 

 Δημιουργία μιας κοινωνικής στρατηγικής 

 

 Δημιουργία μιας σταθερής και αυθεντικής «φωνής» της μάρκας 

 

 Δημιουργία ενός περιεχομένου, που οι πελάτες θα βρίσκουν ελκυστικό και 

που θα διατίθενται να το μοιραστούν με άλλους 

 

 Οικοδόμηση σχέσεων με τη διατήρηση επαφής με τους πελάτες και την 

ανταμοιβή τους με προσφορές και προωθήσεις 

 

 Αξιολόγηση των ανατροφοδοτήσεων και των σχολίων των πελατών και 

κατανόηση των κυριότερων προτιμήσεών τους.   

 

Οι έμποροι έχουν, τέλος, τη δυνατότητα του viral μάρκετινγκ (τεχνική που συμβάλει 

στην πραγματοποίηση στόχων μάρκετινγκ με τη βοήθεια προϋπαρχόντων κοινωνικών 

μέσων δικτύωσης, τα οποία και οδηγούν στη μέγιστη προβολή/ διάδοση μιας επιχείρησης 

μέσω των χρηστών των κοινωνικών αυτών μέσων δικτύωσης σε σύντομο χρόνο) στο 

Facebook, καθώς αυτό αποτελεί μια πολύ καλή πλατφόρμα για μάρκετινγκ «από στόμα 

σε στόμα» (Bajpai και Pandey, 2012).  
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2.2.4 Η επίδραση του Facebook στη διαφήμιση  

 

Οι εταιρίες μπορούν να επωφεληθούν από τη διαφήμιση στο χώρο του Facebook. Το 

Facebook προσφέρει μεταξύ άλλων τις εξής ευκαιρίες στις εταιρίες:  

 Να έρθουν σε επαφή με καταναλωτές, αφού το ίδιο το Facebook, μέσω των 

προηγούμενα αναφερθέντων επιλογών μάρκετινγκ ,συμβάλει στην ευκολότερη 

και πιο ευέλικτη επαφή. Η επαφή με τους πελάτες/ καταναλωτές είναι το 

σημαντικότερο πλεονέκτημα του μάρκετινγκ του Facebook, που βοηθά στη 

διατήρηση των υπαρχόντων πελατών και στην αύξηση της αξιοπιστίας του 

εμπορικού σήματος (Donath και Boyd, 2004). Μάλιστα, πολλές εταιρίες κατά τη 

διάρκεια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης κατάφεραν να διατηρήσουν τους 

πελάτες τους μέσω των ευκαιριών επαφής που παρέχονται από το Facebook (Day, 

2011).  

 

 Οι εταιρίες μπορούν, επίσης, να χρησιμοποιήσουν το Facebook για να ενισχύσουν 

τη φήμη και την εικόνα τους, αφού το συγκεκριμένο μέσο ευνοεί την ανάπτυξη 

της εμπιστοσύνης των πελατών (Mohmed και Rahman, 2010). 

 

 Οι εταιρίες μπορούν να συζητούν με τους πελάτες τους, με πιθανό αποτέλεσμα να 

επιτύχουν ένα υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας (Perez-Latre, Portilla and Blanco, 2011; 

Mangold και Faulds, 2009).  

 

 Οι εταιρίες μπορούν να αναπτύξουν θετικές απόψεις για τη μάρκα τους. 

Υπάρχουν πολλές παράμετροι που μπορούν να επηρεάσουν τη διαφήμιση στο 

Facebook, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων της διάθεσης των καταναλωτών 

(όταν αυτή επηρεάζεται από μια διαφήμιση) και της προηγούμενης εμπειρίας τους 

με την εταιρία ή το εμπορικό σήμα (Mangold και Faulds, 2009). Οι παράμετροι 

αυτές διαμορφώνουν τη καταναλωτική συμπεριφορά απέναντι στον έμπορο της 

μάρκας. Με τη χρησιμοποίηση του Facebook, οι εταιρίες έχουν τη δυνατότητα να 

καλλιεργήσουν και να οικοδομήσουν μια θετική στάση απέναντι στα προϊόντα 

ενός εμπορικού σήματος (Perez-Latre, Portilla and Blanco, 2011).  
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 Ενίσχυση της διαχείρισης των πελατειακών σχέσεων. Η σχέση με τους πελάτες 

είναι αναπόσπαστο μέρος της ανάπτυξης οποιασδήποτε εταιρίας, καθώς όταν 

αυτή αποτυγχάνει, η εταιρία και οι δραστηριότητές της είναι επίσης 

καταδικασμένες να αποτύχουν (Perez-Latre, Portilla and Blanco, 2011; Mangold 

και Faulds, 2009). Το Facebook βοηθά στην ευκολότερη ανάπτυξη ισχυρών 

δεσμών μεταξύ του πελάτη και της εταιρίας με αποτέλεσμα να συμβάλει στην 

σταθερότητα της εταιρίας (Boyd και Ellison, 2010).  

 

 Το Facebook επιτρέπει στις εταιρίες να μάθουν περισσότερα για τις τάσεις και 

προτιμήσεις των πελατών και να δράσουν αναλόγως. Η γνώση των προτιμήσεων 

των καταναλωτών διευκολύνει τις εταιρίες στο σχεδιασμό των προϊόντων τους 

και στον προγραμματισμό διαδικτυακών εκστρατειών μάρκετινγκ με πιο 

αποτελεσματικό τρόπο (Hutton και Fosdick, 2011).      

 

 Το Facebook επιτρέπει στις εταιρίες να ανακοινώνουν νέα προϊόντα ή υπηρεσίες. 

Δεν υπάρχει καλύτερο και φτηνότερο μέσο από το Facebook για την ενημέρωση 

των πελατών για αφίξεις ή εκδόσεις νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Το Facebook 

δημιουργεί μια πλατφόρμα που επιτρέπει την ευκολότερη διάδοση νέων 

προϊόντων και υπηρεσιών σε στοχευμένες ομάδες καταναλωτών (Boyd και 

Ellison, 2010).   

 

2.3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ 

 

Η δημιουργική διαφημιστική στρατηγική ορίζει μία σειρά από σημαντικές στρατηγικές 

επιλογές, που χρειάζονται για την ανάπτυξη ενός μηνύματος μάρκετινγκ. Με λίγα λόγια, 

καθορίζει τι θα ειπωθεί για ένα προϊόν ή υπηρεσία και επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο ο 

πελάτης θα σκεφτεί για το εμπορικό σήμα μιας επιχείρησης. Είναι το σημείο στο οποίο 

συνεργάζονται η επιστήμη και η διαφήμιση, ώστε η διαφημιστική ιδέα να είναι 
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ταυτόχρονα δημιουργική και στρατηγική. Τέλος, η δημιουργική εκτέλεση αποτελεί 

καθαρά τον τρόπο με τον οποίο μεταφράζεται και μεταφέρεται η συγκεκριμένη ιδέα 

(Nijaz, 2014).    

 

Τα τρία βασικά στάδια της δημιουργικής διαφημιστική στρατηγικής είναι α) ο σκοπός, 

που σχετίζεται με το κοινό-στόχο και το τι επιδιώκεται αυτό να σκεφτεί, να νιώσει και να 

πιστέψει για ένα προϊόν ή υπηρεσία, β) η μέθοδος, που σχετίζεται με την πειθώ του 

κοινού και γ) ο τόνος και η διάθεση της επικοινωνίας (Nijaz, 2014).     

 

Από την άλλη, οι δύο βασικές προσεγγίσεις για την μετάφραση των στόχων του 

διαφημιστικού μηνύματος σε στρατηγική είναι μέσω των εξής δύο στρατηγικών (Λέκκας, 

2016; Nijaz, 2014):  

 Η διαφημιστική στρατηγική «hard-sell», που αγγίζει το μυαλό και δημιουργεί την 

αντίδραση των καταναλωτών με βάση τη λογική. Η συγκεκριμένη στρατηγική 

δίνε έμφαση στην ωφελιμιστική χρήση του προϊόντος, δηλαδή σε χαρακτηριστικά 

όπως είναι η ποιότητα, η λειτουργικότητα και η απόδοση μεταξύ άλλων.  

 

 Η διαφημιστική στρατηγική «soft-sell», που χρησιμοποιεί τη συναισθηματική 

επίκληση ή εικόνες για να δημιουργήσει μια συγκεκριμένη αντίδραση. Η 

συγκεκριμένη στρατηγική εστιάζει στη θετική εικόνα, που δημιουργείται από τη 

χρήση ενός προϊόντος.   

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε δημιουργική διαφημιστική στρατηγική στοχεύει να 

(Nijaz, 2014): 

 Κινητοποιήσει την αντίληψη των καταναλωτών μέσα από την απόσπαση της 

προσοχής, της συναίσθησης, του ενδιαφέροντος και της μνήμης  

 

 Κινητοποιήσει το μυαλό των καταναλωτών, καθώς τα διαφημιστικά μηνύματα 

κάνουν τους καταναλωτές να μάθουν για διάφορα προϊόντα μέσω της εστίασης 

στα χαρακτηριστικά τους   
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 Να αγγίξει το σνυαίσθημα των καταναλωτών, καθώς τα διαφημιστικά μηνύματα 

ενισχύουν την ψυχολογική έλξη ενός προϊόντος στο κοινό-στόχο μέσω 

συναισθηματικών αντιδράσεων 

 

 Να πείσει τους καταναλωτές μέσω της θέλξης, της πώλησης υποσχέσεων και της 

πίστης.   

 

Έτσι, η δημιουργική διαφημιστική στρατηγική  μεταμορφώνει το προϊόν μέσω α) του 

εμπορικού σήματος, που λειτουργεί ως η «υπογραφή» της εταιρίας με σκοπό να 

αναγνωρίζεται από τους καταναλωτές και β) μέσω της χρήσης εικόνων και συνειρμών με 

σκοπό τη δημιουργία μιας αναπαράστασης του προϊόντος στο μυαλό του καταναλωτή 

(Nijaz, 2014).  

 

Με σκοπό να επιτευχθούν τα παραπάνω πρέπει να σχεδιαστεί και να διαχειριστεί μια 

δημιουργική διαφημιστική στρατηγική, για την οποία θα πρέπει να αναπτυχθεί το 

δημιουργικό πλάνο. Το δημιουργικό πλάνο σχεδιάζεται από τον διαφημιστή και 

συνοψίζει τη στρατηγική του μάρκετινγκ και της διαφήμισης, ενώ ποικίλει σε μορφή. 

Πάντα, όμως, περικλείει τις βασικές στρατηγικές αποφάσεις (απόφαση για το θέμα, τους 

στόχους, το κοινό-στόχο, τη στρατηγική τοποθέτηση, τον τύπο της δημιουργικής 

στρατηγικής, τις παραδοχές πώλησης και τις εκτελέσεις της στρατηγικής) (Nijaz, 2014).  

 

Σύμφωνα, με το μοντέλο του Young, η διαδικασία της ανάπτυξης μιας δημιουργικής 

διαφημιστικής στρατηγικής περιλαμβάνει τα εξής βήματα (Kazmi και Batra, 2009): 

1. Έντονη πνευματική απασχόληση (immersion), κατά την οποία λαμβάνει χώρα η 

συγκέντρωση δεδομένων και πληροφοριών μέσω έρευνας των υπαρχόντων/ 

διαθέσιμων στοιχείων και η εμβάθυνση σε αυτά από το διαφημιστή. 
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2. Αφομοίωση (digestion), κατά την οποία οι συγκεντρωμένες πληροφορίες 

αναλύονται και διαμορφώνονται εκ νέου ώστε να αφομοιωθούν από το 

διαφημιστή.  

 

3. Επώαση (incubation), κατά την οποία το διαφημιστικό ζήτημα «διώχνεται» από 

το συνειδητό και οι πληροφορίες στρέφονται στο υποσυνείδητο για να εργαστεί 

αυτό πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα.  

 

4. Επιφοίτηση (illumination), κατά την οποία γεννιέται η ιδέα.  

 

5. Πραγματικότητα ή επαλήθευση (reality or verification), κατά την οποία η ιδέα 

εξετάζεται για να διαπιστωθεί αν εξακολουθεί να φαίνεται καλή ή αν λύνει το 

διαφημιστικό ζήτημα (ώστε τελικά η ιδέα να μετουσιωθεί σε πράξη).   

 

Τέλος, εκτελείται το δημιουργικό διαφημιστικό μήνυμα που α) καθορίζει τη μορφή της 

διαφήμισης που θα παρουσιαστεί και β) αντικατοπτρίζει το συναίσθημα ή τη στάση πίσω 

από τη διαφήμιση. Βέβαια, θα πρέπει να τονιστεί ότι όταν πρόκειται για παγκόσμιες 

διαφημιστικές καμπάνιες, απαιτείται επιπλέον προσπάθεια, ώστε η δημιουργική εκτέλεση 

να ανταποκρίνεται ταυτόχρονα στις διάφορες τοπικές αγορές (Nijaz, 2014).     

 

2.3.1 Δημιουργικές διαφημιστικές στρατηγικές 

 

Η δημιουργική διαφημιστική στρατηγική είναι η τεχνική που χρησιμοποιείται για να 

επικοινωνήσει ένα μήνυμα μέσω της διαφήμισης (Ramaprasad και Hasegawa, 1992). Ο 

Frazer (1983) πρότεινε ότι μια δημιουργική διαφημιστική στρατηγική μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την ταξινόμηση των διαφημιστικών μηνυμάτων σε γενικά φυσικά 

χαρακτηριστικά. Έτσι, κατηγοριοποίησε τα μηνύματα αυτά σε γενικά (generic), 

προτίμησης (pre-emptive), μοναδικής πρόταση πώλησης (unique selling proposition), 

εικόνας μάρκας (brand image), τοποθέτησης (positioning), απήχησης (resonance) και 

συναισθηματικής προσέγγισης (emotional approach).  
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Από την άλλη, ο Laskey (1988, όπως αναφέρεται στον De Mooij, 2005, σελ.142) 

κωδικοποίησε τη δημιουργική διαφημιστική στρατηγική σε δύο κατηγορίες: στην 

κατηγορία των ενημερωτικών και ορθολογικών διαφημίσεων και την κατηγορία των 

συναισθηματικών διαφημίσεων που αποδίδουν ταυτόχρονα μέγιστη σημασία στην 

εικόνα. Πρόσθεσε, με λίγα λόγια, ενημερωτικούς και μετασχηματιστικούς παράγοντες 

στην παραπάνω κατάταξη του Frazer.  

 

Ο Kroeber-Riel (1984) διαίρεσε τις δημιουργικές διαφημιστικές ταξινομήσεις σε 

λειτουργικές και συναισθηματικές προσεγγίσεις, ενώ οι Leiss, Kline και Jhally (1997) 

κατηγοριοποίησαν τις δημιουργικής διαφημιστικές στρατηγικές α) σε πληροφορίες για το 

προϊόν, β) στην εικόνα των προϊόντων, γ) στην εξατομίκευση και δ) στον τρόπο ζωής.  

 

Ο De Mooij (1994) πρότεινε 8 είδη σχετιζόμενων με την κουλτούρα δημιουργικών 

διαφημιστικών στρατηγικών: στρατηγική ανακοίνωσης, παρουσίασης, συνειρμού, 

μεταφοράς, μαθήματος, δράματος, ψυχαγωγίας, φαντασίας και ειδικών εφέ. 

 

Τέλος, οι κυριότερες δημιουργικές διαφημιστικές στρατηγικές, με βάση την Simon 

(1971), είναι δέκα (λεπτομέρειες στον παρακάτω Πίνακα). Καθώς οι δημιουργικές 

διαφημιστικές στρατηγικές με βάση την κατηγοριοποίηση της Simon, θεωρούνται οι πιο 

περιγραφικές και αντικειμενικές, έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως σε έρευνες σχετικές με τη 

μελέτη των δημιουργικών διαφημιστικών στρατηγικών διάφορων εταιριών, όπως για 

παράδειγμα στις μελέτες των Zandpour, Chang και Catalano (1992), Wei και Jiang 

(2005) και Jiang και Wei (2012) (με την κωδικοποίηση της μελέτης των Jiang και Wei 

(2012) να αποτελεί και τη βάση της μεθοδολογίας της παρούσας έρευνας (περισσότερες 

λεπτομέρειες στο 4ο Κεφάλαιο)).  
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Πίνακας 2.2 Κυριότερες δημιουργικές στρατηγικές (Jiang και Wei, 2012) 

Δημιουργικές διαφημιστικές 

στρατηγικές 
Επεξήγηση 

Πληροφορία (Information) Παρουσίαση λιτών δεδομένων, χωρίς εξήγηση ή επιχείρημα, δηλαδή απλώς ειδήσεις σχετικά με το υπό εξέταση προϊόν 

Επιχείρημα (Argument) 

Συσχέτιση λεπτομερών σε κάποιο βαθμό δεδομένων (λόγων) με την επιθυμητή αγορά 

 

Λογικό «παιχνίδι» με καθιερωμένες επιθυμίες κατά την παρουσίαση «δικαιολογιών» για την αγορά του υπό εξέταση 

προϊόντος 

Κίνητρο με ψυχολογικές επικλήσεις 

(Motivation with psychological appeals) 

Ρητή δήλωση του τρόπου με τον οποίο το προϊόν θα ωφελήσει τον καταναλωτή 

 

Χρήση συναισθημάτων και θελκτικών μέσων με σκοπό τη δημιουργία επιθυμιών, που δεν ήταν προηγουμένως άμεσα 

εμφανείς στον καταναλωτή 

 

Ερμηνεία δεδομένων σε ένα πλαίσιο «εξειδικευμένο ειδικά για τον κάθε καταναλωτή ατομικά» 

Επαναλαμβανόμενος ισχυρισμός (Repeated 

assertion) 

 

Επαναλαμβανόμενη χρήσης της «hard-sell» στρατηγικής σε ότι αφορά ένα βασικό κομμάτι πληροφοριών, που συχνά αποτελεί 

μια γενικότητα και που δεν υποστηρίζεται από πραγματικά αποδεικτικά στοιχεία 

 



 

28 
 

Εντολή (Command) 

«Μη-λογική» υπενθύμιση (μέσω είτε της χρήσης της «hard-sell» είτε της «soft-sell» στρατηγικής) για την απόκτηση της 

θετικής προδιάθεσης των επισκεπτών της σελίδας 

 

Ενδεχόμενη ενίσχυση της παραπάνω υπενθύμισης  μέσω της χρήσης μιας έγκριτης προσωπικότητας 

Εξοικείωση με τη μάρκα (Brand 

familiarization) 

Φιλική διάθεση και ομιλητική αίσθηση με λίγα ή καθόλου «δεδομένα πώλησης», και με την εισήγηση/ υπόδειξη της 

αφοσίωσης και της αξιοπιστίας του διαφημιζόμενου, που διατηρεί το εμπορικό σήμα στο προσκήνιο 

Συμβολική διαβεβαίωση (Symbolic 

assertion) 

Διακριτική παρουσίαση ενός και μόνο κομματιού πληροφοριών, σύνδεση του προϊόντος με ένα μέρος, γεγονός, πρόσωπο ή 

σύμβολο (με θετική χροιά) 

 

Συνήθως όχι ρητό στήσιμο πωλήσεων, ενώ το προϊόν σε γενικές γραμμές δε είναι προβεβλημένο 

Μίμηση (Imitation) 

Μαρτυρία από μια διασημότητα, από ένα συμμετέχοντα μέσω της χρήσης «κρυφής κάμερας» ή από άτομα άγνωστα, με τους 

οποίους οι επισκέπτες της σελίδας μπορούν εύκολα να ταυτιστούν (ή τους οποίους σέβονται εξαιτίας καθορισμένων 

χαρακτηριστικών) 

Υποχρέωση (Obligation) 
Δωρεάν προσφορά ενός δώρου ή πληροφορίας και ούτω καθεξής στην προσπάθεια ο επισκέπτης της σελίδας να αισθανθεί 

ευγνώμονας 

Έναρξη συνήθειας (Habit starting) 
Προσφορά δείγματος ή μειωμένης τιμής για την έναρξη της τακτικής χρήσης ή της δημιουργίας ρουτίνας 

Συνήθως προβάλλεται το προϊόν 
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2.3.2 Δημιουργικές διαφημιστικές εκτελέσεις 

 

Οι κυριότερες δημιουργικές διαφημιστικές εκτελέσεις αρχικά κατηγοριοποιηθήκαν με τη 

συγκεκριμένη μορφή από το Επιστημονικό Ινστιτούτο Μάρκετινγκ (Marketing Science 

Institute), ενώ από τότε έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως σε έρευνες σχετικές με τη μελέτη 

των δημιουργικών διαφημιστικών εκτελέσεων διάφορων εταιριών, όπως για παράδειγμα 

στις μελέτες των Schmalensee (1983), Weinberger και Spotts (1989) και Jiang και Wei 

(2012) (με την κωδικοποίηση της μελέτης των Jiang και Wei (2012) να αποτελεί και τη 

βάση της μεθοδολογίας της παρούσας έρευνας (περισσότερες λεπτομέρειες στο 4ο 

Κεφάλαιο)). Οι εκτελέσεις αυτές συνοψίζονται στον παρακάτω Πίνακα:  
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Πίνακας 2.3 Κωδικοποίηση δημιουργικών διαφημιστικών εκτελέσεων (Jiang και Wei, 2012) 

Δημιουργικές διαφημιστικές εκτελέσεις 

Μορφή 

(format) 

Προϊόν 

(product) 

Χρήση οπτικών μέσων 

(use of visuals) 

Χρήση χιούμορ 

(use of humor) 

Χρήση σεξουαλικής 

σαγήνευσης  

(use of sex appeals) 

Ιστορία (Story) 

Επίδειξη του προϊόντος 

(Demonstration of 

product) 

Ρεαλιστικά οπτικά μέσα (Realistic) Λογοπαίγνιο (Pun) Σχέση (Relationship) 

Κομμάτι της ζωής 

(Slice of Life) 

Προβολή του προϊόντος 

(Product display) 

Φαντασίας ή σουρεαλιστικά (Fantasy or 

surreal visuals) 
Αστείο (Joke) Έλξη (Attraction) 

Πρόβλημα / Λύση 

(Problem/ Solution) 

Σύγκριση προϊόντων 

(Product comparison) 
Φυσική ομορφιά τοπίου (Scenic beauty) Κωμικότητα (Ludicrous) 

Ατομικός καλλωπισμός 

(Personal beauty) 

Αναλογία (Analogy) 

Τίποτα (None) 

Γραφική απεικόνιση των σημείων (Graphic 

display of points) 
Σάτιρα (Satire) Γύμνια (Nudity) 

Άλλες μορφές (Others) 

Κινούμενα σχέδια (Cartoons or animation) Ειρωνεία (Irony) 
Καμιά σεξουαλική επίκληση 

(Not used) 
Καθόλου οπτικά μέσα (No Visuals) Καθόλου χιούμορ (Not used) 
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2.4 PHARMACEUTICAL MARKETING 

 

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υγείας του Κέμπριτζ (Cambridge Healthtech Institute) 

ανέφερε ότι τα τελευταία χρόνια, οι φαρμακευτικές εταιρείες παρουσίασαν τεράστια 

επιτυχία (με παρόμοια επιτυχία να μην έχει παρατηρηθεί ποτέ στο παρελθόν). Ωστόσο, το 

συγκεκριμένο Ινστιτούτο, ταυτόχρονα, ανέφερε ότι η ανάπτυξη αυτή και η κερδοφορία 

της φαρμακευτικής βιομηχανίας δεν θα μπορέσει να συνεχιστεί σε μια φαρμακευτική 

αγορά, που τροποποιείται με ιδιαίτερα γοργούς ρυθμούς τον 21ο αιώνα. Όπως μάλιστα 

τόνισε, οι ηγετικές φαρμακευτικές εταιρείες θα πρέπει να κατανοήσουν τις αλλαγές στην 

αγορά αυτή και να εντοπίσουν νέες στρατηγικές, προκειμένου να έχουν μια θετική 

δυναμική, που θα οδηγήσει σε ένα επιτυχημένο μέλλον και σε μια αποτελεσματική 

διαχείριση των μελλοντικών προκλήσεων (Cambridge Healthtech Institute, 2008). 

 

Με την ταχεία ανάπτυξη της διαδικτυακής κοινωνικής δικτύωσης, που εστιάζεται στην 

υγειονομική περίθαλψη, τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης υποβάλλονται σε 

τεράστια αύξηση πολυπλοκότητας (Griffiths et al., 2012).  

 

Για παράδειγμα, το 2010, ορισμένες έρευνες έδειχναν ότι α) το 60% των 

Βορειοαμερικανών χρησιμοποιούσαν το διαδίκτυο ως πρώτη πηγή πληροφοριών 

υγειονομικής περίθαλψης, ενώ επίσης β) χρησιμοποιούσαν το Facebook και το Twitter 

ως τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες για να βρουν στήριξη σε θέματα υγείας. Το ποσοστό 

αυτό, δείχνει τη μεγάλη διείσδυση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης στην υγεία (Greene 

και Kesselheim, 2010).  

 

Εν τω μεταξύ, η φαρμακευτική βιομηχανία έχει καθυστερήσει σημαντικά στην υιοθέτηση 

αυτού του είδους των μέσων (Green και Kesselheim, 2010). Όπως εξηγούν οι Masood et 

al. (2009), η φαρμακευτική αγορά έχει προσπαθήσει να κατανοήσει και να εφαρμόσει τις 

νέες μεθόδους επικοινωνίας σε συνδυασμό με την εξέλιξη της τεχνολογίας (όπως για 

παράδειγμα μπλογκ και κοινωνικά δίκτυα μεταξύ άλλων). Αυτές οι νέες μέθοδοι 

χρησιμοποιούνται ανεξάρτητα ή ως υποστήριξη στην παραδοσιακή αγορά. 
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Τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης αποτελούν ένα νέο τρόπο για τις φαρμακευτικές εταιρείες 

να αλληλεπιδράσουν τόσο με τους καταναλωτές όσο και τους γιατρούς (Webb, 2010). 

Ωστόσο, σύμφωνα με την Webb (2010), η μετάβαση στο διαδίκτυο από την απευθείας 

επικοινωνία με το γιατρό και οι διαδικτυακές εκστρατείες μάρκετινγκ δημιουργούν 

πολλά ρυθμιστικά και νομικά ζητήματα. 

 

Παρ’ όλα αυτά, η Webb (2010) αναφέρει ότι τα ρυθμιστικά θέματα είναι μόνο ένα μέρος 

των ανησυχιών των εταιρειών, που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Λόγω της εμβέλειας του 

διαδικτύου, οι εταιρείες πρέπει να διαχειριστούν προσεκτικά τις σχέσεις με τους 

ηλεκτρονικούς πελάτες τους, δεδομένου ότι αυτοί έχουν στη διάθεσή τους μια ευρεία 

πλατφόρμα, που τους δίνει μια μοναδική δύναμη επικοινωνίας: δεν είναι πλέον απλά 

δέκτες μηνυμάτων, αλλά είναι ενεργά συμμετέχοντες και ταυτόχρονα ενεργοί 

εκπέμψαντες μηνυμάτων. 

 

2.4.1 Εξέλιξη του pharmaceutical marketing 

 

Η φαρμακευτική βιομηχανία είναι διαφορετική από τα άλλα είδη της βιομηχανίας. Είναι 

μια βιομηχανία που βασίζεται στην επιστήμη και η οποία είναι ιδιαίτερα εποπτευόμενη 

σε σύγκριση με άλλους κλάδους. Επειδή τα φάρμακα έχουν τεράστιο αντίκτυπο στην 

ποιότητα ζωής των ανθρώπων, το παγκόσμιο σύστημα (που αποτελείται από ρυθμιστικές 

αρχές, παρόχους υγειονομικής περίθαλψης (γιατρούς ή φαρμακοποιούς μεταξύ άλλων) 

και πληρωτές (κυβέρνηση, ασφαλιστικές εταιρείες και ούτω καθεξής)) σχεδιάζεται και 

ενορχηστρώνεται έτσι ώστε να προστατευθεί η καλή διαβίωση των ασθενών σε ένα 

ανεκτό κόστος (Ding, Eliashberg και Stremersch, 2014). 

 

Σύμφωνα με τους Ding, Eliashberg και Stremersch (2014), η φαρμακευτική βιομηχανία 

έχει αυξηθεί με σταθερό ρυθμό (περίπου από 4% έως 7% ετησίως), ενώ αντιστοιχεί σε 

μια αγοραία αξία ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων. Ωστόσο, αντιμετωπίζει δύσκολες 

προκλήσεις στον τομέα της καινοτομίας και της εμπορίας. Όπως εξηγούν, μια εταιρεία με 

χαμηλή ικανότητα για καινοτομία θα έχει χαμηλό δυναμικό διαφοροποίησης, οδηγώντας 
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σε χαμηλότερα περιθώρια κέρδους, ενώ μια εταιρεία με αδύναμες δεξιότητες μάρκετινγκ 

δεν θα επωφεληθεί πλήρως από την αξία, που η καινοτομία μπορεί να φέρει και κατά 

συνέπεια θα έχει πιθανές απώλειες δισεκατομμυρίων δολαρίων (που απαιτούνται τόσο 

από τους μετόχους της όσο και για τη διαρκή καινοτομία). Κατά συνέπεια, οι εταιρείες 

που έχουν μια ισχυρή ικανότητα καινοτομίας και υψηλές δεξιότητες μάρκετινγκ θα είναι 

σε θέση να διαχειριστούν αποτελεσματικά προκλήσεις και να συνεχίσουν να 

δημιουργούν αξία για τους μετόχους τους. 

 

Ακόμη, όπως εξηγούν οι Ding, Eliashberg και Stremersch (2014), η κοινωνία βλέπει δύο 

αντικρουόμενα χαρακτηριστικά στα φάρμακα. Δεν τα βλέπει μόνο ως ένα κανονικό 

αγαθό, που ικανοποιεί τις ανάγκες κάποιων καταναλωτών, αλλά και ως κάτι που οι 

άνθρωποι θεωρούν βασική ανάγκη. Έτσι, θεωρεί ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες πρέπει 

να γνωρίζουν αυτά τα δύο χαρακτηριστικά, κατά τη διάρκεια της επένδυσης στις 

καινοτομίες τους. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.2, το καθήκον αυτό απαιτεί μια 

προσεκτική διαχείριση όχι μόνο των σχέσεων μεταξύ της εταιρείας με τους τρεις 

βασικούς εμπλεκόμενους φορείς (ασθενή, πάροχο υγειονομικής περίθαλψης και 

πληρωτή) αλλά και της σχέσης μεταξύ αυτών των ενδιαφερόμενων μερών (με τα πάντα 

να υπόκεινται σε αυστηρές ρυθμιστικές πιέσεις από ρυθμιστικούς φορείς). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2.2 Παράγοντες στη φαρμακευτική αγορά και οι σχέσεις αυτών (

 

Επίσης, η Busfield (2010) παρέχει, μέσω του Πίνακα 2.2, τη δική της άποψη για τους 

βασικούς παράγοντες στη φαρμακευτική αγορά (και τα 

 

Παράγοντες στη φαρμακευτική αγορά και οι σχέσεις αυτών (Ding, Eliashberg

2014) 

Επίσης, η Busfield (2010) παρέχει, μέσω του Πίνακα 2.2, τη δική της άποψη για τους 

βασικούς παράγοντες στη φαρμακευτική αγορά (και τα χαρακτηριστικά αυτών):
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Eliashberg και Stremersch, 

Επίσης, η Busfield (2010) παρέχει, μέσω του Πίνακα 2.2, τη δική της άποψη για τους 

χαρακτηριστικά αυτών): 
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Πίνακας 2.2 Βασικοί παράγοντες και επιρροές στη χρήση του φαρμάκου (Busfield, 2010) 

Παράγοντας Ρόλος Ατομικές επεκτατικές ιδέες και δράσεις Εξωτερικές πιέσεις* 

Φαρμακευτική 

βιομηχανία 

Προγραμματιστές, παραγωγοί, 

προωθητές και πωλητές 

Επιθυμούν να αυξήσουν τους μηχανισμούς κερδοφορίας τους: 

α) Μάρκετινγκ/ προώθησης σε ιατρούς και στο κοινό 

β) Έλεγχος της επιστήμης 

γ) Εμπορία νόσων 

α) Έλεγχος του κόστους μέσω των κυβερνήσεων και 

των ασφαλιστικών εταιρειών (x) 

β) Αδειοδότηση φαρμάκων και  κανονισμοί 

ασφαλείας (x) 

Γιατροί 

Συνταγογράφοι, ελεγκτές εισόδου του 

φαρμάκου στην αγορά και μερικές 

φορές ερευνητές 

α) Παρεμβατισμός 

β) Ανισότητες στην αξιολόγηση του κινδύνου 

γ) Περιορισμένη γνώση 

δ) Ιατρικοποίηση 

α) Προώθηση των φαρμάκων από τη βιομηχανία (++)  

β) Απαιτήσεις των ασθενών (+) 

γ) Μεγαλύτερη συνείδηση του κινδύνου (+) 

δ) Έλεγχος του κόστους μέσω των κυβερνήσεων  και 

των ασφαλιστικών εταιρειών (xx) 

Κοινό Υποψήφιοι χρήστες 

α) Επιθυμία να γίνουν καλύτερα 

β) Πίστη στην αξία των φαρμάκων 

γ) Ενεργοί καταναλωτές/ εμπειρογνώμονες ασθενείς 

α) Προώθηση των φαρμάκων από τη βιομηχανία (++) 

β) Ανάπτυξη κουλτούρας προσανατολισμένης στον 

καταναλωτή (+) 

γ) κυβέρνηση με έμφαση στην επιλογή και στους 

εμπειρογνώμονες ασθενείς 
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Κυβερνήσεις και 

ασφαλιστικές 

εταιρίες 

Θέτουν το πλαίσιο της υγειονομικής 

περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων 

της πρόσβασης σε φάρμακα, των 

χρηματοδοτών της υγειονομικής 

περίθαλψης 

Έχουν αρμοδιότητες στον τομέα της 

ασφάλειας 

α) Βελτίωση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη 

β) Στήριξη επιλογών 

γ) Αναγνώρισης της αξίας της βιομηχανίας για την οικονομία 

α) Προώθηση των φαρμάκων από τη βιομηχανία (++) 

β) Αύξηση του κόστους της παροχής υγειονομικής 

περίθαλψης (xx) 

*++: Ισχυρή επεκτατική πίεση 

  +: Ασθενέστερη επεκτατική πίεση 

  xx: Ισχυρό εμπόδιο για επέκταση 

  x: Ασθενέστερο εμπόδιο για επέκταση 
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Με βάση τους Rollins και Perri (2013), το φαρμακευτικό μάρκετινγκ αλλάζει ραγδαία 

από τη δεκαετία του 1990. Μάλιστα, οι δύο συγγραφείς βεβαιώνουν πως πριν τη 

συγκεκριμένη δεκαετία τα φαρμακευτικά προϊόντα εστιάζονταν στους επαγγελματίες του 

τομέα υγειονομικής περίθαλψης. Εξηγούν, επίσης, ότι το φαρμακευτικό μάρκετινγκ είχε 

το μοντέλο των άμεσων πωλήσεων στους συνταγογραφούντες (γιατρούς και άλλους), το 

οποίο σχετιζόταν με την υψηλή επένδυση στην προώθηση του προϊόντος.  

 

Στη σύγχρονη εποχή, διαφορετικά ενδιαφερόμενα μέρη εμπλέκονται στην πρακτική του 

μάρκετινγκ και των πωλήσεων. Οι πληρωτές και οι φαρμακοποιοί είναι μέρος του 

δικτύου διανομής και μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην απόφαση της διανομής 

του προϊόντος στον πελάτη. Οι υπεύθυνοι πωλήσεων των φαρμακευτικών εταιριών δεν 

έχουν το ίδιο εύκολη πρόσβαση στους γιατρούς, ενώ τα προωθητικά τους εργαλεία είναι 

πιο εποπτευόμενα. Με σκοπό την αλλαγή της παραπάνω νέας τάσης, οι φαρμακευτικές 

εταιρίες άρχισαν να ερευνούν τη δύναμη του διαδικτύου μέσα από ιστοσελίδες και 

κινητές τεχνολογίες, που επιτρέπουν τη διάδοση πληροφοριών στους γιατρούς (Rollins 

και Perri, 2013).  

 

Η φαρμακευτική βιομηχανία έχει μείνει πολύ πίσω σε σύγκριση με άλλες παραδοσιακές 

βιομηχανίες που χρησιμοποιούν το μάρκετινγκ, που στοχεύει απευθείας στους 

καταναλωτές. Είναι ξεκάθαρο ότι η φαρμακευτική βιομηχανία πρέπει να αλλάξει το 

μοντέλο του μάρκετινγκ της από την προσέγγιση του push marketing (του μάρκετινγκ 

δηλαδή κατά το οποίο ένα προϊόν περνά από τον έμπορο, στο μεσάζοντα, στο λιανικό 

έμπορο και τέλος στον καταναλωτή) στην προσέγγιση του pull marketing (του 

μάρκετινγκ δηλαδή που εστιάζεται και χρησιμοποιεί διάφορα μέσα ενημέρωσης για να 

φτάσει το μήνυμα του προϊόντος στον καταναλωτή) (Rollins και Perri, 2013).  

 

Σήμερα, τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης παίζουν κρίσιμο ρόλο, καθώς όχι μόνο 

επιτρέπουν την μεταστροφή από ένα κείμενο μονής κατεύθυνσης (από την φαρμακευτική 

εταιρία στον καταναλωτή) σε διάλογο (ανάμεσα στον καταναλωτή και την φαρμακευτική 

εταιρία), αλλά και μεταβιβάζουν τη δύναμη από την φαρμακευτική εταιρία στον 

καταναλωτή. Με τον τρόπο αυτό, ο καταναλωτής γίνεται ενεργός συμμέτοχος στην 



 

38 
 

επιλογή της θεραπείας του και ενσωματώνεται στο περιβάλλον του φαρμακευτικού 

μάρκετινγκ (Rollins και Perri, 2013).  

 

2.4.2 Διαφορετικά μοντέλα του pharmaceutical marketing 

 

Με βάση τους Ding, Eliashberg και Stremersch (2014), η πρακτική του φαρμακευτικού 

μάρκετινγκ μεταλλάσσεται. Η κυριότερη προσέγγιση κατά τη δεκαετία του 1990 και στις 

αρχές του 2000 ήταν η αύξηση της δύναμης των πωλήσεων, που επέτρεψε την 

εντατικοποίηση της διάχυσης της επιστημονικής πληροφορίας. Ωστόσο, οι επενδύσεις 

στην συγκεκριμένη προσέγγιση έχουν σταδιακά μειωθεί και στη σημερινή εποχή οι 

φαρμακευτικές εταιρίες εγκαταλείπουν τη συγκεκριμένη προσέγγιση, υιοθετώντας πιο 

περίπλοκες επικοινωνιακές στρατηγικές.  

 

Στην Εικόνα 2.1, δίνεται μια επεξήγηση/ σύνοψη της νέας αυτής στρατηγικής, που 

αποτελείται από περισσότερα επικοινωνιακά κανάλια, τα οποία επικοινωνούν και με 

άλλα ενδιαφερόμενα μέρη (για παράδειγμα, ασθενείς, πληρωτές και επαγγελματίες του 

τομέα υγειονομικής περίθαλψης), προσπερνώντας σχεδόν το μοναδικό κανάλι της 

επικοινωνίας με τους γιατρούς. Η διάδοση των επικοινωνιακών καναλιών και οι 

υποψήφιοι αποδέκτες των μηνυμάτων γίνονται αντιληπτά ως μια βασική τάση στο 

φαρμακευτικό μάρκετινγκ (Ding, Eliashberg και Stremersch, 2014).  
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Εικόνα 2.1 Κατηγορίες δαπανών μάρκετινγκ (Ding, Eliashberg και Stremersch, 2014) 

Εξειδίκευση 
σε νοσοκόμες  
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2.4.2.1 Μάρκετινγκ προσανατολισμένο στο γιατρό  

 

Οι δαπάνες του φαρμακευτικού μάρκετινγκ διατίθενται σε μεγάλο βαθμό στην 

επικοινωνία με τους γιατρούς (Ding, Eliashberg και Stremersch, 2014; Manchanda και 

Honka, 2005; Nelsin, 2001). Με βάση τους Ding, Eliashberg και Stremersch (2014) στο 

συγκεκριμένο είδος επικοινωνίας, οι φαρμακευτικές εταιρίες χρησιμοποιούν την 

προσωπική πώληση μέσω της εξειδίκευσης, που απευθύνεται στους γιατρούς (γενικοί και 

εξειδικευμένοι γιατροί και γιατροί νοσοκομείου).  

 

Το μοντέλο αυτό, που εξαρτάται από κανονισμούς, περιλαμβάνει α) την προσωπική 

πώληση μέσω συζήτησης για έναν περιορισμένο αριθμό προϊόντων, β) την παράδοση 

μερικών δώρων και ιατρικών δειγμάτων, γ) την πληρωμή γευμάτων, δ) συνέδρια και 

σεμινάρια, ε) τη χρηματοδότηση ιατρικής εκπαίδευσης και επιστημονικών project και στ) 

τη διαφήμιση σε επαγγελματικά περιοδικά (Ding, Eliashberg και Stremersch, 2014; 

Rollins και Perri, 2014).    

 

Μέθοδοι, όπως η ιατρική εκπαίδευση, αναπτύχθηκαν για να ενισχύσουν τη σχέση με τους 

γιατρούς. Σε ορισμένες, επίσης, περιπτώσεις συγκεκριμένοι γιατροί ενδέχεται να τους 

προσφέρονται οικονομική στήριξη από τις φαρμακευτικές εταιρίες με σκοπό να 

αναφέρουν τις παρατηρήσεις τους σε μελέτες κλινικών δοκιμών ασθενών, σχετιζόμενων 

με το προωθούμενο φάρμακο. Τέλος, άλλα κανάλια, όπως η άμεση αλληλογραφία, 

επιτρέπουν στις εταιρίες να αποστείλουν πληροφορίες θεραπειών και φαρμάκων στους 

γιατρούς (Ding, Eliashberg και Stremersch, 2014). 

 

Το παραπάνω παραδοσιακό μοντέλο είναι σε πτώση λόγω της ανόδου του διαδικτύου και 

άλλων ψηφιακών μέσων. Μάλιστα, το 95% των γιατρών Ευρωπαϊκών χωρών, που 

συμμετείχαν σε μια έρευνα σχετικά με το διαδίκτυο, ανέφεραν ότι το διαδίκτυο είναι 

χρήσιμο για την επαγγελματική τους πρακτική και για το λόγο αυτό φαίνεται πως οι 

φαρμακευτικές εταιρίες προσανατολίζονται προς την ανάπτυξη ηλεκτρονικών 

στρατηγικών (Ding, Eliashberg και Stremersch, 2014). 
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Με βάση τους Masood et al. (2009), η διαδικτυακή εξειδίκευση στους γιατρούς προέκυψε 

με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, που επέτρεψε στους εμπόρους να προωθούν τα 

προϊόντα τους μέσω ενός νέου καναλιού. Είναι ξεκάθαρο ότι ένας αυξανόμενος αριθμός 

γιατρών δικτυώνονται διαδικτυακά και για το λόγο αυτό οι φαρμακευτικές εταιρίες 

βλέπουν τη διάχυση πληροφοριών μέσω διαδικτυακών πλατφορμών ως προτεραιότητα 

(Ding, Eliashberg και Stremersch, 2014).  

 

2.4.2.2 Μάρκετινγκ προσανατολισμένο στον πελάτη/ καταναλωτή 

 

Υπάρχει ένα τμήμα του φαρμακευτικού μάρκετινγκ που προσανατολίζεται στους 

πελάτες/ καταναλωτές,. Ωστόσο, αυτή η άμεση προσέγγιση είναι αποδεκτή μόνο σε μια 

μικρή ομάδα κρατών, όπως η Νέα Ζηλανδία και οι ΗΠΑ. Όμως, και στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, οι φαρμακευτικές εταιρίες μπορούν να διαφημίζουν άμεσα στους καταναλωτές 

όταν το διαφημιζόμενο προϊόν είναι φάρμακο που πωλείται ελεύθερα (Buckley, 2004). 

 

Οι Ding, Eliashberg και Stremersch (2014) επισημαίνουν ότι η άμεση προς τον 

καταναλωτή διαφήμιση χρησιμοποιεί τόσο τα παραδοσιακά (όπως για παράδειγμα, ο 

τύπος, το ράδιο και η τηλεόραση) όσο και τα ψηφιακά μέσα. Όταν το συγκεκριμένο είδος 

διαφήμισης δεν επιτρέπεται σε μια χώρα, οι εταιρίες χρησιμοποιούν στρατηγικές, όπως 

καμπάνιες δημοσίων σχέσεων σχετιζόμενες με ασθένειες και θεραπείες, με σκοπό να 

επηρεάσουν τους ασθενείς/ καταναλωτές. Ωστόσο, συνήθως, στις συγκεκριμένες 

καμπάνιες  το όνομα του εμπορικού σήματος του φαρμάκου δεν προωθείται.  

 

2.4.2.3 Μάρκετινγκ προσανατολισμένο σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη 

 

Οι γιατροί και οι ασθενείς/ καταναλωτές δεν είναι τα μόνα ενδιαφερόμενα μέρη, στα 

οποία εστιάζουν οι φαρμακευτικές εταιρίες. Με στόχο την προσέλκυση των μερών 

αυτών, οι φαρμακευτικές εταιρίες έχουν αναπτύξει επικοινωνιακές στρατηγικές, που 

περιλαμβάνουν την εξειδίκευση στους φαρμακοποιούς, τις νοσοκόμες και τους πάροχους 

ιατρικής περίθαλψης. Η επιρροή των συγκεκριμένων γίνεται με βάση τον τύπο των 

φαρμάκων και τη δομή της υγειονομικής περίθαλψης. Οι φαρμακευτικές εταιρίες 
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διαθέτουν, επίσης, μέρος των δαπανών τους σε εταιρικές δημόσιες σχέσεις (Ding, 

Eliashberg και Stremersch, 2014).  

 

2.4.3 Κοινωνικά μέσα δικτύωσης, Facebook και pharmaceutical marketing  

 

Σύμφωνα με τους Griffiths et al., (2012), τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης επιτρέπουν την 

ανταλλαγή των πληροφοριών, που σχετίζονται με συμπτώματα, πιθανές διαγνώσεις και 

θεραπείες, εμπειρίες από παρενέργειες, ιατρικές αποδείξεις, καθώς και απόψεις ασθενών 

για την εμπειρία τους από πάροχους ιατρικής περίθαλψης. Στο σύστημα υγειονομικής 

περίθαλψης, άλλωστε, υπάρχουν δύο πλευρές: η πλευρά των ασθενών και η πλευρά των 

παρόχων ιατρικής περίθαλψης, που επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω κοινών 

πλατφορμών. 

 

Στην πλευρά των παρόχων εντάσσονται οι εταιρίες ιατρικής τεχνολογίας, οι 

φαρμακευτικές εταιρίες, οι επαγγελματίες υγείας, οι μάνατζερ και οι επαγγελματικές 

ομάδες που ελέγχουν τα δεδομένα των ασθενών, μέσω των οποίων μπορεί να επηρεαστεί 

η δομή των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης. Από την άλλη, στην πλευρά των 

ασθενών βρίσκεται η ζήτηση, όπου κάθε ασθενής αποκτά πληροφορίες από τους 

παρόχους και μπορεί να βρει υποστήριξη και συμβουλές από τον κοινωνικό του κύκλο 

(Griffiths et al., 2012).    

 

Για να επιτευχθεί σύνδεση ανάμεσα στις δύο πλευρές, πρέπει να υπάρχουν πλατφόρμες, 

όπως ραντεβού ασθενή-γιατρού και νοσοκομειακές υπηρεσίες υγείας και άλλα είδη 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των παρόχων υγείας και των ασθενών. Τα κοινωνικά μέσα 

δικτύωσης μπορούν να αποτελέσουν μια επιπλέον μορφή αλληλεπίδρασης μεταξύ των 

δύο πλευρών (Griffiths et al., 2012). 

 

Σύμφωνα με τους Ding, Eliashberg και Stremersch (2014), η άνοδος των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών μέσω των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης έχουν αλλάξει τη φαρμακευτική 

και ιατρική βιομηχανία, ενισχύοντας τη δύναμη των ασθενών και των παρόχων 

υγειονομικής περίθαλψης. Το ενδυναμωμένο αυτό κοινό αναπτύσσει σχέσεις με την 
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φαρμακευτική βιομηχανία μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης, εφόσον βέβαια οι 

φαρμακευτικές εταιρίες φαίνονται έμπιστες και ως ικανές να προσφέρουν κάτι θετικό.  

 

Οι Rollins και Perri (2013), εξηγούν ότι για να επιτύχει το μάρκετινγκ των φαρμακευτικών 

εταιριών μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης, θα πρέπει οι πωλητές τους να 

κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο θα ακούσουν τις πελατειακές φωνές και θα 

πλησιάσουν/ προσεγγίσουν τους πελάτες.  Θα πρέπει να δημιουργήσουν βελτιστοποιημένα 

μηνύματα και για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις και ταυτόχρονα να μπορέσουν να 

προσαρμοστούν στα ρυθμιστικά και τεχνολογικά περιβάλλοντα των συγκεκριμένων μέσων.  

 

Οι φαρμακευτικές εταιρίες μπορούν να συγκεντρώσουν δεδομένα μέσω των κοινωνικών 

μέσων δικτύωσης, που είναι σημαντικά για την παρακολούθηση του εμπορικού τους 

σήματος, ενώ μπορούν παράλληλα να αποκτήσουν σημαντικές πληροφορίες για τους 

καταναλωτές. Αυτές οι πληροφορίες θα επιτρέψουν στις φαρμακευτικές εταιρίες να 

αναπτύξουν καινοτόμες στρατηγικές μάρκετινγκ και υπηρεσιών, οι οποίες και θα μπορούσαν 

να αυξήσουν την αναγνωρισιμότητα της μάρκας, την αφοσίωση των πελατών, την ευπείθεια 

των ασθενών, αλλά και την άμεση απάντηση στη ζήτηση ασθενών και γιατρών για φάρμακα 

και πληροφορίες (Liu και Fraser, 2012).  

 

Ωστόσο, πολλές φαρμακευτικές εταιρίες αγνοούν τα παραπάνω πλεονεκτήματα λόγω ηθικών 

και νομικών ζητημάτων, που σχετίζονται με τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης και τη 

φαρμακευτική βιομηχανία στο σύνολό της (Rollins και Perri, 2013). Επιπλέον, η παγκόσμια 

εμβέλεια των κοινωνικών μέσων δικτύωσης δημιουργεί προβλήματα στις φαρμακευτικές 

εταιρίες λόγω νομοθετικών ασυμφωνιών μεταξύ περιοχών και χωρών (Ding, Eliashberg και 

Stremersch, 2014). Ενώ όμως τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης δημιουργούν, όπως 

προειπώθηκε, πολλές δυσκολίες, οι φαρμακευτικές εταιρίες εξακολουθούν να τα υιοθετούν 

(Ding, Eliashberg και Stremersch, 2014).  

 

Για παράδειγμα, η φαρμακευτική εταιρία, Pfizer, ανέπτυξε μια συμφωνία με το 

κοινωνικό δίκτυο γιατρών Sermo, ώστε να επιτρέπεται στους γιατρούς πρόσβαση στα 

κλινικά δεδομένα της Pfizer και από την άλλη να μπορεί η Pfizer να αλληλεπιδρά άμεσα 

με τους γιατρούς του συγκεκριμένου δικτύου. Η διαμόρφωση αυτού του είδους της 
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σχέσης μπορεί να επιτρέψει στη συγκεκριμένη, καθώς και σε άλλες φαρμακευτικές 

εταιρίες να αλλάξουν τις συνήθεις συνταγογραφήσεις των γιατρών-μελών του Sermo 

(Alkhateeb et al., 2008).  

 

Ακόμη, η Baxa Corporation, όχι μόνο διαθέτει επίσημη εταιρική Facebook σελίδα, αλλά και 

επίσημη εταιρική ομάδα στο LinkedIn (Ding, Eliashberg και Stremersch, 2014).  Από την 

άλλη, η εταιρία Johnson & Johnson Company αγόρασε μια διαδικτυακή κοινότητα με την 

ονομασία “Children with Diabetes”, ενώ παρέχει βοήθεια σε Facebook σελίδες, όπως οι 

ADHD-MOM, Johnson’s Baby και Neutrogena. Έχει, επίσης, ενεργό λογαριασμό στο 

Twitter με περισσότερους από έξι εκατομμύρια ακόλουθους και κανάλι YouTube (Ding, 

Eliashberg και Stremersch, 2014).   

 

Η Genentech Inc. έχει, επίσης, συνάψει 5-ετή συνεργασία με την πλατφόρμα PatientsLikeMe, 

για να έχει πρόσβαση στις εμπειρίες ασθενών για διάφορα ιατρικά προβλήματα (Adams, 

2014). Τέλος, άλλες εταιρίες, όπως οι GlaxoSmithKline και Sanofi-Aventis ξεκίνησαν την 

παρουσία τους στο Facebook ήδη από το 2011 (Meyers, 2012).  

 

Μάλιστα, για παράδειγμα, η Facebook σελίδα της Pfizer είχε 21.832 likes το 2011 (Meyers, 

2012), τα οποία αυξήθηκαν στα 29.890 το 2017 (Pfizer Pharmaceutical, 2017). Στη 

συγκεκριμένη σελίδα, η εταιρία εστιάζει σε ιατρικά άρθρα, ποστ σχετικών με την ιατρική και 

γενικότερα την επιστήμη, εταιρικές πληροφορίες και στην εταιρική της κοινωνική ευθύνη 

(Meyers, 2012).  

 

Όμοια, η Facebook σελίδα της Novartis είχε 5.076 likes το 2011 (Meyers, 2012), τα οποία 

αυξηθήκαν στα 162.041 το 2017 (Novartis, 2017). Στη συγκεκριμένη σελίδα, η εταιρία 

εστιάζει κυρίως σε ποστ, που αφορούσαν την ίδια την εταιρία (Meyers, 2012).  

 

Το 2014, είχαν ήδη επίσημη Facebook εταιρική σελίδα οι 20 μεγαλύτερες φαρμακευτικές 

εταιρίες βάσει κερδών στο κόσμο: Pfizer, Novartis, Merck & Co., Sanofi, 

GlaxoSmithKline, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Eli Lilly & Co., Abbott 

Laboratories, Bristol-Myers Squibb, Teva, Takeda Pharma, Bayer Schering, Boehringer-
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Ingelheim, Astellas, Dalichi-Sankyo, Eisai, Otsuka Pharmaceutical, Gilead Sciences και 

Mylan (Ding, Eliashberg και Stremersch, 2014).  

 

Τέλος, βάσει της έρευνας του Ινστιτούτου PwC Health Research, που έγινε το 2012 και 

όπου μελετήθηκε η αλληλεπίδραση ανάμεσα σε καταναλωτές και φαρμακευτικές εταιρίες 

μέσω των εταιρικών τους Facebook σελίδων, διαπιστώθηκε ότι ένα 5% των καταναλωτών 

έκανε ερωτήσεις, ένα 48% παρείχε ανατροφοδότηση και ένα 47% μοιραζόταν πληροφορίες 

και ανέπτυσσε διάλογο στην εκάστοτε σελίδα. Από την άλλη, οι φαρμακευτικές εταιρίες σε 

ποσοστό 35% παρείχαν πληροφορίες μέσω της σελίδας τους, σε ποσοστό 8% ανέπτυσσαν 

προωθητικές δραστηριότητες και σε ποσοστό 57% μοιραζόταν πληροφορίες και ανέπτυσσαν 

διάλογο στην εκάστοτε σελίδα (PwC Health Research Institute, 2012).  

 

2.5 PESTICIDES MARKETING 

 

2.5.1 Εξέλιξη παγκόσμιας παραγωγής και κατανάλωσης φυτοφαρμάκων  

 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η παραγωγή και κατανάλωση φυτοφαρμάκων έχει αυξηθεί με 

γοργό ρυθμό. Η χρήση φυτοφαρμάκων αυξήθηκε ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της 

λεγόμενης «Πράσινης Επανάστασης» και από τη δεκαετία του 1960 και μετά (Adeel, 

2003).  

 

Σημειώνεται ότι η Πράσινη επανάσταση αναφέρεται στον νεοτερισμό των αγροτικών 

πρακτικών, που ξεκίνησε τη δεκαετία του 1940 στο Μεξικό. Λόγω της επιτυχίας που 

διαπιστώθηκε στη χώρα στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, οι τεχνολογίες της 

Πράσινης Επανάστασης διαδόθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο, αυξάνοντας σημαντικά την 

ποσότητα παραγωγής αγροτικών προϊόντων ανά αγροτική έκταση. Πιο συγκεκριμένα, οι 

πρακτικές της Πράσινης Επανάστασης περιελάμβαναν την χρήση φυτοφαρμάκων και πιο 

αποδοτικών μηχανημάτων, την εκτεταμένη άρδευση και την πιο αποτελεσματική 

διαχείριση παράσιτων (Briney, 2017). Το αποτέλεσμα ήταν ο τριπλασιασμός της 

παραγωγής αγροτικών προϊόντων από την ίδια έκταση γης, που για να διατηρηθεί, όπως 
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ήδη ειπώθηκε, οδήγησε στην συνολική παγκόσμια αύξηση παραγωγής και κατανάλωσης 

φυτοφαρμάκων (Adeel, 2003).    

 

Μάλιστα, σε παγκόσμιο επίπεδο οι συνολικές δαπάνες για φυτοφάρμακα αυξήθηκε κατά 

61% την περίοδο 1999-2009, δηλαδή από 1,1 σε 1,9 δισεκατομμύρια δολάρια. Η 

παγκόσμια αξία της αγοράς φυτοφαρμάκων, που κυμαινόταν το 2011 περίπου στα 44 

δισεκατομμύρια δολάρια (Massey και Jacobs, 2011), έφτασε μόλις σε τέσσερα χρόνια, 

δηλαδή το 2015 στα 58,46 δισεκατομμύρια δολάρια (Business Wire, 2016), ενώ 

προβλέπεται ότι το 2019 θα φτάσει 81,13 δισεκατομμύρια δολάρια (Ag Professional, 

2015).       

 

Σύμφωνα, με την Εταιρική Βάση Δεδομένων του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας 

(Food and Agriculture Organization Corporate Statistical Database, (FAOSTAT)), η 

παγκόσμια παραγωγή φυτοφαρμάκων παρουσίασε μια απότομη αυξητική τάση από το 

1940 μέχρι σήμερα (Εικόνα 2.2) (FAOSTAT, 2016). Για παράδειγμα, η συνολική 

παραγωγή των φυτοφαρμάκων αυξήθηκε από 1 εκατομμύριο το 1965 σε περίπου 2 

εκατομμύρια τόνους το 2000 (Carvalho, 2006; Pimentel, 2009).   

 

 

Εικόνα 2.2 Παγκόσμια αύξηση της παραγωγής φυτοφαρμάκων από το 1940 στο 2015 (FAOSTAT, 2016) 
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Στα μέσα της δεκαετίας του 1990, οι αναπτυσσόμενες χώρες κατανάλωναν το 25% όλων 

των φυτοφαρμάκων με το 13% να καταναλώνεται στην Ασία, το 8% στη Λατινική 

Αμερική και το 4% στην Αφρική. Το υπόλοιπο 75% των φυτοφαρμάκων καταναλωνόταν 

από το σύνολο του ανεπτυγμένου κόσμου (Schaerers, 1996; Brodesser et al., 2006; Aktar 

et al., 2009).  

 

Σημειώνεται ότι ενώ τα φυτοφάρμακα σε παγκόσμιο επίπεδο χρησιμοποιούνται για την 

προστασία καλλιεργειών φρούτων και λαχανικών, στις ανεπτυγμένες χώρες 

χρησιμοποιούνται κυρίως για την προστασία του αραβόσιτου (PΑΝ-Germany, 2012; 

PAN EU, 2012; Pimentel, 2009).  

 

Τέλος, τονίζεται ότι οι εταιρίες BASF, Bayer και Syngenta, ελέγχουν συγκεντρωτικά 

περίπου το 50% της παγκόσμιας αγοράς φυτοφαρμάκων (PAN-Germany, 2011; PAN-

Germany, 2012). 

 

2.5.2 Pesticides marketing   

 

Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι οι πληροφορίες που υπάρχουν για το μάρκετινγκ των 

φυτοφαρμάκων είναι περιορισμένες (τουλάχιστον αυτές που κατέστη δυνατό να 

ανακτηθούν στα πλαίσια της παρούσας έρευνας). Ίσως αυτό να συμβαίνει γιατί οι 

δραστηριότητες του μάρκετινγκ φυτοφαρμάκων στο παγκόσμιο σύστημα διαφέρει από 

χώρα σε χώρα ανάλογα με πολιτικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και 

τεχνολογικούς παράγοντες (El Magboul, 2004). Αυτές, ωστόσο, που υπάρχουν 

παρατίθενται παρακάτω. 

 

Το μάρκετινγκ των φυτοφαρμάκων είναι ένα σύστημα αλληλεπιδρώντων 

δραστηριοτήτων διαφορετικών μεσαζόντων, οι οποίοι και είναι υπεύθυνοι για τη 

μεταφορά των φυτοφαρμάκων από το σημείο παραγωγής τους, στην τοπική αγορά, στον 

τοπικό έμπορο και τελικά στον αγοραστή. Έτσι, το δίκτυο διανομής των φυτοφαρμάκων 

βρίσκεται στον πυρήνα του συγκεκριμένου συστήματος μάρκετινγκ. Η μονάδα μιας 

εταιρίας φυτοφαρμάκων, που είναι υπεύθυνη για το μάρκετινγκ της εταιρίας, έχει, κατά 
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συνέπεια, μεγάλη ευθύνη για την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των φυτοφαρμάκων 

στον αγρότη στο σωστό σημείο, τη σωστή στιγμή όσο και στη κατάλληλη τιμή (Singh, 

2012).  

 

Μάλιστα, καθώς το σύστημα διανομής περιλαμβάνει μια σειρά από κανάλια και 

διαχειριστές μάρκετινγκ, που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, η επιλογή του σωστού 

συστήματος διανομής είναι στρατηγικής σημασίας για την αποτελεσματική απόδοση του 

συστήματος μάρκετινγκ φυτοφαρμάκων. Άλλωστε, το σύστημα διανομής επηρεάζει την 

τελική τιμή του φυτοφαρμάκου, το περιθώριο κέρδους και την πιθανότητα εκπτώσεων 

μεταξύ άλλων (Singh, 2012).  

 

Το σημείο λιανική πώλησης, που αποτελεί το τελευταίο μέρος του συστήματος διανομής 

είναι, άλλωστε, ο σημαντικότερος σύνδεσμος μεταξύ της εταιρίας φυτοφαρμάκων και 

του αγοραστή. Ο αγρότης λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη τη γνώμη του λιανικού πωλητή/ 

εμπόρου, με τον οποίο έχει συνήθως στενή σχέση και του οποίου τη γνώση 

συμβουλεύεται αναφορικά με την ποιότητα του εκάστοτε φυτοφάρμακου. Άλλωστε, η 

διαθεσιμότητα πίστωσης, η διαφήμιση και η ανταγωνιστική τιμή των φυτοφαρμάκων, 

που παρέχονται από τον λιανικό έμπορο, συμβάλει γενικότερα σημαντικά στην τελική 

επιλογή του αγρότη (Shivakumar, 1994).  

 

Έτσι, και καθώς η γνώμη των αγροτών επηρεάζεται από τοπικούς λιανικούς εμπόρους, το 

μάρκετινγκ των εταιριών φυτοφαρμάκων στοχεύει κυρίως σε αυτούς και στην 

εξειδικευμένη ενημέρωσή τους για τα πλεονεκτήματα των προϊόντων τους (Khooharo, 

Memon και Mallah, 2008).   

   

Άλλους τρόπους μάρκετινγκ φυτοφαρμάκων συνιστούν οι εξής διαφημιστικές καμπάνιες 

(Singh, 2012; Bhattacharyya και Paliwal, 1998):  

 Διαφήμιση μέσω επίδειξης του φυτοφάρμακου στο αγρόκτημα του αγρότη 
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 Αφισοκολλήσεις, πανό, διαφημιστικοί πίνακες και διαφημίσεις σε στάσεις 

λεωφορείων 

 

 Διαφημίσεις σε τοπικά κανάλια, εφημερίδες, ραδιοφωνικούς σταθμούς και σινεμά 

 

 Διαφημίσεις μέσω αποστολής ή απευθείας τοπικής διανομής ενημερωτικών 

φυλλαδίων 

 

 Τοπικές συναντήσεις με εμπορικούς εκπροσώπους 

 

 Τοπικές παρουσιάσεις μέσω διαφανειών και μικρού μήκους ταινιών για την 

ενημέρωση των αγροτών για το εκάστοτε φυτοφάρμακο  

 

 Συμμετοχή σε εκθέσεις φυτοφαρμάκων.  

 

2.5.3 Κοινωνικά μέσα δικτύωσης, Facebook και pesticides marketing   

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, όπως προηγουμένως, δεν κατέστη δυνατό να ανακτηθεί μια 

συγκεκριμένη πηγή (τουλάχιστον στα πλαίσια της παρούσας έρευνας), που να παρέχει 

ακριβείς πληροφορίες για την παρουσία των εταιριών φυτοφαρμάκων στα κοινωνικά 

μέσα δικτύωσης ή στο Facebook. Έτσι, και καθώς η έρευνα εστιάζεται ειδικά στο 

Facebook, πραγματοποιήθηκε ξεχωριστή αναζήτηση στη συγκεκριμένη πλατφόρμα των 

δέκα μεγαλύτερων εταιριών φυτοφαρμάκων παγκοσμίως, για τα διαπιστωθεί αν έχουν ή 

όχι Facebook σελίδα. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα: 
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Πίνακας 2.3 Οι δέκα μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρίες με ή όχι Facebook σελίδα (Facebook, 2017; GM 

Watch, 2009) 

Εταιρία Facebook σελίδα 

Bayer  Ναι 

Syngenta  Ναι 

BASF  Ναι 

Dow AgroSciences  Ναι 

Monsanto  Ναι 

DuPont  Όχι 

Makhteshim Agan  Ναι 

Nufarm Όχι 

Sumitomo Chemical Όχι σελίδα (δύο ομάδες)

Arysta Lifescience  Ναι 

 

 

2.6 B2B και B2C MARKETING 

 

Η αγορά του μάρκετινγκ εταιρίας προς εταιρία (Business-to Business (Β2Β)) είναι 

τεράστια (Kotler και Armstrong, 2008). Σύμφωνα με τους Kotler και Keller (2006), η 

επιχειρηματική αγορά αποτελείται από όλες τις εταιρίες που αποκτούν προϊόντα και 

υπηρεσίες, που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή άλλων προϊόντων και υπηρεσιών, τα 

οποία και πωλούνται, νοικιάζονται ή προμηθεύονται σε άλλους. Η αγορά των 

καταναλωτών θεωρείται μεγαλύτερη από την επιχειρηματική, αν και στην 

πραγματικότητα η τελευταία συνεπάγεται περισσότερα χρήματα και μεγαλύτερη 

ανταλλαγή προϊόντων (Kotler και Armstrong,  2008).  
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Οι Baines, Fill και Rosengren (2011) ορίζουν το B2B μάρκετινγκ ως το μάρκετινγκ 

προϊόντων και υπηρεσιών, που αγοράζονται και πωλούνται μεταξύ εταιρειών. Αυτή είναι 

και η βασική διαφορά με το μάρκετινγκ εταιρείας προς καταναλωτή (Business-to 

Consumer (B2C)). Το Β2Β μάρκετινγκ εστιάζει περισσότερο στην αξία, καθώς η 

σημασία της ποιότητας και της τιμής του προϊόντος και η αγοραστική διαδικασία 

διαφέρουν από αυτές της αγοράς των καταναλωτών. Στην επιχειρηματική αγορά, η 

διαδικασία λήψης αποφάσεων συχνά περικλείει πολλαπλούς συμμετέχοντες, που 

αλληλεπιδρούν στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον ενός οργανισμού. Στις αγορές 

των καταναλωτών, συχνά οι καταναλωτές αποφασίζουν μόνοι τους για μια αγορά (Gillin 

και Schwartzman 2011). Οι Β2Β συναλλαγές συχνά, επίσης, περιλαμβάνουν ανταλλαγές 

υψηλής αξίας και πολύπλοκες προσφορές με αποτέλεσμα η επιχειρηματική αγορά να 

θεωρείται πιο περίπλοκη από την αγορά των καταναλωτών (Baines, Fill και Rosengren, 

2011).  

 

Όμοια, οι αναπτυσσόμενες σχέσεις είναι πολύ διαφορετικές. Είναι συνήθως πιο άμεσες 

και έντονες, καθώς είναι πιο κρίσιμη η ανάπτυξη εμπιστοσύνης και μακροπρόθεσμων 

σχέσεων (Baines, Fill και Rosengren, 2011). Καθώς δίνεται μεγάλη σημασία στην 

ανάπτυξη μακροπρόθεσμων σχέσεων, οι αγοραστές είναι λιγότεροι από τους απλούς 

καταναλωτές και ταυτόχρονα πολύ μεγαλύτεροι σε μέγεθος. Άλλωστε, με το να έχει μια 

επιχείρηση στενούς δεσμούς με τις επιχειρήσεις-πελάτες της, διευκολύνεται η καλύτερη 

συνεργασία και η παροχή εξειδικευμένων λύσεων. Η συγκεκριμένη προσέγγιση ενισχύει 

τις σχέσεις, οι οποίες με τη σειρά τους δημιουργούν μια στενή συνεργασία (Kotler και 

Keller, 2006).   

 

Το Β2Β μάρκετινγκ εστιάζει, τέλος, περισσότερο στην υπηρεσία και την αξιοπιστία και 

λιγότερο στην ικανοποίηση σε σύγκριση με το B2C, καθώς ο πελάτης-επιχείρηση έχει 

μεγαλύτερη και βαθύτερη γνώση από τον απλό καταναλωτή (Jerman και Zavrsnik, 2012). 

 

 

 



 

52 
 

2.6.1 Παραδοσιακό και διαδικτυακό B2B και B2C marketing  

 

Η επικοινωνία στην επιχειρηματική αγορά εστιάζει περισσότερο στην εξατομίκευση και 

τη σχέση στη συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών μερών και λιγότερο στη διαφήμιση. 

Από την άλλη, στην αγορά των καταναλωτών παρατηρείται συχνά η μαζική διαφήμιση 

ως το εργαλείο για να προσελκυστούν οι πελάτες-στόχοι, κάτι που δεν αποτελεί την 

κυρίαρχη προσέγγιση μάρκετινγκ στην επιχειρηματική αγορά (Baines, Fill και 

Rosengren, 2011).  

 

Ο κύριος λόγος για να χρησιμοποιήσουν οι επιχειρήσεις το διαδίκτυο ως επικοινωνιακή 

πλατφόρμα στο B2B μάρκετινγκ τους είναι, όπως και στο Β2C μάρκετινγκ (του οποίου οι 

στόχοι έχουν αναλυθεί διεξοδικά σε προηγούμενες υποενότητες), να παράγουν 

μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα. Ο χρόνος συναλλαγής, η 

εξοικονόμηση κόστους και η αποδοτικότητα της παραγγελίας και της παράδοσης έχουν 

τη δυνατότητα να βελτιωθούν με την ψηφιοποίηση και ταυτόχρονα την ακριβή 

ανταλλαγή πληροφοριών. Ωστόσο, στο Β2Β μάρκετινγκ οι παραδοσιακές 

δραστηριότητές του, που επιτελούνται εκτός διαδικτύου, εξακολουθούν να είναι 

σημαντικές και οι διαδικτυακές δραστηριότητες θα πρέπει να θεωρούνται μόνο ως μια 

προσθήκη στο επικοινωνιακό μάρκετινγκ και όχι ως εναλλακτική (Baines, Fill και 

Rosengren, 2011).    

 

Σύμφωνα με τους Malaska, Saraniemi και Tahtinen (2011) και τους Bruhn, Schnebelen 

και Schafer (2014), οι επικοινωνίες του μάρκετινγκ και η δημιουργία περιεχομένου μέσω 

διαδικτυακών δραστηριοτήτων έχουν γίνει ένα κοινό και ταυτόχρονα σημαντικό στοιχείο 

του Β2Β περιβάλλοντος μάρκετινγκ. Τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, 

συμπεριλαμβανομένου του Facebook, έχουν μετατραπεί σε χρήσιμες διαδικτυακές 

πλατφόρμες ώστε να λάβει χώρα αλληλεπίδραση μεταξύ επιχειρήσεων, καθώς 

προσφέρουν μια γρήγορη και εξατομικευμένη επικοινωνία, που συμβάλει στην ενίσχυση 

των σχέσεων στο Β2Β περιβάλλον μάρκετινγκ (Kho, 2008). Παράλληλα, επιτρέπουν στο 

ακροατήριο να φέρει περιεχόμενο στα μηνύματα, που στάλθηκαν από τις 

αλληλεπιδρούσες επιχειρήσεις (Wade, 2009).  
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Από την άλλη, η συλλογή πληροφοριών, που πραγματοποιείται μέσω παραδοσιακών και 

διαδικτυακών πλατφορμών, μπορεί σε συνδυασμό να συμβάλει σε πιο αποτελεσματικές 

άμεσες δραστηριότητες μάρκετινγκ (Baines, Fill και Rosengren, 2011).  

 

Έτσι, το κόστος επικοινωνίας θα μειωθεί. Πιο συγκεκριμένα, στο παραδοσιακό 

επικοινωνιακό μάρκετινγκ χρησιμοποιούνται φυλλάδια με σκοπό να δοθούν 

πληροφορίες. Αντίθετα, η παροχή πληροφοριών μέσω του διαδικτύου είναι εύκολα 

προσβάσιμη, γρήγορη και έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζεται στην δημιουργία 

περιεχομένου με αποτέλεσμα να κρίνεται ως πιο αποδοτική και οικονομικά συμφέρουσα 

(Baines, Fill και Rosengren, 2011).      

 

Οι διαδικτυακές δραστηριότητες έχουν, επίσης, την ικανότητα να συλλέγουν προσωπικές 

πληροφορίες, τις οποίες το τμήμα πωλήσεων μιας επιχείρησης θα μπορούσε να 

χρησιμοποιήσει ως εργαλείο για μελλοντικές πωλήσεις και ως στρατηγική επιλογή για 

την εταιρία. Μάλιστα, η συλλογή επιχειρηματικών πληροφοριών θα μπορούσε στο 

μέλλον να οδηγήσει στην ανάπτυξη σχέσεων που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της 

εταιρίας (Baines, Fill και Rosengren, 2011).  

 

Τέλος, οι διαδικτυακές δραστηριότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση 

της ίδιας της επιχείρησης σε περισσότερες επιχειρήσεις-στόχους. Η προώθηση αυτή 

αποτελεί, μάλιστα, έναν δείκτη υψηλής ποιότητας επικοινωνίας, που σε μια συμβολική 

προοπτική είναι θετικός και θα μπορούσε να δώσει τη δυνατότητα για στενότερες σχέσεις 

μεταξύ των εταιριών (Baines, Fill και Rosengren, 2011).  
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3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  

 

Οι δύο κύριες ερευνητικές υποθέσεις στην παρούσα έρευνα αφορούν α) τις δημιουργικές 

διαφημιστικές στρατηγικές και εκτελέσεις (τύπου ποστ) των Bayer Pharmaceuticals και 

Bayer Cropscience και β) την αποτελεσματικότητα αυτών μέσω της εξέτασης του 

αριθμού των likes, comments και shares που έχουν λάβει τα ποστ των δύο εταιριών, 

καθώς  τα likes, comments και shares θεωρήθηκαν ως μέτρα αλληλεπίδρασης/ 

επικοινωνίας των επισκεπτών των σελίδων με αυτές (περισσότερες λεπτομέρειες στο 

επόμενο κεφάλαιο). Έτσι οι δύο κύριες υποθέσεις διαμορφώνονται ως εξής: 

 Δημιουργικές διαφημιστικές στρατηγικές και εκτελέσεις: 

Μηδενική υπόθεση: οι επιλεγείσες δημιουργικές διαφημιστικές στρατηγικές και 

εκτελέσεις δεν εξαρτώνται από τον τύπο της εταιρίας (αν δηλαδή η εταιρία είναι η 

Bayer Pharmaceuticals (Β2Β) ή η Bayer Cropscience (B2C)).   

Εναλλακτική υπόθεση: οι επιλεγείσες δημιουργικές διαφημιστικές στρατηγικές 

και εκτελέσεις εξαρτώνται από τον τύπο της εταιρίας (αν δηλαδή η εταιρία είναι η 

Bayer Pharmaceuticals (Β2Β) ή η Bayer Cropscience (B2C)).   

 

 Αποτελεσματικότητα δημιουργικών διαφημιστικών στρατηγικών και εκτελέσεων:  

Μηδενική υπόθεση: η αποτελεσματικότητα των δημιουργικών διαφημιστικών 

στρατηγικών και εκτελέσεων δεν επηρεάζεται από τον τύπο της εταιρίας (αν 

δηλαδή η εταιρία είναι η Bayer Pharmaceuticals (Β2Β) ή η Bayer Cropscience 

(B2C)).   

Εναλλακτική υπόθεση: η αποτελεσματικότητα των δημιουργικών διαφημιστικών 

στρατηγικών και εκτελέσεων επηρεάζεται από τον τύπο της εταιρίας (αν δηλαδή 

η εταιρία είναι η Bayer Pharmaceuticals (Β2Β) ή η Bayer Cropscience (B2C)).   

 

Οι δευτερεύουσες υποθέσεις προκύπτουν από την πρώτη κύρια υπόθεση και έχουν ως 

εξής:  

 Δημιουργικές διαφημιστικές στρατηγικές: 
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Μηδενική υπόθεση: οι επιλεγείσες δημιουργικές διαφημιστικές στρατηγικές δεν 

εξαρτώνται από τον τύπο της εταιρίας (αν δηλαδή η εταιρία είναι η Bayer 

Pharmaceuticals (Β2Β) ή η Bayer Cropscience (B2C)).   

Εναλλακτική υπόθεση: οι επιλεγείσες δημιουργικές διαφημιστικές στρατηγικές 

εξαρτώνται από τον τύπο της εταιρίας (αν δηλαδή η εταιρία είναι η Bayer 

Pharmaceuticals (Β2Β) ή η Bayer Cropscience (B2C)). 

 

 Δημιουργικές διαφημιστικές εκτελέσεις: 

 Μορφή εκτέλεσης: 

Μηδενική υπόθεση: οι επιλεγείσες δημιουργικές διαφημιστικές εκτελέσεις σε 

ότι αφορά τη μορφή της εκτέλεσης δεν εξαρτώνται από τον τύπο της εταιρίας 

(αν δηλαδή η εταιρία είναι η Bayer Pharmaceuticals (Β2Β) ή η 

Bayer Cropscience (B2C)).   

Εναλλακτική υπόθεση: οι επιλεγείσες δημιουργικές διαφημιστικές εκτελέσεις 

σε ότι αφορά τη μορφή της εκτέλεσης εξαρτώνται από τον τύπο της εταιρίας 

(αν δηλαδή η εταιρία είναι η Bayer Pharmaceuticals (Β2Β) ή η 

Bayer Cropscience (B2C)). 

 

 Παρουσίαση προϊόντος: 

Μηδενική υπόθεση: οι επιλεγείσες δημιουργικές διαφημιστικές εκτελέσεις σε 

ότι αφορά την παρουσίαση του προϊόντος δεν εξαρτώνται από τον τύπο της 

εταιρίας (αν δηλαδή η εταιρία είναι η Bayer Pharmaceuticals (Β2Β) ή η 

Bayer Cropscience (B2C)).   

Εναλλακτική υπόθεση: οι επιλεγείσες δημιουργικές διαφημιστικές εκτελέσεις 

σε ότι αφορά την παρουσίαση του προϊόντος εξαρτώνται από τον τύπο της 

εταιρίας (αν δηλαδή η εταιρία είναι η Bayer Pharmaceuticals (Β2Β) ή η 

Bayer Cropscience (B2C)). 
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 Χρήση οπτικών μέσων: 

Μηδενική υπόθεση: οι επιλεγείσες δημιουργικές διαφημιστικές εκτελέσεις σε 

ότι αφορά τη χρήση οπτικών μέσων δεν εξαρτώνται από τον τύπο της εταιρίας 

(αν δηλαδή η εταιρία είναι η Bayer Pharmaceuticals (Β2Β) ή η 

Bayer Cropscience (B2C)).   

Εναλλακτική υπόθεση: οι επιλεγείσες δημιουργικές διαφημιστικές εκτελέσεις 

σε ότι αφορά τη χρήση οπτικών μέσων εξαρτώνται από τον τύπο της εταιρίας 

(αν δηλαδή η εταιρία είναι η Bayer Pharmaceuticals (Β2Β) ή η 

Bayer Cropscience (B2C)). 

 

 Χρήση χιούμορ: 

Μηδενική υπόθεση: οι επιλεγείσες δημιουργικές διαφημιστικές εκτελέσεις σε 

ότι αφορά τη χρήση χιούμορ δεν εξαρτώνται από τον τύπο της εταιρίας (αν 

δηλαδή η εταιρία είναι η Bayer Pharmaceuticals (Β2Β) ή η Bayer Cropscience 

(B2C)).   

Εναλλακτική υπόθεση: οι επιλεγείσες δημιουργικές διαφημιστικές εκτελέσεις 

σε ότι αφορά τη χρήση χιούμορ εξαρτώνται από τον τύπο της εταιρίας (αν 

δηλαδή η εταιρία είναι η Bayer Pharmaceuticals (Β2Β) ή η Bayer Cropscience 

(B2C)). 

 

   Χρήση σεξουαλικής σαγήνευσης: 

Μηδενική υπόθεση: οι επιλεγείσες δημιουργικές διαφημιστικές εκτελέσεις σε 

ότι αφορά τη χρήση σεξουαλικής σαγήνευσης δεν εξαρτώνται από τον τύπο 

της εταιρίας (αν δηλαδή η εταιρία είναι η Bayer Pharmaceuticals (Β2Β) ή η 

Bayer Cropscience (B2C)).   

Εναλλακτική υπόθεση: οι επιλεγείσες δημιουργικές διαφημιστικές εκτελέσεις 

σε ότι αφορά τη χρήση σεξουαλικής σαγήνευσης εξαρτώνται από τον τύπο της 

εταιρίας (αν δηλαδή η εταιρία είναι η Bayer Pharmaceuticals (Β2Β) ή η 

Bayer Cropscience (B2C)). 
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4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

4.1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

 

Στο στάδιο αυτό, η έρευνα προχωρά από την απλή θεωρητική μελέτη της διείσδυσης του 

Facebook στο φαρμακευτικό μάρκετινγκ και το μάρκετινγκ των φυτοφαρμάκων, στην 

εξέταση-σύγκριση της δημιουργικότητας της χρήσης του Facebook ως διαφημιστικό 

μέσο και της αποτελεσματικότητας της χρήσης αυτής από τις Bayer Pharmaceuticals και 

Bayer Cropscience.  

 

H ερευνητική μέθοδος, που υιοθετείται είναι αυτή της ανάλυσης περιεχομένου, που 

αναφέρεται σε μια οικογένεια διαδικασιών για τη συστηματική, αναπαραγόμενη ανάλυση 

ενός κειμένου. Στην ουσία, περιλαμβάνει την ταξινόμηση τμημάτων ενός κειμένου μέσω 

της εφαρμογής ενός δομημένου, συστηματικού συστήματος κωδικοποίησης από το οποίο 

μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με το περιεχόμενο του μηνύματος. 

Καθορίζοντας με σαφήνεια την κωδικοποίηση και άλλες διαδικασίες, η ανάλυση 

περιεχομένου μπορεί να αναπαραχθεί με την έννοια ότι άλλοι ερευνητές θα μπορούσαν 

να αναπαράγουν τη μελέτη. Η ανάλυση περιεχομένου μπορεί να πραγματοποιηθεί 

ποσοτικά αλλά και ποιοτικά (Routledge, 2006).  

 

Σε αυτήν την έρευνα υιοθετήθηκε η ποσοτική ανάλυση περιεχομένου. Η ποσοτική 

ανάλυση περιεχομένου έχει πολλά από τα γενικά χαρακτηριστικά της ποσοτικής έρευνας 

αλλά, έχει και ορισμένα διακριτικά χαρακτηριστικά, ιδιαίτερα όσον αφορά την εφαρμογή 

ενός συστήματος κωδικοποίησης. Αυτό το χαρακτηριστικό δικαιολογεί την αντιμετώπιση 

της ποσοτικής ανάλυσης περιεχομένου από μόνο του ως σχέδιο έρευνας και όχι μόνο ως 

μιας μεθόδου ανάλυσης. Μάλιστα, κατά τα στάδια μιας ποσοτικής ανάλυσης 

περιεχομένου, η έρευνα ξεκινά με μια υπάρχουσα θεωρία, από την οποία και προχωρά ως 

εξής (Routledge, 2006): 
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Εικόνα 4.1 Στάδια ποσοτικής ανάλυσης περιεχομένου (Routledge, 2006) 

 

Πιο συγκεκριμένα και με σκοπό τη σύγκριση μεταξύ της δημιουργικότητας και της 

αποτελεσματικότητας των διαφημίσεων των Facebook σελίδων των Bayer 

Pharmaceuticals και Bayer Cropscience, λήφθηκε ισάριθμο δείγμα ποστ (τύπου 

διαφημίσεων)  από την εκάστοτε σελίδα. Τα ποστ αυτά απομονώθηκαν με τη βοήθεια του 

εργαλείου-πλήκτρου PrtSc (Print Screen), στη συνέχεια εξετάστηκαν ένα προς ένα και 

κατόπιν κατηγοριοποιήθηκαν στο στατιστικό πρόγραμμα Microsoft Excel vs. 2010 με 
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βάση τη δημιουργική διαφημιστική στρατηγική και τη δημιουργική διαφημιστική 

εκτέλεση που εφαρμόστηκε. 

 

Θα πρέπει, έτσι, να σημειωθεί ότι χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικά τυπολόγια 

κωδικοποίησης, τα οποία και βασίστηκαν στο επιστημονικό άρθρο των Jiang και Wei 

(2012). Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο τυπολόγιο αφορά τις δημιουργικές διαφημιστικές 

στρατηγικές και το δεύτερο τυπολόγιο τις δημιουργικές διαφημιστικές εκτελέσεις. Τα 

δυο αυτά τυπολόγια συνοψίζονται στους Πίνακες 4.1 και 4.2. 

 

Σε κάθε μια από τις διαφημιστικές στρατηγικές και σε κάθε τύπο εκτελέσεων 

χρησιμοποιήθηκε περαιτέρω η κωδικοποίηση 0 ή 1 (όχι ή ναι), για να διευκρινιστεί αν ή 

όχι είχαν εφαρμοστεί στα ποστ της Bayer Pharmaceuticals και της Bayer Cropscience.  

 

Τέλος, για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των παραπάνω διαφημιστικών 

στρατηγικών και εκτελέσεων διερευνήθηκε ο αριθμός των likes, comments και shares, 

που θεωρήθηκαν ως μέτρα αλληλεπίδρασης/ επικοινωνίας των επισκεπτών των σελίδων 

των Bayer Pharmaceuticals και Bayer Cropscience με τις δύο εταιρίες (στην ουσία 

διαφορετικές επιχειρηματικές δραστηριότητες της ίδιας εταιρίας).  

 

Σημειώνεται, τέλος, ότι η Bayer Pharmaceuticals κρίνεται ως ο εφαρμογέας B2C 

μάρκετινγκ, καθώς απευθύνεται κατεξοχήν σε υποψήφιους πελάτες/ ασθενείς, γιατρούς 

και ούτω καθεξής και όχι σε άλλες εταιρίες και η Bayer Cropscience ως ο εφαρμογέας 

B2B, καθώς απευθύνεται, όπως φάνηκε από την επισκόπησης της βιβλιογραφίας κυρίως 

σε λιανικούς εμπόρους (δηλαδή άλλες επιχειρήσεις) (ωστόσο, θα πρέπει να τονιστεί ότι 

είναι εφαρμογέας και B2C μάρκετινγκ, καθώς απευθύνεται και σε πελάτες/ αγρότες 

(λαμβάνεται όμως υπόψη η κύρια εφαρμογή μάρκετινγκ, ώστε να ικανοποιηθούν οι 

σκοποί της παραπάνω έρευνας)).    
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4.2 ΔΕΙΓΜΑ 

 

Η έρευνα στηρίχτηκε σε ένα δείγμα 300 ποστ (τύπου διαφημίσεων) των Facebook 

σελίδων των Bayer Pharmaceuticals και Bayer Cropscience. Πιο συγκεκριμένα, 

χρησιμοποιήθηκαν 150 ποστ της Facebook σελίδας της Bayer Pharmaceuticals και 150 

ποστ της Facebook σελίδας της Bayer Cropscience. Μάλιστα, τα ποστ της Bayer 

Pharmaceuticals  αφορούν τις ημερομηνίες  από 07/2016 ως 10/2014 και τα ποστ της 

Bayer Cropscience  τις ημερομηνίες από 07/2016 ως 08/2015  (προς τα πίσω δηλαδή 

χρονικά και στις δύο περιπτώσεις).   

 

4.3 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ 

 

Ως τυπολογία εφαρμόστηκε η διάκριση σε ανεξάρτητες, δηλαδή σε σταθερές μεταβλητές, 

που δεν επηρεάζονται από τις άλλες μεταβλητές των οποίων στοχεύεται η μέτρηση 

(αναφέρονται στην συγκεκριμένη κατάσταση μιας έρευνας, που συστηματικά 

επηρεάζεται από τον ερευνητή) και σε εξαρτημένες μεταβλητές, δηλαδή σε μεταβλητές 

που εξαρτώνται από άλλους μετρήσιμους παράγοντες (αναμένεται δηλαδή να αλλάξουν 

ως αποτέλεσμα της πειραματικής τροποποίησης μιας ή περισσοτέρων ανεξάρτητων 

μεταβλητών και έτσι αποτελούν την πιθανή επίδραση) (Williams και Vogt, 2011). 

 

Πιο συγκεκριμένα, στην παρούσα έρευνα, ως ανεξάρτητες και εξαρτημένες μεταβλητές 

θεωρήθηκαν οι εξής: 

 Πρώτη εξαρτημένη μεταβλητή είναι η δημιουργική διαφημιστική στρατηγική με 

ανεξάρτητες μεταβλητές τον κάθε διαφορετικό τύπο δημιουργικής διαφημιστικής 

στρατηγικής (περισσότερες λεπτομέρειες στον Πίνακα 4.1). 

 

 Δεύτερη εξαρτημένη μεταβλητή είναι η δημιουργική διαφημιστική εκτέλεση, που 

υποδιαιρείται περαιτέρω στις εξαρτημένες μεταβλητές α) μορφή εκτέλεσης, β) 

εκτέλεση προώθησης του προϊόντος, γ) χρήση χιούμορ, δ) χρήση οπτικών μέσων 

και ε) χρήση σεξουαλικής σαγήνευσης (που και εξετάζονται ξεχωριστά) και με 
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ανεξάρτητες μεταβλητές τον κάθε διαφορετικό τύπο δημιουργικής διαφημιστικής 

υποκατηγορίας εκτέλεσης (περισσότερες λεπτομέρειες στον Πίνακα 4.2). 

 

4.5 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 

 

Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το Στατιστικό Πακέτο για τις 

Κοινωνικές Επιστήμες (Statistical Package for Social Sciences, SPSS). Ωστόσο, 

χρησιμοποιήθηκε και το Microsoft Excel vs. 2010, ως η πλατφόρμα, όπως προειπώθηκε, 

για την εισαγωγή των δεδομένων, που λήφθηκαν από τις Facebook σελίδες των Bayer 

Pharmaceuticals και Bayer Cropscience. 

 

Επιπλέον, για τη διερεύνηση των δημιουργικών διαφημιστικών στρατηγικών και 

εκτελέσεων χρησιμοποιήθηκε η στατιστική μέθοδος ελέγχου Χ2 (chi-square), που 

επιτρέπει να ελεγχθεί αν οι παρατηρούμενες αναλογίες μιας απόλυτης μεταβλητής 

διαφέρουν από τις υποτεθείσες αναλογίες (Cleophas και Zwinderman, 2012).  

 

Τέλος, για τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των παραπάνω δημιουργικών 

διαφημιστικών στρατηγικών και εκτελέσεων χρησιμοποιήθηκε η στατιστική μέθοδος 

τεστ ενός δείγματος (t-test), που επιτρέπει να ελεγχθεί αν μια μέση τιμή δείγματος (μιας 

μεταβλητής κανονικής κατανομής) διαφέρει από μια υποτεθείσα τιμή (Cleophas και 

Zwinderman, 2012).  
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Πίνακας 4.1 Κωδικοποίηση δημιουργικών διαφημιστικών στρατηγικών (Jiang και Wei, 2012) 

Δημιουργικές διαφημιστικές 

στρατηγικές 
Επεξήγηση 

Πληροφορία (Information) Παρουσίαση λιτών δεδομένων, χωρίς εξήγηση ή επιχείρημα, δηλαδή απλώς ειδήσεις σχετικά με το υπό εξέταση προϊόν 

Επιχείρημα (Argument) 

Συσχέτιση λεπτομερών σε κάποιο βαθμό δεδομένων (λόγων) με την επιθυμητή αγορά 

 

Λογικό «παιχνίδι» με καθιερωμένες επιθυμίες κατά την παρουσίαση «δικαιολογιών» για την αγορά του υπό εξέταση 

προϊόντος 

Κίνητρο με ψυχολογικές επικλήσεις 

(Motivation with psychological appeals) 

Ρητή δήλωση του τρόπου με τον οποίο το προϊόν θα ωφελήσει τον καταναλωτή 

 

Χρήση συναισθημάτων και θελκτικών μέσων με σκοπό τη δημιουργία επιθυμιών, που δεν ήταν προηγουμένως άμεσα 

εμφανείς στον καταναλωτή 

 

Ερμηνεία δεδομένων σε ένα πλαίσιο «εξειδικευμένο ειδικά για τον κάθε καταναλωτή ατομικά» 

Επαναλαμβανόμενος ισχυρισμός (Repeated 

assertion) 

Επαναλαμβανόμενη χρήσης της «hard-sell» στρατηγικής σε ότι αφορά ένα βασικό κομμάτι πληροφοριών, που συχνά αποτελεί 

μια γενικότητα και που δεν υποστηρίζεται από πραγματικά αποδεικτικά στοιχεία 

Εντολή (Command) «Μη-λογική» υπενθύμιση (μέσω είτε της χρήσης της «hard-sell» είτε της «soft-sell» στρατηγικής) για την απόκτηση της  
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θετικής προδιάθεσης των επισκεπτών της σελίδας. 

 

Ενδεχόμενη ενίσχυση της παραπάνω υπενθύμισης  μέσω της χρήσης μιας έγκριτης προσωπικότητας 

Εξοικείωση με τη μάρκα (Brand 

familiarization) 

Φιλική διάθεση και ομιλητική αίσθηση με λίγα ή καθόλου «δεδομένα πώλησης», και με την εισήγηση/ υπόδειξη της 

αφοσίωσης και της αξιοπιστίας του διαφημιζόμενου, που διατηρεί το εμπορικό σήμα στο προσκήνιο 

Συμβολική διαβεβαίωση (Symbolic 

assertion) 

Διακριτική παρουσίαση ενός και μόνο κομματιού πληροφοριών, σύνδεση του προϊόντος με ένα μέρος, γεγονός, πρόσωπο ή 

σύμβολο (με θετική χροιά) 

 

Συνήθως όχι ρητό στήσιμο πωλήσεων, ενώ το προϊόν σε γενικές γραμμές δε είναι προβεβλημένο 

Μίμηση (Imitation) 

Μαρτυρία από μια διασημότητα, από ένα συμμετέχοντα μέσω της χρήσης «κρυφής κάμερας» ή από άτομα άγνωστα, με τους 

οποίους οι επισκέπτες της σελίδας μπορούν εύκολα να ταυτιστούν (ή τους οποίους σέβονται εξαιτίας καθορισμένων 

χαρακτηριστικών) 

Υποχρέωση (Obligation) 
Δωρεάν προσφορά ενός δώρου ή πληροφορίας και ούτω καθεξής, στην προσπάθεια ο επισκέπτης της σελίδας να αισθανθεί 

ευγνώμον 

Έναρξη συνήθειας (Habit starting) 
Προσφορά δείγματος ή μειωμένης τιμής για την έναρξη της τακτικής χρήσης ή της δημιουργίας ρουτίνας 

Συνήθως προβάλλεται το προϊόν 
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Πίνακας 4.2 Κωδικοποίηση δημιουργικών διαφημιστικών εκτελέσεων (Jiang και Wei, 2012) 

Δημιουργικές διαφημιστικές εκτελέσεις 

Μορφή 

(format) 

Προϊόν 

(product) 

Χρήση οπτικών μέσων 

(use of visuals) 

Χρήση χιούμορ 

(use of humor) 

Χρήση σεξουαλικής 

σαγήνευσης  

(use of sex appeals) 

Ιστορία (Story) 

Επίδειξη του προϊόντος 

(Demonstration of 

product) 

Ρεαλιστικά οπτικά μέσα (Realistic) Λογοπαίγνιο (Pun) Σχέση (Relationship) 

Κομμάτι της ζωής 

(Slice of Life) 

Προβολή του προϊόντος 

(Product display) 

Φαντασίας ή σουρεαλιστικά (Fantasy or 

surreal visuals) 
Αστείο (Joke) Έλξη (Attraction) 

Πρόβλημα / Λύση 

(Problem/ Solution) 

Σύγκριση προϊόντων 

(Product comparison) 
Φυσική ομορφιά τοπίου (Scenic beauty) Κωμικότητα (Ludicrous) 

Ατομικός καλλωπισμός 

(Personal beauty) 

Αναλογία (Analogy) 

Τίποτα (None) 

Γραφική απεικόνιση των σημείων (Graphic 

display of points) 
Σάτιρα (Satire) Γύμνια (Nudity) 

Άλλες μορφές (Others) 

Κινούμενα σχέδια (Cartoons or animation) Ειρωνεία (Irony) 
Καμιά σεξουαλική επίκληση 

(Not used) 
Καθόλου οπτικά μέσα (No Visuals) Καθόλου χιούμορ (Not used) 
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5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

5.1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 

 

Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της στατιστικής μεθόδου ελέγχου Χ2 (chi-square) 

σε ότι αφορά τις δημιουργικές διαφημιστικές στρατηγικές, συνοψίζονται στον παρακάτω 

Πίνακα 5.1. 

 

Από τα αποτελέσματα αυτά αρχικά εξάγεται το συμπέρασμα ότι καμία από τις Bayer 

Pharmaceuticals και Bayer Cropscience δεν έχει χρησιμοποιήσει τις διαφημιστικές 

στρατηγικές επαναλαμβανόμενου ισχυρισμού και εντολής, άρα και δε χρειάζεται να 

εξαχθούν περαιτέρω συμπεράσματα για αυτές. 

 

Το δεύτερο συμπέρασμα, που εξάγεται, αφορά τη σχέση ανάμεσα στη δημιουργική 

διαφημιστική στρατηγική και τον τύπο της εταιρίας (εξέταση δηλαδή της αντίστοιχης 

ερευνητική υπόθεσης του τρίτου κεφαλαίου):  

 Η επιλογή των δημιουργικών διαφημιστικών στρατηγικών α) πληροφορία 

(p<0,051), β) επιχείρημα (p<2,683), γ) εξοικείωση με τη μάρκα (p<0,406) και δ) 

κίνητρο με ψυχολογικές επικλήσεις (p<0,076) είναι ανεξάρτητη από τον τύπο της 

εταιρίας, καθώς η τιμή p-value τους είναι μεγαλύτερη από το επίπεδο 

σημαντικότητας 0,05.  

 

 Η επιλογή των δημιουργικών διαφημιστικών στρατηγικών α) συμβολική 

διαβεβαίωση (p<0,032), β) μίμηση (p<0,001), γ) υποχρέωση (p<0,039) και δ) 

έναρξη συνήθειας (p<0,001) εξαρτάται από τον τύπο της εταιρίας, καθώς η τιμή 

p-value τους είναι μικρότερη από το επίπεδο σημαντικότητας 0,05.   
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Πίνακας 5.1 Αποτελέσματα εφαρμογής δημιουργικών διαφημιστικών στρατηγικών των δύο εταιριών 

Δημιουργική Στρατηγική 

Bayer 

Cropscience 

N (%) 

Bayer 

Pharmaceuticals 

N (%) 

SIG 

 

Πληροφορία (Information) 
117 

78,0% 

102 

68,0% 

X2=3,805 

p<0,051 

Επιχείρημα (Argument) 
29 

19,3% 

41 

27,3% 

X2 =0,101 

p<2,683 

Κίνητρο με ψυχολογικές επικλήσεις 

(Motivation with psychological appeals) 

51 

34,0% 

37 

24,7% 

X2 =3,152 

p<0,076 

Επαναλαμβανόμενος ισχυρισμός 

(Repeated assertion) 
0 0 0 

Εντολή (Command) 0 0 0 

Εξοικείωση με τη μάρκα (Brand 

familiarization) 

96 

64,0% 

89 

59,3% 

X2 =0,6910 

p<0,406 

Συμβολική διαβεβαίωση (Symbolic 

assertion) 

105 

70,0% 

121 

80,7% 

X2 =4,592 

p<0,032 

Μίμηση (Imitation) 
0 

0,0% 

11 

7,3% 

X2 =11,419 

p<0,001 

Υποχρέωση (Obligation) 
17 

11,3% 

30 

20,0% 

X2 =4,264 

p<0,039 

Έναρξη συνήθειας (Habit starting) 
57 

38,0% 

4 

2,7% 

X2 =57,802 

p<0,001 

 

Ενδεχομένως, το γεγονός ότι συγκεκριμένα οι δημιουργικές διαφημιστικές στρατηγικές 

της πληροφορίας και της εξοικείωσης με τη μάρκα είναι ανεξάρτητες από τον τύπο της 

εταιρίας είναι και το αποτέλεσμα του ότι η καθεμία από αυτές έχει υιοθετηθεί με πολύ 

μεγάλη συχνότητα στα ποστ και των δύο εταιρειών κατά την περίοδο μελέτης (μοιάζουν 
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δηλαδή να είναι ανάμεσα στις πιο προτιμητέες επιλογές δημιουργικού διαφημιστικού 

μάρκετινγκ και για τις δύο εταιρίες).  

  

Αντίθετα, οι δημιουργικές διαφημιστικές στρατηγικές της συμβολικής διαβεβαίωσης, 

μίμησης, υποχρέωσης και έναρξης συνήθειας δεν είναι ανεξάρτητες, καθώς η συχνότητα 

επιλογής τους διαφέρει σημαντικά μεταξύ της Bayer Pharmaceuticals και της 

Bayer Cropscience.  

 

Τέλος, οι δύο πλέον προτιμητέες δημιουργικές διαφημιστικές στρατηγικές της Bayer 

Pharmaceuticals είναι πρώτα η συμβολική διαβεβαίωση και μετά η πληροφορία, ενώ της 

Bayer Cropscience πρώτα η ενημέρωση και μετά η συμβολική διαβεβαίωση αντίστοιχα.  

 

5.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ 

 

5.2.1 Μορφή 

 

Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της στατιστικής μεθόδου ελέγχου Χ2 (chi-square) 

σε ότι αφορά τη μορφή των δημιουργικών διαφημιστικών εκτελέσεων, συνοψίζονται 

στον Πίνακα 5.2.   

 

Το συμπέρασμα, που εξάγεται, αφορά τη σχέση ανάμεσα στη μορφή της δημιουργικής 

διαφημιστικής εκτέλεσης και τον τύπο της εταιρίας (εξέταση δηλαδή της αντίστοιχης 

ερευνητική υπόθεσης του τρίτου κεφαλαίου):  

 Η επιλογή της οποιαδήποτε μορφής της δημιουργικής διαφημιστικής εκτέλεσης 

εξαρτάται από τον τύπος της εταιρίας, καθώς η τιμή p-value όλων των μορφών 

είναι μικρότερη από το επίπεδο σημαντικότητας 0,05.   
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Τέλος, οι δύο πλέον προτιμητέες μορφές δημιουργικής εκτέλεσης της Bayer 

Pharmaceuticals είναι πρώτα το κομμάτι της ζωής και μετά οι άλλες μορφές, ενώ της 

Bayer Cropscience πρώτα οι άλλες μορφές και μετά το κομμάτι της ζωής. Η συχνή 

επιλογή άλλων μορφών και από τις δύο, ενδεχομένως να οφείλεται στο γεγονός ότι η 

φύση των προϊόντων εξαναγκάζει προς άλλες μορφές δημιουργικών διαφημιστικών 

εκτελέσεων από αυτές, που συνήθως χρησιμοποιούντα για άλλα προϊόντα.    

 

Πίνακας 5.2 Αποτελέσματα μορφής δημιουργικών διαφημιστικών εκτελέσεων των δύο εταιριών 

Δημιουργική εκτέλεση 

Bayer 

Cropscience 

N (%) 

Bayer 

Pharmaceuticals 

N (%) 

SIG 

 

Μορφή (format) 

Ιστορία (Story) 
3 

2,0% 

28 

18,7% 

X2=22,485 

p<0,000 

Κομμάτι της ζωής (Slice of Life) 
40 

26,7% 

72 

48,0% 

X2=14,590 

p<0,000 

Πρόβλημα / Λύση (Problem/ 

Solution) 

33 

22,0% 

20 

13,3% 

X2=3,873 

p<0,049 

Αναλογία (Analogy) 
10 

6,7% 

9 

6,0% 

X2=0,056 

p<0,813 

Άλλες μορφές (Others) 

76 

50,7% 

59 

39,3% 

X2=3,892 

p<0,049 
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5.2.2 Προϊόν 

 

Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της στατιστικής μεθόδου ελέγχου Χ2 (chi-square) 

σε ότι αφορά την παρουσίαση του προϊόντος, συνοψίζονται στον παρακάτω Πίνακα:  

 

Πίνακας 5.3 Αποτελέσματα παρουσίασης του προϊόντος από τις δύο εταιρίες 

Δημιουργική εκτέλεση 

Bayer 

Cropscience 

N (%) 

Bayer 

Pharmaceuticals 

N (%) 

SIG 

 

Προϊόν (product) 

Επίδειξη του προϊόντος 

(Demonstration of product) 

46 

30,7% 

26 

17,3% 

X2=7,310 

p<0,007 

Προβολή του προϊόντος (Product 

display) 

13 

8,7% 

3 

2,0% 

X2=6,602 

p<0,010 

Σύγκριση προϊόντων (Product 

comparison) 

1 

0,7% 

2 

1,3% 

X2=0,337 

p<0,562 

Τίποτα (None) 
104 

69,3% 

123 

82,0% 

X2=6,536 

p<0,011 

 

Το συμπέρασμα, που εξάγεται, αφορά τη σχέση ανάμεσα στην παρουσίαση του 

προϊόντος της δημιουργικής διαφημιστικής εκτέλεσης και τον τύπο της εταιρίας (εξέταση 

δηλαδή της αντίστοιχης ερευνητικής υπόθεσης του τρίτου κεφαλαίου):  

 Η επιλογή της σύγκρισης προϊόντων (p<0,562), που είναι και η ελάχιστα 

χρησιμοποιούμενη επιλογή,  είναι ανεξάρτητη από τον τύπο της εταιρίας, καθώς η 

τιμή p-value τους είναι μεγαλύτερη από το επίπεδο σημαντικότητας 0,05.  
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 Η επιλογή των υπόλοιπων επιλογών εξαρτώνται από τον τύπο της εταιρίας, καθώς 

η τιμή p-value τους είναι μικρότερη από το επίπεδο σημαντικότητας 0,05.   

 

Τέλος, οι δύο πλέον προτιμητέες μορφές παρουσίασης προϊόντος τόσο της Bayer 

Pharmaceuticals όσο και της Bayer Cropscience  είναι πρώτα η καθόλου παρουσίαση του 

προϊόντος και μετά η επίδειξη του προϊόντος.    

 

5.2.3 Χρήση οπτικών μέσων 

 

Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της στατιστικής μεθόδου ελέγχου Χ2 (chi-square) 

σε ότι αφορά τη χρήση οπτικών μέσων, συνοψίζονται στον Πίνακα 5.4.  

 

Από τα αποτελέσματα αυτά αρχικά εξάγεται το συμπέρασμα οτι η Bayer Cropscience δεν 

έχει χρησιμοποιήσει τη φυσική ομορφιά του τοπίου ως οπτικό μέσο. 

 

Το δεύτερο συμπέρασμα, που εξάγεται, αφορά τη σχέση ανάμεσα στη χρήση οπτικών 

μέσων από τη δημιουργική διαφημιστική εκτέλεση και τον τύπο της εταιρίας (εξέταση 

δηλαδή της αντίστοιχης ερευνητικής υπόθεσης του τρίτου κεφαλαίου):  

 Η μόνη επιλογή οπτικών μέσων, που εξαρτάται από τον τύπο της εταιρίας, είναι 

τα κινούμενα σχέδια, καθώς η τιμή p-value της είναι μικρότερη από το επίπεδο 

σημαντικότητας 0,05. Αντίθετα, τα υπόλοιπα οπτικά μέσα είναι ανεξάρτητες του 

τύπου εταιρίας.    

 

Τέλος, οι δύο πλέον προτιμητέοι τύποι οπτικών μέσων της Bayer Pharmaceuticals είναι 

πρώτα τα ρεαλιστικά οπτικά μέσα και μετά τα οπτικά μέσα φαντασίας/ σουρεαλιστικά, 

ενώ της Bayer Cropscience πρώτα τα ρεαλιστικά οπτικά μέσα και μετά η γραφική 

απεικόνιση των σημείων.  
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Πίνακας 5.4 Αποτελέσματα χρήσης οπτικών μέσων από τις δύο εταιρίες 

Δημιουργική εκτέλεση 

Bayer 

Cropscience 

N (%) 

Bayer 

Pharmaceuticals 

N (%) 

SIG 

 

Χρήση οπτικών μέσων (use of visuals) 

Ρεαλιστικά οπτικά μέσα (Realistic) 
104 

69,3% 

113 

75,3% 

X2=1,349 

p<0,245 

Φαντασίας ή σουρεαλιστικά (Fantasy or 

surreal visuals) 

10 

6,7% 

19 

12,7% 

X2=3,092 

p<0,079 

Φυσική ομορφιά τοπίου (Scenic beauty) 
0 

0,0% 

2 

1,3% 

X2=2,013 

p<0,156 

Γραφική απεικόνιση των σημείων 

(Graphic display of points) 

26 

17,3% 

17 

11,3% 

X2=2,199 

p<0,138 

Κινούμενα σχέδια (Cartoons or 

animation) 

19 

12,7% 

9 

6,0% 

X2=3,939 

p<0,047 

Καθόλου οπτικά μέσα (No Visuals) 
3 

2,0% 

3 

2,0% 

X2=0,000 

p<1,000 

 

5.2.3 Χρήση χιούμορ 

 

Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της στατιστικής μεθόδου ελέγχου Χ2 (chi-square) 

σε ότι αφορά τη χρήση χιούμορ, συνοψίζονται στον Πίνακα 5.5.   

 

Από τα αποτελέσματα αυτά αρχικά εξάγεται το συμπέρασμα ότι καμία από τις Bayer 

Pharmaceuticals και Bayer Cropscience δεν έχει χρησιμοποιήσει το αστείο και την 

κωμικότητα άρα και δε χρειάζεται να εξαχθούν περαιτέρω συμπεράσματα για αυτά. 

Επιπλέον, η Bayer Pharmaceuticals δε χρησιμοποίησε τη σάτιρα.  
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Το δεύτερο συμπέρασμα, που εξάγεται, αφορά τη σχέση ανάμεσα στη χρήση χιούμορ και 

τον τύπο της εταιρίας (εξέταση δηλαδή της αντίστοιχης ερευνητικής υπόθεσης του τρίτου 

κεφαλαίου):  

 Η επιλογή όλων των τύπων χιούμορ είναι ανεξάρτητες από τον τύπο της εταιρίας, 

καθώς η τιμή p-value τους είναι μεγαλύτερη από το επίπεδο σημαντικότητας 0,05.   

 

Πίνακας 5.5 Αποτελέσματα χρήσης χιούμορ  από τις δύο εταιρίες 

Δημιουργική εκτέλεση 
Bayer Cropscience 

N (%) 

Bayer Pharmaceuticals 

N (%) 

SIG 

 

Χρήση χιούμορ (humor use) 

Λογοπαίγνιο (Pun) 
1 

0,7% 

3 

2,0% 

X2=1,014 

p<0,314 

Αστείο (Joke) 0 0 0 

Κωμικότητα (Ludicrous) 0 0 0 

Σάτιρα (Satire) 
1 

0,7% 

0 

0,0% 

X2=1,003 

p<0,317 

Ειρωνεία (Irony) 
3 

2,0% 

1 

0,7% 

X2=1,014 

p<0,314 

Καθόλου χιούμορ (Not used) 
145 

96,7% 

146 

97,3% 

X2=0,115 

p<0,735 

 

Τέλος, οι δύο πλέον προτιμητέοι τύποι χιούμορ της Bayer Pharmaceuticals είναι πρώτα η 

μη χρήση χιούμορ και μετά το λογοπαίγνιο, ενώ της Bayer Cropscience πρώτα η μη 

χρήση χιούμορ και μετά η ειρωνεία.  
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5.2.3 Χρήση σεξουαλικής σαγήνευσης 

 

Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της στατιστικής μεθόδου ελέγχου Χ2 (chi-square) 

σε ότι αφορά τη χρήση σεξουαλικής σαγήνευσης, συνοψίζονται στον παρακάτω Πίνακα:  

 

Πίνακας 5.6 Αποτελέσματα χρήσης σεξουαλικής σαγήνευσης από τις δύο εταιρίες 

Δημιουργική εκτέλεση 

Bayer 

Cropscience 

N (%) 

Bayer 

Pharmaceuticals 

N (%) 

SIG 

 

Χρήση σεξουαλικής σαγήνευσης (use of sex appeals) 

Σχέση (Relationship) 
7 

4,7% 

13 

8,7% 

X2=1,929 

p<0,165 

Έλξη (Attraction) 0 0 0 

Ατομικός καλλωπισμός (Personal 

beauty) 
0 0 0 

Γύμνια (Nudity) 0 0 0 

Καμιά σεξουαλική επίκληση (Not 

used) 

144 

96,0% 

137 

91,3% 

X2=2,753 

p<0,097 

 

Από τα αποτελέσματα αυτά αρχικά εξάγεται το συμπέρασμα ότι καμία από τις Bayer 

Pharmaceuticals και Bayer Cropscience δεν έχει χρησιμοποιήσει την έλξη, τον ατομικό 

καλλωπισμό και τη γύμνια, ενδεχομένως γιατί δεν συνάδουν με το είδος των προϊόντων 

τους.  

 

Το δεύτερο συμπέρασμα, που εξάγεται, αφορά τη σχέση ανάμεσα στη χρήση 

σεξουαλικής σαγήνευσης και τον τύπο της εταιρίας (εξέταση δηλαδή της αντίστοιχης 

ερευνητικής υπόθεσης του τρίτου κεφαλαίου):  
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 Η επιλογή όλων των τύπων σαγήνευσης είναι ανεξάρτητες από τον τύπο της 

εταιρίας, καθώς η τιμή p-value τους είναι μεγαλύτερη από το επίπεδο 

σημαντικότητας 0,05.   

 

Τέλος, οι δύο πλέον προτιμητέοι τύποι σεξουαλικής σαγήνευσης τόσο της Bayer 

Pharmaceuticals όσο και της Bayer Cropscience  είναι πρώτα η καμία σεξουαλική 

επίκληση και μετά η χρήση σχέσεων.  

 

5.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ LIKES, COMMENTS ΚΑΙ SHARES 

 

Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της στατιστικής μεθόδου ελέγχου t-test σε ότι 

αφορά τα likes, comments και shares, συνοψίζονται στον Πίνακα 5.7.  

 

Πίνακας 5.7 Αποτελέσματα σύγκρισης likes, comments & shares από τις δύο εταιρίες (t-test) 

Παράμετρος αξιολόγησης 

αλληλεπίδρασης των επισκεπτών 

των σελίδων 

Bayer 

Cropscience 

(Mean) 

Bayer 

Pharmaceuticals 

(Mean) 

t-test 

Likes 42,06 82,95 
t=3,640 

p<0,0001 

Comments 0,68 3,37 
t=4,522 

p<0,0001 

Shares 4,03 7,61 
t=2,266 

p<0,024 

Το t-test πραγματοποιήθηκε για να συγκρίνει τον αριθμό των likes, comments και shares 

όταν επρόκειτο για την Facebook σελίδα α) της Bayer Pharmaceuticals και β) της 

Bayer Cropscience. 
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Από τα αποτελέσματα του παραπάνω Πίνακα προκύπτει ότι: 

 Υπήρξε σημαντική στατιστική διαφορά στα αποτελέσματα των likes της Bayer 

Pharmaceuticals (Μ=82,95, SD=126,310) και της Bayer Cropscience (Μ=42,06, 

SD=54,562); t=3,640 και p=0,0001. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι ο τύπος 

της εταιρίας επηρεάζει τον αριθμό των likes. Πιο συγκεκριμένα, δείχνουν ότι ο 

αριθμός των likes αυξάνεται σημαντικά όταν πρόκειται για την Bayer 

Pharmaceuticals, ενώ μειώνεται όταν πρόκειται για την Bayer Cropscience.  

 

 Όμοια με πριν, υπήρξε σημαντική στατιστική διαφορά στα αποτελέσματα των 

comments της Bayer Pharmaceuticals (Μ=3,37, SD=7,201) και της 

Bayer Cropscience (Μ=0,68, SD=1,160); t=4,522 και p=0,0001. Τα 

αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι ο τύπος της εταιρίας επηρεάζει τον αριθμό των 

comments. Πιο συγκεκριμένα, δείχνουν ότι ο αριθμός των comments αυξάνεται 

σημαντικά όταν πρόκειται για την Bayer Pharmaceuticals, ενώ μειώνεται όταν 

πρόκειται για την Bayer Cropscience.  

 

 Τέλος, όμοια με τις δύο προηγούμενες περιπτώσεις, υπήρξε σημαντική στατιστική 

διαφορά στα αποτελέσματα των shares της Bayer Pharmaceuticals (Μ=7,61, 

SD=17,107) και της Bayer Cropscience (Μ=4,03, SD=8,963); t=2,266 και 

p=0,024. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι ο τύπος της εταιρίας επηρεάζει τον 

αριθμό των shares. Πιο συγκεκριμένα, δείχνουν ότι ο αριθμός των shares 

αυξάνεται σημαντικά όταν πρόκειται για την Bayer Pharmaceuticals, ενώ 

μειώνεται όταν πρόκειται για την Bayer Cropscience.  

 

Εξάγεται, έτσι, το συμπέρασμα ότι η αποτελεσματικότητα των διαφημιστικών 

στρατηγικών και εκτελέσεων (τύπου ποστ) της Bayer Pharmaceuticals είναι μεγαλύτερη 

από αυτήν της Bayer Cropscience, αφού έχουν οδηγήσει στην αυξημένη αλληλεπίδραση/ 

επικοινωνία των επισκεπτών μέσω likes, comments και shares.  

 

Βέβαια, ενδέχεται ο αριθμός των likes, comments και shares να είναι αποτέλεσμα του 

γενικότερα μεγαλύτεροy αριθμού των επισκεπτών της Bayer Pharmaceuticals, που από τη 
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φύση των προϊόντων της είναι λογικό να έχει περισσότερους επισκέπτες/ μέλη (πιθανά 

μέλη αποτελούν το σύνολο των χρηστών του Facebook) από την Bayer Cropscience, που 

λόγω της φύσης των προϊόντων της αναφέρεται σε ένα πιο εξειδικευμένο κοινό (πιθανά 

μέλη αποτελούν μονάχα οι λιανικοί έμποροι φυτοφαρμάκων και οι αγρότες, που είναι 

χρήστες του Facebook).  

 

Ελέγχοντας, ωστόσο, το συνολικό αριθμό μελών της Bayer Pharmaceuticals και της 

Bayer Cropscience, διαπιστώθηκε ότι η αναλογία αριθμού μελών και likes, comments και 

shares της Bayer Pharmaceuticals είναι μεγαλύτερη από την αναλογία αριθμού μελών και 

likes, comments και shares της Bayer Cropscience, αποδεικνύοντας ότι το περιεχόμενο 

των ποστ της Bayer Pharmaceuticals κρίνεται ως πιο ενδιαφέρον από τα ποστ της 

Bayer Cropscience. Κατά συνέπεια, τα ποστ της Bayer Pharmaceuticals κρίνονται ως πιο 

αποτελεσματικά σε σύγκριση με αυτά της Bayer Cropscience σε ότι αφορά την 

αλληλεπίδραση/ επικοινωνία των επισκεπτών με τις δύο Facebook σελίδες.     

 

Διαπιστώνεται, λοιπόν, ότι τα likes, comments και shares είναι αυξημένα στην περίπτωση 

της Bayer Pharmaceuticals, της οποίας το μάρκετινγκ είναι αποκλειστικά B2C, σε 

σύγκριση με την περίπτωση της Bayer Cropscience, της οποίας το μάρκετινγκ θεωρείται 

(για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας) ως κυρίως B2B. 
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η τρομερή διείσδυση του διαδικτύου στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου, οδήγησε και 

στη ραγδαία διάδοση και χρήση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης, τα οποία πλέον δε 

χρησιμοποιούνται μόνο για την επικοινωνία με φίλους, αλλά και για την αναζήτηση 

πληροφοριών, την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών και την αλληλεπίδραση μεταξύ 

πελατών και επιχειρήσεων, καθώς και μεταξύ επιχειρήσεων μεταξύ άλλων. Κατά 

συνέπεια, και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, οι εταιρίες έχουν στρέψει την προσοχή τους 

στην ένταξη των κοινωνικών μέσων δικτύωσης στην ήδη υπάρχουσα στρατηγική 

μάρκετινγκ τους.  

 

Μάλιστα, τόσο εταιρίες των οποίων το μάρκετινγκ εστιάζεται στους πελάτες (B2C) όσο 

και εταιρίες των οποίων το μάρκετινγκ αναφέρεται σε επιχειρήσεις (B2B) έχουν 

προχωρήσει στην υιοθέτηση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης στις στρατηγικές τους με 

κάποιες, βέβαια, διαφορές ως προς την εφαρμογή. Έτσι, για παράδειγμα, το Β2Β 

μάρκετινγκ εστιάζει περισσότερο στην δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων και στενής 

συνεργασίας με τις επιχειρήσεις, καθώς και στην επιτυχή διεξαγωγή ανταλλαγών υψηλής 

αξίας σε σχέση με το Β2C μάρκετινγκ.  

 

Επίσης, τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης έχουν πλέον ενταχθεί στο μάρκετινγκ όλων των 

ειδών βιομηχανιών, συμπεριλαμβανομένων της φαρμακευτικής βιομηχανίας και τη 

βιομηχανίας φυτοφαρμάκων.  

 

Πιο συγκεκριμένα, στη φαρμακευτική βιομηχανία, τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης είναι 

ένα εργαλείο, που όντως χρησιμοποιείται για την επικοινωνία με τους πελάτες. Πλέον, 

μάλιστα, η πλειοψηφία των μεγαλύτερων φαρμακευτικών εταιριών στον κόσμο 

διαθέτουν Facebook σελίδα, η οποία σε συνδυασμό με άλλες παραδοσιακές μεθόδους 

μάρκετινγκ στοχεύει πλέον όχι μόνο στους γιατρούς, αλλά και απευθείας σε πελάτες/ 

ασθενείς ή και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως φαρμακοποιούς και ούτω καθεξής.  
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Τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, αλλάζουν την υπάρχουσα ρουτίνα, επιτρέποντας την 

αμφίδρομη επικοινωνία ανάμεσα στους καταναλωτές/ ασθενείς και τις φαρμακευτικές 

εταιρίες, μέσω της οποίας η δύναμη μεταφέρεται πλέον στον πελάτη, που γίνεται πλέον 

ενεργός συμμέτοχος της όλης διαδικασίας. Επιπλέον, τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης 

βοηθούν τις φαρμακευτικές εταιρίες να επωφεληθούν από τα πολλά πλεονεκτήματα που 

προσφέρουν τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης μεταξύ των οποίων η αυξημένη παρουσία του 

εμπορικού σήματος και της αναγνωρισιμότητάς τους και η μείωση των δαπανών σε 

διαφημιστικές καμπάνιες.        

 

Όμοια, είναι και η χρήση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης από την βιομηχανία των 

φυτοφαρμάκων με την πλειονότητα των μεγαλύτερων εταιριών στον κλάδο να έχει, 

επίσης, Facebook σελίδα. Βέβαια, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εισροή της 

συγκεκριμένης βιομηχανίας είναι πολύ μικρότερη, καθώς και η ακριβής χρήση των 

κοινωνικών μέσων δικτύωσης ως εργαλείο μάρκετινγκ περισσότερο ασαφής από αυτή 

των φαρμάκων, κυρίως πιθανόν επειδή οι δραστηριότητες του μάρκετινγκ 

φυτοφαρμάκων στο παγκόσμιο σύστημα διαφέρει από χώρα σε χώρα ανάλογα με 

πολιτικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και τεχνολογικούς 

παράγοντες.  

 

Ωστόσο, η φαρμακευτική βιομηχανία και η βιομηχανία φυτοφαρμάκων εμφανίζουν και 

ένα βασικό κοινό χαρακτηριστικό. Και οι δύο βιομηχανίες έχουν καθυστερήσει 

σημαντικά σε ότι αφορά την ενασχόλησή τους με τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης σε 

σύγκριση με άλλους βιομηχανικούς κλάδους. Ένα άλλα κοινό χαρακτηριστικό είναι το 

γεγονός ότι και οι δύο προσπαθούν να εφαρμόσουν δημιουργικές διαφημιστικές 

στρατηγικές και εκτελέσεις στο διαδικτυακό μάρκετινγκ, οι οποίες προσπάθειες είναι 

λογικό να επεκτείνονται.  

 

Στην παρούσα έρευνα, ο στόχος ήταν να γίνει κατανοητή η εφαρμογή δημιουργικών 

διαφημιστικών στρατηγικών και εκτελέσεων στις εταιρικές σελίδες του Facebook μέσω 

μίας συγκριτικής ανάλυσης του μάρκετινγκ μεταξύ B2C και B2B εταιριών. Η συγκριτική 

ανάλυση αφορούσε τα ποστ της Facebook σελίδας των Bayer Pharmaceuticals και 

Bayer Cropscience, μέσω των οποίων θα γινόταν αντιληπτή τόσο η δημιουργικότητα όσο 
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και η αποτελεσματικότητα της χρήσης του Facebook ως εργαλείο του φαρμακευτικού 

μάρκετινγκ και του μάρκετινγκ φυτοφαρμάκων.    

 

Για το σκοπό αυτό, συγκεντρώθηκε ένα δείγμα 300 ποστ (τύπου διαφημίσεων) των 

Facebook σελίδων των Bayer Pharmaceuticals (150 ποστ)  και Bayer Cropscience (150 

ποστ), που χρονολογούνταν την περίοδο 07/2016-10/2014 και 07/2016-08/2015 

αντίστοιχα (προς τα πίσω δηλαδή χρονικά και στις δύο περιπτώσεις). Τα ποστ αυτά 

συγκρίθηκαν για τα είδη των δημιουργικών διαφημιστικών στρατηγικών και εκτελέσεων, 

από τα οποία χαρακτηρίστηκαν, καθώς και για τον αριθμό των likes, comments και 

shares που έλαβαν. Ο αριθμός αυτός είναι που αποτέλεσε το μέτρο σύγκρισης της 

αποτελεσματικότητας των ποστ των δύο τύπων εταιριών.  

 

Σημειώνεται, τέλος, ότι η Bayer Pharmaceuticals κρίθηκε ως ο εφαρμογέας B2C 

μάρκετινγκ και η Bayer Cropscience ως ο εφαρμογέας B2B και ότι για τη διερεύνηση 

των δημιουργικών διαφημιστικών στρατηγικών και εκτελέσεων χρησιμοποιήθηκε η 

στατιστική μέθοδος ελέγχου Χ2 (chi-square), ενώ για τη διερεύνηση της 

αποτελεσματικότητας των παραπάνω δημιουργικών διαφημιστικών στρατηγικών και 

εκτελέσεων χρησιμοποιήθηκε η στατιστική μέθοδος τεστ ενός δείγματος (t-test). 

 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ουσιαστικά, τόσο η Bayer Pharmaceuticals όσο και η 

Bayer Cropscience προτιμούν τους ίδιους τύπους δημιουργικών διαφημιστικών 

στρατηγικών, δηλαδή τη συμβολική διαβεβαίωση και την ενημέρωση (με διαφορετική, 

ωστόσο, σειρά προτεραιότητας). Άλλωστε, όπως αποδείχτηκε η εφαρμογή αυτών των 

δύο τύπων είναι ανεξάρτητη από τον τύπο της εταιρίας.  

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η δημιουργική διαφημιστική στρατηγική της ενημέρωσης 

είναι ιδιαίτερα δημοφιλής μεταξύ των φαρμακευτικών εταιριών, που έχουν Facebook 

σελίδα. Έτσι, για παράδειγμα, η Pfizer, που το 2011 είχε τη πιο δημοφιλή Facebook 

σελίδα από το σύνολο των φαρμακευτικών εταιριών με παρουσία στο Facebook, 

χρησιμοποιούσε τη στρατηγική της ενημέρωσης σε πολλαπλά σημεία της σελίδας, 

συμπεριλαμβανομένων του τοίχου της και των πληροφοριών για την εταιρία, καθώς και 
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μέσω ποστ ενημέρωσης με φωτογραφίες, βίντεο, πληροφορίες για την εταιρική ευθύνη 

της εταιρίας, για την επιστημονική καινοτομία των προϊόντων της και βραβεύσεις των 

υπαλλήλων της. Όμοια η εταιρία AstraZeneca, που το 2011, είχε τη δεύτερη πιο 

δημοφιλή Facebook σελίδα, προέβαλε στη σελίδα της ποστ με βίντεο ενημέρωσης για τα 

προϊόντα και την επιστημονική της καινοτομία και την εταιρική ευθύνη της εταιρίας. 

Ακόμη πιο στοχευόμενα, ήταν τα ποστ ενημέρωσης της Novartis, που αφορούσαν 

κατεξοχήν στην εταιρία και στην περιγραφή της γκάμας και των χρήσεων των προϊόντων 

της (Myers, 2012).  

 

Το γεγονός της ευρείας χρήσης της δημιουργικής διαφημιστικής στρατηγικής της 

ενημέρωσης διαπιστώνεται και στην μελέτη του Marcus (2014), όπου οι εταιρίες 

(Johnson & Johnson, Boehringer Ingelheim, Pfizer, GlaxoSmithKline και Novartis) με τη 

μεγαλύτερη παρουσία στο Facebook κατά το 2014, πόσταραν ενημερωτικά βίντεο τόσο 

για τα προϊόντα όσο και την εταιρία και ποστ με πληροφορίες και ειδήσεις για τα 

προϊόντα και τις εκδηλώσεις της εταιρίας.  

 

Σημειώνεται δε, ότι δεν κατέστη δυνατό να διαπιστωθεί κατά πόσο η δημιουργική 

διαφημιστική στρατηγική της ενημέρωσης χρησιμοποιείται με την ίδια ευρύτητα και από 

τις εταιρίες στην βιομηχανία φυτοφαρμάκων. Όμοια κατά την παρούσα έρευνα δεν 

προέκυψαν προηγούμενες έρευνες που να συνηγορούν στην υιοθέτηση της δημιουργικής 

διαφημιστικής στρατηγικής της συμβολικής διαβεβαίωσης από τις εταιρίες είτε της 

φαρμακοβιομηχανίας είτε της βιομηχανίας φυτοφαρμάκων.    

 

Από την άλλη, ομοιότητα στη προτιμητέα επιλογή των δημιουργικών διαφημιστικών 

εκτελέσεων παρατηρήθηκε, επίσης, μεταξύ των Bayer Pharmaceuticals και 

Bayer Cropscience σε ότι αφορά α) τη μορφή της εκτέλεσης με προτιμητέες το κομμάτι 

της ζωής και τις άλλες μορφές (ανεξάρτητες πάλι από τον τύπο της εταιρίας με 

διαφορετική και πάλι, ωστόσο, σειρά προτεραιότητας), β) την παρουσίαση των 

προϊόντων με προτιμητέες την καμία παρουσίαση του προϊόντος και μετά την επίδειξη 

του προϊόντος (ανεξάρτητες πάλι από τον τύπο της εταιρίας) και γ) τη σεξουαλική 

σαγήνευση με προτιμητέες την καμία σεξουαλική επίκληση και μετά τις σχέσεις 

(ανεξάρτητες πάλι από τον τύπο της εταιρίας). 
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Το κομμάτι της ζωής ως μορφή δημιουργικής εκτέλεσης στο Facebook έχει και στο 

παρελθόν χρησιμοποιηθεί από φαρμακευτικές εταιρίες και πιο συγκεκριμένα από τη 

Novartis, η οποία σε ποστ του 2016, παρουσίασε άτομα που κάνουν την πρακτική τους 

στην εταιρία, θυμίζοντας έτσι στους επισκέπτες της σελίδας της τη σημασία του έμψυχου 

δυναμικού της. Μάλιστα, ο έξυπνος αυτός τρόπος μάρκετινγκ χαρακτηρίστηκε ως ένας 

από τους 10 πιο πετυχημένους τρόπους B2C μάρκετινγκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

για το 2016 από την Lucidpress, που αποτελεί μια πλατφόρμα για την ανάδειξη του 

εμπορικού σήματος διαφόρων εταιριών (και πάλι δεν κατέστη δυνατό να διαπιστωθεί 

κατά πόσο η συγκεκριμένη μορφή δημιουργικής εκτέλεσης χρησιμοποιείται από τις 

εταιρίες στην βιομηχανία φυτοφαρμάκων) (Lucidpress, 2016).  

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η υιοθέτηση της συγκεκριμένης μορφής ως εκτέλεσης αποτελεί 

μια επιτυχημένη επιλογή της Bayer Pharmaceuticals όσο και της Bayer Cropscience, 

αφού όπως σημειώνεται από την  Lucidpress (2016), η μορφή αυτή κάνει τους επισκέπτες 

της Facebook σελίδας της εκάστοτε εταιρίας να συσχετιστούν με αυτήν και να 

ανταποκριθούν πολύ καλύτερα απ’ ό,τι σε ένα ενημερωτικό δελτίο τύπου για τα προϊόντα 

ή την ίδια την εταιρία.   

 

Παράλληλα, η επιλογή της καμίας παρουσίασης του προϊόντος μοιάζει να είναι μια 

δημιουργική διαφημιστική εκτέλεση ως προς το προϊόν που γενικά εφαρμόζεται από τις 

φαρμακευτικές εταιρίες, αφού με βάση την έρευνα των Tyrawski και DeAndrea (2015), 

στα ποστ των φαρμακευτικών εταιριών σε διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι 

ισχυρισμοί για τα προϊόντα αποτελούσαν μόνο το 1.6% των ποστ (και πάλι δεν κατέστη 

δυνατό να διαπιστωθεί κατά πόσο η συγκεκριμένη δημιουργική εκτέλεση ως προς το 

προϊόν χρησιμοποιείται από τις εταιρίες στην βιομηχανία φυτοφαρμάκων). 

 

Μικρή διαφοροποίηση παρατηρήθηκε σε ότι αφορά τη χρήση α) οπτικών μέσων, όπου αν 

και η πρώτη επιλογή είναι ίδια (ρεαλιστική απεικόνιση), δεύτερη επιλογή της Bayer 

Pharmaceuticals και Bayer Cropscience αποτελούν τα οπτικά μέσα φαντασίας/ 

σουρεαλιστικά και η γραφική απεικόνιση των σημείων αντίστοιχα και β) χιούμορ , όπου 

αν και η πρώτη επιλογή είναι ίδια (καθόλου χιούμορ), δεύτερη επιλογή της Bayer 
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Pharmaceuticals και Bayer Cropscience αποτελούν το λογοπαίγνιο και η ειρωνεία 

αντίστοιχα (με πολύ μικρά ποσοστά όμως).    

 

Από τα παραπάνω προκύπτει γενικότερα ότι η προσέγγιση δημιουργικών διαφημιστικών 

εκτελέσεων, που ακολούθησαν και οι δύο τύποι εταιριών είναι όμοια. Αυτό μπορεί να 

οφείλεται στο γεγονός ότι και οι δύο εταιρίες λόγω του είδους των προϊόντων τους δε 

μπορούν να παρεκκλίνουν σημαντικά ειδικά σε ότι αφορά την εκτέλεση των 

διαφημιστικών στρατηγικών τους. Για παράδειγμα, η χρήση της γύμνιας μοιάζει άστοχη 

επιλογή τόσο για τη διαφήμιση ενός φαρμάκου όσο και ενός φυτοφαρμάκου. Μπορεί, 

βέβαια να οφείλεται και στο γεγονός ότι οι Bayer Pharmaceuticals και Bayer Cropscience 

αποτελούν ουσιαστικά μια εταιρία, η οποία ενδέχεται να έχει μια συνολική αρχή 

εφαρμογής μάρκετινγκ στις επιμέρους κατηγορίες προϊόντων της, όπως είναι τα φάρμακα 

και τα φυτοφάρμακα.     

 

Η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ των δημιουργικών διαφημιστικών στρατηγικών και 

εκτελέσεων των δύο τύπων εταιριών εντοπίζεται στην αποτελεσματικότητα, όπου όπως 

διαπιστώθηκε ότι τα ποστ της Bayer Pharmaceuticals είναι αρκετά αποτελεσματικότερα 

από αυτά της Bayer Cropscience και στα likes και στα comments και στα shares. Καθώς 

μάλιστα, η αναλογία αριθμού μελών και likes, comments και shares της Bayer 

Pharmaceuticals είναι μεγαλύτερη από την αναλογία αριθμού μελών και likes, comments 

και shares της Bayer Cropscience, αποδεικνύουν ότι το περιεχόμενο των ποστ της Bayer 

Pharmaceuticals κρίνεται ως πιο ενδιαφέρον από τα ποστ της Bayer Cropscience.  

 

Συνοψίζοντας, ενώ οι δημιουργικές διαφημιστικές στρατηγικές και εκτελέσεις των Bayer 

Pharmaceuticals και Bayer Cropscience είναι παρόμοιες, το ενδιαφέρον των μελών της 

Facebook σελίδας της Bayer Pharmaceuticals έχει προσελκυθεί πιο αποτελεσματικά.  

 

Αξίζει, επιπλέον, να σημειωθεί ότι στα ποστ της Bayer Pharmaceuticals  δε 

διαπιστώθηκαν ποστ που να αναφέρονται σε διεθνείς ημέρες ασθενειών, όπως για 

παράδειγμα η Παγκόσμια Ημέρα Πνευμονίας, που έχουν κατά καιρούς υιοθετήσει 

φαρμακευτικές εταιρίες, που σημείωσαν σημαντική επιτυχία στην προσέλκυση του 



 

83 
 

κοινού, αφού συγκέντρωσαν πολλά likes και comments (Marcus, 2014). Σημειώνεται ότι 

παρόμοια ποστ, με ημέρες για παράδειγμα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, θα 

μπορούσαν να έχουν χρησιμοποιηθεί ενδεχομένως για παρόμοιους λόγους  και στην 

περίπτωση εταιριών φυτοφαρμάκων, κάτι που δεν έχει γίνει από την Bayer 

Pharmaceuticals.   

 

Όμοια, δε διαπιστώθηκαν ποστ με τη μορφή διαγωνισμών, όπως διαγωνισμοί 

φωτογραφίας σχετικοί με διάφορες ασθένειες, τα οποία θεωρούνται ότι οδηγούν στην 

ισχυρότερη δέσμευση από πλευράς κοινού, καθώς κινητοποιούν το κοινό στη δημιουργία 

περιεχομένου, ενώ παράλληλα αυξάνουν την ευαισθητοποίηση για μια θεραπεία χωρίς να 

είναι προωθητικά και να περιλαμβάνουν ονόματα προϊόντων (Marcus, 2014).  

Σημειώνεται ότι παρόμοια ποστ με τη μορφή διαγωνισμών για παράδειγμα φωτογραφιών 

επιτυχημένων καλλιεργειών με χρήση φυτοφαρμάκων που σέβονται το περιβάλλον, θα 

μπορούσαν να έχουν ενδεχομένως χρησιμοποιηθεί για παρόμοιους λόγους  και στην 

περίπτωση εταιριών φυτοφαρμάκων, κάτι που και πάλι δεν έχει γίνει από την Bayer 

Pharmaceuticals. 

 

Τέλος, τόσο η  Bayer Pharmaceuticals όσο και η Bayer Cropscience δεν απέδειξαν την 

αναγκαία ενασχόληση με τα μέλη των Facebook σελίδων τους. Με λίγα λόγια, δεν 

έδειξαν την προθυμία να ανταποκριθούν στα comments των μελών των σελίδων, ώστε να 

εξασφαλίσουν μια πιο διαδραστική σχέση με αυτούς.   

     

 

6.1 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΝΑΤΖΕΡ 

 

 Οι προτάσεις, που γίνονται αφορούν και τους δύο τύπους εταιριών (και κυρίως την 

Bayer Cropscience) με σκοπό να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των δημιουργικών 

διαφημιστικών στρατηγικών και εκτελέσεων στο Facebook και γενικότερα στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης: 
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 Καθώς και οι δύο εταιρίες φαίνεται να έχουν επιλέξει να χρησιμοποιήσουν κατά 

κόρον πολύ συγκεκριμένες τόσο δημιουργικές διαφημιστικές στρατηγικές όσο 

και εκτελέσεις προτείνεται να ρισκάρουν και να προσπαθήσουν να 

χρησιμοποιήσουν και άλλους τύπους στα πλαίσια βέβαια που είναι συναφείς με 

τα προϊόντα τους ώστε να διαπιστώσουν αν αυτοί οι τύποι κάνουν πιο 

αποτελεσματική την προσέλκυση των μελών των Facebook σελίδων τους. 

Ταυτόχρονα, θα καταφέρουν να αυξήσουν την ποικιλία των διαφημιστικών ποστ 

τους, ελκύοντας έτσι σε μεγαλύτερο βαθμό και το ενδιαφέρον των μελών των 

Facebook σελίδων τους να τα παρακολουθήσουν και ενδεχομένως να κάνουν 

περισσότερα likes, comments και shares. 

 

Βάσει μάλιστα, των συμπερασμάτων, όπου παρατηρήθηκε πως τόσο η  Bayer 

Pharmaceuticals όσο και η Bayer Cropscience, δεν έχουν χρησιμοποιήσει τις δύο 

πολύ επιτυχημένες δημιουργικές διαφημιστικές εκτελέσεις τύπου α) ποστ που να 

αναφέρονται σε διεθνείς ημέρες ασθενειών ή διεθνείς ημέρες περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης και β) ποστ με τη μορφή διαγωνισμών, προτείνεται στους 

μάνατζερ να υιοθετήσουν τις δύο αυτές εκτελέσεις για να αυξήσουν την 

επισκεψιμότητα των σελίδων τους, τη σύνδεση με το κοινό τους και τέλος  τα 

likes, comments και shares. 

  

 Να προχωρήσουν και οι δύο εταιρίες στον στατιστικό έλεγχο της 

αποτελεσματικότητας των ποστ που έχουν δημοσιεύσει στις Facebook σελίδες 

τους. Πιο συγκεκριμένα, να διακρίνουν μέσω στατιστικών μελετών ποια από τα 

ποστ τους είναι πιο αποτελεσματικά από την άποψη των likes, comments και 

shares ώστε να διαπιστώσουν ποιες από τις δημιουργικές διαφημιστικές τους 

στρατηγικές και εκτελέσεις που έχουν εφαρμόσει είναι όντως επιτυχημένες και 

ποιες όχι. Έτσι στη συνέχεια, επιλέγοντας τις πλέον επιτυχημένες στρατηγικές 

θα μπορέσουν να αυξήσουν τη συνολική αποτελεσματικότητα των Facebook 

post τους.  

 

      Τέλος, προτείνεται οι μάνατζερ και των δύο εταιριών να αυξήσουν το 

διάλογο με τους επισκέπτες και χρήστες των σελίδων τους μέσω για παράδειγμα 
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της απάντησης στα comments τους (να επιλύσουν την συγκεκριμένη δηλαδή 

παρατηρηθείσα αδυναμία ενασχόλησης με τα μέλη των Facebook σελίδων τους). 

Ο λόγος είναι ότι ενώ οι δυνατότητες για μια ποικιλία δημιουργικών 

διαφημιστικών εκτελέσεων για τις φαρμακευτικές εταιρίες και τις εταιρίες 

φυτοφαρμάκων μπορεί να μοιάζουν περιορισμένες (για παράδειγμα να 

αποκλείεται η χρήση γύμνιας), εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο 

δημιουργικότητας για την παροχή συναρπαστικών πληροφοριών, που να είναι 

συμβατές ως προς το περιεχόμενο σε ότι αφορά τόσο τα προϊόντα τους όσο και 

τις ίδιες εταιρίες. Για παράδειγμα, πληροφορίες μπορούν να παρέχονται έμμεσα 

μέσω διαγωνισμών και άλλων μεθόδων, στις οποίες φυσικά η συμμετοχή και η 

αλληλεπίδραση από την πλευρά των εταιριών είναι κρίσιμη. Όπως έχει ήδη 

ειπωθεί, το Facebook έχει επιτρέψει στους χρήστες όχι μόνο να συνομιλούν με 

τους φίλους τους, αλλά και με τις εταιρείες. Έτσι, στόχος θα πρέπει να είναι οι 

εταιρείες αυτές να γίνουν φίλοι μέσω ανοιχτού διαλόγου με τους καταναλωτές 

τους, προκειμένου να κερδίσουν την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη των 

ανθρώπων που εξυπηρετούν (Marcus, 2014).      

 

6.2 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

 

Ο περιορισμός είναι χρονικός και ποσοτικός, καθώς αναφέρεται στο δείγμα της έρευνας, 

το οποίο και θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο εφόσον το χρονικό περιθώριο 

ολοκλήρωσης της παρούσας έρευνας ήταν μεγαλύτερο.  
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