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Περίληψη 

Ο σύγχρονος επιχειρηματικός κόσμος χαρακτηρίζεται από την ραγδαία αύξηση της 

πληροφορικής τεχνολογίας και του ανταγωνισμού. Το ένα οδηγεί αναπόφευκτα στην αύξηση του 

άλλου. Συνδυάζοντας τους δύο αυτούς παράγοντες με τις δυσμενείς εδώ και χρόνια οικονομικές 

συνθήκες στην Ελλάδα, η στροφή προς την τεχνολογία και η εκμετάλλευση των διαθέσιμων 

ψηφιακών εργαλείων και συστημάτων προβολής και πληροφόρησης αποτελούν  ένα πολύ σημαντικό 

βήμα για την επιβίωση και ανάπτυξη της σύγχρονης μικρομεσαίας επιχείρησης. 

 Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να αποτυπώσει με αληθινά παραδείγματα, τις δυνατότητες 

και τα αποτελέσματα της χρήσης νέων τεχνολογιών για την προβολή την πληροφόρηση και τη 

δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην Ελληνική και όχι μόνο αγορά.  

  Η χρήση του διαδικτύου είναι τόσο διαδομένη που θεωρείται αναμφίβολα αναπόσπαστο 

κομμάτι της ζωής του σύγχρονου καταναλωτή και επιχειρηματία. Η παρούσα εργασία έχει στόχο τη 

αποτύπωση των διαθέσιμων λύσεων πληροφορικής τεχνολογίας ώστε μια μικρομεσαία επιχείρηση να 

επιτύχει: 

• Αύξηση της προβολής και αναγνώρισης στον Ιστό και τα σύγχρονα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης 

• Διεύρυνση της πελατειακής βάσης μέσα από στοχευμένες διαφημίσεις 

• Αντίληψη των τάσεων και προτιμήσεων του καταναλωτικού κοινού 

• Αναπληροφόρηση για την διαδικτυακή παρουσία, το πελατειακό κοινό και τις προωθητικές 

ενέργειες 

• Δημιουργία και συντήρηση ηλεκτρονικού καταστήματος 

• Διεκπεραίωση εργασιών σε κινητές συσκευές 
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 

 Σε ένα σύγχρονο συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, η πληροφορική 

τεχνολογία παίζει ένα καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη μιας επιχείρησης. Στη σύγχρονη ελληνική 

επιχειρηματική κοινωνία που ταλανίζεται από την οικονομική κρίση, η επιβίωση για τη μικρομεσαία 

τάξη επιχειρήσεων γίνεται ακόμη πιο δύσκολη. 

 Εντούτοις πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό μερίδιο της ελληνικής οικονομίας. Με βάση 

στοιχεία του ΣΕΒ (Μάρτιος 2017), το 34% των εργαζομένων στην Ελλάδα είναι 

αυτοαπασχολούμενοι. Το ποσοστό αυτό μεταφράζεται σε περίπου 900.000 Έλληνες μικρομεσαίους 

επιχειρηματίες. Από αυτούς μόνο 4 στους 10 έχουν διαδικτυακή παρουσία, ένα ποσοστό πολύ χαμηλό 

σε σχέση με την πρόοδο και το εύρος χρήσης του διαδικτύου από το ευρύ κοινό.  

 Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι το γεγονός πως 1 στους 2 ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

αντιλαμβάνεται και κατανοεί πως δαπανά λιγότερα από όσα θα έπρεπε για τις ανάγκες της επιχείρησής 

του σε υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Επομένως είναι κατανοητό πως 

οι σύγχρονες συνθήκες απαιτούν τη χρήση τέτοιων υπηρεσιών για την επιβίωση και ανάπτυξη μιας 

μικρομεσαίας επιχείρησης. 

Η διαδικτυακή παρουσία και η προώθηση μέσα από τις μηχανές αναζήτησης και τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη και εξέλιξη μιας 

επιχείρησης. Η χρήση των υπηρεσιών αυτών όμως ενέχει και επιχειρηματικούς κινδύνους, και ένα 

σημείο που θα πρέπει να πρέπει να τυγχάνει προσοχής είναι αυτό της θετικής επιχειρηματικής φήμης.  

 Η διαφήμιση μέσα από τις παρακάτω πλατφόρμες που παρουσιάζονται απαιτεί μια συνεχή 

παρακολούθηση των τεχνολογιών, των διαθέσιμων εργαλείων και των νέων μεθόδων προώθησης. Μια 

επιτυχημένη στρατηγική διαδικτυακού μάρκετινγκ απαιτεί χρόνο ενασχόλησης, παρακολούθηση των 

τάσεων του κοινού, ερμηνεία των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες και παρακολούθηση του 

αντίστοιχου ανταγωνισμού. 

 Η ισχυρή επιχειρηματική φήμη  είναι ένα πολύ σημαντικό συστατικό της εξέλιξης μιας 

επιχείρησης και τη διεύρυνσης πελατολογίου, αποτελεί όμως ένα σημείο που ο ιδιοκτήτης 

μικρομεσαίας επιχείρησης δεν επενδύει συστηματικά. 

 Η παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαδραματίζει έναν επίσης καταλυτικό ρόλο, 

λόγω της ευρείας χρήσης του από το κοινό. Τάσεις, νέες τεχνολογίες, προϊόντα και υπηρεσίες 

βρίσκουν τη θέση τους για προβολή στα εν λόγω μέσα. Συνδυαστικά πολλές φορές με την προώθηση 

μέσω των μηχανών αναζήτησης μπορούν να φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, καθώς το Ιντερνέτ 

είναι ένα από τα πρώτα σημεία, και κάποιες φορές το μοναδικό, για την έρευνα πριν την αγορά. 
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 Η εργασία δομείται σε 9 κεφάλαια. Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί την εισαγωγή και αναφέρει 

επιγραμματικά τα σημεία στα οποία εστιάζει η παρούσα μελέτη. Τα κεφάλαια 2 και 3 αναφέρονται 

στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και μεθοδολογίας αντίστοιχα.  

 Το τέταρτο κεφάλαιο αναλύει την έννοια της επιχειρηματικής φήμης και της σημαντικότητάς 

της για την επιχειρηματική ανάπτυξη.  

 Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται μιας εις βάθος μελέτη στη προώθηση προϊόντων μέσα από την 

πλατφόρμα του Facebook με αληθινά παραδείγματα από διαφημιστικές ενέργειες σε συγκεκριμένο 

κοινό χρηστών. Γίνεται επεξήγηση των βασικών εννοιών του μάρκετινγκ για μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης και παρουσιάζονται με λεπτομέρεια και τα σχετικά αποτελέσματα. 

 Το έκτο κεφάλαιο αναφέρεται στο ηλεκτρονικό εμπόριο και αποτελεί έναν οδηγό για τη 

δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος κάνοντας χρήση μιας από τις πιο σύγχρονες πλατφόρμες του 

είδους, αυτήν της εταιρείας Shopify. 

 Το έβδομο κεφάλαιο αποτελεί έναν αναλυτικό οδηγό ενίσχυσης της διαδικτυακής παρουσίας 

μιας επιχείρησης και διενέργειας προωθητικών ενεργειών μέσα από τις υπηρεσίες της Google. 

Αναλύονται σημαντικές έννοιες του διαδικτυακού μάρκετινγκ και γίνεται εις βάθος παρουσίαση της 

υπηρεσίας Google Analytics. 

 Το όγδοο κεφάλαιο αναφέρεται σε σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις για διεκπεραίωση εργασιών 

από κινητές συσκευές παρουσιάζοντας χρήσιμα εργαλεία σε αυτές.  

 Στο ένατο κεφάλαιο τα συμπεράσματα του συνόλου της μελέτης καθώς και προτάσεις για 

μελλοντική έρευνα. 
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Κεφάλαιο 2: Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

Η παρούσα έρευνα τοποθετείται στους τομείς του ψηφιακού μάρκετινγκ, της χρήσης των 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης και μηχανών αναζήτησης ως εργαλείο προβολής, διαφήμισης και 

αξιολόγησης υποψήφιου πελατειακού κοινού. Επίσης αναλύονται έννοιες και σύγχρονες στρατηγικές 

άντλησης πληροφορίας και χρήσης των παραπάνω μέσων. Οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν είναι 

επιστημονικά άρθρα και αναφορές σε ιστότοπους σχετικούς με το αντικείμενο, αλλά και προσωπική 

εμπειρία λόγω επαγγελματικής ενασχόλησης με το αντικείμενο. 

Στο κεφάλαιο της επιχειρηματικής φήμης χρησιμοποιήθηκαν πηγές όπως ιστότοποι συναφούς 

αντικειμένου και επιστημονικά άρθρα. Για τον οδηγό δημιουργίας και συντήρησης ηλεκτρονικού 

καταστήματος χρησιμοποιήθηκε βιβλιογραφική μεθοδολογία και έρευνα στη γνωσιακή βάση του 

κατασκευαστή της πλατφόρμας. 

Για το κεφάλαιο που αφορά στα ψηφιακά εργαλεία για κινητές συσκευές χρησιμοποιήθηκαν 

πηγές στον Ιστό από τον σύγχρονο τεχνολογικό χώρο, αλλά και προσωπική εμπειρία από 

επαγγελματική και ερασιτεχνική ιδία χρήση. 
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Κεφάλαιο 3: Μεθοδολογία 

Για την παρουσίαση των κεφαλαίων για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την διαδικτυακή 

παρουσία χρησιμοποιήθηκε βιβλιογραφική, ερευνητική μεθοδολογία (δημιουργία πραγματικών 

σεναρίων διαφήμισης με ρεαλιστικά αποτελέσματα αυτών), γνωσιακές βάσεις δεδομένων της Google 

& Facebook, αλλά και προσωπική εμπειρία που προκύπτει από την επαγγελματική ενασχόληση με το 

αντικείμενο.  

Στα παραπάνω κεφάλαια πραγματοποιήθηκε έρευνα και διενέργεια διαφημιστικής καμπάνιας 

και ανατροφοδότησης αυτής, καθώς και ανάλυση των παραγόμενων δεδομένων με ερευνητική 

μεθοδολογία. Αποτυπώνονται πραγματικά σενάρια και δεδομένα από υφιστάμενη επιχείρηση που 

δραστηριοποιείται στο χώρο με την οποία και συνεργάστηκα. Αναλύονται τα αποτελέσματα και η 

μέθοδοι των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν, εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα και ορίζονται 

έννοιες και εργαλεία μέτρησης απόδοσης από τη βιβλιογραφία του κλάδου για το διαδικτυακό 

μάρκετινγκ. 

Η μεθοδολογία στο σύνολό της βασίζεται σε εμπειρικές γνώσεις αλλά και συνδυασμό μεθόδων 

και οδηγιών που αντλήθηκαν μέσω έρευνας στις γνωσιακές βάσεις δεδομένων της Facebook, Google 

και Shopify. 
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Κεφάλαιο 4: Brand reputation 

 

4.1 Επιχειρηματική φήμη 

 Επιχειρηματική φήμη ορίζεται ως το σύνολο των συναισθημάτων και των ιδεών με τις οποίες 

συσχετίζουν οι καταναλωτές μια μάρκα (εταιρεία). Είναι ουσιαστικά το αποτέλεσμα του συνόλου των 

εξωστρεφών ενεργειών μιας επιχείρησης, από την τοποθέτηση, την προώθηση, τις τιμές, την ανάπτυξη 

προϊόντων, τις δημόσιες σχέσεις και τις λειτουργίες της. Μια θετική επιχειρηματική φήμη εμπνέει το 

αίσθημα της εμπιστοσύνης από τους καταναλωτές προς τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης, 

ενώ αντιθέτως μια άσχημη επιχειρηματική φήμη μπορεί να έχει καταστροφικά αποτελέσματα για την 

λειτουργία της. 

Πηγή http://simplicable.com/new/brand-reputation και https://reputation911.com/brand-reputation/  

Παρόλο που θεωρείται σχετικά εύκολη στη σύγχρονη εποχή των ψηφιακών μέσων και των 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης η δημιουργία μιας αξιόλογης επιχειρηματικής φήμης, το πραγματικό 

εγχείρημα έγκειται στη διατήρηση του υψηλού επιπέδου της φήμης αυτής. 

 

4.2 Online brand experience 

Ως αποτέλεσμα της τεχνολογικής προόδου και της διάδοσης του Ίντερνετ, γεννήθηκε και η 

έννοια της διαδικτυακής εμπειρίας κάποιας συγκεκριμένης μάρκας. Αποτελείται από το σύνολο των 

ιδιοτήτων που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο όνομα και πιθανότητα αντιπροσωπεύει ένα 

συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία, με τέτοιο τρόπο, ώστε οι καταναλωτές να αντιλαμβάνονται την αξία 

και τη διαφορετικότητά του σε σχέση με τα προϊόντα του ανταγωνισμού. (Christodoulides & de 

Chernatony, 2004) 

4.3 Στρατηγική 

 Οι κύριοι στόχοι μιας επιχείρησης όσον αφορά τις δύο παραπάνω έννοιες είναι δύο: 

• Η σημαντική ενίσχυση της διαδικτυακής της παρουσίας και προβολής 

• Ο περιορισμός και η εξάλειψη της κακής επιχειρηματικής φήμης 

http://simplicable.com/new/brand-reputation
https://reputation911.com/brand-reputation/
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Το δεύτερο σημείο αποτελεί ουσιαστικά έναν συνεχόμενο έλεγχο και περιορισμό ζημιών, καθώς 

η ενισχυμένη προβολή επιφέρει αναπόφευκτα και ένα ποσοστό αρνητισμού και δυσαρέσκειας. Η πηγή 

συνήθως είναι μια μερίδα των ίδιων των καταναλωτών, σε κάποιες περιπτώσεις όμως αφορούν το 

σύνολο των συνθηκών, του επιχειρηματικού κλάδου, ή τις τάσεις τις εποχής. 

Όσο σημαντικό λοιπόν είναι να βρίσκεται μια επιχείρηση στο προσκήνιο, τόσο σημαντικό είναι 

να ανταποκρίνεται άμεσα και αποδοτικά σε φαινόμενα που επηρεάζουν αρνητικά της επιχειρηματική 

της φήμη και τη διαδικτυακή της παρουσία. 

 Κάποιες απαραίτητες κατευθύνσεις είναι: 

• Χρήση ψηφιακών καναλιών για εδραίωση της επιχειρηματικής παρουσίας 

• Παρακολούθηση των στρατηγικών και δράσεων ηγετικών επιχειρήσεων του κλάδου 

• Δέσμευση για συνέπεια προς τον καταναλωτή 

Πηγή https://www.entrepreneur.com/article/292363  

Επιπρόσθετα είναι σημαντικά τα εξής: 

• Παρακολούθηση της δραστηριότητας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

• Απάντηση στα σχόλια πελατών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

• Προσέγγιση ανθρώπων (συνήθως δημόσια πρόσωπα) που είναι γνώστες του επαγγελματικού 

κλάδου ώστε να εκφράσουν τη θετική τους γνώμη για την μάρκα 

Πηγή http://www.marketingprofs.com/articles/2013/11004/brand-reputation-management-your-

seven-point-game-plan και http://www.socialmediaexaminer.com/tools-monitor-online-reputation/  

  

 

 

 

  

https://www.entrepreneur.com/article/292363
http://www.marketingprofs.com/articles/2013/11004/brand-reputation-management-your-seven-point-game-plan
http://www.marketingprofs.com/articles/2013/11004/brand-reputation-management-your-seven-point-game-plan
http://www.socialmediaexaminer.com/tools-monitor-online-reputation/
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Κεφάλαιο 5: Διαφήμιση με τη χρήση των εργαλείων 

της Facebook 

5.1 Γιατί στο Facebook; 

 Με 1,97 δισεκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες (πηγή: Facebook Απρίλιος 2017) η 

Facebook ξεκίνησε να χτίζει την σημερινή αυτοκρατορία των 416 δις σε δολαρίων σε καθαρή αξία 

από το 2004. Από τότε συλλέγει σιωπηλά κάθε είδους στοιχεία για τους χρήστες, από δημογραφικές 

πληροφορίες, ενδιαφέροντα, δραστηριότητες, τοποθεσίες, σημαντικά γεγονότα της ζωής του κάθε 

χρήστη. Κάθε πτυχή και έκφανση της ζωής μας έχει τρόπο να αποτυπωθεί στο δημοφιλέστερο μέσο 

κοινωνικής δικτύωσης στον κόσμο. Μια στιγμή χαράς, ένα ατυχές συμβάν, ένα ταξίδι, μια επανένωση, 

μια σχέση, ένα παιδί, όλα έχουν τη θέση τους στο δίκτυο και φυσικά καταγράφονται. 

 

Εικόνα 1 Το Μεικτό και καθαρό έσοδο της Facebook την τελευταία δεκαετία. (πηγή Statista 2017) 
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 Σε τεχνική 

ανάλυση, η πλατφόρμα 

είναι ένα μέσο 

κατανάλωσης 

περιεχομένου, με μια 

σημαντική όμως διαφορά: 

το περιεχόμενο 

δημιουργείται από τους 

ίδιους τους χρήστες. Έτσι 

κάθε επίσκεψη γίνεται 

μοναδική, με τη ροή του 

περιεχομένου αυθόρμητη 

και ζωντανή. Ήρθε για να 

ικανοποιήσει μια πληθώρα 

αναγκών, από την 

χαλάρωση, την ενημέρωση 

για το τι κάνουν σήμερα 

γνωστοί και φίλοι μας, την 

ημερήσια ενημέρωση μας 

για το τι συμβαίνει στον 

κόσμο, στην χώρα μας, 

στην πόλη μας, στην 

αγαπημένη μας ομάδα. 

Είναι αυτό που θα μας 

απασχολήσει όσο 

περιμένουμε εκείνο το 

πεντάλεπτο σε κάποια 

ουρά. 

 

 

 

 Όλος αυτός ο τεράστιος όγκος ακατέργαστων δεδομένων που υπήρχαν στη διάθεση της 

εταιρείας επεξεργάζεται κατάλληλα από τους εξελιγμένους αλγόριθμους, ώστε να αποφέρει το ετήσιο 

έσοδο των 27 δις δολαρίων το 2016. Τα έσοδα αφορούν κατά τη συντριπτική τους πλειοψηφία τη 

Εικόνα 2 Ο αριθμός χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανά τον 

κόσμο. (πηγή Statista 2017) 
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φιλοξενία διαφημίσεων, κάτι που η Facebook επιθυμεί να αλλάξει σταδιακά αλλά αυτό δεν είναι 

αντικείμενο αυτής της μελέτης. 

 Φυσικά η δημοτικότητα της πλατφόρμας δεν οφείλεται μόνο στο δυναμικό της περιεχόμενο, 

αλλά και στην ύπαρξη ενός άρρηκτου μέλους, του γνωστού σε όλους μας Facebook Messenger. Ένα 

ψηφιακό εργαλείο για αποστολή δωρεάν γραπτών μηνυμάτων και αρχείων μεταξύ χρηστών αλλά και 

με τη δυνατότητα πραγματοποίησης φωνητικών κλήσεων και βίντεο κλήσεων μέσω VoIP που 

απαριθμεί πάνω από 1 δις ενεργούς χρήστες. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση του Messenger 

είναι να είναι κάποιος εγγεγραμμένος χρήστης στο Facebook. 

 

Εικόνα 3 Ενεργοί χρήστες του Messenger σε μηνιαία βάση. (πηγή Statista 2017) 

5.2 Κόστος και αποτελεσματικότητα 

 Εύλογα ερωτήματα, για μια πλατφόρμα που άλλωστε διατίθεται προς χρήση δωρεάν. Για να 

απαντήσουμε πρέπει πρώτα να διασαφηνίσουμε κάποιες έννοιες. 
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5.2.1 Οργανική και μη απήχηση 

 Οργανική απήχηση έχει οποιαδήποτε δημοσίευση χρήστη ή επαγγελματικής σελίδας 

προβάλλεται σε έναν άλλον χρήστη χωρίς την διαφημιστική προώθηση οποιουδήποτε είδους.  

 Το πρόβλημα εστιάζεται στο ότι το πλήθος των δημοσιεύσεων είναι πραγματικά υπερβολικό. 

Αλγόριθμοι τελευταίας τεχνολογίας αποφασίζουν τι θα προβληθεί κάθε φορά που ο χρήστης κάνει 

είσοδο στην πλατφόρμα και με ποια σειρά. Παράγοντες που παίζουν ρόλο είναι το ενδιαφέρον του 

χρήστη στον φορέα ή επιχείρηση που κάνει τη δημοσίευση, η γενικότερη αλληλεπίδραση στην 

διαδικτυακή κοινότητα, ο τύπος (εικόνα, βίντεο, κείμενο) και το πόσο πρόσφατη είναι. 

Αποτυπώνονται σε γενικές γραμμές από τον παρακάτω τύπο. 

 

Εικόνα 4 Απλοποιημένη μορφή του αλγόριθμου ροής ειδήσεων 

 Ως εκ τούτου, η οργανική απήχηση μπορεί να φτάσει τόσο χαμηλά ως και 2% (πηγή 

biznology.com, Ιούλιος 2016). Αυτό σημαίνει πως από τους 100 υποψήφιους χρήστες, μόνο οι 2 θα 

δουν τελικά τη δημοσίευσή μας.  

 Το 2017 οι δαπάνες διαφήμισης σε ψηφιακά μέσα αναμένεται να αυξηθούν κατά 17,4% σε 

σχέση με πέρσι αγγίζοντας τα 584 δις δολάρια. (πηγή eMarketer.com). Το μισό από αυτό το ποσό 

αναμένεται να απορροφήσει η Google και η Facebook. 

 Άρα ακόμη και στην πληρωμένη διαφήμιση, υπάρχει σειρά προτεραιότητας καθώς και εκεί το 

περιεχόμενο και οι υποψήφιοι διαφημιζόμενοι είναι πάρα πολλοί. Εδώ έρχεται και η έννοια της 

δημοπράτησης, στην οποία αναφερόμαστε στον οδηγό διαφήμισης πιο κάτω.  
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5.2.2 Αξία διαφήμισης ως επιχειρηματικός πόρος 

Πριν διαφημιστούμε πρέπει να ορίσουμε το στόχο της διαφήμισης μας, όπως: 

• Αύξηση επισκεψιμότητας της σελίδας μας (ενδυνάμωση του brand name και της ύπαρξής μας) 

• Συλλογή ακολούθων ή page likes στα κοινωνικά μέσα 

• Ηλεκτρονικές αγορές 

• Συλλογή στοιχείων από δυνητικούς πελάτες για μελλοντικές ενέργειες 

• Αύξηση του χρόνου παραμονής στην σελίδα μας ή το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. 

Έρευνες έχουν δείξει πως η διαφήμιση στο FB είναι αυτή τη στιγμή ο φθηνότερος και πιο 

άμεσος τρόπος να γνωστοποιήσουμε την ύπαρξη μας, να αυξήσουμε την αναγνωρισιμότητά μας σε 

συγκεκριμένο κοινό, το οποίο κρίνουμε πως είναι και οι υποψήφιοί μας πελάτες. Πιο συγκεκριμένα, 

με κριτήριο το κόστος απήχησης σε 1000 χρήστες σε σύγκριση με συμβατικά (εφημερίδες, περιοδικά, 

ραδιόφωνο, τηλεόραση) αλλά και ψηφιακά μέσα (Google, LinkedIn, Facebook), η τελευταία επιλογή 

εμφανίζεται και η πιο προσιτή οικονομικά. 

 

Εικόνα 5 Το μέσο κόστος προβολής συμβατικών και ψηφιακών μέσων σε 1.000 χρήστες (πηγή) 
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5.3 Facebook Audience Insights 

 

Εικόνα 6 Εικονογραφική αποτύπωση λειτουργίας της υπηρεσίας Facebook Insights 

 Το αποκορύφωμα ίσως στο κομμάτι της έρευνας αγοράς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 

έρχεται με δωρεάν διάθεση για κάθε υποψήφιο διαφημιζόμενο. Όπως άλλωστε λέει και η λέξη, μας 

δίνει διορατικές πληροφορίες για κοινό που μπορούμε εμείς να επιλέξουμε, όπως: 

• Φύλο και ηλικία 

• Τρόπος ζωής 

• Οικογενειακή κατάσταση, σχέσεις 

• Μορφωτικό επίπεδο 

• Επαγγελματική θέση 

• Σελίδες που ενδιαφέρουν τον χρήστη 

• Τοποθεσία και γλώσσα 

• Δραστηριότητα στην πλατφόρμα του Facebook 

• Τύποι συσκευών που χρησιμοποιούνται για πρόσβαση στο Facebook 

• Οικογενειακό και ατομικό εισόδημα (διαθέσιμο κυρίως στις ΗΠΑ) 

• Ιδιοκτησία ακινήτων (διαθέσιμο στις ΗΠΑ) 

• Μέγεθος οικογένειας 

• Αγοραστική συμπεριφορά 

• Τύπος αυτοκινήτου 
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5.3.1 Επιλογή κοινού 

 Από το κεντρικό μενού του Facebook Ads Manager, επιλέγουμε Audience Insights. 

 

Εικόνα 7 Επιλογή Audience Insights 

 Κατόπιν επιλέγουμε αν 

θέλουμε να μελετήσουμε όλα τα 

παραπάνω δεδομένα για το σύνολο 

της κοινότητας του Facebook, ή μόνο 

για χρήστες που σχετίζονται με τη 

σελίδα μας. Το σύνολο της 

κοινότητας είναι ιδανικό για να 

πάρουμε μια συνολική εικόνα για τις 

συνήθειες και το μορφωτικό επίπεδο 

των χρηστών σε γεωγραφική 

τοποθεσία που εμείς θα επιλέξουμε 

(π.χ. Ελλάδα), ενώ οι χρήστες που 

σχετίζονται με τη σελίδα μας θα 

αποτυπώσουν μια εικόνα του δικού μας κοινού. 

 Στο παράδειγμά μας ξεκινάμε επιλέγοντας όλο το ελληνικό κοινό, και αυτομάτως βλέπουμε 

τα πρώτα στατιστικά στοιχεία, σχετικά με το ποσοστό ανδρών, γυναικών και των ηλικιακών τους 

ομάδων. Να σημειωθεί πως η γκρι μπάρα αντιπροσωπεύει τον μέσο όρο της κοινότητας, ενώ η μπλε 

το αποτέλεσμα σύμφωνα με τις επιπλέον παραμέτρους που έχουμε επιλέξει. Έτσι μπορούμε με μια 

ματιά να πάρουμε χρήσιμα συγκριτικά στατιστικά στοιχεία. Επί του παρόντος οι δύο μπάρες είναι 

ισότιμες διότι έχουμε επιλέξει ολόκληρο το ελληνικό κοινό χωρίς κάποια επιπλέον παράμετρο (π.χ. 

ενδιαφέρον). 

Εικόνα 8 Επιλογή κοινού 
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Εικόνα 9 Δημογραφικά δεδομένα του συνόλου χρηστών Facebook στην Ελλάδα 

 

Εικόνα 10 Δεδομένα οικογενειακής κατάστασης και μορφωτικού επιπέδου συνόλου χρηστών Facebook 

στην Ελλάδα 
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5.3.2 Ανάλυση του σχετιζόμενου με εμάς κοινού 

Θα προχωρήσουμε αναζητώντας στοιχεία χρηστών που 

σχετίζονται με την σελίδα μας. Από το connections στα αριστερά, 

επιλέγουμε τη σύνδεση με τη σελίδα μας. Εδώ θα πάρουμε πληροφορίες 

για το φύλο και την ηλικία του κοινού μας (χρήστες που έχουν κάνει like 

στη σελίδα μας), συγκριτικά με το σύνολο της κοινότητας. Θα 

συνεχίσουμε βλέποντας ποιες άλλες σελίδες ενδιαφέρουν το κοινό μας, 

κάτι που θα μας βοηθήσει σε μελλοντικές τοποθετήσεις μας. Ταυτόχρονα 

παρατηρούμε το σύνολο των ενεργών χρηστών από το κοινό μας σε 

μηνιαία βάση. 

 

Εικόνα 12  Δημογραφικά στατιστικά στοιχεία κοινού που συσχετίζεται με συγκεκριμένο Facebook  

Page 

Παρακάτω βλέπουμε τις επιχειρηματικές οντότητες για τις οποίες το επιλεγμένο μας κοινό 

ενδιαφέρεται. Η πληροφορία αυτή συνδέεται από τη Facebook με βάση τις επισκέψεις των χρηστών 

και τα likes στα αντίστοιχα Facebook pages των επιχειρήσεων αυτών. 

Εικόνα 11 Επιλογή 

συσχετισμού κοινού με 

συγκεκριμένο Facebook 

page 
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Εικόνα 14 Σελίδες ενδιαφέροντος επιλεγμένου κοινού 

  

Οι δυνατότητες και τα στοιχεία διορατικότητας είναι πραγματικά 

πάρα πολλά και το επίπεδο λεπτομέρειας πολύ βαθύ. Από την επιλογή 

advanced μπορούμε αφού έχουμε επιλέξει το κοινό που σχετίζεται με 

εμάς (fans) να λάβουμε ακόμα πιο στοχευμένες πληροφορίες για τα όσο 

αναφέραμε στην αρχή της ενότητας.  

 Άλλο ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι το πόσο δραστήριο είναι το 

κοινό μας και αυτό είναι ορατό από τα στοιχεία συχνότητας των 

δραστηριοτήτων που μας προβάλλονται. Και πάλι να αναφέρουμε πως 

τα στοιχεία μας (μπλε μπάρα) προβάλλονται συγκριτικά με τους μέσους 

όρους (γκρι μπάρα). Εικόνα 13 Κατηγορίες 

αναζήτησης κοινού για 

προχωρημένους 
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Εικόνα 15 Δραστηριότητα κοινού στην πλατφόρμα του Facebook 

 Ο τύπος συσκευής από την οποία έχουν πρόσβαση οι χρήστες μας είναι εξαιρετικά σημαντικό 

για τη σωστή τοποθέτηση μας σε διαφημιστικές καμπάνιες καθώς θα καθορίσει το ύφος αλλά και τη 

μορφή αυτών. 

 

Εικόνα 16 Αποτελέσματα χρήσης συσκευών επιλεγμένου κοινού σε σχέση με τον μέσο όρο του συνόλου 

χρηστών 
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5.3.3 Σύνοψη 

 Πέντε είναι οι βασικές παράμετροι που θα πρέπει να λάβουμε υπόψιν κατά την χρήση του 

insights. 

1. Το δικό μας κοινό (fans) 

2. Το γενικότερο κοινό της χώρας ή περιοχής που δραστηριοποιούμαστε 

3. Τον αριθμό των ενεργών χρηστών στις 2 παραπάνω ομάδες 

4. Τις ηλικιακές ομάδες που ανήκουν και το επάγγελμα  - οικονομική κατάσταση (όπου είναι 

διαθέσιμο) 

5. Τις σχετικές σελίδες όπου ενδιαφέρουν το κοινό (έμμεσος και άμεσος ανταγωνισμός) 
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5.4 Δημιουργία μιας νέας διαφήμισης 

Ξεκινάμε από τον σύνδεσμο https://facebook.com/business και επιλέγουμε δημιουργία 

διαφήμισης 

 

Εικόνα 17 Σελίδα εισαγωγής στις διαφημίσεις Facebook 

Αφού έχουμε καθορίσει το στόχο της διαφήμισής μας, προχωράμε στην κατάλληλη επιλογή. 

Στην συγκεκριμένη διαφημιστική καμπάνια ο στόχος είναι η αύξηση της επισκεψιμότητας της 

ιστοσελίδας της επιχείρησης, με την παράλληλη προβολή συγκεκριμένων προϊόντων. Αποσκοπούμε 

στο να γνωρίσουν την ύπαρξη μας χρήστες που δεν σχετίζονταν με την επιχείρηση στο παρελθόν, 

αλλά είναι δυνητικοί πελάτες καθώς ανήκουν στον κοινό που αποτελεί τον στόχο μας. Θα 

αναφερθούμε στη στόχευση κοινού παρακάτω.  

Οι επιλογές που δίνονται ως διαφημιστικοί στόχοι με βάση μια γενικότερη κατηγοριοποίηση 

είναι οι εξής: 

• Awareness (αντίληψη του καταναλωτή για μια συγκεκριμένη μάρκα) 

o Brand awareness: Ενίσχυση της αντίληψης για συγκεκριμένη μάρκα προϊόντων ή 

υπηρεσιών 

o Local awareness: Ενίσχυση της παρουσίας σε τοπικό γεωγραφικό επίπεδο 

o Reach: Απήχηση σε όσο το δυνατόν περισσότερους χρήστες γενικότερα 

 

https://facebook.com/business
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• Consideration (το σύνολο των δράσεων ώστε ο καταναλωτής να λάβει υπόψιν του 

συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία) 

o Traffic: Αύξηση κίνησης σε συγκεκριμένο ιστότοπο 

o Engagement: Ενίσχυση της αλληλεπίδρασης και αφοσίωσης των χρηστών σε 

συγκεκριμένο brand 

o App installs: Αύξηση των εγκαταστάσεων εφαρμογών για κινητές και όχι μόνο 

συσκευές 

o Video views: Αύξηση του αριθμού προβολών συγκεκριμένου βίντεο 

o Lead generation: Έμφαση στην ανεύρεση δυνητικών πελατών 

• Conversion (μετατροπή - ορίζεται ως η πραγματοποίηση μίας ενέργειας από τον χρήστη 

που έχει οριστεί ως στόχος μιας διαφημιστικής καμπάνιας – π.χ. πραγματοποίηση αγοράς) 

o Conversions: Αύξηση των μετατροπών  

o Product catalog sales: Αύξηση πωλήσεων μέσα από την προβολή προϊόντων του 

καταλόγου  

o Store visits: Αύξηση επισκέψεων σε ηλεκτρονικό ή φυσικό κατάστημα 

Στο παράδειγμά μας έχουμε επιλέξει Traffic για την συγκεκριμένη καμπάνια. 
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Εικόνα 18 Επιλογή διαφημιστικού στόχου 

 Η πρώτη μας επιλογή είναι το που θα κατευθύνει η διαφήμιση μας τον χρήστη. Στην περίπτωσή 

μας επιλέγουμε την ιστοσελίδα μας, αλλά μπορεί να είναι και η σελίδα της επιχείρησης στο Facebook. 

Αντιλαμβανόμαστε έτσι πως ο καθένας μπορεί να διαφημιστεί χωρίς να είναι απαραίτητο να έχει ήδη 

μια ιστοσελίδα, παρά μόνο μια σελίδα στο Facebook (page) ή ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Έτσι με 

σχετικά λίγο χρόνο, κόπο και κόστος, μπορούμε άμεσα να ξεκινήσουμε την αύξηση της προβολής της 

επιχείρησής μας στο μεγαλύτερο μέσο κοινωνικής δικτύωσης στον κόσμο. 
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Εικόνα 19 Ορισμός προορισμού διαφημιστικής κίνησης 

 Προχωράμε στην στόχευση του πελατειακού κοινού. Εδώ μπορούμε να στοχοποιήσουμε το 

κοινό στο οποίο θα απευθυνθούμε με βάση γεωγραφικά και δημογραφικά στοιχεία, ενδιαφέροντα, 

συμπεριφορές ώστε να προβληθούμε μόνο στους χρήστες που έχουμε προσδιορίσει σαν δυνητικούς 

πελάτες. Με αυτόν τον τρόπο μεγιστοποιούμε την αξία των χρημάτων που θα δαπανήσουμε, καθώς 

θα χρησιμοποιηθούν ακριβώς και μόνο στο κοινό που έχουμε ορίσει. 

 

Εικόνα 20 Ορισμός γεωγραφικού στόχου 

 Αυτομάτως στο δεξί μέρος της σελίδας εμφανίζονται αποτελέσματα σε σχέση με την πιθανή 

απήχηση της καμπάνιας μας, τα οποία αλλάζουν δυναμικά όσο προσθέτουμε παραμέτρους και 

περιορίζουμε το εύρος του κοινού που απευθυνόμαστε. Έτσι έχουμε μια πρώτη εκτίμηση για το αν 

στοχεύουμε σωστά.  
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Ένα πολύ μικρό κοινό απήχησης σημαίνει πως η καμπάνια μας έχει λεπτομερείς παραμέτρους 

και το πλήθος των χρηστών στην περιοχή αυτή δεν θα είναι ικανοποιητικό ώστε να έχουμε την 

ανάλογη απόδοση. Θα πρέπει να αποφύγουμε όμως και το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή τη στόχευση σε 

ένα ιδιαίτερα ευρύ κοινό, θέτοντας πολύ λίγες παραμέτρους. Σίγουρα οι προβολές μας έτσι είναι 

περισσότερες αλλά δεν θα είναι σε πραγματικά δυνητικούς πελάτες σε σχέση με τη δραστηριότητα 

της επιχείρησης, οπότε η απόδοση της διαφήμισης θα είναι μειωμένη σε σχέση με τα χρήματα που θα 

δαπανήσουμε. 

 

Εικόνα 21 Επιλογές παραμέτρων στόχευσης κοινού 

 Καθώς η επιχείρησή μας είναι ένα φυσικό αλλά και ηλεκτρονικό κατάστημα παιχνιδιών, 

σίγουρα θέλουμε να προβληθούμε σε χρήστες που είναι παντρεμένοι και έχουν παιδιά ηλικίας ως 12 

ετών. 
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Εικόνα 22 Επιλογή οικογενειακής κατάστασης 

 

Εικόνα 23 Επιλογή ηλικιακής ομάδας παιδιών 

 Επίσης προσθέσαμε στις παραμέτρους χρήστες που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για κάποιες 

από τις διάσημες εταιρείες παιχνιδιών που συνεργαζόμαστε. Με αυτήν παράμετρο έχουμε δύο οφέλη: 

κάνουμε τη στόχευση μας πιο συγκεκριμένη, πέρα από δημογραφικά στοιχεία που πολύ χρήστες ίσως 

αποφεύγουν να καταχωρήσουν και απευθυνόμαστε σε κοινό που έχει μια σχετική οικειότητα με την 

πλατφόρμα του Facebook, δηλαδή έχει αναζητήσει και έχει δηλώσει ενδιαφέρον για παιχνίδια και 

πιθανότατα θα μπορέσει να ολοκληρώσει και μια ηλεκτρονική αγορά καθώς αυτός είναι και ο 

απώτερος σκοπός μας. 
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Εικόνα 24 Παράμετροι ενδιαφέροντος 

Αξίζει να αναφέρουμε πως το Facebook, όντας το μέσο κοινωνικής δικτύωσης με τη 

μεγαλύτερη απήχηση στο κόσμο, με αριθμό εγγεγραμμένων χρηστών που φτάνει τα 1,97 

δισεκατομμύρια τον Απρίλιο του 2017 (πηγή https://www.statista.com/statistics/272014/global-

social-networks-ranked-by-number-of-users/) βασίζεται κατά κύριο λόγο στη δραστηριότητα, τις 

αλλαγές και τα γεγονότα στη ζωή του κάθε χρήστη για να συλλέξει όλα εκείνα τα ανεκτίμητα 

στατιστικά δεδομένα που θα μας βοηθήσουν σε μια στοχευμένη και αποδοτική διαφήμιση αλλά και 

θα αποφέρουν έσοδα την ίδια τη Facebook. Παρακάτω παραθέτουμε τη δυνατότητα στόχευσης κοινού 

με κριτήριο συγκεκριμένα γεγονότα στη ζωή του κάθε χρήστη, όπως επετείους, γενέθλια, σχέσεις, 

γέννηση παιδιών. Αυτές οι πληροφορίες είναι ιδιαίτερα χρήσιμες όταν θέλουμε να 

πραγματοποιήσουμε μια εμβόλιμη διαφήμιση, εποχιακού κατά κάποιο τρόπο χαρακτήρα με μικρό 

προϋπολογισμό και διάρκεια που θα βασίζεται σε συγκεκριμένα επετειακά και όχι μόνο γεγονότα. 

https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/)
https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/)
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Εικόνα 25 Στόχευση σε συγκεκριμένα σημαντικά γεγονότα 

Προχωρώντας στη στόχευση του κοινού μας έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε ή να 

αποκλείσουμε κοινό που ήδη με κάποιο τρόπο σχετίζεται με την επιχείρησή μας. Για παράδειγμα του 

αρέσει η σελίδα μας, ή έχει συμμετάσχει σε κάποια εκδήλωση που έχουμε οργανώσει μέσα από την 

πλατφόρμα. Εδώ έχουμε επιλέξει να εξαιρέσουμε ανθρώπους που με κάποιο τρόπο ήδη μας γνωρίζουν 

καθώς ο στόχος μας είναι η προσέλκυση νέων πελάτων στην ιστοσελίδα μας και η αναγνώριση της 

ύπαρξής μας στον συγκεκριμένο χώρο δραστηριότητας, των παιχνιδιών. 

 

Εικόνα 26 Επιλογές συσχέτισης κοινού 

 Φτάνουμε στο σημείο που πρέπει να εξετάσουμε κατά πόσο τα κριτήρια που θέσαμε έχουν και 

την αναμενόμενη απήχηση, λαμβάνοντας πάντα υπόψιν πως το κοινό δεν πρέπει να είναι πολύ 

συγκεκριμένο αλλά ούτε και πολύ ευρύ. Θα πρέπει να αναφέρουμε πως η διαφήμισή μας θα προβληθεί 

σε χρήστες που πληρούν ένα από τα κριτήρια που θέσαμε και όχι όλα, γεγονός που είναι ικανοποιητικό 

για μας καθώς όλες οι επιλογές μας σχετίζονται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο με την επιχειρηματική 

μας δραστηριότητα. Παρακάτω λοιπόν βλέπουμε το συνολικό μέγεθος του κοινού που 

απευθυνόμαστε, το οποίο απαριθμεί 730.000 εγγεγραμμένους χρήστες καθώς και την εκτίμηση για 

την ημερήσια απήχηση (το σύνολο των χρηστών στους οποίους θα προβληθεί η διαφήμιση) που θα 

κυμανθεί από 2.200 έως 12.000 χρήστες. 
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Εικόνα 27 Λεπτομερής στόχευση και εκτίμηση ημερήσιας απήχησης 

Το επόμενο βήμα είναι το κομμάτι του οικονομικού προϋπολογισμού και του 

προγραμματισμού της διαφήμισης. Αφού προσθέσαμε κάποιες παραμέτρους για να διευρύνουμε το 

κοινό στο οποίο θα προβληθούμε, βρισκόμαστε στην οθόνη όπου θα επιλέξουμε το ημερήσιο αλλά 

συνολικό προϋπολογισμό μας καθώς και τον τρόπο που θα χρεωνόμαστε. Οι δύο πιο διαδεδομένοι 

τρόποι χρέωσης είναι η χρέωση ανά προβολή και η χρέωση όταν κάποιος χρήστης κάνει κλικ επάνω 

στο πλαίσιο διαφήμισης ή στο call to action (θα αναφερθούμε πιο κάτω) πεδίο.  

5.4.1 Δυναμική κατανομή προϋπολογισμού 

 

Εικόνα 28 Δεδομένα δυναμικής κατανομής προϋπολογισμού 

Να αναφέρουμε στο σημείο αυτό πως οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιεί το Facebook στην 

προβολή διαφημίσεων είναι δυναμικοί, γεγονός που σημαίνει πως εάν σε κάποια συγκεκριμένη ημέρα 

η κίνηση και οι αναζητήσεις στο συγκεκριμένο αντικείμενο ή δραστηριότητα είναι αυξημένες, το 

Facebook αυτόνομα θα ξεπεράσει τον ημερήσιο προϋπολογισμό μας σε σκοπό να αδράξει την 

ευκαιρία προσέλκυσης νέων πελατών μέσα από περισσότερες προβολές σε μια ημέρα που η κίνηση 

είναι αυξημένη. Βλέπουμε πιο πάνω την κατανομή του ημερήσιου προϋπολογισμού των $19 σε άνισα 
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ποσά κατά τη διάρκεια των ημερών της καμπάνιας. Το γεγονός αυτό δεν θα επηρεάσει τον συνολικό 

προϋπολογισμό μας στο ελάχιστο. 

 

Εικόνα 29 Προγραμματισμός διαφήμισης και εκτίμηση ημερήσιας απήχησης 

  

Στην παραπάνω εικόνα έχει επιλεγεί αυτόματη βελτιστοποίηση της διαφημιστικής καμπάνιας 

ώστε να επιτύχουμε το δυνατόν περισσότερα clicks. Αυτό σημαίνει πως η συνολική διαμόρφωση και 

προβολή της διαφήμισης θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να ωθεί τον δέκτη (χρήστη) στην 

πραγματοποίηση αλληλεπίδρασης (click). Άλλωστε ως στόχο της καμπάνιας μας έχουμε ορίσει την 

αύξηση της επισκεψιμότητας στον ιστότοπο της επιχείρησης. 

Ο ιστότοπος της Facebook είναι ένας εξαιρετικά δημοφιλής προορισμός όπως αναφέρθηκε και 

πιο πάνω και αυτό για τον διαφημιζόμενο πρακτικά σημαίνει πως: 

• Το ότι διαθέτει ένα δεδομένο χρηματικό ποσό δε σημαίνει αυτόματα πως θα λάβει και τη 

επιθυμητή για αυτόν προβολή 

• Ο διαφημιζόμενος εισέρχεται σε μια διαδικασία δημοπράτησης, όπου ορίζει εκ των 

προτέρων το μέγιστο ποσό που επιθυμεί να διαθέσει για κάθε ενέργεια από πλευράς της 

Facebook (π.χ. προβολή της διαφήμισης) ή αλληλεπίδραση του χρήστη που είναι και 

δέκτης της διαφήμισης (π.χ. click όπως στην περίπτωση του παραδείγματος). 
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Μια επιτυχημένη τακτική είναι να επιλέξουμε πληρωμή μόνο με κλικ και με χειροκίνητο 

τρόπο, θέτοντας τη δημοπράτηση μας 0,03€ πάνω από το προτεινόμενο (το ποσό αυτό προτείνεται 

από ειδικούς του κλάδου). Όσον αφορά τη διαδικασία δημοπράτησης, να σημειώσουμε πως όπως και 

η Google έτσι και η Facebook επιλέγει να προβάλλει τον υψηλότερο πλειοδότη ανά προβολή σε 

περιπτώσεις που οι υποψήφιοι διαφημιζόμενοι είναι περισσότεροι από ένας και πληρούν τα ίδια ή 

σχετικά κριτήρια στόχευσης κοινού. Αυτό δεν σημαίνει πως με ένα χαμηλό ποσό δημοπράτησης, δεν 

θα προβληθούμε, αλλά θα είμαστε πιο κάτω στη ροή ειδήσεων κάτι που μειώνει τις πιθανότητες 

επιτυχίας της καμπάνιας μας. Και πάλι ενημερωνόμαστε δυναμικά στο δεξί μέρος της οθόνης για τις 

αλλαγές στη πιθανή απήχηση και το εύρος του κοινού.  

 Στη συνέχει προγραμματίζουμε το χρονικό διάστημα της διαφήμισης με λεπτομέρεια ωρών αν 

το επιθυμούμε. Στο συγκεκριμένο πραγματικό παράδειγμα τρέχουμε μια καμπάνια για την περίοδο 

του Πάσχα διάρκειας 4 ημερών με συνολικό κόστος $76. 

 

Εικόνα 30 Προϋπολογισμός και προγραμματισμός διαφήμισης 

 Επόμενο βήμα είναι η μορφοποίηση της διαφήμισης. Επιλέξαμε καρουζέλ, δηλαδή μια σειρά 

από εικόνες και προϊόντα με το σχετικό κείμενο και την τιμή. 
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Εικόνα 31 Επιλογή μορφοποίησης διαφήμισης 

 Εδώ θα συνδέσουμε το Facebook Page της επιχείρησής μας με τη συγκεκριμένη διαφήμιση 

ώστε να αυξήσουμε τα likes και την αναγνωρισιμότητα μας. 

 

Εικόνα 32 Σύνδεση της διαφήμισης με το Facebook page της επιχείρησης 
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Είναι πολύ σημαντικό το κείμενο να είναι λιτό, κατανοητό και ξεκάθαρο με το δυνατόν 

λιγότερες λέξεις (υπάρχει όριο 20 χαρακτήρων). Επίσης το πλήκτρο που καλεί τον χρήστη σε κάποια 

ενέργεια (πχ αγοράστε τώρα ή μάθετε περισσότερα) να είναι και αυτό το πολύ 2 λέξεις και να 

προτρέπει μια άμεση ενέργεια από τον χρήστη (impulse action). Συμπληρώνοντας τα πεδία επιλέξαμε 

να βάλουμε χειροκίνητα εικόνες, συνδέσμους αλλά και το πλήκτρο Call to action (shop now). Αυτό 

προτρέπει τον χρήστη να κάνει άμεσα κλικ στη διαφήμισή μας και να μεταφερθεί στη ιστοσελίδα μας, 

στο συγκεκριμένο προϊόν, ώστε να ολοκληρώσει άμεσα στην αγορά. Εδώ και πάλι δυναμικά η 

Facebook θα προβάλλει τις κάρτες (εικόνες) που έχουν την μεγαλύτερη απήχηση κατά την πορεία της 

καμπάνιας, μεγιστοποιώντας τα αποτελέσματα. Υπάρχει η δυνατότητα προεπισκόπησης της 

διαφήμισης για επιτραπέζιους υπολογιστές και κινητές συσκευές. 

 

Εικόνα 33 Δημιουργία διαφήμισης τύπου carousel 

 Αξίζει να σημειωθεί ότι εφόσον πληρώνουμε μόνο με κλικ, οποιοδήποτε like, comment ή 

κοινοποίηση κάνει κάποιος από το στοχευμένο κοινό μας, θα εμφανιστεί οργανικά (χωρίς χρέωση) 

στη ροή ειδήσεων των φίλων του. Επομένως έχουμε έτσι δωρεάν προβολές και διαφήμιση, 

προσελκύοντας κοινό που ίσως αρχικά δεν είχαμε στοχεύσει, ή δεν υπήρχαν η πληροφορίες για να το 

κάνει η Facebook για μας. 
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 Πριν την οριστική υποβολή για έλεγχο και έγκριση, βρισκόμαστε μπροστά στην επιλογή για 

την χρήση του Facebook Pixel. Θα αναφερθούμε μόνο περιγραφικά σε αυτό καθώς παρόλο είναι ένα 

πολύ χρήσιμο εργαλείο, απαιτεί κάποιες γνώσεις προγραμματισμού και βρίσκεται πέρα από σκοπό 

αυτού του οδηγού. Το Facebook Pixel, όπως και το Google Pixel, μας δίνει τη δυνατότητα ανίχνευσης 

όλης της πορείας ενός δυνητικού πελάτη από την προβολή και το κλικ στην διαφήμιση, την επίσκεψη 

στην ιστοσελίδα, την προσθήκη προϊόντος στο καλάθι και την ολοκλήρωση αγοράς που προέκυψε 

από την στοχευμένη μας διαφήμιση. Έτσι στα στατιστικά δεδομένα που θα παραθέσουμε αργότερα 

και έχουμε και το σύνολο τελικών αγορών (conversions) που προέκυψαν από την διαφήμισή μας. 

Παρατίθεται ο σχετικός σύνδεσμος για περαιτέρω διερεύνηση 

https://www.facebook.com/business/help/952192354843755 

 

Εικόνα 34 Προεπισκόπηση τελικής διαφήμισης 

 Επισκόπηση της παραγγελίας μας στη συνέχεια και τελική υποβολή για έγκριση εντός 24 

ωρών. Συνοψίζοντας: στοχεύουμε σε αύξηση κίνησης (πωλήσεις) στην ιστοσελίδα μας, προβάλλοντας 

συγκεκριμένα προϊόντα με διάταξη carousel, στην γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας, σε παντρεμένους 

χρήστες, με εγκατεστημένη την ελληνική γλώσσα στο λειτουργικό σύστημα της συσκευής τους, γονείς 

με παιδιά έως 12 ετών, που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για διάσημες εταιρείες παιχνιδιών. 

Υπενθυμίζεται πως ο χρήστης χρειάζεται να πληροί ένα μόνο από τα προαναφερθέντα κριτήρια για 

να κριθεί ως υποψήφιος πελάτης. Ο τρόπος πληρωμής θα είναι ανά κλικ (Cost/pay per click) με 

δημοπράτηση 0.52€ ανά κλικ (0.03€ πάνω από το προτεινόμενο).  

https://www.facebook.com/business/help/952192354843755
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Εικόνα 35  Συνοπτική προβολή της καμπάνιας 

 Και τέλος έχουμε τη σύνοψη προβολής της καμπάνιας μας πριν την οριστική υποβολή όπου 

φαίνονται οι πέντε καρτέλες που θα απαρτίζουν το carousel που επιλέξαμε. 
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Εικόνα 36 Προβολή συνόλου εικαστικών και κειμένου 

5.5 Πορεία διαφήμισης και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

5.5.1 Σημασία εννοιών 

 Για να είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε επαρκώς τα αποτελέσματα, πρέπει πρώτα να 

αντιληφθούμε την έννοια των διάφορων όρων που χρησιμοποιεί η Facebook, τη σημασία αυτών και 

το ρόλο τους.  

5.5.2 Αποτυπώσεις - Impressions 

 Αφορά τον συνολικό αριθμό των φορών που η δημοσίευσή μας προβλήθηκε στη συσκευή 

κάποιου χρήστη. Ο ίδιος χρήστης είναι πολύ πιθανόν να δει πολλές αποτυπώσεις της ίδιας 

δημοσίευσης (διαφήμισης) λόγω της αλληλεπίδρασης με το κοινωνικό του δίκτυο. Για παράδειγμα αν 

ένας φίλος κοινοποιήσει μια δημοσίευση, τότε ίσως να έχουμε μια δεύτερη αποτύπωση στον ίδιο 

χρήστη. 

5.5.3 Απήχηση - Reach 

 Η απήχηση αναφέρεται στον συνολικό αριθμό χρηστών (και όχι φορών) στους οποίους 

προβλήθηκε μια δημοσίευση. Αντιλαμβανόμαστε τώρα πως η απήχηση θα είναι πάντοτε μικρότερη 
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από τις αποτυπώσεις, διότι ο ίδιος χρήστης μπορεί να δεχτεί περισσότερες από μία προβολές 

(αποτυπώσεις). 

5.5.4 Ποιο είναι τελικά πιο σημαντικό; 

 Αυτό είναι δύσκολο να απαντηθεί και εξαρτάται από το στόχο της εκάστοτε καμπάνιας και τη 

δραστηριότητα της επιχείρησης. Οι αποτυπώσεις είναι ένας τρόπος αξιολόγησης του αν η δημοσίευσή 

μας έχει έντονες ή όχι αλληλεπιδράσεις μεταξύ χρηστών (π.χ. κοινοποιήθηκε, έλαβε likes, ή 

σχολιάστηκε). Αυτό όπως αναφέραμε και πιο πάνω, είναι μια δωρεάν έμμεση διαφήμιση καθώς 

επιτυγχάνουμε επιπλέον προβολές (ακόμα και αν κάποιες είναι στους ίδιους χρήστες) ενώ εμείς 

πληρώνουμε μόνο με κλικ (CPC).  

 

Εικόνα 37 Στατιστικό διάγραμμα απήχησης και αποτυπώσεων ανά ηλικιακή ομάδα 

 Η παραπάνω εικόνα αφορά συνολικά στατιστικά δεδομένα από τη διαφήμιση που 

χρησιμοποιήσαμε στο παράδειγμά μας και δείχνει πως από τη συνολική απήχηση (43,663) είχαμε 

επιπλέον 10,000 περίπου αποτυπώσεις φτάνοντας τις 53,411 αποτυπώσεις συνολικά. Αυτό δείχνει πως 

είχαμε ένα περίπου 22% της απήχησής μας που συμμετείχε σε αλληλεπιδράσεις στο κοινωνικό μέσο. 

5.5.5 Απόδοση 

 Εδώ μπορούμε να εξετάσουμε των αριθμό των χρηστών που πάτησαν το call to action πεδίο ή 

το σύνδεσμο στην πάροδο του χρόνου σε συνάρτηση με κόστος ανά κλικ, γεγονός που αποτυπώνει 

την ημερήσια απόδοση της διαφήμισης. Επίσης είναι ορατό το ποσοστό αποτελεσματικότητας (result 

rate: 1,66%). Ως αποτέλεσμα (result) ορίζεται ο αριθμός των φορών που η διαφήμιση επιτυγχάνει το 
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επιθυμητό αποτέλεσμα (στο παράδειγμα μας ήταν τα clicks των χρηστών που οδηγούν τον χρήστη 

στην ιστοσελίδα της επιχείρησης, αυξάνοντας τη σχετική επισκεψιμότητα).  

 

Εικόνα 38 Αποτελεσματικότητα και κόστος 

 Το ποσοστό αποτελεσματικότητας (result rate) ορίζεται ως ο αριθμός των αποτελεσμάτων 

(results) διαιρούμενος με το σύνολο των αποτυπώσεων (impressions). 

 

Εικόνα 39 Οι μεταβλητές διαμόρφωσης του ποσοστού αποτελεσματικότητας (result rate) 

5.5.6 Κατάτμηση (Breakdown) 

 Πέρα από στατιστικά δεδομένα που αναφέραμε παραπάνω μπορούμε να εξάγουμε ακόμα 

περισσότερες χρήσιμες πληροφορίες για το κοινό απήχησής μας που θα είναι χρήσιμες για μελλοντικές 

προωθητικές ενέργειες αλλά και την αντίληψη του αγοραστικού κοινού στο μέσο κοινωνικής 

δικτύωσης. 
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 Επιστρέφοντας στο λογαριασμό μας στο Facebook Ads Manager και επιλέγοντας την 

καμπάνια μας, θα χρησιμοποιήσουμε το πλήκτρο breakdown για να αναλύσουμε την προέλευση των 

κλικ που απέφερε η καμπάνια μας. 

  

 

Εικόνα 40 Χρήση του πλήκτρου breakdown 

 Η ανάλυση των δεδομένων βασίζεται σε τρεις 

βασικούς πυλώνες: την παράδοση του περιεχομένου 

στους χρήστες (delivery), τις ενέργειες των χρηστών 

κατά την προβολή της διαφήμισης (action), και την 

ανάλυση στο βάθος του χρόνου (time).  
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 Εδώ τα δεδομένα που είναι στη διάθεσή μας 

είναι αρκετά και πολύ χρήσιμα. Έχουν να κάνουν με 

αναλυτικότερα στοιχεία του αποτελέσματος 

(delivery – link clicks), από την επιλογή 

δημογραφικών στοιχείων έως και την ώρα 

παράδοσης της διαφήμισης και το λειτουργικό 

σύστημα της συσκευής του χρήστη. Θα 

αναφερθούμε σε μερικά από αυτά το οποία είναι 

εξαιρετικά σημαντικά ανεξάρτητα από το 

επιχειρηματικό αντικείμενο και θα δώσουν χρήσιμα 

συμπεράσματα για ακόμα πιο αποδοτικές και 

στοχευμένες μελλοντικές καμπάνιες.  

 

 

 

  

Εικόνα 41 Διαθέσιμες επιλογές 

κατάτμησης  αποτελεσμάτων 
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5.5.7 Γεωγραφική τοποθεσία παράδοσης 

 Αποτυπώνει το επιμέρους κόστους του προϋπολογισμού μας ανά περιοχή, τον αριθμό των κλικ 

και το cost per click (CPC). 

 

Εικόνα 42 Κατάτμηση σε γεωγραφικές περιοχές και αποτύπωση ανάλωσης του συνολικού 

προϋπολογισμού (1) 

 

Εικόνα 43 Κατάτμηση σε γεωγραφικές περιοχές και αποτύπωση ανάλωσης του συνολικού 

προϋπολογισμού (2) 
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 Επίσης στην περίπτωσή μας όπου επιλέξαμε διάταξη με 

carousel μπορούμε να δούμε την ξεχωριστή απόδοση για κάθε μια 

από τις κάρτες μας ή ακόμα και τις ώρες της ημέρας που γίνονταν οι 

προβολές μας. Διακρίνουμε πως υπάρχει η δυνατότητα προβολής 

δεδομένων με βάση την παράδοση (απήχηση ή αποτυπώσεις) ή την 

ενέργεια του χρήστη (Link clicks, call to action clicks, page likes) 

  

 

 

Εικόνα 44 Αξιολόγηση απόδοσης καρτών carousel 

 

5.5.8 Δέσμευση κοινού (Engagement) 

 Εξαιρετικά σημαντικό, καθώς η δέσμευση (engagement) αποτυπώνει σε μεγάλο μέρος την 

απόκριση του κοινού στο περιεχόμενό μας. Ορίζεται ως ο συνολικός αριθμός των φορών που οι 

χρήστες ανέλαβαν κάποιου είδους δράση (page like, σχόλιο με κείμενο, χρήση emoticon, 

κοινοποίηση) κατά την προβολή του περιεχομένου της διαφήμισης. Από τη λίστα columns, επιλέγουμε 

engagement και μπορούμε να δούμε το συνολικό αριθμό των αντιδράσεων, τις κοινοποιήσεις, και τα 

page likes που κερδίσαμε μέσω της καμπάνιας μας. Αξίζει να αναφέρουμε πως αυξάνοντας τον αριθμό 
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των χρηστών που έχουν κάνει like στη σελίδα μας, μπορούμε να προβληθούμε οργανικά σε 

μελλοντικές μας δημοσιεύσεις σε περισσότερο πλήθος, χωρίς κόστος. Ένας υψηλός αριθμός page likes 

είναι άλλωστε και ένας από τους κυριότερους στόχους του social media marketing, καθώς εδραιώνει 

και ενισχύει το (δυνητικό) πελατειακό μας κοινό. 

 Όπως φαίνεται παρακάτω, από το σύνολο των 889 clicks: 

• 839 πάτησαν το πλήκτρο call to action και κατευθύνθηκαν στον ιστότοπο της επιχείρησης, σε 

συγκεκριμένο είδος της διαφήμισης 

• 30 χρήστες αντέδρασαν με τη χρήση των αντιδράσεων (reactions) της Facebook (emoticons 

που δηλώνουν συναισθηματική κατάσταση όπως χαμόγελο, λύπη, θαυμασμό) 

• 1 χρήστης κοινοποίησε τη διαφήμιση ως προσωπική του δημοσίευση 

• 29 χρήστες πάτησαν το πλήκτρο like στη διαφήμιση 

 

Εικόνα 45 Δείκτες δέσμευσης κοινού: αριθμός like και κοινοποιήσεων περιεχομένου 

5.5.9 Συμπεράσματα 

 Η επιτυχία μιας καμπάνιας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες αλλά κυρίως από έναν: το δικό 

μας στόχο. Είναι στη διάθεσή μας όλα εκείνα τα εργαλεία που θα μας δείξουν ποσοτικά αν είχαμε 

απόδοση ή αν έχουμε στοχεύσει λάθος. Παραθέτουμε κάποιες γενικές κατευθύνσεις: 

• Ξεκινάμε πειραματικά και με χαμηλό προϋπολογισμό 

• Ορίζουμε ξεκάθαρα ποιος είναι ο στόχος της καμπάνιας 

• Ξεκινάμε την καμπάνια, αλλά δεν τη ξεχνάμε. Παρακολουθούμε την πορεία της βγάζοντας τα 

σχετικά συμπεράσματα 
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Κεφάλαιο 6: Δημιουργία ηλεκτρονικού 

καταστήματος με την πλατφόρμα της Shopify 

Αναπόσπαστο κομμάτι του σύγχρονου επιχειρείν, το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί μια 

δραστηριότητα που δεν μπορούμε να παραβλέψουμε στην τωρινή εποχή. Σύγχρονες πλατφόρμες 

διαχείρισης ηλεκτρονικών καταστημάτων δίνουν πλέον τη δυνατότητα στο χρήστη να δημιουργήσει 

και να διαχειριστεί ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, με την απαίτηση ελάχιστων γνώσεων πληροφορικής. 

Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση ενός γραφικού περιβάλλοντος χρήστη, όπου ο χειριστής σε ένα 

απλοϊκό, ταξινομημένο και κατανοητό περιβάλλον διαχείρισης μπορεί να διαμορφώσει την εμφάνιση 

και το σχεδιασμό ενός ηλεκτρονικού καταστήματος, να το εμπλουτίσει με προϊόντα και φωτογραφίες 

αυτών και να επιβλέπει τη λειτουργία του μέχρι την τελική πώληση. Τα εργαλεία της εκάστοτε 

πλατφόρμας αναλαμβάνουν τη μετάφραση των επιλογών του χρήστη σε κώδικα για την δημιουργία 

ιστοσελίδων. Λειτουργούν εξαιρετικά αποτελεσματικά όταν συνδυάζονται με ηλεκτρονικό 

μάρκετινγκ, όπως δείξαμε παραπάνω σε Facebook, και Google στη συνέχεια. 

Αντίστοιχες πλατφόρμες με αυτήν της Shopify που θα δείξουμε αμέσως παρακάτω είναι οι: 

• BigCommerce 

• Magento  

• WooCommerce 

• Wix 

• Weebly 

 

6.1 Shopify 

 Το Shopify αποτελεί μια σύγχρονη πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου που απευθύνεται σε 

κυρίως σε επαγγελματίες, δίνοντας την δυνατότητα να δημιουργήσουμε και να συντηρήσουμε ένα 

ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς να απαιτείται καμία προηγούμενη γνώση προγραμματισμού ή 

πληροφορικής. Συνοπτικά μας προσφέρει τα εξής: 

• Δημιουργία και συντήρηση διαδικτυακού καταστήματος  

• Φιλοξενία της ιστοσελίδας μας (domain) με ταχύτητα πρόσβασης από τον χρήστη και 

ασφάλεια 

• Ηλεκτρονική πώληση και μέσα από τρίτα κανάλια πωλήσεων (όπως το Facebook) 

• Πώληση προϊόντων και σε φυσικό σημείο, όπως κατάστημα (POS – point of sale) 
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• Ενσωματωμένο σύστημα διεκπεραίωσης πληρωμών 

• Προσθήκη προϊόντων σε ήδη υπάρχουσα ιστοσελίδα 

• Αυξημένες δυνατότητες υποβοήθησης μάρκετινγκ (χρήση φιλικού προς την Google κώδικα 

για υψηλή κατάταξη σε οργανικά αποτελέσματα) (SEO – search engine optimization) 

• Χρήση επιπροσθέτων (όπως αυτοματοποιημένο e-mail marketing) 

6.1.1 Ξεκινώντας με το Shopify 

 

Εικόνα 46 Το λογότυπο της Shopify 

 Με μια πρώτη εγγραφή στη διεύθυνση www.shopify.com  και συμπλήρωση των σχετικών 

στοιχείων, βρισκόμαστε στην κεντρική πλατφόρμα διαχείρισης. 

 

Εικόνα 47 Αρχική σελίδας καταστήματος Shopify 

 Το Shopify διατίθεται δωρεάν για μια δοκιμαστική περίοδο 14 ημερών και στη συνέχεια οι 

τιμές διαμορφώνονται ως εξής: 

http://www.shopify.com/
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Εικόνα 48 Τιμολογιακή πολιτική Shopify (Αύγουστος 2017) 

 Υπάρχει και η δυνατότητα αγοράς domain name (όνομα ιστότοπου) με 13$/χρόνο.  

 Ένα από τα πρώτα σημεία που πρέπει να κατευθυνθούμε είναι το OnLine store.  

 

Εικόνα 49 Το πιο σημαντικό κανάλι πώλησης: online store 

 Εδώ συναντάμε μια πλατφόρμα πλήρους διαχείρισης ενός ηλεκτρονικού καταστήματος, από 

την διαμόρφωση του περιβάλλοντος, των σελίδων πλοήγησης και τον εμπλουτισμό με προϊόντα, 

φωτογραφίες και χαρακτηριστικά αυτών.  
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6.1.2 Δημιουργία θέματος 

 Το πρώτο βήμα είναι η επιλογής του θέματος (theme). 

 

Εικόνα 50 Μενού επιλογής θέματος στο κανάλι πώλησης (sales channel) online store 

   Επιλέγοντας customize theme, οδηγούμαστε στην πλατφόρμα παραμετροποίησης 

θέματος. Εδώ ο χρήστης μπορεί να ορίσει το σύνολο των οπτικών λεπτομερειών, όπως το λογότυπό 

του καταστήματος, το φόντο της κεντρικής σελίδας που θα απαρτίζουν το ηλεκτρονικό κατάστημα. 

 Ο χειριστής έχει τη δυνατότητα να ορίσει το μέγεθος και τη θέση του λογότυπου, καθώς και 

το φόντο (wallpaper) της κεντρικής σελίδας του καταστήματος. Το συγκεκριμένο παράδειγμα 

αποτελεί διαμόρφωση ενός καταστήματος από την αρχή με τη χρήση της δοκιμαστικής περιόδου του 

Shopify. Η δοκιμαστική περίοδος υποστηρίζει τα εξής: 

• Διαμόρφωση καταστήματος (προσθήκη λογότυπου, φόντου, τίτλου) 

• Προσθήκη προϊόντων με φωτογραφίες, περιγραφές, τεχνικά χαρακτηριστικά 

• Δημιουργία επιμέρους σελίδων (όπως η πολιτική προσωπικών δεδομένων) που δείχνουμε στη 

συνέχεια 

• Εγκατάσταση και παραμετροποίηση βοηθητικών εφαρμογών (όπως η εφαρμογή e-mail 

marketing MailChimp) που δείχνουμε στη συνέχεια 
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Έχει όμως και τους εξής περιορισμούς: 

• Το κατάστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει ζωντανά (launch) αν δεν έχει επιλεγεί κάποιο 

πρόγραμμα χρήσης της υπηρεσίας 

• Δεν μπορεί να γίνει πραγματοποίηση συναλλαγής (πώληση προϊόντος) 

• Το κατάστημα δεν θα εμφανίζεται στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης 

 

Εικόνα 51 Διαμόρφωση και προεπισκόπηση του λογοτύπου και του φόντου κεντρικής σελίδας (μπλε 

εικόνα) 

6.1.3 Προσθήκη προϊόντος 

 Από το πλαϊνό μενού, επιλέγουμε προϊόντα (products) και εισαγωγή νέου προϊόντος. 

Συμπληρώνουμε τίτλο και χαρακτηριστικά, και όπως φαίνεται στα δεξιά ορίζουμε σε ποιο κανάλι 

πώλησης (online store ή buy button που θα αναλυθεί στη συνέχεια) θα είναι διαθέσιμο το προϊόν. 
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Εικόνα 52 Προσθήκη περιγραφής και χαρακτηριστικών προϊόντος 

 Προσθέτουμε το τύπο (product type) και τον κατασκευαστή (vendor), καθώς και κάποιες 

ετικέτες (tags) που θα βοηθήσουν τους χρήστες στην αναζήτηση προϊόντων. 

 

Εικόνα 53 Προσθήκη επιπλέον πληροφοριών προϊόντος 
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 Για την ολοκλήρωση της δημιουργίας προϊόντος, πρέπει να οριστεί η αρχική και τελική τιμή 

(εφόσον βρίσκεται σε έκπτωση). Κατευθυνόμαστε από το κεντρικό μενού στα προϊόντα (products), 

επιλέγουμε το προϊόν και στη συνέχεια επιλέγουμε τιμολόγηση (pricing).  

 

Εικόνα 54 Ορισμός αρχικής και τελικής τιμής προϊόντος 

 Μετά τη διαμόρφωση τιμής, έχει ολοκληρωθεί και η δημιουργία προϊόντος με την 

προεπισκόπηση που φαίνεται παρακάτω. 

 

Εικόνα 55 Προεπισκόπηση προϊόντος με τίτλο, αρχική και τελική τιμή 

6.1.4 Περιβάλλον χρήστη 

 Η πλατφόρμα του Shopify ενσωματώνει όλες τις βασικές αρχές που πρέπει να χαρακτηρίζουν 

το περιβάλλον διεπαφής χρήστη: 

• Ευκολία στη χρήση 

• Διάταξη 

• Επίγνωση περιεχομένου (η δυνατότητα να γνωρίζει η χρήστης ακριβώς σε ποιο σημείο του 

ιστότοπου βρίσκεται, Π.χ. κεντρική σελίδα, προϊόντα, προϊόν Α) 

• Αισθητική  
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• Συνέπεια 

• Προσβασιμότητα 

Ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στον χειριστή να προσαρμόσει τη διάταξη του 

περιεχομένου. Αυτό επιτυγχάνεται από την πλοήγηση στο online store  navigation. 

Επιλέγοντας κάθε υπό-ενότητα (main menu, footer menu), ο χειριστής μπορεί να αλλάξει τη σειρά 

διάταξης, να προσθέσει αντικείμενα και να ορίσει τον σχετικό σύνδεσμο κάθε αντικειμένου που θα 

οδηγεί σε επιμέρους σελίδες. 

 

Εικόνα 56 Ορισμός παραμέτρων πλοήγησης χρηστών 

  

 

Εικόνα 57 Διαχείριση επιμέρους σελίδων 
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6.1.5 Βελτιστοποίηση SEO 

 Ένα πολύ σημαντικό σημείο που βελτιώνει την απόδοση στα αποτελέσματα αναζήτησης είναι 

η δημιουργία μίας σελίδας όπου αναφέρονται τα εξής:  

• η πολιτική αποζημίωσης του πελάτη (refund policy) 

• η πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων (privacy policy) 

• οι όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος (terms of use) 

Και τα τρία παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο για αξιολόγηση του ηλεκτρονικού καταστήματος από 

τη μηχανή αναζήτησης της Google όπως θα αναφερθούμε στο αντίστοιχο κεφάλαιο παρακάτω, 

συμβάλλοντας ενεργά στην υψηλότερη κατάταξη σε οργανικές και μη αναζητήσεις. Οπότε από το 

αρχικό κιόλας στάδιο δημιουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος, προτείνεται η δημιουργία της 

σχετικής σελίδας. 

 Κατευθυνόμαστε στις ρυθμίσεις και επιλέγουμε checkout 

 

 Και στη συνέχεια, στο κάτω μέρος της σελίδας επιλέγουμε την αυτόματη δημιουργία πολιτικής 

σχετικά με όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω. 
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Εικόνα 58 Δημιουργία των προτεινόμενων πολιτικών αποζημίωσης και απορρήτου 

 Προτείνεται η αντιγραφή της πολιτικής απορρήτου (privacy policy) και στη συνέχεια η 

κατεύθυνση στο online store  pages  add page, όπου θα ονομάσουμε τη σελίδα με το ίδιο όνομα. 

Ουσιαστικά έτσι δημιουργούμε μια σελίδα που αναφέρεται ρητά η πολιτική απορρήτου και είναι 

άμεσα διαθέσιμη για ανίχνευση από τη μηχανή αναζήτησης της Google. Αυτό θα βοηθήσει σημαντικά 

το SEO του ηλεκτρονικού καταστήματος. 

 

Εικόνα 59 Δημιουργία επιμέρους σελίδας πολιτικής απορρήτου 
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Το αποτέλεσμα στην πραγματική σελίδα είναι το εξής: 

 

Εικόνα 60 Προβολή πολιτικής απορρήτου από τη σκοπιά εξωτερικού χρήστη 

 Μετά τη ρύθμιση του checkout (ορισμός πολιτικής αποζημίωσης, προσωπικών δεδομένων και 

όρων χρήσης, στην αποστολή προϊόντων (Shipping) θα ορίσουμε τις σχετικές παραμέτρους. 
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 Τελευταίο σημαντικό τμήμα των ρυθμίσεων είναι η πληρωμές, όπου ο χρήστης καθορίζει τον 

τρόπο με τον οποίο θα δέχεται πληρωμές για τις αγορές των πελατών. Το Shopify υποστηρίζει τις εξής 

μεθόδους πληρωμής: 

• Shopify payments (διαθέσιμο στις ΗΠΑ και άλλες επιλεγμένες χώρες, όχι όμως στην Ελλάδα) 

• PayPal με υποστήριξη και PayPal Express Checkout 

Το PayPal προτείνεται καθώς είναι ευρέως γνωστό και φημισμένο για την ασφάλεια των 

συναλλαγών και από τις δύο πλευρές (αγοραστής – πωλητής). Ο πωλητής δεν γνωρίζει τα στοιχεία 

χρέωσης του πελάτη (αριθμό κάρτας η λογαριασμού) παρά μόνο τα απαραίτητα στοιχεία για την 

ολοκλήρωση της συναλλαγής (όνομα πελάτη και διεύθυνση αποστολής). 

 

Εικόνα 61 Παραμετροποίηση πληρωμών με χρήση του PayPal 

6.1.6 Apps 

 Επιπρόσθετες λειτουργίες που ενισχύουν τις δυνατότητες της πλατφόρμας. Θα αναφερθούμε 

σε αυτήν που ενσωματώνει την ευρωπαϊκή πολιτική για τη χρήση cookies. 

 Από τις ρυθμίσεις  apps EU  cookie policy 
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Εικόνα 62 Προεπισκόπηση δημοφιλών εφαρμογών που λειτουργούν συνδυαστικά με την πλατφόρμα του 

Shopify 

 Επιλέγουμε get για την εγκατάσταση της προσθήκης. 

 

Εικόνα 63 Προσθήκη EU cookie banner 
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 Επιλέγουμε εγκατάσταση και στη συνέχεια ορίζουμε την σελίδα πολιτικής απορρήτου όπως 

αναφέρθηκε πιο πάνω.  

 

Εικόνα 64 Προσθήκη πολιτικής απορρήτου στο EU cookie banner 

6.1.7 Buy button 

 Η λειτουργία αυτή δίνει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης πλήκτρου αγοράς και πλήκτρου 

προσθήκης στο καλάθι σε άλλον ιστότοπο, διαφορετικό από αυτόν του Shopify καταστήματος. 

Πρακτικά δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να εμπλουτίσει μια υπάρχουσα ιστοσελίδα με ένα πλήρες 

ηλεκτρονικό κατάστημα μέσα από την πλατφόρμα του Shopify.  

 Από το κεντρικό μενού,  κατευθυνόμαστε στο sales channel και επιλέγουμε +, δηλαδή 

προσθήκη καναλιού πώλησης. 

 

Εικόνα 65 Δημιουργία νέου καναλιού πώλησης: buy button 
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 Συνεχίζοντας τη διαμόρφωση του buy button οδηγούμαστε στην επιλογή των προϊόντων που 

θα συμμετέχουν (από τη αυτά που έχουμε ήδη δημιουργήσει). 

 

Εικόνα 66 Προσθήκη συγκεκριμένου προϊόντος στο buy button 

Ορίζουμε τις τελικές επιλογές εμφάνισης 

 

Εικόνα 67 Προεπισκόπηση εμφάνισης μετά την προσθήκη προϊόντος με buy button 



 57 

 Πατώντας generate code πάνω δεξιά, εμφανίζεται και ο σχετικός κώδικας (JavaScript) που θα 

πρέπει να ενσωματώσουμε στην σελίδα που θέλουμε να εμφανιστεί το προϊόν. Να σημειωθεί πως το 

πλήκτρο αγοράς είναι δυναμικό και οποιαδήποτε αλλαγή στο προϊόν θα ενημερώσει αυτόματα και τη 

σχετική καταχώρηση. 

 

Εικόνα 68 Αυτόματα παραγόμενος κώδικας JavaScript 

 Να σημειωθεί πως για την ενσωμάτωση του παραπάνω κώδικα πρέπει να  

6.1.8 Metadata, Google Tag, Facebook Pixel 

 Η πλατφόρμα του Shopify μπορεί να συνεργαστεί εξαιρετικά με τα διαθέσιμα εργαλεία 

διαδικτυακού μάρκετινγκ ώστε να μεγιστοποιηθεί η απόδοση της. Ουσιαστικό πλεονέκτημα αποτελεί 

το γεγονός πως είναι εξαιρετικά απλή η ενσωμάτωση των ψηφιακών εργαλείων παρακολούθησης της 

απόδοσης των διαφημίσεων της Google και του Facebook.  

 Από την κεντρική σελίδα, κατευθυνόμαστε στο online store  preferences και 

συμπληρώνουμε το πεδίο μεταδεδομένων (θα ενισχύσει σημαντικά το SEO), τον κώδικα Google 

Analytics (όπως αναφέρεται στην αντίστοιχη ενότητα που θα αναλυθεί στη συνέχεια) και το ID του 

Facebook Pixel. 
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Εικόνα 69 Σελίδα εισαγωγής μεταδεδομένων για αναζητήσεις στον Ιστό, Google Tag & Facebook Pixel 

6.1.9 Εκπτώσεις  

 Σε αυτήν την ενότητα ο χειριστής μπορεί να δημιουργήσει εκπτωτικούς κωδικούς για 

προώθηση των προϊόντων του καταστήματος.  

 

Εικόνα 70 Επιλογή εισαγωγής εκπτώσεων 
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 Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ποσοστού έκπτωσης το οποίο θα αφορά ολόκληρη την 

παραγγελία ή μεμονωμένα προϊόντα. Επίσης ορισμός της χρονικής περιόδου ισχύος. Επιλέγοντας 

generate code δημιουργείται και ο σχετικός κωδικός έκπτωσης. 

 

Εικόνα 71 Δημιουργία εκπτωτικού κωδικού 

6.1.10 E-mail marketing 

 Μια επιπλέον δυνατότητα της πλατφόρμας που υλοποιείται μέσω τρίτων συνεργαζόμενων 

εφαρμογών. Αξίζει να σημειωθεί πως η εν λόγω διαφημιστική προώθηση είναι αποτελεσματική για 

διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων οι εξής: 

• μειωμένος χρόνος και προσπάθεια για υλοποίηση μιας ενέργειας 

• προώθηση μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο 

• προσωποποιημένα μηνύματα 

• δυνατότητα παρακολούθησης των μετατροπών (conversions – αναφέρεται στη σχετική 

ενότητα των Google Analytics στη συνέχεια) 

Κατευθυνόμαστε στο τμήμα των εφαρμογών της πλατφόρμας (apps) και κάνουμε αναζήτηση 

για e-mail. 
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Εικόνα 72 Διαθέσιμες εφαρμογές e-mail marketing στην πλατφόρμα Shopify 

 Προτείνεται η χρήση του Mail Chimp καθώς είναι δωρεάν και προσφέρει μια πληθώρα 

σημαντικών λειτουργιών μεταξύ των οποίων: 

• αυτόματη εισαγωγή των πληροφοριών πελατών για διαχείριση προωθητικής καμπάνιας 

• στόχευση πελατών που έχουν τοποθετήσει προϊόντα στο ηλεκτρονικό καλάθι αλλά δεν έχουν 

ολοκληρώσει αγορά 

• Remarketing (αναφέρεται πιο αναλυτικά στην αντίστοιχη ενότητα Google AdWords) 

• Διαχείριση προωθητικών ενεργειών μετά την πώληση με βάση τις προτιμήσεις των πελατών 
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Εικόνα 73 Επιλογή της e-mail marketing εφαρμογής MailChimp 

 Μετά την εγκατάσταση της εφαρμογής, συνδέουμε τον Shopify λογαριασμό μας με την 

υπηρεσία. 

 

Εικόνα 74 Εγκατάσταση της MailChimp 
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Εικόνα 75 Σύνδεση του Shopify καταστήματος με την εφαρμογή MailChimp 

 Πρώτο βήμα είναι ο συγχρονισμός της λίστας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 

Εικόνα 76 Επιλογή λίστας συγχρονισμού επαφών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

 Και στη συνέχεια ο χειριστής μπορεί να επιλέξει τα επιπρόσθετα χρήσης της υπηρεσίας.  
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Εικόνα 77 Επιπρόσθετα της MailChimp 

 Όπως φαίνεται παραπάνω είναι μια ολοκληρωμένη υπηρεσία e-mail marketing, η οποία μεταξύ 

άλλων υποστηρίζει: 

• Αναδυόμενη φόρμα καταχώρησης στοιχείων (pop – up form) 

• Αποστολή e-mail σε πελάτες που έχουν τοποθετήσει προϊόντα στο καλάθι αλλά δεν 

έχουν ολοκληρώσει την αγορά (abandoned cart e-mail) 

• Αποστολή e-mail σε επισκέπτες του καταστήματος που είδαν κάποια προϊόντα αλλά 

δεν προχώρησαν σε επιπλέον ενέργειες, όπως προσθήκη στο καλάθι ή αγορά (product 

retargeting e-mail) 

• Αποστολή μηνύματος με δεδομένα που σχετίζονται με παραγγελίες, όπως παραστατικά 

πώλησης, ενημέρωση της κατάστασης αποστολής προϊόντων, επιστροφές χρημάτων 

και ακυρώσεις παραγγελιών (order notifications) 

Παρακάτω ακολουθεί ένα παράδειγμα pop – up φόρμας, που σίγουρα όλοι μας έχουμε 

συναντήσει, κατά την οποία ζητείται από τον επισκέπτη να καταχωρήσει το e-mail του ώστε να 

ενημερώνεται για νέα και προσφορές. Ακολουθεί η προβολή σχεδιασμού του σχετικού pop – up. 
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Εικόνα 78 Προσομοίωση pop-up φόρμας 

 Για χρήση της υπηρεσίας MailChimp και μαζική αποστολή e-mail, ο χειριστής μπορεί από το 

κεντρικό μενού να επιλέγει προϊόντα (products), να επιλέξει συγκεκριμένο προϊόν από αυτά που έχουν 

δημιουργηθεί, και στη συνέχεια την επιλογή μαζικής ενέργειας (bulk actions) για αποστολή 

προωθητικού e-mail σε λίστα των πελατών που έχει οριστεί. 

 

Εικόνα 79 Επιλογή μαζικής αποστολής e-mail για προώθηση προϊόντος 
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6.1.11 Σύνοψη  

 Με μικρό κόστος μπορούμε να έχουμε την πλήρη λειτουργικότητα, ευχρηστία και ασφάλεια 

ενός σύγχρονου ηλεκτρονικού καταστήματος. 

 

Εικόνα 80 Κεντρική σελίδα Shopify e-shop 

 

 

Εικόνα 81 Προεπισκόπηση προϊόντος στο e-shop 
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Κεφάλαιο 7: Διαφήμιση με τη χρήση εργαλείων της 

Google 

Σε αυτό κεφάλαιο γίνεται μια ανασκόπηση της λειτουργίας των μηχανών αναζήτησης και πιο 

συγκεκριμένα της Google, καθώς είναι η πιο δημοφιλής τα τελευταία χρόνια στον πλανήτη. Στη 

συνέχεια επικεντρωνόμαστε στη διαφήμιση μέσα από τη μηχανή αναζήτησης της Google, με την 

παρουσίαση του τρόπου δημιουργίας διαφήμισης με τη χρήση λέξεων – κλειδιών, και την ανάλυση 

των αποτελεσμάτων αυτής με την πληθώρα των εργαλείων που μας παρέχει η υπηρεσία Analytics. 

7.1 Γιατί να διαφημιστεί κανείς στη Google 

 Η γνωστή σε όλους μας εταιρεία κολοσσός διαχειρίζεται πλέον 40.000 αναζητήσεις κάθε 

δευτερόλεπτο. Συνολικά αυτό αποφέρει ένα όγκο αναζητήσεων περί τα 3.5 δισεκατομμύρια κάθε 

ημέρα. Αυτή τη στιγμή είναι η πιο ισχυρή μηχανή αναζήτησης στον κόσμο έχοντας το συντριπτικά 

μεγαλύτερο μερίδιο χρηστών έναντι των ανταγωνιστών της.  

 

Εικόνα 82 Χρήση των μηχανών αναζήτησης σε παγκόσμια κλίμακα (Απρίλιος 2017) 

 Ένα συνοπτικό διάγραμμα αποτυπώνει ποσοστά χρήσης μηχανών αναζήτησης παγκοσμίως 

στην πορεία του χρόνου.  
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Εικόνα 83 Μερίδιο μηχανών αναζήτησης 2010 - 2017 

7.2 Google AdWords – Πλεονεκτήματα χρήσης 

 Μετά από την παρουσίαση των παραπάνω δεδομένων αντιλαμβανόμαστε πως το μεγαλύτερο 

μέρος των χρηστών (υποψήφιοι πελάτες) αναζητούν προϊόντα, υπηρεσίες, πληροφορίες μέσα από τη 

μηχανή αναζήτησης της Google. Η αναζήτηση από τους χρήστες πραγματοποιείται με λέξεις ή ομάδες 

λέξεων. Εξαιρετικά σημαντικό λοιπόν είναι η στρατηγική επιλογή των λέξεων καθώς αποτελούν τον 

ακρογωνιαίο λίθο οποιασδήποτε διαφημιστικής ενέργειας. Εδώ ακριβώς τοποθετείται η υπηρεσία  

Google AdWords η οποία μας δίνει τη δυνατότητα επιλέξουμε το κοινό στο οποίο θα απευθυνθούμε 

αλλά και τις λέξεις που αφορούν τη δραστηριότητα της επιχείρησής μας, ώστε να συμμετέχουμε στα 

αποτελέσματα αναζήτησης των χρηστών. Η υπηρεσία προσφέρει τα εξής πλεονεκτήματα: 

• Χαμηλό κόστος συντήρησης της διαφήμισης. Η χρέωση πραγματοποιείται μόνο όταν κάποιος 

κλικάρει πάνω στη διαφήμισή μας (PPC – pay per click) και ο χρήστης ορίζει τον ημερήσιο 

προϋπολογισμό του. 

• Ευκολία χρήσης σε φιλικό περιβάλλον ακόμα και για μη έμπειρους χρήστες. 

• Ταχύτητα στη δημιουργία μιας καμπάνιας. 

• Υποστήριξη υψηλής ποιότητας (και στην Ελλάδα). 

• Ποικιλία δυνατοτήτων (διαφημίσεις αναζήτησης, προβολής, βίντεο, εφαρμογών,  κλήση σε 

τηλεφωνικό αριθμό) 

• Μετρήσιμα αποτελέσματα. Η Google προσφέρει εξαιρετικά αναλυτικές μετρήσεις, από τον 

απλό αριθμό κλικ στη διαφήμισή μας, έως και τον αριθμό αποτυπώσεων (impressions), click 

through rate (CTR – η αναλογία κλικ έναντι συνολικών αποτυπώσεων), τον αριθμό 
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μετατροπών (conversions – όταν ο χρήστης οδηγείται στην επιθυμητή δράση) και την 

αναλογία αυτών, το κόστος ανά κλικ (CPC), το cost per acquisition / action (CPA όταν ο 

χρήστης προχωρά σε συγκεκριμένη δράση – π.χ. κλικ, αγορά)  

• Υψηλή σχετικότητα με το αντικείμενο αναζήτησης. Ένας συνδυασμός του χρηματικού ποσού 

(bid) ανά λέξη, της επισκεψιμότητας της σελίδας προορισμού (εκεί που οδηγεί η διαφήμιση) 

αλλά και του περιεχομένου αυτής καθορίζει τη σειρά προβολής των αποτελεσμάτων 

αναζήτησης. Αυτό αποσκοπεί στη μέγιστη αποδοτικότητα των αναζητήσεων ώστε ο χρήστης 

να έχει σχετικά αποτελέσματα με αυτό που αναζητά και μόνο 

• Υψηλή στόχευση. Ζωτικής σημασίας για βελτιστοποίηση της απόδοσης επένδυσης (ROI – 

return on investment). Πιο συγκεκριμένα: 

o Στόχευση σε τοποθεσία, από γεωγραφική περιοχή έως και συγκεκριμένη ακτίνα γύρω 

από ένα σημείο ενδιαφέροντος. (π.χ. την έδρα μιας επιχείρησης). 

o Στόχευση ανά τύπο συσκευής από την οποία γίνεται αναζήτηση προσφέροντας 

δυνατότητες προσαρμογής και βέλτιστης λειτουργίας για συγκεκριμένους τύπους 

συσκευών (π.χ. κινητά). 

o Στόχευση με κριτήριο τη γλώσσα, που αυτή τη στιγμή υποστηρίζει 40 γλώσσες 

παγκοσμίως. 

o Χρονικός προγραμματισμός προβολής της διαφήμισης για μέγιστη απόδοση 

o Auto – tagging. Είναι η διαδικασία κατά την οποία προστίθεται μια παράμετρος στη 

διεύθυνση URL την οποία κλικάρει ο χρήστης, ώστε να έχουμε πρόσβαση σε όλη την 

διαδρομή του επισκέπτη (από ποια διαφήμιση μας βρήκε). Τέτοιους είδους δεδομένα 

θα αναλύσουμε στην ενότητα του Google Analytics. 

• Remarketing (ή αλλιώς retargeting). Εν ολίγοις, η συγκεκριμένη δυνατότητα αφορά την 

προβολή πληρωμένης διαφήμισης σε χρήστες βασιζόμενη στην δραστηριότητα των χρηστών 

στην ιστοσελίδα της επιχείρησης στο παρελθόν. Ουσιαστικά επιτρέπει να «ακολουθούμε» τους 

χρήστες και να προβάλλουμε διαφημίσεις σχετικά με παρελθοντικές (αλλά πρόσφατες) 

αναζητήσεις. Πραγματοποιείται όχι μόνο κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας της 

επιχείρησης, αλλά και μέσα από ένα τεράστιο δίκτυο συνεργαζόμενων ιστότοπων (Google 

Display Network).  
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7.3 Ξεκινώντας με το Google AdWords 

 Αφού κάνουμε εγγραφή στη σελίδα https://adwords.google.com επιλέγουμε εργαλεία, 

εργαλείο λέξεων - κλειδιών. 

 

 Στη συνέχεια, αναζήτηση για νέες λέξεις κλειδιά.  

 

Εικόνα 84 Αρχική σελίδα Google AdWords 

 Στη πρώτη μας προσπάθεια αφού βάλουμε λέξεις κλειδιά που αφορούν τη δραστηριότητα μας, 

θα επιλέξουμε μόνο τη χώρα και τη γλώσσα. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πάρουμε μια πρώτη 

εικόνα από την «αξία» και τη σημασία των λέξεων που θα χρησιμοποιήσουμε βλέποντας χρήσιμα 

στατιστικά στοιχεία για αυτές. 

 Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται μια καταχώρηση λέξεων κλειδιών με χρήση κάποιων φίλτρων 

στόχευσης κοινού, όπως γεωγραφική περιοχή Ελλάδος, χρήση ελληνικής γλώσσας, χρήση μόνο της 

μηχανής αναζήτησης της Google (και όχι δικτύου συνεργατών της) και με ορισμό του μέσου όρου 

αναζητήσεων τους τελευταίους 12 μήνες. 

https://adwords.google.com/
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Εικόνα 85 Χρήση του εργαλείου λέξεων - κλειδιών 

 Αφού οδηγηθούμε στην προβολή λήψης ιδεών όπως το αποκαλεί η Google, βρισκόμαστε 

μπροστά σε πολύ σημαντικές πληροφορίες για την Ελληνική διαδικτυακή αγορά σε συνάρτηση πάντα 

με τις λέξεις  και το χρονικό εύρος που επιλέξαμε: 

• Μηνιαίες αναζητήσεις, μεμονωμένα αλλά και για το σύνολο των λέξεων που επιλέξαμε 

• Το επίπεδο ανταγωνισμού στη συγκεκριμένη λέξη 

• Την προτεινόμενη τιμή για το cost per click (CPC) 

• Προτάσεις λέξεων από την Google 
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Εικόνα 86 Όγκος αναζητήσεων καταχωρημένων λέξεων 

 Μας παρουσιάζεται ένα συνοπτικό γράφημα που δείχνει τον όγκο των αναζητήσεων του 

συνόλου των λέξεων τους τελευταίους 12 μήνες (υπάρχει η δυνατότητα επιλογής διαφορετικού 

χρονικού διαστήματος), δίνοντας μας μια άμεση και σύγχρονη εικόνα για τις τάσεις τις αγοράς ώστε 

να κρίνουμε την τοποθέτησή μας. 

 Στην ίδια σελίδα μπορούμε να τροποποιήσουμε ή να προσθέσουμε λέξεις και πατώντας enter 

έχουμε ανανέωση των στατιστικών στοιχείων δυναμικά. Είναι επίσης ορατός ο όγκος αναζητήσεων 

για κάθε μεμονωμένη λέξη καθώς και το προτεινόμενο κόστος ανά κλικ (CPC – προτεινόμενη 

προσφορά).  

 

Εικόνα 87 Προβολή ανταγωνισμού και προτεινόμενης προσφοράς 
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7.3.1 Κατάταξη διαφημίσεων (ad rank) 

Στο σημείο αυτό θα αναφερθούμε πιο αναλυτικά στο κόστος ανά κλικ. Με γνώμονα την παράδοση 

ποιοτικών και σχετικών αποτελεσμάτων στις αναζητήσεις των χρηστών, η Google χρησιμοποιεί 

σύνθετους αλγόριθμους για την ιεράρχηση των αποτελεσμάτων και την προβολή τους.  

 

Εικόνα 88 Google ad rank formula (πηγή seartchengineland.com) 

Όπως απεικονίζεται πιο πάνω, η κατάταξή μας (ad rank) είναι γινόμενο του ποσού που θα 

επενδύσουμε ανά κλικ (CPC) και της βαθμολογίας ποιότητας της σελίδας προορισμού (quality score 

of landing page). Το τελευταίο είναι και το σημείο όπου λαμβάνουν χώρα οι αλγόριθμοι οι οποίοι 

αναλύουν τη σελίδα προορισμού συγκριτικά με παράγοντες όπως: 

• σχετικότητα του περιεχομένου της αναφορικά με τις λέξεις αναζήτησης 

• ποιότητα περιεχομένου 

• ταχύτητα ιστοσελίδας 

• σχετικοί τίτλοι σελίδων 

• ευκολία πλοήγησης στο χρήστη 

• μέσοι χρόνοι παραμονής επισκεπτών στην ιστοσελίδα 

 

Εικόνα 89 Παράγοντες που παίζουν σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση σελίδων προορισμού 

Τα παραπάνω αποτελούν μόνο μερικούς από τους παράγοντες που παίζουν ρόλο και στην 

κατάταξη των οργανικών (μη πληρωμένων) αναζητήσεων και διαμορφώνουν τη δραστηριότητα της 

βελτιστοποίησης για μηχανές αναζήτησης (SEO – search engine optimization). 
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Συνεχίζοντας με το keyword planner, ακριβώς κάτω από τα δεδομένα των λέξεων που έχουμε 

βάλει θα δούμε προτάσεις βάση συνάφειας, καθώς και το κόστος αυτών. 

 

Εικόνα 90 Προτάσεις του keyword planner βάσει συνάφειας 

 Το σύνολο των προτάσεων καθώς και τις δικές μας επιλογές μπορούμε να προσθέσουμε στο 

λογαριασμό ώστε να λάβουμε μια εκτίμηση του ημερήσιου προϋπολογισμού και της προβλεπόμενης 

απήχησης. 

 

Εικόνα 91 Προσθήκη λέξεων στο λογαριασμό μας και εκτιμήσεις κόστους 
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 Σε αυτό το σημείο εφόσον το επιθυμούμε μπορούμε να προσθέσουμε τους όρους αναζήτησης 

στο σχέδιο διαφήμισής μας, αλλά δεν θα το κάνουμε. Χρησιμοποιήσαμε την οθόνη αυτή για να 

πάρουμε πληροφορίες σχετικά με την επιλογή των λέξεων μας και να δούμε μια πρώτη προσέγγιση 

απόκρισης. Ένα σύνολο σχεδίων η αλλιώς διαφημίσεων, μπορεί να προστεθεί σε μια μεγαλύτερη 

ομάδα που αποτελεί την καμπάνια. 

7.3.2 Καμπάνια Google AdWords 

Επιλογή δικτύου 

 Από το κεντρικό μενού επιλέγουμε καμπάνιες και στη συνέχεια δημιουργία νέας καμπάνιας. 

 

 

Εικόνα 92 Επιλογή καμπάνιας Google AdWords 

Δίκτυο αναζήτησης 

 Κατά την δημιουργία νέας καμπάνιας θα επιλέξουμε την προβολή μόνο στο δίκτυο 

αναζήτησης. Έτσι θα τοποθετηθούμε με λέξεις κλειδιά (πήραμε μια εικόνα αναφορικά με την 

απόκρισή τους αμέσως παραπάνω) στις αναζητήσεις του κοινού και μάλιστα θα στοχεύσουμε και 

κοινό. Η τακτική αυτή θα ελαχιστοποιήσει το κόστος μας και είναι ιδανική στην περίπτωση που 

κάνουμε τα πρώτα μας βήματα στις διαφημίσεις Google. 

Δίκτυο προβολής συνεργατών της Google 

 Το δίκτυο προβολής συνεργατών Google δίνει τη δυνατότητα δυναμικής προβολής σε πάνω 

από ένα εκατομμύριο ιστότοπους και εφαρμογές που βρίσκονται σε συνεργασία με την Google για 

την φιλοξενία διαφημίσεων (υπηρεσία Google AdSense) και λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο που 

περιγράφουμε παρακάτω για το δίκτυο αναζήτησης. Ένα σημαντικό πλεονέκτημά του δικτύου 

προβολής που αξίζει να αναφερθεί είναι η δυνατότητα να στοχεύσουμε σε συναφείς θεματικές 

ενότητες με τη δραστηριότητά μας και έτσι να τοποθετηθούμε διαφημιστικά σε ιστότοπους, forums, 

blogs που επισκέπτονται χρήστες οι οποίοι είναι δυνητικοί πελάτες μας. 

Ακολουθεί ένα παράδειγμα διαφήμισης στο δίκτυο προβολής. Είναι μια διαφήμιση τύπου 

banner που προβάλλεται στο δίκτυο συνεργατών της Google. Η συγκεκριμένη διαφήμιση προβάλλεται 

στοχευμένα βάσει συνάφειας μέσα από τη χρήση των cookies (δεδομένα προτιμήσεων χρηστών). 
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Εικόνα 93 Προεπισκόπηση διαφήμισης δικτύου προβολής 

 Να επισημανθεί πως οι συγκεκριμένοι χρήστες μπορεί να μην αναζητούν κάποιο προϊόν ή 

υπηρεσία, αλλά απλά πληροφορίες για αυτό ή κάποια άλλη δραστηριότητα. Με βάση τις αναζητήσεις 

αυτές γίνεται και η σχετική στόχευση και προβολή. Άλλα σημαντικά πλεονεκτήματα του δικτύου 

προβολής: 

• δυνατότητα επιλογής των ιστοσελίδων που θα φιλοξενούν ή όχι κάποια διαφήμισή μας 

• προσέγγιση μεγάλου αριθμού χρηστών σε σύντομο χρονικό διάστημα 

Υπόλοιπες επιλογές καμπάνιας 

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, για την επιλογή δικτύου οι επιλογές είναι το δίκτυο αναζήτησης και 

το δίκτυο προβολής, αλλά και συνδυασμός αυτών. Η παρακάτω εικόνα εμφανίζει όλες τις επιλογές 

υλοποίησης νέας καμπάνιας. Αυτές στις οποίες δεν αναφερθήκαμε είναι: 

• Αγορές (περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες για συγκεκριμένα προϊόντα προς πώληση) 

• Βίντεο (διαφήμιση με μορφή βίντεο το περιεχόμενο της οποίας θα πρέπει υποχρεωτικά να 

φιλοξενείται στο YouTube, ενώ η προβολή θα μπορεί να γίνεται και εκτός YouTube μέσα από 

τους ιστότοπους και τις εφαρμογές συνεργατών βίντεο της Google) Οι διαφημίσεις βίντεο 

έχουν τις εξής υποκατηγορίες: 

o TrueView video (αφορά περιεχόμενο βίντεο προς προώθηση το οποίο θα προβάλλεται 

πριν, μετά ή και κατά τη διάρκεια άλλων βίντεο στο YouTube ή σε ιστότοπους 

συνεργατών της Google. Να σημειωθεί πως μετά από 5 δευτερόλεπτα ο χρήστης έχει 

τη δυνατότητα να παραλείψει την προβολή του διαφημιστικού βίντεο. Η χρέωση 

πραγματοποιείται κάθε φορά που ο χρήστης κάνει κλικ στο διαφημιστικό βίντεο.) 

o Bumper video (διάρκεια βίντεο 6 δευτερολέπτων η μικρότερο με αναπαραγωγή πριν, 

μετά ή και κατά τη διάρκεια άλλων βίντεο στο YouTube ή σε ιστότοπους συνεργατών 

της Google. Να σημειωθεί πως ο χρήστης δεν έχει τη δυνατότητα παράλειψης της 

συγκεκριμένης διαφήμισης. Η χρέωση πραγματοποιείται κάθε φορά που το βίντεο 

προβάλλεται 1.000 φορές.) 
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• Καθολική καμπάνια εφαρμογών (αφορά εφαρμογές για κινητές συσκευές με προώθηση στα 

αποτελέσματα αναζήτησης Google, το κατάστημα android εφαρμογών Google Play και άλλες 

εφαρμογές και ιστότοπους για κινητά από το δίκτυο συνεργατών της Google) 

 

 

Εικόνα 94 Επιλογές δημιουργίας νέας καμπάνιας 

 Αφού δώσουμε όνομα στην καμπάνια μας θα επιλέξουμε «όλες οι δυνατότητες». Να 

υπενθυμίσουμε πως δημιουργούμε μια καμπάνια που θα απευθύνεται μόνο σε αποτελέσματα 

αναζητήσεων βασιζόμενα σε λέξεις κλειδιά (όπως φαίνεται επιλεγμένο με κόκκινο στην παραπάνω 

εικόνα). Οι επιλογές καμπάνιας είναι οι εξής: 

• Τυπική (χρήση κειμένου και λέξεων κλειδιών, χωρίς την προσθήκη επεκτάσεων που 

αναφέρεται στη συνέχεια). Παρέχει τις εξής υπολειτουργίες: 

o Βασική γεωγραφική στόχευση 

o Βασικές ρυθμίσεις υποβολής προσφορών και προϋπολογισμού 

o Κοινές επεκτάσεις διαφημίσεων που σας επιτρέπουν να συμπεριλάβετε έναν αριθμό 

τηλεφώνου, ένα URL, μια τοποθεσία ή έναν σύνδεσμο σε ιστότοπους κοινωνικών 

μέσων  

o Στόχευση γλώσσας 

• Όλες οι λειτουργίες (χρησιμοποιεί όλα τα παραπάνω κάνοντας πλήρη χρήση των επεκτάσεων 

διαφήμισης) 
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• Εγκαταστάσεις εφαρμογής για κινητά (στοχεύει αποκλειστικά στην αύξηση των λήψεων της 

εφαρμογής με διαφημίσεις που οδηγούν τον χρήστη απευθείας στο κατάστημα εφαρμογών για 

κινητά) 

• Αφοσίωση σε εφαρμογές για κινητά (στοχεύει σε αναζητήσεις χρηστών που έχουν συνάφεια 

με το περιεχόμενο μιας συγκεκριμένης εφαρμογής – π.χ. σε αναζήτηση του χρήστη για 

διαθεσιμότητα ξενοδοχείων σε συγκεκριμένη πόλη, μπορεί στις προτάσεις αναζήτησης να 

εμφανιστεί συντόμευση συγκεκριμένης εφαρμογής, όπως η Booking.com, με προεπιλεγμένη 

την αναζήτηση της πόλης που ενδιαφέρει) 

• Δυναμικές διαφημίσεις αναζήτησης (όταν υπάρχει άμεση συνάφεια με το περιεχόμενο του 

διαφημιζόμενου ιστότοπου, στις αναζητήσεις χρηστών δημιουργείται αυτόματα η επικεφαλίδα 

και η σελίδα προορισμού σύμφωνα με τους όρους αναζήτησης που έχει θέσει ο χρήστης) 

• Διαφημίσεις μόνο για κλήση (μπορούν να χρησιμοποιούν τις ίδιες επεκτάσεις κλήσεων που θα 

δούμε παρακάτω και προτρέπουν τον χρήστη στην εκκίνηση κλήσης προς τη διαφημιζόμενη 

επιχείρηση και δεν οδηγούν στη σελίδα προορισμού της επιχείρησης) 

 

Εικόνα 95 Ορισμός παραμέτρων καμπάνιας δικτύου αναζήτησης 

 Προχωρώντας στην επιλογή τοποθεσίας του υποψήφιου κοινού, βάζοντας κάποιες 

παραμέτρους παίρνουμε μια γενική εικόνα του εύρους απόκρισης.  
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Εικόνα 96 Εκτίμηση προσέγγισης χρηστών με βάση την τοποθεσία 

 Ακολουθούν σύνθετες επιλογές τοποθεσίας. Εδώ παρατηρούμε πως μπορούμε να 

προσεγγίσουμε χρήστες που όχι μόνο βρίσκονται στη στοχευμένη τοποθεσία, αλλά πραγματοποιούν 

αναζητήσεις για αυτήν την τοποθεσία (π.χ. πρόκειται να ταξιδέψουν σε αυτήν). Μπορούμε επίσης να 

αποκλείσουμε μια υπό-περιοχή εντός της στοχευμένης αν δεν επιθυμούμε να τοποθετηθούμε στους 

χρήστες εκεί. Τέλος έχουμε και την προτεινόμενη χρήση γλωσσών για την εν λόγω περιοχή. 

 Στο παράδειγμά μας στοχευμένη τοποθεσία είναι η πόλη της Θεσσαλονίκης (πρώτη επιλογή 

στην  επάνω εικόνα).  
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Εικόνα 97 Σύνθετες επιλογές τοποθεσίας 

Να σημειωθεί πως το κόστος και ο προϋπολογισμός αφορούν την καμπάνια στο σύνολο, η 

οποία μπορεί να ενέχει ένα σύνολο διαφημίσεων. Ορίζοντας τον ημερήσιο προϋπολογισμό μας, 

βεβαιωνόμαστε πως η συνολική μας χρέωση δεν θα ξεπεράσει ένα συγκεκριμένο ποσό σε ένα 

ορισμένο από εμάς χρονικό διάστημα.  

 

Εικόνα 98 Ορισμός στρατηγικής και ημερήσιου προϋπολογισμού 

Εδώ και πάλι όπως στο Facebook, η κατανομή του ημερήσιου προϋπολογισμού λειτουργεί 

δυναμικά με σκοπό την μεγιστοποίηση της επίτευξης του στόχου (στο συγκεκριμένα παράδειγμα ο 

στόχος είναι τα κλικ, δηλαδή αύξηση της επισκεψιμότητας στη σελίδα προορισμού. 
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Στην παρακάτω εικόνα αποτυπώνονται τα αποτελέσματα από δύο διαφημιστικές καμπάνιες 

στο δίκτυο αναζήτησης της Google, όπου διακρίνουμε: 

• Τον ημερήσιο προϋπολογισμό, όπως αυτός ορίστηκε για κάθε καμπάνια 

• Τον αριθμό κλικ για κάθε καμπάνια 

• Τις συνολικές εμφανίσεις  

• Την αναλογία κλικ προς αριθμό εμφανίσεων (click through rate (CTR) – δείκτης μέτρησης της 

απόδοσης μιας διαφήμισης) 

• Το μέσο κόστος ανά κλικ (CPC) 

• Το συνολικό κόστος κάθε καμπάνιας 

Στο παράδειγμα αυτής της ενότητας, έχουν τρέξει ζωντανά 2 καμπάνιες: η Playcornershop Lego 

& Playcornershop Playmobil. Κάθε καμπάνια έχει από μία ομάδα διαφήμισης, με την ίδια ονομασία. 

 

Εικόνα 99 Τα αποτελέσματα για κάθε καμπάνια 

7.3.3 Επεκτάσεις 

 Αφορούν την ενίσχυση των διαφημίσεων με επιπλέον δυνατότητες αυξάνοντας την αναλογία 

κλικ ως προς τον αριθμό εμφανίσεων (CTR – click through rate) 
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Εικόνα 100 Επιλογές επεκτάσεων Google Ads 

Τοποθεσία Google my Business 

 Με αυτήν την λειτουργία υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης της γεωγραφικής μας τοποθεσίας 

(εφόσον έχει δηλωθεί στο www.google.com/business) με τη συγκεκριμένη διαφημιστική καμπάνια. 

Το Google my Business τοποθετεί την επιχείρησή μας στον χάρτη ώστε να είναι αναζητήσιμη από 

τους χρήστες και να παρέχει σε αυτούς γρήγορες πληροφορίες τοποθεσίας αλλά και επικοινωνίας. 

 

Εικόνα 101 Σύνδεση με Google my Business 

 Καθώς η επιχείρηση που χρησιμοποιείται στο παράδειγμά μας είναι ήδη εγγεγραμμένη στην 

υπηρεσία, οποιαδήποτε προσπάθεια νέας καταχώρησης, οδηγεί στο παρακάτω αποτέλεσμα. Το 

ακριβές σημείο στο χάρτη μπορεί να επιλεγεί χειροκίνητα, με την υπόδειξη του σημείου, είτε 

αυτόματα με συμπλήρωση των στοιχείων διεύθυνσης. 

http://www.google.com/business)
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Εικόνα 102 Εύρεση επιχείρησης σε Google my Business (σε υπάρχουσα εγγραφή) 

Αποτέλεσμα της εγγραφής στην υπηρεσία Google my Business είναι κατά την αναζήτηση να 

εμφανίζεται και η αντίστοιχη κάρτα της επιχείρησης όπως φαίνεται στην εικόνα κάτω δεξιά. Η 

δομημένη παρουσίαση του ιστότοπου στο αριστερό τμήμα της παρακάτω εικόνας γίνεται αυτόματα 

από τη Google, εφόσον πληρούνται κάποιες βασικές προδιαγραφές δομής στη γλώσσα σήμανσης 

(markup language) στην οποία είναι γραμμένη η ιστοσελίδα. Ουσιαστικά αποτελεί τη δυνατότητα της 

Google να «διαβάζει» τον ιστότοπο πριν εμφανιστεί ως αποτέλεσμα αναζήτησης, και να εμφανίζει 

δομημένα τις επιμέρους ενότητες (σελίδες) του ιστότοπου. 
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Εικόνα 103 Η επιχειρηματική κάρτα με πληροφορίες τοπικού σχήματος (local schema) 

Σύνδεσμοι 

 Δυνατότητα να πλοηγηθεί ο χρήστης κατευθείαν σε συγκεκριμένες σελίδων του ιστότοπού μας 

(πχ τη σελίδα προσφορών μας). Εφόσον υπάρχει συνάφεια στο περιεχόμενο της αναζήτησης, και 

έχουν οριστεί η αντίστοιχες επεκτάσεις, το αποτέλεσμα αναζήτησης θα είναι ένας σύνδεσμος που 

οδηγεί κατευθείαν σε συγκεκριμένο τμήμα του ιστότοπου. Αν για παράδειγμα ο χρήστης αναζητήσει 

«playcornershop lego», τότε το αποτέλεσμα της αναζήτησης δεν θα είναι απλά η ιστοσελίδα της 

επιχείρησης, αλλά ένας σύνδεσμος που θα οδηγήσει κατευθείαν τον χρήστη στην κατηγορία 

παιχνιδιών και τη σελίδα Lego του ιστότοπου, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 
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Εικόνα 104 Εμφάνιση επέκτασης συνδέσμου κατά την αναζήτηση χρήστη 

 Με την παρακάτω λειτουργία μπορούμε να επιλέξουμε και τη χρήση επεκτάσεων συνδέσμου 

για συγκεκριμένες σελίδες προορισμού. 

 

Εικόνα 105 Δημιουργία συνδέσμων προορισμού σε συγκεκριμένες σελίδες του ιστότοπου 
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Κλήση 

 Δυνατότητα εμφάνισης του αριθμού και απευθείας κλήσης της επιχείρησης πάνω στην 

προβεβλημένη διαφήμιση. 

 

Εικόνα 106 Προσθήκη αριθμού κλήσης στις πληροφορίες τοπικού σχήματος 

 Το αποτέλεσμα εμφάνισης της επέκτασης κλήσης σε κινητή συσκευή αποτυπώνεται στην 

αμέσως παρακάτω εικόνα. 

 

Εικόνα 107 Εμφάνιση επέκτασης κλήσης κατά την αναζήτηση 
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Κριτικές 

 Εμφάνιση της βαθμολογίας και του αριθμού κριτικών μας (ενισχύει σημαντικά την αίσθηση 

εμπιστοσύνης από νέους επισκέπτες). Οι κριτικές μπορούν να καταχωρηθούν απευθείας μέσα από το 

πλήκτρο «γράψε κριτική» στην κάρτα της επιχείρησης όπως εμφανίζεται στις αναζητήσεις, όμως η 

Google λαμβάνει υπόψιν και αξιολογήσεις από άλλους ιστότοπους αξιολογήσεων (review sites). 

 

Εικόνα 108 Εμφάνιση αξιολογήσεων Google 

Μηνύματα 

 Ένα πρόσθετο περιγραφικό κείμενο που προσφέρει διευκρινίσεις η απαντά σε συχνές απορίες 

χρηστών (πχ παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας). 

 

Εικόνα 109 Επέκταση καμπάνιας με μηνύματα 
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Η εμφάνιση των μηνυμάτων κατά την αναζήτηση είναι η εξής: 

 

Εικόνα 110 Εμφάνιση επέκτασης μηνύματος κατά την αναζήτηση 

7.3.4 Ονομασία και επιλογές ομάδας διαφήμισης (ad group)  

 Μια διαφημιστική καμπάνια μπορεί να περιλαμβάνει πολλαπλές ομάδες διαφημίσεων και κάθε 

διαφήμιση υποχρεωτικά ανήκει σε μία ομάδα. Η ταξινόμηση αυτή γίνεται για λόγους ευκολίας 

διαχείρισης και οργάνωσης διαφημίσεων που έχουν ένα κοινό θέμα. Φτάνοντας στην ολοκλήρωση 

της ομάδας διαφήμισης (η ομάδα διαφήμισης στο παράδειγμά μας έχει μόνο μία διαφήμιση) και αφού 

την ονομάσουμε, έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε τον τύπο προβολής διαφήμισης για τη 

συγκεκριμένη ομάδα.  

 Οι τύποι προβολής ομάδων διαφήμισης έρχονται σε αντιστοιχία με τους τύπους προβολής 

διαφήμισης και είναι οι εξής: 

• Κείμενο 

• Δυναμική διαφήμιση αναζήτησης 

• Αφοσίωση σε εφαρμογές για κινητά 

• Διαφήμιση μόνο για κλήση 

Η λειτουργία του κάθε τύπου έχει αναλυθεί παραπάνω. Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως με τους 

αλγόριθμους της Google, μία ομάδα διαφήμισης, η οποία απαρτίζεται από πολλές επιμέρους 

διαφημίσεις, έχει διαφορετικά αποτελέσματα που εξαρτώνται από τις αναζητήσεις των χρηστών. 

Ακόμα και το ποια επιμέρους διαφήμιση από την ομάδα θα προβληθεί τελικά, έχει να κάνει με το 

περιεχόμενο, τη συνάφεια αναζήτησης των χρηστών με το περιεχόμενο της διαφήμισης αλλά φυσικά 

και με τις επιμέρους επιλογές προβολής (ενότητα επιλογής δικτύου) της εκάστοτε διαφήμισης. 
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Κείμενο 

 

Εικόνα 111 Επισκόπηση ομάδας διαφήμισης (ad group) για το δίκτυο αναζήτησης 

 Παραπάνω απεικονίζεται η τυπική διαφήμιση με κείμενο με δυνατότητα προεπισκόπησης για 

κινητές συσκευές και επιτραπέζιους Η/Υ. Στην περιγραφή ορίζεται και ο σχετικός τίτλος που θα 

εμφανίζεται  

Δυναμική προβολή 

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δυναμική διαφήμιση αναζήτησης η οποία επιλέγει τη 

σελίδα προορισμού (στον ιστότοπό μας) δυναμικά ανάλογα με τις λέξεις αναζήτησης που 

χρησιμοποίησε ο χρήστης. Αν για παράδειγμα έχουμε μια αναζήτηση για Lego Star Wars, η σελίδα 

προορισμού και η προβολή διεύθυνσης θα επιλεγεί δυναμικά στο 

http://www.playcornershop.gr/etairies-paixnidiwn/lego/lego-star-wars.html ώστε ο χρήστης να 

κατευθυνθεί αμέσως στη συγκεκριμένη κατηγορία που αναζητά χωρίς να χρειαστεί να πλοηγηθεί 

χειροκίνητα σε αυτήν.  

http://www.playcornershop.gr/etairies-paixnidiwn/lego/lego-star-wars.html
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Εικόνα 112 Προεπισκόπηση δυναμικής προβολής. Η επικεφαλίδα που δημιουργείται αλλάζει δυναμικά. 

Διαφήμιση μόνο για κλήση 

 Εδώ προορίζουμε τη διαφήμισή μας με απώτερο σκοπό την επίτευξη εισερχόμενων 

τηλεφωνημάτων στην επιχείρηση. Αυτός ο τύπος προβολής μπορεί είναι εξαιρετικά χρήσιμος για 

χρήση από επαγγελματίες που δεν διαθέτουν ιστοσελίδα αλλά επιθυμούν να προβληθούν σε 

υποψήφιους πελάτες για την υπηρεσία ή προϊόν που παρέχουν. 

 

Εικόνα 113 Διαφήμιση που προτρέπει τον χρήστη σε κλήση 

7.3.5 Λέξεις κλειδιά 

 Σε αυτό το σημείο θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που αποκομίσαμε από το εργαλείο 

λέξεων κλειδιών. Προσθέτοντας λέξεις κλειδιά, αυτές μένουν αποθηκευμένες στο λογαριασμό για 

μελλοντική χρήση ή χρήση σε άλλη ομάδα διαφήμισης (ad group). 
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Οι λέξεις κλειδιά μπορούν να αντιστοιχιστούν ώστε να συμμετέχουν ή όχι σε αποτελέσματα 

σύμφωνα με τύπους αντιστοίχισης οι οποίοι είναι οι εξής: 

• Ευρεία αντιστοίχιση (είναι ο προεπιλεγμένος τύπος που ισχύει για όλες τις λέξεις 

κλειδιά, έτσι οι διαφημίσεις εμφανίζονται σε αναζητήσεις με ορθογραφικά λάθη, 

συνώνυμα και άλλες παραλλαγές) 

• Αντιστοίχιση φράσης (οι διαφημίσεις εμφανίζονται σε αναζητήσεις που αποτελούν 

φράση και σε κοντινές παραλλαγές αυτής) 

• Ακριβής αντιστοίχιση (οι διαφημίσεις εμφανίζονται σε αναζητήσεις που αποτελούνται 

από τον ακριβή όρο αλλά και παραλλαγές αυτού) 
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Εικόνα 114 Λέξεις κλειδιά. Στα αριστερά οι λέξεις που συμμετέχουν στη συγκεκριμένη ομάδα διαφήμισης 

ενώ αριστερά ομαδοποιημένες σε κατηγορίες που έχουν χρησιμοποιηθεί στον παρελθόν και είναι 

αποθηκευμένες στο λογαριασμό 

Συμβουλές για τις λέξεις κλειδιά 

 Καθώς η επιλογή των λέξεων αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά τμήματα της καμπάνιας, η 

σωστή επιλογή αυτών θα φέρει και τα επιθυμητά αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα κατά την επιλογή 

λέξεων: 

• Σκεφτόμαστε με ποιον τρόπο θα αναζητούσαμε εμείς κάτι σαν πελάτες, τι λέξεις θα 

χρησιμοποιούσαμε 

• Γενικές λέξεις κλειδιά που αναφέρονται σε κατηγορίες προϊόντων ή δραστηριοτήτων 

προσεγγίζουν περισσότερους χρήστες. Ενδέχεται όμως να έχουν μεγαλύτερο κόστος και η 

διαφήμισή μας μπορεί να εμφανίζεται σε αναζητήσεις που ίσως δεν έχουν σχέση με την 

επιχείρησή μας. 

• Συγκεκριμένες λέξεις κλειδιά προσελκύουν και συγκεκριμένους πελάτες. Μειώνουν το κόστος 

σε σχέση με τις γενικές λέξεις και αυξάνουν τη συνάφεια των αναζητήσεων με το αντικείμενο 

της δραστηριότητάς μας, περιορίζουν όμως τον αριθμό χρηστών στους οποίους θα 

προβληθούν. 

• Παρόμοιες λέξεις κλειδιά είναι ιδανικό να ομαδοποιούνται και να συμμετέχουν στην ίδια 

ομάδα διαφημίσεων (ad group) αυξάνοντας έτσι τη συνάφεια των αποτελεσμάτων. 

• Ο προτεινόμενος αριθμός λέξεων ανά ομάδα διαφημίσεων είναι 5 έως 20 λέξεις. 
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7.4 Google AdWords dashboard 

Στην αρχική σελίδα μπορούμε να έχουμε μια συνολική επισκόπηση για κάθε καμπάνια που 

είναι ενεργή ή όχι καθώς και δούμε συνολικά στοιχεία για χρονικές περιόδους που επιλέγουμε εμείς.  

 

Εικόνα 115 Το dashboard του Google AdWords 

7.4.1 Interactions – αλληλεπιδράσεις 

 Οποιαδήποτε ενέργεια από πλευράς του χρήστη που σχετίζεται με τους στόχους της 

διαφήμισής μας. Ουσιαστικά πρόκειται για τη μετονομασία των clicks, καθώς πλέον οι διαφημίσεις 

προσφέρουν μια πληθώρα αλληλεπιδράσεων (clicks για διαφημίσεις κειμένου ή ανακατεύθυνσης σε 

σελίδα, προβολές για διαφημίσεις βίντεο, τηλεφωνικές κλήσεις για διαφημίσεις που προσφέρουν την 

επέκταση αυτή όπως είδαμε παραπάνω). 

7.4.2 Εμφανίσεις 

 Αφορά το συνολικό αριθμό των φορών που η διαφήμιση εμφανίστηκε στους χρήστες σύμφωνα 

με τα κριτήρια σχετικότητας και τις λέξεις κλειδιά που αναθέσαμε στην καμπάνια. 

7.4.3 Interaction rate – ρυθμός αλληλεπίδρασης 

 Αναφέρεται στον αριθμό τον αλληλεπιδράσεων ως προς τον συνολικό όγκο των εμφανίσεων. 

Ένα συνολικά καλό interaction rate ορίζεται γύρω στο 2%.  

7.4.4 Average cost – μέσο κόστος αλληλεπίδρασης 

 Αφορά το μέσο όρο χρέωσής μας για κάθε αλληλεπίδραση του χρήστη με τις διαφημίσεις μας. 
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7.4.5 Λέξεις χαμηλής απόδοσης 

 Επίσης μπορούμε να δούμε την απόδοση των λέξεων που χρησιμοποιούμε και ειδικά αυτές 

που έχουν χαμηλή επισκεψιμότητα, καθώς και αυτές που είναι κάτω από την προσφορά της πρώτης 

σελίδας. Προτείνεται σε μια επιτυχημένη καμπάνια να μην υπάρχει καμία λέξη κάτω από την 

προσφορά πρώτης σελίδας (το απαιτούμενο ποσό για εμφανιστεί η διαφήμιση στην πρώτη σελίδα των 

αποτελεσμάτων αναζήτησης). Αυτό πρακτικά σημαίνει πως εφόσον υπάρχει συνάφεια αναζήτησης 

μέσα από τις λέξεις κλειδιά, έχουμε πολύ μεγάλες πιθανότητες να είμαστε το πρώτο εμφανιζόμενο μη 

οργανικό αποτέλεσμα.  

 

 

Εικόνα 116 Λέξεις κλειδιά χαμηλής απόδοσης 

 

Εικόνα 117 Λέξεις κλειδιά που δεν πληρούν την προσφορά της πρώτης σελίδας 
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7.5 Google Analytics 

7.5.1 Επισκόπηση 

 To Google Analytics είναι μια δωρεάν υπηρεσία web analytics της Google που ξεκίνησε το 

Νοέμβριο του 2005. Όντας ενσωματωμένο στο AdWords, παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα 

παρακολούθησης και αξιολόγησης της επισκεψιμότητας ενός ιστότοπου με την παρουσίαση 

συνοπτικών δεδομένων σε μορφή dashboard, αλλά και πιο αναλυτικών το επιθυμεί ο χρήστης. Κάποια 

από τα βασικά πλεονεκτήματα χρήσης της υπηρεσίας: 

• Είναι δωρεάν και προσφέρει εξαιρετικά υψηλές δυνατότητες πληροφόρησης 

• Επιτρέπει να παρακολουθούμε τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες του διαδικτύου εντοπίζουν 

τον ιστότοπό μας. Πέρα από τις καμπάνιες και τις λέξεις που χρησιμοποιούμε στο AdWords, 

μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε με ποιες άλλες λέξεις αναζήτησης οι χρήστες καταλήγουν 

τελικά στη σελίδα μας. 

• Προσδιορίζει τις σελίδες και τους συνδέσμους (του ιστότοπού μας) που έχουν την μεγαλύτερη 

επισκεψιμότητα. Αυτό είναι εξαιρετικά χρήσιμο για τη βελτιστοποίηση της συνολικής 

ποιότητας του ιστότοπου (αναφέρεται στο SEO που είδαμε παραπάνω) αλλά και στη βελτίωση 

των οργανικών προβολών. 

• Παρακολούθηση του αριθμού νέων αλλά επανερχόμενων επισκεπτών με γεωγραφική 

κατανομή και άλλους παράγοντες κατηγοριοποίησης. 

• Ροή της κυκλοφορίας χρηστών  

o προσδιορισμός του τύπου συσκευής από την οποία οι χρήστες επισκέπτονται τον 

ιστότοπο της επιχείρησης  

o ταξινόμηση των επιμέρους σελίδων με βάση τον αριθμό και τη συχνότητα των 

επισκεπτών). 

• Ιστορικότητα δεδομένων  

o ανάλυση της αλλαγής της συμπεριφοράς πλοήγησης των χρηστών στον ιστότοπο της 

επιχείρησης, στην πάροδο του χρόνου 

o προσδιορισμός εποχικότητας σε συγκεκριμένες σελίδες του ιστότοπου (π.χ. σελίδα 

προσφορών τις χρονικές περιόδους πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων ή του Πάσχα) 

o παρακολούθηση δεδομένων σε ημερήσια, εβδομαδιαία και μηνιαία βάση  
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7.5.2 Google Tag Manager 

 Αρκετά από τα παραπάνω πλεονεκτήματα της υπηρεσίας Analytics επιτυγχάνονται μέσα από 

τη χρήση του Tag Manager. Το Tag Manager είναι μια δωρεάν υπηρεσία διαχείρισης ετικετών σε 

ιστοσελίδες. Ετικέτα είναι ένα μικρό κομμάτι κώδικα JavaScript που εισάγεται στον κώδικα HTML 

της σελίδας με απώτερο σκοπό την αποστολή δεδομένων σχετικών με τη συμπεριφορά και τις επιλογές 

του χρήστη σε μια τρίτη υπηρεσία, όπως π.χ. η Google Analytics. 

 

Εικόνα 118 Ο κώδικας εγκατάστασης του Google Tag Manager 

 Ο κώδικας βοηθά στη συλλογή μετρήσιμων δεδομένων σχετικά με την επισκεψιμότητα, την 

προέλευση, τον τρόπο αναζήτησης και τον τελικό προορισμό αλλά και το σύνολο των ενεργειών των 

επισκεπτών ενός ιστότοπου. Αυτά τα δεδομένα αποστέλλονται στη συνέχεια σε τρίτες υπηρεσίες 

(όπως Facebook ή Google analytics ώστε να έχουμε στατιστικά αλλά και οπτικοποιημένα δεδομένα). 

Να σημειωθεί πως ο κώδικας μπορεί να εισαχθεί χειροκίνητα στον ιστότοπο (πρέπει να γίνει για κάθε 

επιμέρους σελίδα στην οποία επιθυμούμε να παρακολουθήσουμε δραστηριότητα για να έχουμε 

αποτελέσματα) ή να γίνει αυτοματοποιημένα από τον διαχειριστή ετικετών. Μέσα από τον διαχειριστή 

ετικετών μπορούμε να ορίσουμε: 
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• Με ποια γεγονότα θα ενεργοποιείται ή όχι η ετικέτα (π.χ. κατά το κλικ του χρήστη στον 

ιστότοπο της επιχείρησης μέσω αποτελεσμάτων αναζήτησης, κατά την προβολή ενός βίντεο 

ενσωματωμένου σε κάποια σελίδα του ιστότοπου, ή σε κάποιο προκαθορισμένο χρόνο) 

• Σε ποιες σελίδες του ιστότοπου θα ενεργοποιείται  

• Ποιες ενέργειες (καταγραφές) θα πραγματοποιεί (π.χ. προσθήκη προϊόντος σε ηλεκτρονικό 

καλάθι, επιλογή χρώματος ή μεγέθους σε ένα είδος) 

Βασικά πλεονεκτήματα του διαχειριστή ετικετών 

• Εξαλείφει την ανάγκη για επεξεργασία του κώδικα σελίδων επανειλημμένες φορές για την 

προσθήκη, διαγραφή και τροποποίηση ετικετών 

• Η δοκιμή και ενεργοποίηση ετικετών μπορεί να γίνει πολύ γρήγορα 

• Προσφέρει αυξημένες δυνατότητες πληροφόρησης 

• Έχει δυνατότητα συγκεντρωτικής διαχείρισης ετικετών που στέλνουν πληροφορίες σε 

διάφορους προορισμούς όπως αναφέρθηκε παραπάνω 

Η αναφορά στη συγκεκριμένη λειτουργία γίνεται για λόγους πληροφόρησης καθώς η υλοποίηση 

απαιτεί κάποιες γνώσεις προγραμματισμού. 

Δημιουργία ετικέτας 

 Κατευθυνόμαστε στο www.tagmanager.google.com όπου θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας 

χώρος εργασίας (container workspace) 

 

Εικόνα 119 Container διαχειριστή ετικετών Google 

 Στη συνέχεια, από την επισκόπηση επιλέγουμε νέα ετικέτα. 

http://www.tagmanager.google.com/
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Εικόνα 120 Επιλογή δημιουργίας νέας ετικέτας 

 Και επιλέγουμε από τους διαθέσιμους τύπους ετικετών, ή δημιουργούμε έναν νέο. 

 

Εικόνα 121 Αρχικά διαθέσιμοι τύποι ετικετών 

 Στη διαμόρφωση ετικέτας, πρέπει να οριστεί αρχικά ο αναγνωριστικός αριθμός ιδιότητας ιστού 

που θα βρούμε στο www.analytics.google.com , στην καρτέλα διαχείρισης. 

http://www.analytics.google.com/
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Εικόνα 122 Ανεύρεση κώδικα παρακολούθησης για χρήστη στον διαχειριστή ετικετών 

Επιλέγοντας κώδικας παρακολούθησης βλέπουμε το σχετικό αναγνωριστικό. 

 

Εικόνα 123 Προβολή αναγνωριστικού παρακολούθησης 

 Το αναγνωριστικό θα πρέπει να το αντιγράψουμε στο πεδίο αναγνωριστικού αριθμού ιδιότητας 

ιστού στον διαχειριστή ετικετών. 
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Εικόνα 124 Αντιγραφή αναγνωριστικού αριθμού στο διαχειριστή ετικετών 

Και να επιλέξουμε τον τύπο παρακολούθησης, δηλαδή τι δεδομένα επιθυμούμε να καταγράφει. 

 

Εικόνα 125 Τύποι παρακολούθησης ετικέτας 

 Πριν την αποθήκευση θα πρέπει να επιλεγεί και ο κανόνας (trigger) που θα ενεργοποιεί την 

ετικέτα. Στο παράδειγμά μας, η ετικέτα παρακολούθησης ενεργοποιείται στην επίσκεψη όλων των 

σελίδων του ιστότοπου. 
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Εικόνα 126 Επιλογή κανόνα ενεργοποίησης ετικέτας 

 Τέλος, πατώντας υποβολή και αφού έχουμε ενσωματώσει τον κώδικα του διαχειριστή σε κάθε 

σελίδα του ιστότοπου όπως περιγράψαμε στην αρχή της ενότητας, ενεργοποιείται το container με τις 

ετικέτες που περιέχει. 

 

Εικόνα 127 Ενεργοποίηση container με τις ετικέτες που περιέχει 
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7.5.3 Αρχική σελίδα Analytics 

 Με πλοήγηση στην σελίδα www.analytics.google.com και μετά από είσοδο με τον λογαριασμό 

μας, αντικρίζουμε την αρχική σελίδα (dashboard) με ένα σύνολο ποσοτικών και οπτικοποιημένων 

πληροφοριών σχετικά με την απόδοση του ιστότοπού μας. 

 

Εικόνα 128 Αρχική σελίδα Google Analytics 

 Με δεδομένα που ανανεώνονται δυναμικά μπορούμε να παρακολουθήσουμε μια σειρά 

πληροφοριών για το χρονικό διάστημα που έχουμε θέσει (7 ημέρες στο συγκεκριμένο παράδειγμα): 

• τους ενεργούς χρήστες κάθε δεδομένη στιγμή 

• το σύνολο των χρηστών που πραγματοποίησαν επίσκεψη 

•  τον συνολικό αριθμό περιόδων σύνδεσης (είναι μεγαλύτερος από το σύνολο των χρηστών 

καθώς περιλαμβάνει πολλαπλές επισκέψεις από τον ίδιο ενδεχομένως χρήστη) 

• το ποσοστό εγκατάλειψης (ως εγκατάλειψη θεωρείται η επίσκεψη ενός χρήστη στον ιστότοπό 

μας και η έξοδός του χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί πλοήγηση σε καμία άλλη σελίδα αυτού) 

• τη μέση διάρκεια περιόδου σύνδεσης 

• τις κορυφαίες ενεργές σελίδες κάθε δεδομένη στιγμή 

Όπως αναφέρθηκε το περιεχόμενο είναι δυναμικό και ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί στις 

διάφορες καρτέλες (tabs) και τα στατιστικά να αναφέρονται στη συγκεκριμένη επιλογή.  

http://www.analytics.google.com/
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Εικόνα 129 Πλοήγηση στις καρτέλες του Google Analytics 

Επισκόπηση κοινού 

 Με την επιλογή αυτή μπορούμε να λάβουμε αναλυτικές πληροφορίες για τις ενέργειες των 

επισκεπτών καθώς και τα μέσα (όπως τύπο συσκευής, λειτουργικό σύστημα) και τους τρόπους (π.χ. 

μέσα από αναζήτηση στη μηχανή της Google ή απευθείας πληκτρολόγηση της διεύθυνσης) που 

χρησιμοποίησαν για να μας αναζητήσουν.  

 

Εικόνα 130 Ο πίνακας εργαλείων επισκόπησης κοινού 
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 Η κεντρική σελίδα της επισκόπησης μας δίνει πληθώρα επιλογών μέτρησης ώστε να δούμε 

δεδομένα συνδυαστικά στην πάροδο του χρόνου. Παρακάτω έχουμε την επιλογή να δούμε τον αριθμό 

των χρηστών σε αντιπαραβολή με τον αριθμό σελίδων ανά περίοδο σύνδεσης (το μέσο όρο δηλαδή 

των σελίδων που είδε κάποιος χρήστης σε μία μοναδική περίοδο σύνδεσης) 

 

Εικόνα 131 Προσθήκη παραμέτρου αντιπαραβολής δεδομένων 

 Επιλέγοντας την προσθήκη τμήματος μπορούμε να θέσουμε μία δεύτερη παράμετρο ώστε να 

λάβουμε και πάλι συνδυαστικά δεδομένα. Ένα εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο μέτρησης είναι ο 

αριθμός των χρηστών που μας βρήκαν από αναζητήσεις. Συγκρίνοντάς τον με τον συνολικό αριθμό 

επισκεπτών μπορούμε να έχουμε μια εκτίμηση για το ποσοστό των χρηστών που μας βρίσκουν μέσα 

από κάποια αναζήτηση, χωρίς να επισκέπτονται τον ιστότοπό μας απευθείας. 

 

Εικόνα 132 Προσθήκη καρτέλας αποτελεσμάτων 
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 Διαπιστώνουμε πως ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των χρηστών (σχεδόν 72%) μας εντοπίζει μέσα 

από αναζητήσεις στο διαδίκτυο χωρίς να πραγματοποιεί απευθείας επίσκεψη στην σελίδα μας. Αυτός 

ο αριθμός φυσικά περιλαμβάνει και χρήστες που ενώ γνωρίζουν τη διεύθυνσή μας, χάριν ταχύτητας 

και ευκολίας επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν την αναζήτηση με λέξη κλειδί το όνομα του ιστότοπου 

ή επιχείρησης. Έτσι το αποτέλεσμά μας εμφανίζεται πρώτο σε οργανική πλέον αναζήτηση, άρα δεν 

επηρεάζει την όποια καμπάνια μας. 

 

Εικόνα 133 Αποτέλεσμα οργανικής αναζήτησης 

 Αυτό σημαίνει πως υπάρχει εξαιρετικά μεγάλο περιθώριο αύξησης της επισκεψιμότητας από 

αναζητήσεις καθώς ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του συνόλου των προβολών μας προέρχεται από αυτές. 

Γεγονός που επιβεβαιώνει πως η συντριπτική πλειονότητα των χρηστών πλοηγείται στο διαδίκτυο 

μέσω αναζητήσεων σε λέξεις κλειδιά. 

 Στη συνέχεια με βάση τις παραμέτρους που θέσαμε προβάλλονται ακόμα περισσότερα 

στατιστικά και οπτικοποιημένα δεδομένα.  

Παρακάτω καταγράφονται μεταξύ άλλων: 

• οι περίοδοι σύνδεσης, δηλαδή ο συνολικών αριθμός των φορών που κάποιος χρήστης 

επισκέφθηκε με οποιονδήποτε τρόπο τον ιστότοπο (ίσως και περισσότερες από μία φορές) 

• ο αριθμός των μοναδικών χρηστών που πραγματοποίησαν επίσκεψη 

• ο αριθμός επισκέψεων που πραγματοποιήθηκε μέσα από τη λειτουργία αναζήτησης της 

μηχανής της Google για τα δύο παραπάνω αποτελέσματα 
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Εικόνα 134 Οπτικοποιημένα δεδομένα Google Analytics 

  

Ενεργοί χρήστες 

 Σε συνέχεια της επισκόπησης κοινού βρίσκεται το τμήμα των ενεργών χρηστών. Ως ενεργός 

χρήστης ορίζεται ο κάθε μοναδικός χρήστης που πραγματοποίησε εκκίνηση μιας περιόδου σύνδεσης 

(επισκέφθηκε τον ιστότοπο με οποιοδήποτε τρόπο) στη χρονική διάρκεια που αναφέρεται στην 

παρακάτω εικόνα.  Στα πραγματικά δεδομένα που ακολουθούν έχουμε επιλέξει το σύνολο των 

χρηστών σε σχέση με την επισκεψιμότητα από αναζητήσεις και τους επανερχόμενους επισκέπτες (ως 

επανερχόμενος θεωρείται ένας επισκέπτης όταν έχει ήδη cookies – δεδομένα προτιμήσεων που 

αποθηκεύονται τοπικά στο δικό του σύστημα – από μία προηγούμενη επίσκεψη) σε πάροδο 30 

ημερών. 
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Εικόνα 135 Αναφορά ενεργών χρηστών 

 

Εικόνα 136 Dashboard ενεργών χρηστών 

Δημογραφικά στοιχεία 

 Ένα πολύ σημαντικό τμήμα της επισκόπησης κοινού είναι τα δημογραφικά στοιχεία, όπου 

προβάλλεται διάσπαση των δεδομένων με βάση κριτήρια επιλογής όπως γλώσσα χρήσης του 

λειτουργικού συστήματος του χρήστη, χώρα, πόλη. Τα στοιχεία αυτά είναι εξαιρετικά σημαντικά 

καθώς προσδιορίζουν το σύνολο των προτιμήσεων του κοινού μας και πρέπει οπωσδήποτε να 

λαμβάνονται υπόψιν κατά την δημιουργία και διαμόρφωση διαφημιστικής καμπάνιας Google 

AdWords. 

 Στην παρακάτω εικόνα το el αντιπροσωπεύει τη γλώσσα του φυλλομετρητή (browser) και το 

el-gr το συνδυασμό γλώσσας φυλλομετρητή και πληκτρολογίου που χρησιμοποιήθηκε. Το ένα δεν 

συμπεριλαμβάνει το άλλο. 
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Εικόνα 137 Ανάλυση δημογραφικών στοιχείων 

 Και πάλι λειτουργούμε με άξονα τις περιόδους σύνδεσης, λαμβάνοντας υπόψιν 

επισκεψιμότητα από αναζητήσεις και επανερχόμενους χρήστες. Δύο σημαντικά δεδομένα που 

εξάγονται από τη δημογραφική επισκόπηση είναι τα εξής: 

• Περίπου το 45% των χρηστών και στις 3 επιλεγμένες κατηγορίες (σύνολο χρηστών, 

επισκεψιμότητα από αναζήτηση, επανερχόμενοι χρήστες) ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 35-

44 ετών. Αυτό είναι εξαιρετικά ουσιώδες για την διαμόρφωση διαφημιστικής καμπάνιας σε 

Google AdWords και Facebook. 

• Περίπου 40% των περιόδων σύνδεσης προέρχονται από χρήστες που μας έχουν επισκεφθεί 

στο παρελθόν. Το δεδομένο αυτό αποτελεί μία πολύ σημαντική βάση για την υλοποίηση 

καμπάνιας remarketing, κάτι που θα δούμε στη συνέχεια. 

Το αντίστοιχο χρώμα στην παρακάτω εικόνα εκπροσωπεί και τα δεδομένα της κάθε κατηγορίας. 
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Εικόνα 138 Dashboard δημογραφικών στοιχείων 

Ηλικία 

 Με κριτήριο την ηλικία ορίζουμε μία σημαντική δευτερεύουσα ιδιότητα, την κατηγορία 

συνάφειας για την ταξινόμηση και απεικόνιση των χρηστών, και τα αποτελέσματα εμφανίζονται στις 

επόμενες δύο εικόνες. 

 Στην εικόνα παρακάτω βλέπουμε ότι από το σύνολο των 13.088 περιόδων σύνδεσης: 

• 65,97% αυτών των περιόδων ήταν από νέους χρήστες (δεν είχαν επισκεφθεί τον ιστότοπο ξανά 

στο ορισμένο χρονικό διάστημα) – αυτό σημαίνει πως σε σχέση με το συνολικό μέσο όρο του 

60,27%, υπήρχε αύξηση της τάξης του 9,45% 

• ο μέσος αριθμός σελίδων που κάθε χρήστης προσπέλαζε στην κάθε περίοδο σύνδεσης ήταν 

3,7 με μια μείωση 6,55% σε σχέση με τον συνολικό μέσο όρο των 3,96 σελίδων 
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Εικόνα 139 Ορισμός πρωτεύουσας και δευτερεύουσας ιδιότητας δημογραφικών στοιχείων 

 Η κατηγορία συνάφειας μας δείχνει ποια είναι τα πιθανόν επιπλέον ενδιαφέροντα μιας μερίδας 

των επισκεπτών μας, σύμφωνα με τις τρεις κατηγορίες που είχαμε ορίσει αρχικά (σύνολο χρηστών, 

επισκεψιμότητα από αναζήτηση, επανερχόμενοι χρήστες). Ορίσαμε τη συγκεκριμένη αναφορά 

θέτοντας έναν επιπλέον παράγοντα (πάνω δεξιά) την μέση διάρκεια περιόδου σύνδεσης. Πέρα από τα 

επιμέρους ενδιαφέροντα που απαριθμούνται παρατηρούμε πως: 

• Πέρα από επιμέρους ενδιαφέροντα, οι επανερχόμενοι χρήστες παραμένουν 29,37% του χρόνου 

περισσότερο στον ιστότοπο (σημείο 2 στην παρακάτω εικόνα) σε σχέση με τη μέση διάρκεια 

σύνδεσης. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως το ενδιαφέρον για περισσότερη πληροφορία είναι 

αυξημένο. 

• Η επισκεψιμότητα από αναζήτηση κυμαίνεται κοντά στο χρονικό μέσο όρο περιόδων 

σύνδεσης. 

• Το σύνολο των περιόδων σύνδεσης χρηστών με βάση τη συνάφεια των ενδιαφερόντων 

(13.088) είναι περίπου 6 φορές μεγαλύτερο από το σύνολο των περιόδων του ιστότοπου 

(2.185). αυτό σημαίνει πως υπάρχει ένα δυνητικός αριθμός χρηστών 6πλάσιος του τωρινού, 

για την ορισμένη περίοδο που κλήθηκε η αναφορά αυτή (1 μήνας). 



 110 

 

Εικόνα 140 Δεδομένα σχετιζόμενα με την κατηγορία συνάφειας 

Φύλο 

 Εκτελούμε μια παρόμοια αναφορά με κριτήριο το φύλο, το οποίο είναι και το 2ο δημογραφικό 

στοιχείο αναφοράς. Σαν παράμετρο θέτουμε το αναγνωριστικό καμπάνιας AdWords (μοναδικός 

αριθμός που αντιστοιχεί στη διαφημιστική καμπάνια) ώστε να μπορέσουμε να λάβουμε και 

πληροφορίες αξιολόγησης για την καμπάνια που βρίσκεται σε εξέλιξη. 

 Έτσι όπου αυτή η πληροφορία διατίθεται θα έχουμε και τα αντίστοιχα δεδομένα που 

σχετίζονται με τις όποιες καμπάνιες είναι ενεργές. 
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Εικόνα 141 Δεδομένα κατανεμημένα ανάλογα με το φύλο και το αναγνωριστικό καμπάνιας 

 Είναι ορατό πως η καμπάνια μας (αναγνωριστικό 171149724) έχει ενισχύσει την 

επισκεψιμότητα από αναζήτηση κατά 42% σε άντρες και 37% σε γυναίκες σε σχέση με τους μέσους 

όρους επισκεψιμότητας από αναζητήσεις χωρίς κάποια καμπάνια ενεργή. 

 

Εικόνα 142 Αποτελέσματα συγκεκριμένης καμπάνιας με βάση το φύλο 

Ενδιαφέροντα 

 Εδώ κατανέμονται οι περίοδοι σύνδεσης σύμφωνα με τα 10 κορυφαία ενδιαφέροντα των 

χρηστών που αποτελούν το σύνολο των επισκέψεων. Παρατηρούμε πως η μαγειρική και οι 

ηλεκτρονικές αγορές είναι τα κύρια ενδιαφέροντα με ομοιόμορφη κατανομή στις τρεις ομάδες 
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χρηστών (όλοι οι χρήστες, επανερχόμενοι, επισκεψιμότητα από αναζήτηση) όπως έχουμε ορίσει και 

στις προηγούμενες αναφορές μας. 

 

Εικόνα 143 Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με ορισμένες καρτέλες (όλοι οι χρήστες, από αναζήτηση, 

επανερχόμενοι) με κριτήριο τα ενδιαφέροντα των χρηστών 

  

Γλώσσα 

 Άλλο ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, που οριοθετεί την τοποθέτηση μας στις λέξεις κλειδιά των 

διαφημίσεων AdWords.  

 Στις επόμενες δύο εικόνες βλέπουμε τα δεδομένα των τριών ομάδων χρηστών που ορίσαμε 

(σύνολο, επανερχόμενοι, από αναζήτηση) με κριτήριο τη γλώσσα. Παρατηρούμε πως: 

• Το 80% (56,7% el & 25,26% el-gr) των χρηστών χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα στον 

φυλλομετρητή τους 

• 15% των χρηστών (12,63% en-us & 1,82% en-gb) έχουν χρησιμοποιούν την αγγλική γλώσσα  



 113 

 

Εικόνα 144 Dashboard με βάση την γλώσσα 

 

Εικόνα 145 Οπτικοποιημένα δεδομένα με βάση τη γλώσσα 
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Τοποθεσία 

 Εξίσου σημαντική για τη διαφημιστική μας τοποθέτηση. Η σωστή τοποθεσία – στόχος μπορεί 

να επηρεάσει δραματικά την απόδοση μιας καμπάνιας. Αρχικά η αναφορά μας δίνει πληροφορίες σε 

επίπεδο χώρας με τη λειτουργία επικάλυψη χάρτη (ενδιαφέρει σε περιπτώσεις που η δραστηριότητα 

είναι έντονη και εκτός Ελλάδας). Να σημειωθεί πως ως Αθήνα θεωρείται ο δήμος Αθηναίων και ως 

Αχαρνές ο δήμος Αχαρνών. 

 

Εικόνα 146 Δεδομένα επικάλυψης χάρτη 

 Επιλέγοντας εξερεύνηση μπορούμε να δούμε την τοποθέτησή μας σε επίπεδο πόλης. 
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Εικόνα 147 Ανάλυση με βάση την τοποθεσία αναζήτησης 

Συμπεριφορά 

Νέοι χρήστες έναντι επανερχομένων 

  Εδώ επιλέγουμε τη διαδρομή επόμενης σελίδας σαν δευτερεύουσα παράμετρο ώστε να δούμε 

σε διάγραμμα την αναλογία νέων και επανερχόμενων χρηστών αλλά και την πιο δημοφιλή διαδρομή 

σελίδας εντός του ιστότοπου μας. Αυτό αποτελεί και πάλι μια σημαντική πληροφορία για τις 

μελλοντικές μας τοποθετήσεις. 

 Ως διαδρομή επόμενης σελίδας ορίζεται η σελίδα του ιστότοπου στην οποία οι χρήστες 

κατευθύνονται όντας προηγουμένως κάπου αλλού. Στην εικόνα παρακάτω παρατηρούμε πως το 

σύνολο νέων αλλά και επανερχόμενων επισκεπτών κατευθύνονται κατά κύριο λόγο στην αρχική 

σελίδα του ιστότοπου και στις εταιρείες παιχνιδιών lego και συγκεκριμένα στην κατηγορία ninjago 

κατά δεύτερο λόγο. Να σημειωθεί πως σε αυτήν την αναφορά δεν μας ενδιαφέρει από που έρχονται 

οι χρήστες (μπορεί να είναι ήδη στον ιστότοπό μας ή και όχι) αλλά το που τελικά πηγαίνουν. 
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Εικόνα 148 Δεδομένα δημοφιλών διαδρομών. Η "/" δηλώνει την αρχική σελίδα 

Συχνότητα 

 Αναφορά στην συχνότητα επίσκεψης και τις προβολές σελίδων (ο συνολικός αριθμός σελίδων 

του ιστότοπου που έχουν προβληθεί) με κριτήριο την τελευταία περίοδο σύνδεσης.  

 

Εικόνα 149 Στοιχεία μέτρησης περιόδων σύνδεσης με βάση τη συχνότητα επίσκεψης 
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 Στην παρακάτω εικόνα στο αριστερό τμήμα βλέπουμε τον αριθμό μέτρησης περίοδο σύνδεσης. 

Πιο αναλυτικά: 

• από τις 10.150 περιόδους σύνδεσης όλων των χρηστών (εικόνα επάνω), οι 6.009 

πραγματοποίησαν σύνδεση για πρώτη φορά στο ορισμένο χρονικό διάστημα (1 εβδομάδα 

όπως φαίνεται στην εικόνα επάνω). 

• Από αυτούς, οι 4.053 χρήστες που συνδέθηκαν για πρώτη φορά, βρήκαν τον ιστότοπο μέσα 

από αναζήτηση. 

 

Εικόνα 150 Στατιστική απεικόνιση περιόδων σύνδεσης με βάση τη συχνότητα 
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Συγκριτική αξιολόγηση  

Ροή χρηστών 

 Σε ένα γραφικό περιβάλλον προβάλλεται η διαδρομή των χρηστών από την πρώτη επίσκεψη 

(που δεν είναι απαραίτητα στην αρχική σελίδα) και η συνέχεια της πλοήγησης τους σε επόμενες 

σελίδες. Εδώ αναφέρεται και το ποσοστό εγκατάλειψης ή απώλειας (bounce rate) που αφορά χρήστες 

που δεν αφιέρωσαν αρκετό χρόνο κατά την επίσκεψη. 

 Ως εγκατάλειψη ορίζεται κάθε περίοδος σύνδεσης σε μια σελίδα του ιστοτόπου που 

ενεργοποιεί μόνο ένα μεμονωμένο αίτημα στο διακομιστή του Analytics κατά τη διάρκεια της 

σύνδεσης (π.χ. επίσκεψη και 2ης σελίδας, προσθήκη προϊόντος στο καλάθι κτλ). Το ποσοστό ορίζεται 

ως το πηλίκο των περιόδων σύνδεσης σε μια σελίδα προς το σύνολο των περιόδων σύνδεσης. Στην 

παρακάτω εικόνα φαίνεται πως η αρχική σελίδα του ιστότοπου έχει ποσοστό εγκατάλειψης 37,7%, 

δηλαδή περίπου 4 στους 10 χρήστες εγκαταλείπουν τον ιστότοπο χωρίς κάποια επιπλέον ενέργεια (π.χ. 

πλοήγηση σε άλλη σελίδα εντός του ιστότοπου). 

 

Εικόνα 151 Διάγραμμα ροής χρηστών με αποτύπωση των απωλειών 
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Απόκτηση 

 Ένα εξαιρετικά σημαντικό σημείο, όπου αξιολογείται και αναλύεται το σύνολο της 

επισκεψιμότητας. Εδώ αποκτάμε πληροφόρηση σχετικά με τις διάφορες πηγές από τις οποίες 

προέρχονται οι επισκέψεις χρηστών. Παρακάτω βλέπουμε τα εξής κανάλια απόκτησης κοινού: 

• Αναζήτηση από πληρωμένες διαφημίσεις (paid search) 

• Οργανική αναζήτηση (μη πληρωμένη – organic search) 

• Απευθείας πρόσβαση στον ιστότοπο με πληκτρολόγηση της διεύθυνσης (direct) 

• Μέσω σύστασης (referral) από άλλους ιστότοπους με χρήση συνδέσμου προς τον ιστότοπο της 

επιχείρησης (όχι διαφήμιση) 

• Μέσω του δικτύου προβολής συνεργατών της Google (display) 

• Μέσα από αναρτήσεις ή συνδέσμους που εντοπίζονται σε κοινωνικά δίκτυα (social) 

 

Εικόνα 152 Στατιστικά δεδομένα πηγών προέλευσης χρηστών 
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Κανάλια 

 Τα κανάλια αποτυπώνουν τις πηγές προέλευσης των χρηστών. Παρατηρείται πως η πρώτη 

πηγή είναι η πληρωμένη αναζήτηση, η οποία προέρχεται μέσα από τις διαφημιστικές καμπάνιες που 

έχουμε δρομολογήσει.  

 Ένα αξιοσημείωτο ποσοστό περίπου 20% προέρχεται από απευθείας πρόσβαση (direct) στον 

ιστότοπό μας. Ποσοστό αυτού είναι βέβαιο πως προέρχεται από τις καμπάνιες που υλοποιήσαμε στο 

παρελθόν ή είναι σε εξέλιξη. 

 Παρακάτω φαίνεται η κατανομή στα σχετικά κανάλια όπου παρατηρούμε ότι: 

• 1 στις 3 επισκέψεις στον ιστότοπο της επιχείρησης (33,54%) προέρχεται από πληρωμένη 

προβολή σε αναζητήσεις Google (paid search). Αυτό σημαίνει πως η διαφήμιση αποδίδει και 

αυξάνει σημαντικά την επισκεψιμότητα του ιστότοπου 

• τα οργανικά αποτελέσματα είναι επίσης ικανοποιητικά καθώς 1 στους 4 χρήστες (23,72%) 

βρίσκει τον ιστότοπο μέσα από μη πληρωμένα αποτελέσματα αναζήτησης 

• τα αποτελέσματα της διαφήμισης συσσωρεύονται, με 1 στους 5 χρήστες (19,14%) να 

επισκέπτεται τον ιστότοπο απευθείας, με πληκτρολόγηση της σχετικής διεύθυνσης 

 

Εικόνα 153 Δεδομένα με βάση τα κανάλια προέλευσης χρηστών 
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Η ίδια αποτύπωση των καναλιών γίνεται και μέσα από τους δενδροειδείς χάρτες (tree maps), 

όπου μπορούμε να εφαρμόσουμε τις μεθόδους drill down και roll up για να δούμε περισσότερη ή 

λιγότερη λεπτομέρεια αντίστοιχα. 

 

Εικόνα 154 Απεικόνιση καναλιών προέλευσης σε δενδροειδή χάρτη 

 Ακολουθεί ένα παράδειγμα drill down  στην κατηγορία direct, όπου μπορούμε να δούμε τις 

σελίδες προορισμού σε κατάταξη ανάλογα με την επισκεψιμότητα. Με το πάτημα στην κατηγορία 

εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα. Να σημειωθεί πως η απευθείας κίνηση (direct), πέρα από το 

προφανές, που είναι η πληκτρολόγηση της πλήρους διεύθυνσης στον φυλλομετρητή, περιλαμβάνει 

και τα εξής: 

• Clicks από σελιδοδείκτες στον φυλλομετρητή 

• Σύνδεσμοι σε e-mails ή άλλα έγγραφα 
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Εικόνα 155 Οι κυριότεροι προορισμοί των χρηστών 

Πηγή – μέσο 

 Παραμένοντας στην ενότητα της απόκτησης κοινού, στην 

επιλογή πηγή - μέσο, προβάλλονται αναλυτικότερες πληροφορίες 

σχετικά με τις επισκέψεις. Υπενθυμίζεται πως σε κάθε αναφορά 

έχουμε επιλέξει και έναν τρίτο παράγοντα, τους επανερχόμενους 

χρήστες, ώστε να αποτυπωθεί ένα επιπλέον χαρακτηριστικό 

σύγκρισης και αξιολόγησης για την απόδοση του ιστότοπου. 

Παρακάτω βλέπουμε τις πηγές προέλευσης των χρηστών (όπως 

αναζητήσεις μέσω της μηχανής της Google) αλλά και το μέσο (όπως 

pay per click (cpc), δηλαδή πληρωμένη διαφήμιση ή οργανική 

αναζήτηση). 
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Εικόνα 156 Αποτύπωση πηγής και μέσου προέλευσης χρηστών για το σύνολο των περιόδων σύνδεσης 

Συμπεριφορά 

 Από αυτήν την υπό-ενότητα θα σταθούμε στην ταχύτητα ιστοτόπου (ορίζεται από τον μέσο 

χρόνο φόρτωσης σελίδας σε δευτερόλεπτα) και συγκεκριμένα στις προτάσεις βελτίωσης ταχύτητας. 

Το εργαλείο pageSpeed Insights προσφέρει έναν εύκολο τρόπο μέσα από χρήσιμες συμβουλές για να 

βελτιώσουμε την εμπειρία των χρηστών ως προς τους χρόνους απόκρισης κατά την πλοήγηση. 
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Εικόνα 157 Αριθμός προτάσεων βελτίωσης ταχύτητας ανά σελίδα 

 Παραπάνω βλέπουμε την απόδοση και τους χρόνου φόρτωσης της κεντρικής σελίδας αλλά και 

επιμέρους σελίδων και τις αντίστοιχες προτάσεις. 

 Ακολουθεί η αξιολόγηση της απόδοσης, που είναι μια βαθμολογία με άριστα το 100. Όσο πιο 

χαμηλό το σκορ απόδοσης, τόσο περισσότερα περιθώρια για βελτίωση υπάρχουν σύμφωνα με την 

Google. 

 

Εικόνα 158 Συνοπτική αξιολόγηση απόδοσης 
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7.6 Google Remarketing 

 Αυτή η ενότητα στην οποία αναφερθήκαμε και νωρίτερα, μπορεί να αποτελέσει αποφασιστικό 

παράγοντα για την επιτυχία και την αποτυχία της διαφημιστικής προβολής μας. Αποτελεί ουσιαστικά 

προώθηση συγκεκριμένων ειδών ή υπηρεσιών που διαθέτουμε σε χρήστες που ήδη έχουν εκδηλώσει 

ενδιαφέρον για μας μέσα από κάποια επίσκεψη. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση των δεδομένων 

προτιμήσεως (cookies) που αναφέρθηκε στην έναρξη του οδηγού Analytics. 

 Αν αναλογιστεί κανείς τον χρόνο και το χρήμα που δαπανάται για μια διαφημιστική καμπάνια, 

θεωρείται πως το remarketing είναι το τελευταίο σημαντικό βήμα που μπορεί να οδηγήσει στα 

επιθυμητά αποτελέσματα, ιδιαίτερα όταν ο στόχος μας είναι η αύξηση των πωλήσεων μέσω του e-

shop. 

Επομένως εφόσον οι χρήστες μας εντόπισαν μέσα από τη διαφημιστική μας καμπάνια, 

επισκέφθηκαν τη σελίδα μας αλλά ίσως δεν προχώρησαν στον επιθυμητό στόχο (πχ αγορά), το 

remarketing αποτελεί μια εξαιρετική δεύτερη ευκαιρία να οδηγήσουμε τον χρήστη στον επιθυμητό 

για μας στόχο, προβάλλοντας δυναμικά περιεχόμενο με βάση τις επισκέψεις του σε σελίδες του 

ιστότοπού μας που τον ενδιέφεραν. 

7.6.1 Πως λειτουργεί 

 Λειτουργεί προβάλλοντας ξανά περιεχόμενο σε συγκεκριμένο κοινό (προτείνεται να είναι 

πρόσφατοι επισκέπτες) με βάση το ιστορικό επισκέψεων τους στον ιστότοπό μας.  

 Από τεχνικής απόψεως λειτουργεί με την προσθήκη μιας ετικέτας επαναληπτικής προβολής 

(remarketing tag) που προστίθεται στον κώδικα του ιστότοπου και μπορεί να συμμετέχει στον 

διαχειριστή ετικετών (tag manager) που είδαμε παραπάνω. Είναι ουσιαστικά μια διαφήμιση στο 

δίκτυο προβολής που στοχεύει όμως σε παρελθοντικούς επισκέπτες με σκοπό την ολοκλήρωση 

κάποιας ενέργειας από πλευράς του χρήστη. Σε αρκετούς από εμάς θα έχει τύχει να βλέπουμε τα 

χαρακτηριστικά ενός προϊόντος σε μια ιστοσελίδα και μετά από κάποια ώρα, ίσως και μέρες να 

βλέπουμε μια διαφήμιση για το ίδιο ακριβώς προϊόν σε μια άλλη ιστοσελίδα (ενδεχομένως και χωρίς 

συνάφεια με την προηγούμενη). Αυτό σημαίνει πως η τελευταία σελίδα που επισκεφθήκαμε ανήκει 

στο δίκτυο προβολής της  Google και μπορεί να φιλοξενεί διαφημίσεις remarketing. 

7.6.2 Καμπάνια remarketing 

 Στην κεντρική σελίδα διαχείρισης AdWords επιλέγουμε κοινόχρηστη βιβλιοθήκη και στη 

συνέχεια, κοινό.  
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Εικόνα 159 Έναρξη καμπάνιας remarketing 

 Εδώ το κοινό μας θα οριστεί κατά προτίμηση σύμφωνα με τους επισκέπτες ιστότοπου. Στη 

συνέχεια ακολουθούμε της οδηγίες ρύθμισης όπου θα μας δοθεί μια ετικέτα που θα πρέπει να 

προστεθεί σε κάθε σελίδα του ιστότοπου μας που θέλουμε να παρακολουθούμε και να συμμετέχει στις 

καμπάνιες επαναληπτικού μάρκετινγκ (εδώ χρειάζεται η παρέμβαση του διαχειριστή της ιστοσελίδας 

για υλοποίηση). Ακολουθεί το σχετικό απόσπασμα με την ετικέτα. 

 

Εικόνα 160 Google remarketing tag 
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 Το επαναληπτικό μάρκετινγκ ουσιαστικά χρησιμοποιεί στατιστικά δεδομένα που παράχθηκαν 

από το Google Analytics για να μας βοηθήσει να δημιουργήσουμε ένα στοχευμένο κοινό ακριβώς στις 

προτιμήσεις μας (custom audience)  

Δημιουργία κοινού  

 Από την κοινόχρηστη βιβλιοθήκη, ορίζουμε ένα νέο κοινό, κατά προτίμηση τους επισκέπτες 

ιστότοπου. 

 

Εικόνα 161 Δημιουργία κοινού που θα στοχεύσει η καμπάνια remarketing 

 Εδώ θα ορίσουμε τους επισκέπτες του ιστότοπού μας. Να σημειωθεί πως μπορούμε να 

ορίσουμε κοινό βασιζόμενο σε επισκέπτες ενός άλλου ιστότοπου, ίσως συναφούς με το δικό μας, μέσα 

από τη χρήση του δικτύου προβολής που αναφέραμε στην ενότητα του AdWords.  

 Στη συνέχεια ακολουθείται η κανονική διαδικασία δημιουργίας νέας καμπάνιας, κατά 

προτίμηση στο δίκτυο προβολής μόνο, επιλέγοντας το κοινό που δημιουργήσαμε. 
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Κεφάλαιο 8: Ψηφιακά εργαλεία για κινητές 

συσκευές 

8.1 Applications 

 Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται εν συντομία χρήσιμες εφαρμογές για κινητές συσκευές 

που προσφέρουν γενική χρησιμότητα και βελτίωση χρόνων αλλά και διαδικασιών εκτέλεσης 

καθημερινών εργασιών. 

8.1.1 Collaboration 

Adobe Fill & sign 

 Προσφέρει τη δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής αλλά και προσθήκης στοιχείων σε φόρμες. 

Μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε έγγραφο υπάρχει σε μορφή pdf. 

 

Εικόνα 162 Επιλογή fill & sign για εισαγωγή κειμένου και ψηφιακής υπογραφής σε φόρμες 
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8.1.2 Social Media & Web presence 

Facebook Pages Manager 

 Η βασική εφαρμογή για διαχείριση επαγγελματικών σελίδων στην πλατφόρμα του Facebook. 

Προσφέρει συνοπτική εικόνα της επαγγελματικής σελίδας, κάποια απλά στατιστικά στοιχεία, αλλά 

κυρίως δυνατότητα άμεσης αλληλεπίδρασης με το κοινό, με τη διαχείριση εισερχομένων μηνυμάτων. 

 Το περιβάλλον της εφαρμογής δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υποστηρίξει την πληθώρα 

των πληροφοριών που μπορεί να αποδώσει η πλατφόρμα του Facebook Ads που αναλύθηκε στην 

αντίστοιχη ενότητα παραπάνω. Αντιθέτως αποβλέπει σε μια γενική πληροφόρηση του διαχειριστή 

μιας σελίδας Facebook δίνοντας πληροφορίες σχετικά με τη δημοτικότητα της σελίδες και τις 

αντιδράσεις που κοινού σε αυτήν. 

 

Εικόνα 163 Παρακολούθηση της απόδοσης και των αλληλεπιδράσεων του κοινού με τη σελίδα Facebook 

και συνοπτικά στατιστικά στοιχεία 
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Hootsuite 

 Απαραίτητη εφαρμογή για τον προγραμματισμό δημοσιεύσεων σε διάφορα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης ώστε να διατηρείται πάντα ενεργή η διαδικτυακή παρουσία. Λειτουργεί εξαιρετικά σε 

συνδυασμό με τις διαφημίσεις Facebook αλλά και ενισχύει το SEO της επιχείρησης. 

 

Εικόνα 164 Προσθήκη κοινωνικού δικτύου στην εφαρμογή, δημιουργία δημοσίευσης και 

προγραμματισμός κοινοποίησης 
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8.1.3 Utilities 

Wolfram Alpha (iOS) 

Εξαιρετική εφαρμογή που δίνει απαντήσεις ερωτήματα που τίθενται από τον χρήστη σε 

πραγματικό χρόνο και καλύπτουν μια πληθώρα επιστημονικών κλάδων. Η εφαρμογή κάνει χρήσης 

της τεράστιας βιβλιοθήκης αλγορίθμων της Mathematica (γνωστή στην επιστημονική κοινότητα ως 

ένα από τα πιο αξιόλογα εργαλεία επιστημονικών υπολογισμών).  

Η εφαρμογή κάνοντας χρήση των αλγορίθμων που αναφέρθηκαν, «αντιλαμβάνεται» και 

αποδομεί τα ερωτήματα του χρήστη σε επιμέρους ερωτήματα, πιο απλά και πιο εύκολα να απαντηθούν 

(υπολογιστούν) θέτοντας κάποιες παραδοχές και στη συνέχεια συνθέτει την τελική απάντηση προς το 

χρήστη ενώ παράλληλα προβάλλει όλη την αλληλουχία των ενεργειών μέχρι να φτάσει σε αυτήν, όπως 

φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

Εικόνα 165 Προβολή σε ερώτημα σύγκρισης κέρδους της Facebook έναντι της Google. Η εφαρμογή 

αντιλαμβάνεται πως πρόκειται για οικονομικές οντότητες και προβάλλει συγκριτικά δεδομένα σε 

πραγματικό χρόνο 
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Office Lens 

 Φέρει την υπογραφή της Microsoft και δίνει τη δυνατότητα ανίχνευσης και αυτόματης 

σάρωσης και αρχειοθέτησης εγγράφων κάνοντας χρήση της κάμερας του κινητού τηλεφώνου καθώς 

και εξαγωγής στη σουίτα εφαρμογών γραφείου της Microsoft. Παρέχει φυσικά και δυνατότητες 

ενσωματωμένης κοινής χρήσης εγγράφων.  

 

Εικόνα 166 Ανίχνευση εγγράφου, σάρωση και εξαγωγή σε Microsoft Word (iOS) με δυνατότητα 

επεξεργασίας 
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IFTTT &Workflow 

Και οι δύο αποτελούν τις πλέον καταξιωμένες εφαρμογές αυτοματισμού εργασιών σε κινητές 

συσκευές. Συνεργάζονται πλέον με διάφορες εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών όπως το HomeKit 

της Apple και το Google Home. Λειτουργούν με την εξής απλή φιλοσοφία:  

IFTTT (if this then that) 

O χρήστης ο ορίζει ένα γεγονός που θα συμβεί εφόσον ισχύσει μια ορισμένη συνθήκη. 

Προσφέρει ευρεία γκάμα επιλογών συνεργασίας με γνωστές εφαρμογές. Η συγκεκριμένη εφαρμογή 

λειτουργεί μέσω της χρήσης προγραμματισμένων μικρο-εφαρμογών (applets) τις οποίες μπορεί να 

αναζητήσει ο χρήστης εντός της εφαρμογής. Παρακάτω φαίνεται η χρήσης ενός applet που λειτουργεί 

συνδυαστικά με την εφαρμογή της Xiaomi για έξυπνες λάμπες (smart bulbs) που ενεργοποιεί μια 

συγκεκριμένη λειτουργία 

 

Εικόνα 167 Προβολή των ενεργών δραστηριοτήτων (applets) και γκαλερί δραστηριοτήτων. Έχει επιλεγεί 

η συνθήκη μία έξυπνη λάμπα να ανάβει αυτόματα 15 λεπτά πριν τη δύση του ηλίου 
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Workflow 

Ο χρήστης ορίζει μια ακολουθία λειτουργιών που θα συμβούν με ορισμένη χρονική σειρά. 

Προσφέρει επίσης ευρεία γκάμα επιλογών. Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει τη δική του ροή 

εργασιών (π.χ. κοινοποίηση της τοποθεσίας του σε συγκεκριμένο άτομο από τις επαφές του κινητού 

τηλεφώνου) ή να αναζητήσει έτοιμες ροές εργασιών  από τη συλλογή (gallery) που προσφέρει η 

εφαρμογή.  

Παρακάτω φαίνεται το παράδειγμα υλοποίησης μιας ροής κατά την οποία ο χρήστης μπορεί 

να προβάλλει το σύνολο των υπενθυμίσεων που έχει ορίσει για την τρέχουσα ημέρα (μεσαία εικόνα) 

καθώς και η δυνατότητα να μπορεί με μία μόνο κίνηση να ενημερώσει μια επαφή για την τρέχουσα 

τοποθεσία του (δεξιά εικόνα). Φυσικά το τελευταίο προϋποθέτει την προηγούμενη καταχώρηση της 

σχετικής διεύθυνσης. Η αλληλουχία των ενεργειών είναι η εξής: λήψη του γεωγραφικού στίγματος 

της τοποθεσίας του χρήστη, δημιουργία του σχετικού συνδέσμου για παραπομπή σε χάρτη, και 

εμφάνιση του μενού επιλογής παραλήπτη του σχετικού μηνύματος. 

 

Εικόνα 168 Γκαλερί σεναρίων αυτοματοποίησης και παράδειγμα προβολής συνόλου ημερήσιων 

ειδοποιήσεων και κοινοποίησης τοποθεσίας 
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Κεφάλαιο 9: Συμπεράσματα και προτάσεις 

Η πληροφορική τεχνολογία μπορεί να διαδραματίσει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στον 

επιχειρηματικό βίο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κάνοντάς τες πιο ανταγωνιστικές. Υπάρχει 

πληθώρα διαθέσιμων συστημάτων πληροφόρησης και εργαλείων που μπορούν να προσθέσουν αξία 

στην επιχείρηση και η παρούσα μελέτη παρουσίασε τα πιο σημαντικά από αυτά.  

Η χρήση κάποιας διαφημιστικής πλατφόρμας μπορεί να ενισχύει σημαντικά τα επίπεδα 

προβολής προϊόντων και υπηρεσιών μιας επιχείρησης. Οι δυνατότητες στόχευσης κοινού που 

παρουσιάστηκαν κάνουν ιδιαίτερα αποδοτική τη σχέση κόστους – αποτελέσματος για μια 

διαφημιστική καμπάνια και παρέχουν στην επιχείρηση την εξαιρετικά σημαντική δυνατότητα να 

προσεγγίσει κοινό που πραγματικά αποτελεί δυνητικό πελατολόγιο για αυτήν. Αξίζει να αναφερθεί 

και πάλι πως η χρήση μιας διαδικτυακής πλατφόρμας διαφήμισης αποτελεί μια από τις πιο οικονομικές 

επιλογές προώθησης στη σύγχρονη εποχή. 

Τα εργαλεία ανάλυσης κοινού που προσφέρονται δίνουν με ελάχιστο ή καθόλου κόστος 

σημαντικές πληροφορίες για τις τάσεις τις αγοράς και του πελατειακού κοινού καθώς και τη συνάφεια 

των ενδιαφερόντων που κοινού σε σχέση με την επιχειρηματική τοποθέτηση.   

 Τα δεδομένα αλλάζουν διαρκώς σε ιδιαίτερα μικρές χρονικές περιόδους. Η αναθεώρηση της 

επιχειρηματικής τοποθέτησης και οι τακτικές προώθησης πρέπει να ακολουθούν τις αλλαγές αυτές. 

Οι πλατφόρμες και τα εργαλεία που παρουσιάστηκαν έρχονται να ενισχύσουν σημαντικά αυτήν την 

προσπάθεια.  

 Επόμενες μελέτες θα ήταν σημαντικό να εστιάσουν:  

• στους τρόπους και τακτικές χρήσης των μηχανών αναζήτησης και των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης από το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων 

• στα αποτελέσματα που μπορούν να εξαχθούν από τα δεδομένα αυτά σε σύγκριση με τα 

αντίστοιχα στο εξωτερικό 

• στην αξιολόγηση των ενεργειών που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν για την αύξηση της 

εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων 

  



 136 

Κατάλογος αναφορών 

Ξένη βιβλιογραφία 

Lee, Kevan (2016). How to Create the Perfect Facebook Page for Your Business: The Complete A to 

Z Guide. Ανακτήθηκε από https://blog.bufferapp.com/how-to-create-manage-facebook-business-page  

York, Alex (2016). The 5-Step Social Media & Online Reputation Management Plan. Ανακτήθηκε 

από https://sproutsocial.com/insights/social-media-reputation-management/  

Wikipedia (2017). Named-entity recognition. Ανακτήθηκε από https://en.wikipedia.org/wiki/Named-

entity_recognition  

Pelletreau, Claire (2015). 14 Facebook Ad Metrics that Actually Matter. Ανακτήθηκε από 

http://clairepells.com/metrics/  

© Statista (2017). Most famous social network sites worldwide as of August 2017, ranked by number 

of active users (in millions). Ανακτήθηκε από https://www.statista.com/statistics/272014/global-

social-networks-ranked-by-number-of-users/  

Facebook (2017). Learn More About the People that Matter to Your Business with Facebook Audience 

Insights. Ανακτήθηκε από https://www.facebook.com/business/news/audience-insights  

Facebook (2017). About Facebook IQ. Ανακτήθηκε από https://www.facebook.com/iq/about-

facebook-iq?ref=wpinsights_rd  

Facebook Business (2017). Using Facebook Pixel. 

https://m.facebook.com/business/help/651294705016616 Ανακτήθηκε την 30/3/2017 

https://blog.bufferapp.com/how-to-create-manage-facebook-business-page
https://sproutsocial.com/insights/social-media-reputation-management/
https://en.wikipedia.org/wiki/Named-entity_recognition
https://en.wikipedia.org/wiki/Named-entity_recognition
http://clairepells.com/metrics/
https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/
https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/
https://www.facebook.com/business/news/audience-insights
https://www.facebook.com/iq/about-facebook-iq?ref=wpinsights_rd
https://www.facebook.com/iq/about-facebook-iq?ref=wpinsights_rd
https://m.facebook.com/business/help/651294705016616


 137 

Mannes, John (2017). Facebook analytics gets smarter with Automated Insights and Custom 

Dashboards. Ανακτήθηκε από https://techcrunch.com/2017/04/18/facebook-analytics-gets-smarter-

with-automated-insights-and-custom-

dashboards/?ncid=rss&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Te

chcrunch+%28TechCrunch%29&utm_content=FaceBook&sr_share=facebook  

Constine, John (2017). Everything Facebook launched at F8 2017. Ανακτήθηκε από 

https://techcrunch.com/gallery/facebook-f8-news/  

WebProNews (2017). Nearly Half of All Digital Ad Spend in 2017 Goes to Google, Facebook. 

Ανακτήθηκε από http://www.webpronews.com/nearly-half-digital-ad-spend-2017-goes-google-

facebook-2017-03/  

Petersen, Rob (2016). 6 studies show why Facebook organic reach is declining so quickly. 

https://biznology.com/2016/06/6-studies-show-facebook-organic-reach-declining-quickly/  

Lee, Kevan (2016). The Delightfully Short Guide to Social Media ROI. 

https://blog.bufferapp.com/guide-calculate-social-media-roi  

Sabanovic, Edin (2017). How to Use Google Analytics to Improve Your Web Design Projects. 

https://www.shopify.com/partners/blog/google-analytics-to-improve-web-design-

projects?utm_source=Shopify+Partner+Blog&utm_campaign=c91ed066a2-shopify-partners-daily-

blog&utm_medium=email&utm_term=0_54a79a9e4c-c91ed066a2-

353261145&mc_cid=c91ed066a2&mc_eid=cc4eabcd46  

Facebook (2017). Getting started with adverts. https://www.facebook.com/business/learn/facebook-

ads-basics  

Shewan, Dan (2017). Does Facebook advertising work. 

http://www.wordstream.com/blog/ws/2016/01/25/does-facebook-advertising-work Ανακτήθηκε στις 

10/08/2017 

https://techcrunch.com/2017/04/18/facebook-analytics-gets-smarter-with-automated-insights-and-custom-dashboards/?ncid=rss&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Techcrunch+%28TechCrunch%29&utm_content=FaceBook&sr_share=facebook
https://techcrunch.com/2017/04/18/facebook-analytics-gets-smarter-with-automated-insights-and-custom-dashboards/?ncid=rss&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Techcrunch+%28TechCrunch%29&utm_content=FaceBook&sr_share=facebook
https://techcrunch.com/2017/04/18/facebook-analytics-gets-smarter-with-automated-insights-and-custom-dashboards/?ncid=rss&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Techcrunch+%28TechCrunch%29&utm_content=FaceBook&sr_share=facebook
https://techcrunch.com/2017/04/18/facebook-analytics-gets-smarter-with-automated-insights-and-custom-dashboards/?ncid=rss&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Techcrunch+%28TechCrunch%29&utm_content=FaceBook&sr_share=facebook
https://techcrunch.com/gallery/facebook-f8-news/
http://www.webpronews.com/nearly-half-digital-ad-spend-2017-goes-google-facebook-2017-03/
http://www.webpronews.com/nearly-half-digital-ad-spend-2017-goes-google-facebook-2017-03/
https://biznology.com/2016/06/6-studies-show-facebook-organic-reach-declining-quickly/
https://blog.bufferapp.com/guide-calculate-social-media-roi
https://www.shopify.com/partners/blog/google-analytics-to-improve-web-design-projects?utm_source=Shopify+Partner+Blog&utm_campaign=c91ed066a2-shopify-partners-daily-blog&utm_medium=email&utm_term=0_54a79a9e4c-c91ed066a2-353261145&mc_cid=c91ed066a2&mc_eid=cc4eabcd46
https://www.shopify.com/partners/blog/google-analytics-to-improve-web-design-projects?utm_source=Shopify+Partner+Blog&utm_campaign=c91ed066a2-shopify-partners-daily-blog&utm_medium=email&utm_term=0_54a79a9e4c-c91ed066a2-353261145&mc_cid=c91ed066a2&mc_eid=cc4eabcd46
https://www.shopify.com/partners/blog/google-analytics-to-improve-web-design-projects?utm_source=Shopify+Partner+Blog&utm_campaign=c91ed066a2-shopify-partners-daily-blog&utm_medium=email&utm_term=0_54a79a9e4c-c91ed066a2-353261145&mc_cid=c91ed066a2&mc_eid=cc4eabcd46
https://www.shopify.com/partners/blog/google-analytics-to-improve-web-design-projects?utm_source=Shopify+Partner+Blog&utm_campaign=c91ed066a2-shopify-partners-daily-blog&utm_medium=email&utm_term=0_54a79a9e4c-c91ed066a2-353261145&mc_cid=c91ed066a2&mc_eid=cc4eabcd46
https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-basics
https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-basics
http://www.wordstream.com/blog/ws/2016/01/25/does-facebook-advertising-work


 138 

Loomer, Jon (2015). Facebook Audience Insights: 5 Groups You Should Analyze. 

https://www.jonloomer.com/2015/09/25/facebook-audience-insights-analyze/ Ανακτήθηκε την 

30/5/2017 

Moon, Mariella (2015). Facebook: If your feed is an echo chamber, you need more friends. 

https://www.engadget.com/2015/05/08/facebook-if-your-news-feed-is-an-echo-chamber-you-need-

more-fr/ Ανακτήθηκε την 10/5/2017 

Conditt, Jessica (2017). Facebook redesigns Trending topics in its war on filter bubbles. 

https://www.engadget.com/2017/05/24/facebook-trending-topic-redesign-filter-bubbles-echo-

chamber/ Ανακτήθηκε την 26/5/2017 

Sabanovic, Edin (2017). How to Use Google Analytics to Improve Your Web Design Projects. 

https://www.shopify.com/partners/blog/google-analytics-to-improve-web-design-

projects?utm_source=Shopify+Partner+Blog&utm_campaign=c91ed066a2-shopify-partners-daily-

blog&utm_medium=email&utm_term=0_54a79a9e4c-c91ed066a2-

353261145&mc_cid=c91ed066a2&mc_eid=cc4eabcd46 Ανακτήθηκε την 15/6/2017 

Lopez, Napier (2017). If you thought Facebook ads were creepy before, we’ve got some bad news. 

https://thenextweb.com/facebook/2017/06/27/if-you-thought-facebook-ads-were-creepy-before-

weve-got-some-bad-news-for-you/#.tnw_FO05Jtch Ανακτήθηκε την 2/6/2017 

Shivar, Nate (2017). Shopify Review: Pros & Cons of Using Shopify For eCommerce. 

https://www.shivarweb.com/2748/shopify-review-pros-cons-of-using-shopify-for-ecommerce/ 

Ανακτήθηκε την 20/7/2017 

Shopify discussion Forum (2017). Best way to integrate shopify into current website. 

https://ecommerce.shopify.com/c/shopify-discussion/t/best-way-to-integrate-shopify-into-current-

website-318084 Ανακτήθηκε την 20/8/2017 

Shopify help center (2017). Adding the buy button. https://help.shopify.com/manual/sell-online/buy-

button/setup Ανακτήθηκε την 10/8/2017 

https://www.jonloomer.com/2015/09/25/facebook-audience-insights-analyze/
https://www.engadget.com/2015/05/08/facebook-if-your-news-feed-is-an-echo-chamber-you-need-more-fr/
https://www.engadget.com/2015/05/08/facebook-if-your-news-feed-is-an-echo-chamber-you-need-more-fr/
https://www.engadget.com/2017/05/24/facebook-trending-topic-redesign-filter-bubbles-echo-chamber/
https://www.engadget.com/2017/05/24/facebook-trending-topic-redesign-filter-bubbles-echo-chamber/
https://www.shopify.com/partners/blog/google-analytics-to-improve-web-design-projects?utm_source=Shopify+Partner+Blog&utm_campaign=c91ed066a2-shopify-partners-daily-blog&utm_medium=email&utm_term=0_54a79a9e4c-c91ed066a2-353261145&mc_cid=c91ed066a2&mc_eid=cc4eabcd46
https://www.shopify.com/partners/blog/google-analytics-to-improve-web-design-projects?utm_source=Shopify+Partner+Blog&utm_campaign=c91ed066a2-shopify-partners-daily-blog&utm_medium=email&utm_term=0_54a79a9e4c-c91ed066a2-353261145&mc_cid=c91ed066a2&mc_eid=cc4eabcd46
https://www.shopify.com/partners/blog/google-analytics-to-improve-web-design-projects?utm_source=Shopify+Partner+Blog&utm_campaign=c91ed066a2-shopify-partners-daily-blog&utm_medium=email&utm_term=0_54a79a9e4c-c91ed066a2-353261145&mc_cid=c91ed066a2&mc_eid=cc4eabcd46
https://www.shopify.com/partners/blog/google-analytics-to-improve-web-design-projects?utm_source=Shopify+Partner+Blog&utm_campaign=c91ed066a2-shopify-partners-daily-blog&utm_medium=email&utm_term=0_54a79a9e4c-c91ed066a2-353261145&mc_cid=c91ed066a2&mc_eid=cc4eabcd46
https://thenextweb.com/facebook/2017/06/27/if-you-thought-facebook-ads-were-creepy-before-weve-got-some-bad-news-for-you/#.tnw_FO05Jtch
https://thenextweb.com/facebook/2017/06/27/if-you-thought-facebook-ads-were-creepy-before-weve-got-some-bad-news-for-you/#.tnw_FO05Jtch
https://www.shivarweb.com/2748/shopify-review-pros-cons-of-using-shopify-for-ecommerce/
https://ecommerce.shopify.com/c/shopify-discussion/t/best-way-to-integrate-shopify-into-current-website-318084
https://ecommerce.shopify.com/c/shopify-discussion/t/best-way-to-integrate-shopify-into-current-website-318084
https://help.shopify.com/manual/sell-online/buy-button/setup
https://help.shopify.com/manual/sell-online/buy-button/setup


 139 

Conner, Cheryl (2014). Top Online Reputation Management Tips for Brand Marketers. 

https://www.forbes.com/sites/cherylsnappconner/2014/03/04/top-online-reputation-management-

tips-for-brand-marketers/#4d00db8213e3 Ανακτήθηκε την 10/5/2017 

Google search console help (2017). Get your content on Google. 

https://support.google.com/webmasters/answer/6259634?hl=en Ανακτήθηκε την 22/6/2017 

Internetlivestats.com (2017). Google search statistics. http://www.internetlivestats.com/google-

search-statistics/ Ανακτήθηκε την 30/7/2017 

Canlas, Caroline (2014). Top 5 benefits of Google AdWords. http://hellospark.com/en-us/blog/top-5-

benefits-google-adwords/ Ανακτήθηκε την 10/5/2017 

Ashwini, Sandeep & Choi, Jinho D. (2014) Targetable Named Entity Recognition in Social Media 

(arXiv:1408.0782v1 [cs.CL] 4 Aug 2014) 

Morgan – Thomas, Anna & Veloutsou, Cleopatra (2011). Beyond technology acceptance: Brand 

relationships and online brand experience. Ανακτήθηκε από http://www.sciencedirect.com την 

15/7/2017 

http://www.collegeofmarketing.com/ (2017). SEO variables you need to know. 

http://www.collegeofmarketing.com/seo-guide/seo-variables/ Ανακτήθηκε την 7/7/2017 

Patel, Neil (2017). 8 Google AdWords Hacks That’ll Double Your Conversion Rate. 

http://neilpatel.com/blog/8-techniques-thatll-double-your-google-adwords-conversion-rate/ 

Ανακτήθηκε την 30/7/2017 

Mullin, Shanelle (2017). 9 Google Analytics Custom Reports by the Experts. 

https://www.shopify.com/blog/google-analytics-custom-

reports?utm_source=Shopify+Blog+Email+Updates&utm_campaign=7f8dfd4edf-shopify-daily-

blog&utm_medium=email&utm_term=0_1077797dad-7f8dfd4edf-

353202533&mc_cid=7f8dfd4edf&mc_eid=cc4eabcd46 Ανακτήθηκε την 17/7/2017 

https://www.forbes.com/sites/cherylsnappconner/2014/03/04/top-online-reputation-management-tips-for-brand-marketers/#4d00db8213e3
https://www.forbes.com/sites/cherylsnappconner/2014/03/04/top-online-reputation-management-tips-for-brand-marketers/#4d00db8213e3
https://support.google.com/webmasters/answer/6259634?hl=en
http://www.internetlivestats.com/google-search-statistics/
http://www.internetlivestats.com/google-search-statistics/
http://hellospark.com/en-us/blog/top-5-benefits-google-adwords/
http://hellospark.com/en-us/blog/top-5-benefits-google-adwords/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.collegeofmarketing.com/
http://www.collegeofmarketing.com/seo-guide/seo-variables/
http://neilpatel.com/blog/8-techniques-thatll-double-your-google-adwords-conversion-rate/
https://www.shopify.com/blog/google-analytics-custom-reports?utm_source=Shopify+Blog+Email+Updates&utm_campaign=7f8dfd4edf-shopify-daily-blog&utm_medium=email&utm_term=0_1077797dad-7f8dfd4edf-353202533&mc_cid=7f8dfd4edf&mc_eid=cc4eabcd46
https://www.shopify.com/blog/google-analytics-custom-reports?utm_source=Shopify+Blog+Email+Updates&utm_campaign=7f8dfd4edf-shopify-daily-blog&utm_medium=email&utm_term=0_1077797dad-7f8dfd4edf-353202533&mc_cid=7f8dfd4edf&mc_eid=cc4eabcd46
https://www.shopify.com/blog/google-analytics-custom-reports?utm_source=Shopify+Blog+Email+Updates&utm_campaign=7f8dfd4edf-shopify-daily-blog&utm_medium=email&utm_term=0_1077797dad-7f8dfd4edf-353202533&mc_cid=7f8dfd4edf&mc_eid=cc4eabcd46
https://www.shopify.com/blog/google-analytics-custom-reports?utm_source=Shopify+Blog+Email+Updates&utm_campaign=7f8dfd4edf-shopify-daily-blog&utm_medium=email&utm_term=0_1077797dad-7f8dfd4edf-353202533&mc_cid=7f8dfd4edf&mc_eid=cc4eabcd46


 140 

Google Analytics Solutions (2017). Tag Manager. https://www.google.com/analytics/tag-manager/ 

Ανακτήθηκε την 30/5/2017  

Sharma, Himansu (2017). Google Tag Manager tutorial for beginners. 

https://www.optimizesmart.com/beginners-guide-google-tag-manager-v2/ Ανακτήθηκε την 

12/7/2017 

Virgillito, Dan (2017). The Definitive Guide to Online Reputation Management. 

https://blog.kissmetrics.com/guide-to-reputation-management/ Ανακτήθηκε την 29/7/2017 

Uddin, Umran (2017). A Complete Guide to Optimize Google Ads and Maximize your AdSense 

Earnings. https://www.alltechbuzz.net/adsense-optimization/ Ανακτήθηκε την 10/7/2017 

Mening, Robert (2017). Beginner’s Guide to Shopify Store. https://websitesetup.org/build-online-

store-shopify/ Ανακτήθηκε την 29/5/2017 

Šlimas, Tomas (2017). How To Launch Your Ecommerce Store in Less Than 30 Minutes Flat. 

https://www.oberlo.com/blog/how-i-launched-my-ecommerce-store-in-less-than-30-minutes 

Ανακτήθηκε την 30/7/2017 

Gao, Kevin (2017). The Top10 Benefits of Email Marketing. 

https://emailmarketing.comm100.com/email-marketing-ebook/email-marketing-benefits.aspx 

Ανακτήθηκε την 20/6/2017 

Walkden, Lorna (2013). Brand Reputation Management: Your Seven-Point Game Plan. 

http://www.marketingprofs.com/articles/2013/11004/brand-reputation-management-your-seven-

point-game-plan Ανακτήθηκε την 29/7/2017 

Onibalusi, Ayodeji (2017). 3 Expert Tips for Managing Your Brand Reputation Online. 

https://www.entrepreneur.com/article/292363 Ανακτήθηκε την 1/8/2017 

https://www.google.com/analytics/tag-manager/
https://www.optimizesmart.com/beginners-guide-google-tag-manager-v2/
https://blog.kissmetrics.com/guide-to-reputation-management/
https://www.alltechbuzz.net/adsense-optimization/
https://websitesetup.org/build-online-store-shopify/
https://websitesetup.org/build-online-store-shopify/
https://www.oberlo.com/blog/how-i-launched-my-ecommerce-store-in-less-than-30-minutes
https://emailmarketing.comm100.com/email-marketing-ebook/email-marketing-benefits.aspx
http://www.marketingprofs.com/articles/2013/11004/brand-reputation-management-your-seven-point-game-plan
http://www.marketingprofs.com/articles/2013/11004/brand-reputation-management-your-seven-point-game-plan
https://www.entrepreneur.com/article/292363


 141 

Spacey, John (2017). What is brand reputation. http://simplicable.com/new/brand-reputation 

Ανακτήθηκε την 22/7/2017 

Schmitz, Per (2014). 5 Tools to Monitor Your Online Reputation. 

http://www.socialmediaexaminer.com/tools-monitor-online-reputation/ Ανακτήθηκε την 23/7/2017 

brightpast.com (2017). The definitive guide to online reputation management. 

https://brightpast.com/reputation-management/ Ανακτήθηκε την 10/8/2017 

Connectio.com (2017). The definitive guide of Facebook retargeting. 

http://connectio.s3.amazonaws.com/downloads/The%20Definitive%20Guide%20on%20Facebok%2

0Retargeting.pdf Ανακτήθηκε την 30/7/2017 

Hall, Patrick, Phan, Wen & Whitson, Katie (2016). The Evolution of Analytics. Copyright © 2016 

O’Reilly Media, Inc. 

Chard, Tim (2017). Facebook Advertising for Ecommerce Entrepreneurs. Shopify 

Various authors (2017). Grow volume 1 – a beginners guide to grow your design or development 

business. Copyright © 2015 Shopify 

Stelzner, Michael (2017). 2017 Social Media Marketing industry report. © 2017 Social Media 

Examiner 

Allen, Robert (2017). Search Engine statistics 2017. http://www.smartinsights.com/search-engine-

marketing/search-engine-statistics/ Ανακτήθηκε την 20/8/2017 

Ravidranath, Archana (2016). 6 major benefits of Google Analytics. 

http://www.digitalvidya.com/blog/6-major-benefits-of-google-analytics/ Ανακτήθηκε την 30/7/2017 

http://simplicable.com/new/brand-reputation
http://www.socialmediaexaminer.com/tools-monitor-online-reputation/
https://brightpast.com/reputation-management/
http://connectio.s3.amazonaws.com/downloads/The%20Definitive%20Guide%20on%20Facebok%20Retargeting.pdf
http://connectio.s3.amazonaws.com/downloads/The%20Definitive%20Guide%20on%20Facebok%20Retargeting.pdf
http://www.smartinsights.com/search-engine-marketing/search-engine-statistics/
http://www.smartinsights.com/search-engine-marketing/search-engine-statistics/
http://www.digitalvidya.com/blog/6-major-benefits-of-google-analytics/


 142 

Osman, Maddy (2017). Facebook Advertising Cost: Everything You Need to Know. 

https://sproutsocial.com/insights/facebook-advertising-cost/ Ανακτήθηκε την 26/9/2017 

Gotter, Ana (2017). The Complete Resource to Understanding Facebook Ads Cost. 

https://adespresso.com/blog/facebook-ads-cost/ Ανακτήθηκε την 26/9/2017 

Wong, Jeremy (2017). Top 5 Shopify Alternatives & Competitors – Other eCommerce Options. 

https://www.websitebuilderexpert.com/shopify-alternatives-competitors/ Ανακτήθηκε την 27/9/2017 

Ελληνική βιβλιογραφία 

www.insomnia.gr (2017). 26η στις 28 χώρες της Ε.Ε. η Ελλάδα στον δείκτη ψηφιακής οικονομίας και 

κοινωνίας. http://www.insomnia.gr/_/articles/διάφορα/πλανήτης/26η-στις-28-χώρες-της-εε-η-

ελλάδα-στον-δείκτη-r13675 Ανακτήθηκε την 30/4/2017 

Λιαπάκης, Μηνάς (2017). 8 Ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις του Facebook που θα απασχολήσουν τους 

Marketers. http://www.epixeiro.gr/article/2135 Ανακτήθηκε την 10/7/2017 

 

https://sproutsocial.com/insights/facebook-advertising-cost/
https://adespresso.com/blog/facebook-ads-cost/
https://www.websitebuilderexpert.com/shopify-alternatives-competitors/
http://www.insomnia.gr/
http://www.insomnia.gr/_/articles/διάφορα/πλανήτης/26η-στις-28-χώρες-της-εε-η-ελλάδα-στον-δείκτη-r13675
http://www.insomnia.gr/_/articles/διάφορα/πλανήτης/26η-στις-28-χώρες-της-εε-η-ελλάδα-στον-δείκτη-r13675
http://www.epixeiro.gr/article/2135

