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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο σκοπός της παρούσας είναι να διερευνήσει την αποτελεσματικότητα των 
διαδικτυακών διαφημίσεων στο δίκτυο εμφάνισης των Google AdWords. Η αξιολόγηση  
θα γίνει σε όρους αλληλεπιδράσεων και κυρίως μετατροπών που οι προηγούμενες 
αποφέρουν στα ηλεκτρονικά καταστήματα. Ελέγχθηκαν τρείς υποθέσεις μέσω της 
μελέτης εναλλακτικών στρατηγικών στόχευσης κοινού αλλά και εναλλακτικών 
προτάσεων περιεχομένου. Αρχικά, παρατίθεται η σχετική βιβλιογραφία. Έπειτα 
παρουσιάζεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την ανάπτυξη των τεσσάρων 
διαφορετικών στρατηγικών. Η υλοποίηση των διαφημίσεων αλλά και η προβολή τους 
έγινε μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας AdWords της Google, ενώ οι τέσσερις 
καμπάνιες ήταν ενεργές για 6 εβδομάδες. Στο επόμενο στάδιο έγινε η ανάκτηση των 
αποτελεσμάτων, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας παρουσίασης δεδομένων και 
στατιστικών της Google, Analytics. Η αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων 
μελετήθηκε μέσω ανάλυσης ANOVA με Post Hoc Tests Bonferroni ώστε να είναι 
εφικτή η ταυτόχρονη σύγκριση των στρατηγικών. Η ανάλυση έδειξε ότι η στόχευση 
διαφημίσεων σε κοινό βάσει της προηγούμενης διαδικτυακής συμπεριφοράς του 
επιφέρει σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα μετατροπών και εγκαταλείψεως στο 
ηλεκτρονικό κατάστημα. Στη συνέχεια, φαίνεται πως η προσθήκη φράσεων που καλούν 
τον χρήστη να ενεργήσει επηρεάζει οριακά αρνητικά την αποτελεσματικότητα των 
διαφημίσεων. Τέλος, τα αποτελέσματα ανέδειξαν πως όταν στη διαφήμιση γίνεται 
αναφορά σε κίνητρο έκπτωσης για περιορισμένο χρονικό διάστημα τα ποσοστά 
αποτελεσματικότητας αλλά και αποδοτικότητας είναι καλύτερα από όλες τις 
προηγούμενες περιπτώσεις. 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στη σημερινή εποχή της πληροφορίας οι καταναλωτές αναλώνουν όλο και 
περισσότερο χρόνο στα ηλεκτρονικά μέσα. Αυτό συμβαίνει διότι μέσω του διαδικτύου 
εργάζονται, επικοινωνούν, ενημερώνονται, κάνουν έρευνα ή προχωράνε σε αγορές, 
περνάνε τον ελεύθερο χρόνο τους κ.α. Λογικό επακόλουθο της ολοένα και μεγαλύτερης 
αύξησης χρήσης του διαδικτύου είναι και το να αυξάνεται το μερίδιο που κατέχει η 
διαδικτυακή διαφήμιση έναντι της τυπικής διαφήμισης (τηλεόραση, εφημερίδες, 
outdoor). Το μέγεθος του μεριδίου αυτού αναδεικνύετε εύκολα αν κάποιος αναλογιστεί 
ότι παγκόσμιοι κολοσσοί όπως η Alphabet (Google) αλλά και η Facebook βασίζονται, 
από οικονομικής άποψης, πάνω στα έσοδα που λαμβάνουν ως αμοιβές από τις 
διαδικτυακές υπηρεσίες διαφήμισης που προσφέρουν. Σύμφωνα με τον Goldfarb (2013) 
η ραγδαία ανάπτυξη της on line διαφήμισης οδηγεί σε μία εντελώς νέα λογική και 
τρόπο λειτουργίας των διαφημιστικών υπηρεσιών. Παρόλα αυτά χαρακτηριστικά 
αναφέρει πως οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τη διαδικτυακή διαφήμιση 
για τους ίδιους λόγους που χρησιμοποιούσαν και τις τυπικές μορφές διαφήμισης. 

 
Οι σύγχρονες αυτές μορφές διαφήμισης προσφέρουν νέες δυνατότητες στόχευσης 

σε πολύ συγκεκριμένο κοινό κάτι που προηγουμένως ήταν πιο δύσκολο και ιδιαίτερα 
ακριβότερο από άποψη κόστους (Goldfarb A. , 2013). Χαρακτηριστικό είναι ότι πλέον 
ένα ηλεκτρονικό κατάστημα μπορεί να προβάλει διαφημίσεις του μόνο στους χρήστες 
που για παράδειγμα το επισκέφθηκαν τις τελευταίες δύο μέρες και δεν προχώρησαν σε 
αγορά από αυτό. Ταυτόχρονα με τα προηγούμενα, οι ιστοσελίδες και οι εφαρμογές των 
κινητών συσκευών έχουν εξελιχθεί  σε κανάλια διανομής διαφημίσεων και προώθησης 
προϊόντων (Kantola, 2014). Τα αποτελέσματα των ενεργειών αυτών μπορούν να 
ανακτηθούν σε πραγματικό χρόνο, προσφέροντας παράλληλα επιπλέον πληροφορίες 
στους διαφημιστές για την ακριβή διαδρομή που ακολούθησε ο χρήστης από τη πρώτη 
επαφή του με το προϊόν έως που να καταλήξει σε αγορά του (Google Inc.). 

 
 Εκ πρώτης όψεως αυτές οι δυνατότητες εμφανίζονται πολλά υποσχόμενες για τη 
διαφημιστική βιομηχανία. Παράλληλα, υποστηρίζονται και από τη προϋπάρχουσα 
βιβλιογραφία που αναφέρει ότι όσο πιο συγκεκριμένη και προσαρμοσμένη στο λήπτη 
είναι μία προωθητική ενέργεια, τόσο καλύτερα και αμεσότερα τα αποτελέσματα της  
(Hoffman & Novak, 1996; Komiak & Benbasas, 2006; Dias, Locher, Li, El-Deredy, & 
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Lisboa, 2008). Διαφημιστικές εταιρείες που προσφέρουν παρόμοιες υπηρεσίες 
επίσης υποστηρίζουν ότι πρόκειται για έναν πολύ αποδοτικό τρόπο διαφήμισης. 
Για παράδειγμα η Criteo (2010) αναφέρει ότι οι στοχευόμενες διαφημίσεις της 
αποδίδουν έξι φορές καλύτερα από τυπικά διαφημιστικά banner. Το αποτέλεσμα 
από όλα τα προηγούμενα είναι η στόχευση με βάση το προηγούμενο ιστορικό 
περιήγησης αλλά και συμπεριφοράς του χρήστη να προκαλέσει ενθουσιασμό σε 
πολλούς επαγγελματίες διαφημιστές (Hunter, 2010; Hunter et al., 2010). 
 
 Παρόλο τον ενθουσιασμό και την ευρεία αποδοχή στη πράξη της νέας 
αυτής τεχνολογίας, η έρευνα και η βιβλιογραφία σχετική με την απόδοση της είναι 
ιδιαίτερα φτωχή. Σε έρευνα τους οι Lambrecht & Tucker (2013) ασχολήθηκαν με την 
αξιολόγηση της απόδοσης των διαδικτυακών διαφημίσεων που στοχεύουν με βάση τη 
προηγούμενη συμπεριφορά του χρήστη. Όμως η έρευνα τους περιορίστηκε στον κλάδο 
των υπηρεσιών και πιο συγκεκριμένα στον τομέα του τουρισμού χωρίς να προεκταθούν 
στο τομέα του εμπορίου και σε αξιολόγηση της μεθόδου σε ηλεκτρονικά καταστήματα. 
Επιπροσθέτως, δεν εμβάθυναν ώστε να εξετάσουν την αποδοτικότητα των διαφημίσεων 
χρησιμοποιώντας εναλλακτικό κείμενο παρότρυνσης του χρήστη να προβεί σε 
συγκεκριμένη ενέργεια και εναλλακτικό κείμενο με κίνητρο έκπτωσης σε περίπτωση 
που προχωρήσει σε άμεση αγορά.  
 
 Στη προσπάθεια να καλυφθεί το παραπάνω κενό υλοποιήθηκε η μελέτη αυτή. Οι 
διαφημίσεις της έρευνας στόχευσαν σε κοινό που είχε επισκεφθεί στο κοντινό παρελθόν 
σελίδα ηλεκτρονικού καταστήματος χωρίς όμως να προχωρήσει τελικά σε αγορά. Με 
δεδομένη τη προγενέστερη επίσκεψη στο ηλεκτρονικό κατάστημα φανερώνεται ότι 
υπήρχε κάποιο ενδιαφέρον από πλευράς των χρηστών. Οπότε δημιουργώντας τέσσερις 
διαφορετικές διαφημιστικές στρατηγικές έγινε προσπάθεια μέσα από την ανάλυση των 
αποτελεσμάτων να αναγνωριστούν αυτοί οι παράγοντες του διαφημιστικού σχεδιασμού 
που βελτιώνουν την απόδοση των διαδικτυακών διαφημίσεων. 
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2 ΣΚΟΠΟΣ 

Αυτή η μελέτη υλοποιήθηκε για να συγκρίνει την αποτελεσματικότητα των 
διαδικτυακών διαφημίσεων σε δίκτυα προβολής της Google που στοχεύουν σε κοινό 
βάσει δημογραφικών χαρακτηριστικών έναντι αυτών που στοχεύουν βάσει κριτηρίων 
προηγούμενης διαδικτυακής συμπεριφοράς. Παράλληλα, μελετήθηκε η επίδραση 
εναλλακτικών τρόπων παρουσίασης του κειμένου της διαφήμισης, χρησιμοποιώντας 
πληροφοριακό κείμενο, κείμενο με κάλεσμα σε δράση αλλά και κείμενο που αναφέρει 
προσφορά για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Απώτερος σκοπός της εργασίας είναι να 
αναγνωρίσει ποιος τρόπος στόχευσης είναι αποτελεσματικότερος αλλά και τους 
παράγοντες σχεδιασμού που επιδρούν θετικά στην εκπλήρωση των στόχων των 
διαδικτυακών διαφημίσεων.  

 
Με τελικό στόχο να απαντηθούν τα ερωτήματα αν "Οι διαφημίσεις που στοχεύουν 

κοινό με βάση τη προηγούμενη του διαδικτυακή συμπεριφορά είναι πιο 
αποτελεσματικές από αυτές που στοχεύουν βάσει δημογραφικών κριτηρίων;" αλλά και 
"Το λεκτικό περιεχόμενο των διαφημίσεων επηρεάζει την αποτελεσματικότητα τους;" 
πρόκειται να τεθούν τρεις υποθέσεις που θα αποδειχτούν αναλύοντας τα αποτελέσματα 
της έρευνας. 

 
Τα συμπεράσματα θα βοηθήσουν τους διαφημιστές, τα στελέχη μάρκετινγκ αλλά 

και τις επιχειρήσεις να πάρουν τις σωστές αποφάσεις αλλά και να χρησιμοποιήσουν τα 
σωστά εργαλεία, με τρόπο άριστο, ώστε να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν 
αποτελεσματικά διαφημιστικά προγράμματα για να προσελκύσουν νέους πελάτες, να 
ενδυναμώσο υν τη σχέση της επιχείρησης με το υς ήδη υπάρχο ντες αλλά και να 
οδηγήσουν σε αύξηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας τους. 
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3 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ 

3.1 Διαδικτυακή διαφήμιση 

3.1.1 Ορισμός 
 
Ο Evans (2009) ορίζει κάθε διαφήμιση η οποία διανέμεται μέσω του διαδικτύου ως 

διαδικτυακή διαφήμιση. Σύμφωνα με τον Ζώτο (2008) κάθε πληρωμένη μορφή 
διαφήμισης και προώθησης ιδεών, αγαθών ή υπηρεσιών, κερδοσκοπικού ή μη 
οργανισμού που διεξάγεται στο διαδίκτυο αποτελεί μία διαδικτυακή διαφήμιση. Μία 
εναλλακτική προσέγγιση αναφέρει ότι "Online ή διαδικτυακή διαφήμιση είναι κάθε 
άμεση προωθητική ενέργεια, για κάποιο προϊόν ή υπηρεσία, που διενεργείται στο 
διαδίκτυο." (Αιβαλής, et al., 2002) 

 
Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τις διαδικτυακές διαφημίσεις για τους ίδιους λόγους 

που χρησιμοποιούν και τους υπόλοιπους τύπους διαφημίσεων (Goldfarb, 2013). Όπως 
χαρακτηριστικά επισημαίνει ο Bagwell (2007), σκοπός των διαφημίσεων είναι να 
πείσουν το καταναλωτικό κοινό μεταβάλλοντας ταυτόχρονα τις προτιμήσεις του. 
Επίσης, αναφέρει ότι μέσω των διαφημίσεων οι καταναλωτές μειώνουν το κόστος 
απόκτησης πληροφοριών και ταυτόχρονα αυξάνουν την αξία που λαμβάνουν από τη 
κατανάλωση ενός προϊόντος.  

 
Το διαδίκτυο προσφέρει άμεση αλλά και αμφίδρομη ροή πληροφοριών και 

αυξημένες, ίσως απεριόριστες από λειτουργικής άποψης, δυνατότητες παρακολούθησης 
των αντιδράσεων των αποδεκτών. Τα προηγούμενα καθιστούν τον παγκόσμιο ιστό μία 
ιδανική πλατφόρμα για την εφαρμογή άμεσου μάρκετινγκ, οπότε και τις διαδικτυακές 
διαφημίσεις που αποσκοπούν στην άμεση πώληση, μία μορφή άμεσου μάρκετινγκ (Hu, 
2004). 

 
Σύμφωνα με τους Fuxman et al. (2014), λόγω της υψηλής διαθεσιμότητας του 

διαδικτύου παγκοσμίως αλλά και των ολοένα και περισσότερων τρόπων πλοήγησης σε 
αυτό, ακόμα και από κινητές συσκευές, όλο και περισσότεροι καταναλωτές 
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χρησιμοποιούν τις δυνατότητες που τους παρέχονται ώστε να πληροφορηθούν για 
προϊόντα και υπηρεσίες που τους ενδιαφέρουν. Σύμφωνα με τον eMarketer (2014) 
αντίστοιχο είναι και το ενδιαφέρον των διαφημιστών, με τα ποσά που δαπανούνται για 
διαδικτυακή διαφήμιση τα τελευταία χρόνια να απολαμβάνουν διψήφια ποσοστά 
ανάπτυξης, σε αντίθεση με τη διαφήμιση σε παραδοσιακά μέσα που μένει σταθερή. Το 
Διάγραμμα 1 παρουσιάζει τις δαπάνες διαφήμισης στην Αμερικάνικη αγορά, κάνοντας 
και μία πρόβλεψη για το 2017 και 2018.  

 

 
Διάγραμμα 1 Δαπάνη διαδικτυακής διαφήμισης έναντι παραδοσιακής 

 

3.1.2 Χαρακτηριστικά Διαδικτυακής Διαφήμισης 
 
Στόχευση κοινού 
Ποιες όμως οι διαφορές σε σχέση με την διαφήμιση που όρισε η American 

Marketing Association (1948) πριν 69 περίπου χρόνια ως "κάθε πληρωμένη μορφή 
προβολής και προώθησης ιδεών, αγαθών ή υπηρεσιών, κερδοσκοπικού ή μη 
οργανισμού";. Σύμφωνα πάλι με τον Goldfarb (2013) οι στόχοι μεταξύ παραδοσιακής 
και διαδικτυακής διαφήμισης παραμένουν οι ίδιοι. Η διαφορά εντοπίζεται φυσικά στο 
μέσο τοποθέτησης, στα χαρακτηριστικά που φέρουν οι διαδικτυακές διαφημίσεις και 
κυρίως στο μειωμένο κόστος παραγωγής της πληροφορίας και της στόχευσης κοινού. 
Το προηγούμενο το αναφέρει και η Βλαχοπούλου (2003) δέκα έτη νωρίτερα αλλά στο 
ενδιάμεσο έρχονται να το επιβεβαιώσουν και άλλες έρευνες (Bergemann & Bonatti, 
2011), οι οποίες υποστήριξαν ότι η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ online και offline 
διαφημίσεων είναι η ικανότητα στόχευσης και  ότι όσο η χρήση του διαδικτύου 
διευρύνεται τόσο το κόστος της offline διαφήμισης θα αυξάνεται, σε αντίθεση με τα 
έσοδα τα οποία θα μειώνονται. 

   
 
 
 

Πηγή: (eMarketer, 2014) 
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Αμφίδρομη επικοινωνία - Αλληλεπιδράσεις 
Ένα ακόμα χαρακτηριστικό της διαδικτυακής διαφήμισης, το οποίο την 

διαφοροποιεί από τις παραδοσιακές μορφές διαφήμισης είναι ο αμφίπλευρος τρόπος 
επικοινωνίας που τη χαρακτηρίζει. Από τη μία πλευρά πλέον οι διαφημιζόμενοι 
μπορούν να έχουν σε πραγματικό χρόνο, ακριβείς μετρήσεις για τον αριθμό των 
χρηστών που έλαβαν στην οθόνη τους το διαφημιστικό μήνυμα αλλά και για τον τρόπο 
που αυτοί αντέδρασαν σε αυτό. Από την άλλη πλευρά οι θεατές έχουν την επιλογή 
πλέον να επιλέξουν τον αριθμό των διαφημίσεων που θα παρακολουθήσουν (Upgren, 
1995). Στην αμφίπλευρη επικοινωνία των διαδικτυακών διαφημίσεων αναφέρεται και ο 
Goldfarb (2013) ο οποίος στη μελέτη του υποστηρίζει «What is different about online 
advertising» ότι “Η διαδικτυακή επικοινωνία αποτελεί μία, εύκολη στη καταγραφή της,  
αμφίδρομη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αναγνωρισμένων υπολογιστών. Πιο 
συγκεκριμένα, ο υπολογιστής του τελικού χρήστη αιτείται συγκεκριμένες πληροφορίες 
από έναν δεύτερο υπολογιστή του διαδικτύου που τις έχει αποθηκευμένες με σκοπό να 
τις σερβίρει σε όσους τις αιτούνται. Έπειτα, ο δεύτερος υπολογιστής αποστέλλει τις 
πληροφορίες αυτές στον υπολογιστή του χρήστη. Κάθε τέτοια ανταλλαγή πληροφοριών 
καταγράφεται σε αρχεία ψηφιακής μορφής.” Παρομοίως ο Evans (2009) αναφέρει ότι η 
δομή του διαδικτύου επιτρέπει στους διαφημιστές να μαθαίνουν περισσότερα στοιχεία 
για τους χρήστες που γίνονται αποδέκτες των διαφημίσεων τους σε σχέση με τα 
υπόλοιπα μέσα όπως τηλεόραση, ραδιόφωνο και τύπο. 

 
Επιλεκτικότητα 
Οι χρήστες πλέον έχουν την επιλογή να παρακάμπτουν διαφημιστικά μηνύματα 

που δεν τους ενδιαφέρουν αλλά και να βρίσκουν άμεσα περισσότερες πληροφορίες σε 
μηνύματα που τους φαίνονται ελκυστικά (Βλαχοπούλου, 2003). 

 
Δυνατότητα προσωποποίησης διαφημιστικού μηνύματος 
Μέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων που προσφέρει το διαδίκτυο οι 

επιχειρήσεις μπορούν να αναγνωρίζουν τις ανάγκες, τις επιθυμίες και το προφίλ των 
χρηστών. Οπότε και μπορούν να αναπροσαρμόζουν ανάλογα και το διαφημιστικό 
μήνυμα με στόχο το να προσελκύσουν χρήστες διαφορετικών ενδιαφερόντων (Σιώμκος 
& Τσιάμης, 2004). 

 
Άμεση μέτρηση αποτελεσματικότητας 
"Γνωρίζω ότι τα μισά χρήματα που σπαταλάω για διαφήμιση είναι σπατάλη, απλά 

δεν γνωρίζω ποιο από τα δύο δευτέρα είναι αυτό" είχαν πει ο John Wanamaker (1838-
1922), πρωτοπόρος της επιστήμης του Μάρκετινγκ αλλά και ο William Lever (1851-
1925), ιδρυτής της Lever Brothers. Έτσι απλά ανέδειξαν έναν από τους 
σημαντικότερους προβληματισμούς των επιχειρηματιών, των ερευνητών αλλά και 
διαφημιστών της εποχής τους. Έναν αιώνα μετά, το 2000, η απάντηση στο ερώτημα 
τους δόθηκε από τον Michael Kubin, ιδρυτή και ιδιοκτήτη της Leading Web 
Advertisers, ο οποίος δήλωσε “Η διαδικτυακή διαφήμιση είναι μετρήσιμη, το διαδίκτυο 
αποτελεί το απόλυτο μέσο για εφαρμογή Άμεσου Μάρκετινγκ. Αν το 50% μίας 
διαφημιστικής καμπάνιας δεν αποδίδει, πλέον γνωρίζουμε ποιο 50% είναι.” (Hu, 2004). 
Με τη διαδικτυακή διαφήμιση τα πράγματα είναι ευκολότερα, με τρία απλά βήματα 
μπορεί ο διαφημιστής να μετρήσει την αποτελεσματικότητα της διαφήμισης του. 
1)Αρχικά ελέγχει αν ένας χρήστης έχει εκτεθεί στη διαφήμιση, 2)έπειτα παρατηρεί αν ο 
χρήστης ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του μηνύματος και προχώρησε στη μετατροπή 
που του ζητούσε, 3)βλέπει σε ποια εναλλακτική έκδοση της διαφήμισης ενέδωσε ο 
συγκεκριμένος χρήστης και έτσι βελτιώνει την διαφήμιση (Tucker, 2013).  
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3.2 Σύγχρονα Ερωτήματα Διαδικτυακής Διαφήμισης 

Σύμφωνα με τους Kotler & Keller (2009) οι σύγχρονες ανάγκες του μάρκετινγκ 
ζητάνε περισσότερα από την ανάπτυξη ενός καλού προϊόντος, την επιλογή μίας σωστής 
τιμολογιακής πολιτικής πώλησης και το απλά να γίνει διαθέσιμο αυτό στις αγορές. Οι 
επιχειρήσεις και οι διαφημιστές θα πρέπει να το επικοινωνήσουν σωστά σε ήδη αλλά 
και σε υποψήφιους πελάτες (εσωτερικούς / εξωτερικούς) αφού πρώτα έχουν 
αναγνωρίσει τις ανάγκες της αγοράς αλλά και τα κίνητρα που οδηγούν τους πελάτες σε 
μετατροπή. Επιπλέον, η κύρια αγωνία των διαφημιστών δεν είναι το αν θα 
επικοινωνήσουν τις πληροφορίες για το προϊόν ή όχι αλλά τα κύρια ερωτήματα τους 
είναι: με τι στόχο, από ποια κανάλια, σε ποιους, με τι τρόπο, πότε, πόσο συχνά και με τι 
προϋπολογισμό θα τις επικοινωνήσουν. Κύριο ερώτημα είναι επίσης ο τρόπος που θα 
μετρηθούν και έπειτα αξιολογηθούν τα αποτελέσματα. 

3.2.1 Στόχοι Διαδικτυακής Διαφήμισης 
 
Οι Chaffey & Smith (2008) ανέδειξαν ότι μία εταιρεία μέσω των διαδικτυακών 

διαφημίσεων στοχεύει να αναπτύξει τις πωλήσεις (άμεσα ή έμμεσα), να ενδυναμώσει 
τη μάρκα της αλλά και να επικοινωνήσει με τους πελάτες της.  

 
Πολύ νωρίτερα o Colley (1961) όρισε ως διαφημιστικούς στόχους τα 

συγκεκριμένα αποτελέσματα που πρέπει να επιτευχθούν μέσω της διαφήμισης σε 
συγκεκριμένο κοινό, σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ο προηγούμενος ορισμός 
συμπληρώθηκε με το ότι οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να απορρέουν από προγενέστερες 
αποφάσεις σχετικά με την αγορά που στοχεύετε, τον τρόπο τοποθέτησης και το γενικό 
πρόγραμμα μάρκετινγκ. Συγχρόνως, κατηγοριοποίησαν τους στόχους με κριτήρια το αν 
οι διαφημίσεις αποσκοπούν στο να ενημερώσουν, διαμορφώσουν στάση, υπενθυμίσουν 
ή να ενισχύσουν μία υπάρχουσα κατάσταση (Kotler & Keller, 2009). 

 

Ενημερωτικές διαφημίσεις: Σκοπός τους είναι η ανάπτυξη αναγνωρισιμότητας 
μίας φίρμας ή ενός νέου προϊόντος. Επίσης, κάποιες φορές χρησιμοποιούνται για να 
αναδείξουν τη προσθήκη νέων χαρακτηριστικών σε ήδη υπάρχοντα, γνωστά προϊόντα. 

Αναλυτικότερα 

 
Διαφημίσεις διαμόρφωσης στάσης – πειθούς: Στοχεύουν στη δημιουργία θετικής 

στάσης, προτίμησης αλλά και στη παρακίνηση για αγορά ενός προϊόντος από τον 
αποδέκτη. Πρόκειται για άμεση μέθοδο προώθησης πωλήσεων που προτρέπει τον 
καταναλωτή να προχωρήσει σε άμεση μετατροπή. Κάποιες φορές χρησιμοποιούνται 
ώστε να δημιουργήσουν αρνητική στάση απέναντι σε ανταγωνιστικά προϊόντα και 
εταιρείες. 

 
Διαφημίσεις Υπενθύμισης: Χρησιμοποιούνται κυρίως για τη τόνωση 

επαναλαμβανόμενων αγορών, για να υπενθυμίσουν στους αποδέκτες να αγοράσουν 
κάποιο προϊόν που γνωρίζουν και προτιμούν ούτως ή άλλως. 

    
Διαφημίσεις Ενίσχυσης: Μία έμμεση μορφή προώθησης πωλήσεων μέσω της 

οποίας οι εταιρείες επιβεβαιώνουν στους υπάρχοντες πελάτες τους ότι έκαναν τη σωστή 
επιλογή και απόκτησαν το προϊόν τους. 
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Ένας ακόμη τρόπος κατηγοριοποιήσεως των διαφημίσεων ξεκίνησε από την 
Αμερικάνικη βιβλιογραφία και διαχωρίζει τις διαφημίσεις σε δύο κατηγορίες ανάλογα 
με τον τρόπο και το μήνυμα που επικοινωνούν, τις διαφημίσεις ήπιας πώλησης (soft-
sell) και σκληρής πώλησης (hard-sell) (Beard, 2004). Σύμφωνα με τους Okazaki et al. 
(2010) οι διαφημιστές, οι επιστήμονες αλλά και οι καταναλωτές ως σκληρής πώλησης 
αντιλαμβάνονται τις διαφημίσεις που παρακινούν την πώληση των προϊόντων και 
μάλιστα άμεσα. Ενώ ως ήπιας πώλησης, προσεγγίσεις που είναι πιο λεπτεπίλεπτες και 
έμμεσες.  

 

Soft-sell: Διαφημίσεις που επιδιώκουν να συνεπάρουν τον αποδέκτη, να του 
δημιουργήσουν συναισθήματα. 

Αναλυτικότερα 

 
Hard-sell: Διαφημίσεις που συνήθως δείχνουν πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

κάποιο προϊόν, τη λειτουργία του. Δίνουν στους αποδέκτες λόγους για τους οποίους το 
χρειάζονται και επιδιώκουν στην επίκληση της λογικής του αποδέκτη. 

 
Ο Teixeira (2014) αναφέρει ότι για να επηρεαστούν οι καταναλωτές από μία 

διαφήμιση θα πρέπει πρώτα αυτή να κερδίσει τη προσοχή τους. Ως προσοχή ορίζεται η 
προσέλκυση των ψυχικών, των οπτικών αλλά και των γνωστικών πόρων των 
καταναλωτών προς ένα ορατό ή εννοιολογικό αντικείμενο. Εύκολα γίνεται κατανοητό 
ότι η προσέλκυση της προσοχής των καταναλωτών είναι η αρχή του "ταξιδιού" για τον 
ίδιο λόγο η ακαδημαϊκή κοινότητα υποστηρίζει στη πλειοψηφία της πως όσο 
μεγαλύτερη προσοχή επιτυγχάνεται τόσο μεγαλύτερο αντίκτυπο δημιουργεί. 
Ανεξάρτητα αν μία διαφήμιση στοχεύει στο να κάνει γνωστή μία φίρμα, να πουλήσει 
ένα προϊόν, να μειώσει τον ανταγωνισμό κ.α. τρία συστατικά της πάντα θεωρούνται 
βασικά: το περιεχόμενο της, η προσέλκυση της προσοχής και η παρακίνηση. Ένα απλό 
μοντέλο που παρουσιάζει πως η διαφήμιση λειτουργεί μπορεί εύκολα να φτιαχτεί 
χρησιμοποιώντας μόνο τα προαναφερθέντα συστατικά και παρουσιάζεται παρακάτω, 
στο Διάγραμμα 2. 

 
Διάγραμμα 2 Απλό μοντέλο διαφήμισης 

Οι διαφημιστές πρώτα παράγουν το περιεχόμενο της διαφήμισης, το οποίο θα 
πρέπει να προσελκύει τη προσοχή των καταναλωτών. Εφόσον η προσοχή έχει 
επιτευχθεί τότε η διαφήμιση θα πρέπει να δημιουργήσει συμπεριφορά, να πείσει. Οι δύο 
ερωτήσεις που τίθεται να απαντήσουν σε αυτό το σημείο οι διαφημιστές είναι το πώς 

Πηγή: Teixeira (2014) 
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θα προσελκύσουν προσοχή με τον οικονομικότερο δυνατό τρόπο και έπειτα πως θα τη 
μετατρέψουν σε συμπεριφορά (Teixeira, 2014). 

 
Σύμφωνα με το συμπέρασμα που καταλήγουμε από τα παραπάνω και μελετώντας 

παράλληλα σχετικές έρευνες (Genco, Metz, & Bruich, 2011) φαίνεται ότι οι τελικοί 
στόχοι που επιθυμούν οι διαφημιστές να επιτύχουν μέσα από τις διαφημίσεις είναι οι 
εξής: 

 
• Να προσελκύσουν τη προσοχή των αποδεκτών 
• Να μεταδώσουν το μήνυμα στους αποδέκτες 
• Να αποθηκευτεί το μήνυμα από τους αποδέκτες 
• Να παρακινηθούν οι αποδέκτες ώστε να προβούν σε συμπεριφορά. 

 

3.2.2 Περιεχόμενο Διαδικτυακής Διαφήμισης 
 
Οι Kotler & Keller (2009) υποστήριξαν ότι κατά την ανάπτυξη μιας διαδικτυακής 

διαφήμισης οι διαφημιστές θα πρέπει να στρατολογήσουν τη τέχνη αλλά και την 
επιστήμη του μάρκετινγκ ώστε να έχουν σαν αποτέλεσμα μία τοποθέτηση που 
εξυπηρετεί τους στόχους που αρχικώς τέθηκαν. Η διαδικασία που προτείνουν 
αποτελείται από τρία βήματα: 1) Παραγωγή - Αξιολόγηση μηνύματος, 2) Ανάπτυξη 
εικαστικής μακέτας που θα υποστηρίζει το μήνυμα, 3) Έλεγχος κοινωνικής ευθύνης 
που προκύπτει από το παραχθέν αποτέλεσμα. 

 

Διαφημιστικό μήνυμα: Οι διαφημιστές ψάχνουν για το μήνυμα εκείνο, το οποίο 
θα εκλάβουν οι αποδέκτες και θα συνδεθούν μαζί του λογικά και συναισθηματικά. 
Ταυτόχρονα, με βάση τον Langton (2006), θα πρέπει να διαφοροποιεί το προϊόν και τη 
φίρμα από τον ανταγωνισμό αλλά να είναι επίσης ευέλικτο και κοινώς αποδεκτό ώστε 
να μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιτυχώς σε διαφορετικά κανάλια διανομής παγκοσμίως, 
τμήματα στόχευσης αλλά και χρονικές περιόδους. Μία επιτυχημένη διαφήμιση εστιάζει 
συνήθως σε μία ή δύο βασικές προτάσεις πώλησης.  

Αναλυτικότερα 

 
Δημιουργικός Σχεδιασμός: Η επίδραση της διαφήμισης εκτός από το 

διαφημιστικό μήνυμα εξαρτάται κατά κόρον από τον τρόπο που μεταδίδεται αυτό στους 
αποδέκτες. Η εκτέλεση του δημιουργικού σχεδιασμού κρίνεται καθοριστικής σημασίας. 
Ερευνητές αναφέρουν ότι η εικόνα, ο τίτλος και η μορφή του μηνύματος έχουν 
σημασία με την σειρά που αναφέρθηκαν. Πιο συγκεκριμένα, ο τίτλος θα πρέπει να 
ενισχύει την εικόνα, ενώ η εικόνα θα πρέπει να κατευθύνει τον αποδέκτη να διαβάσει 
το κείμενο. Έπειτα, το κείμενο θα πρέπει να είναι ελκυστικό και να εμπλέκει τον 
αποδέκτη, ενώ το όνομα του προϊόντος ή της μάρκας να είναι διακριτό. Ακόμα και αν 
όλα τα προηγούμενα έχουν εφαρμοστεί μόλις το 50% του εκτεθειμένου κοινού θα 
παρατηρήσει τη διαφήμιση, μόλις το 30% θα συγκρατήσει τον τίτλο, ένα 25% θα 
συγκρατήσει και την ονομασία της φίρμας ή του προϊόντος και λιγότερο από το 10% θα 
προχωρήσει στο να διαβάσει το μήνυμα με προσοχή. 

 
Κοινωνική Ευθύνη: Πολλοί διαφημιστές πιστεύουν ότι για να επιτύχει μία 

διαφήμιση θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, μερικές φορές ιδιαίτερη και να ξεφεύγει από 
τα όρια των διαφημίσεων που συνήθως προβάλλονται στους αποδέκτες. Σε κάθε 
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περίπτωση η διαφήμιση θα πρέπει να ελεγχθεί στο ότι δεν ξεπερνά τα όρια των ηθικών 
αλλά και νομικών κανόνων (Sheehan, 2003). Αυτή τη στιγμή ένα σημαντικό σύνολο 
νόμων και κανονισμών διέπει τη διαφήμιση. Σε παγκόσμιο επίπεδο οι νομικές διατάξεις 
διαφέρουν όμως έχουν και πολλά κοινά στοιχεία όπως για παράδειγμα ότι 
απαγορεύεται κανείς να κάνει ψευδείς ισχυρισμούς, ψευδείς επιδείξεις, να προσπαθεί 
να εξαπατήσει ή να προσδίδει χαρακτηριστικά σε κάποιο προϊόν τα οποία δεν τα έχει 
αποδεδειγμένα κάτω από τυπικές συνθήκες χρήσης. Επίσης, ιδιαίτερη προσοχή 
χρειάζεται να δοθεί ώστε η διαφήμιση να μην προσβάλει κοινωνικές ομάδες, φυλετικές 
μειονότητες και άλλες πληθυσμιακές ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι η κοινωνική ευθύνη ενός διαφημιστικού μηνύματος και γενικεύοντας η 
εταιρική κοινωνική ευθύνη σύμφωνα με τους Becker-Olsen et al. (2006) και Pirsch et 
al. (2007) αντιμετωπίζεται πλέον ως μία στρατηγική ανταγωνισμού επιχειρησιακού 
επιπέδου και συναντιέται όλο και περισσότερο σε διαφημίσεις που στοχεύουν στην 
ανάπτυξη εταιρικής ταυτότητας.  

 
Όπως ήδη προαναφέρθηκε ένας στόχος που σχεδόν πάντα τίθεται είναι η 

προσέλκυση της προσοχής των αποδεκτών, η οποία αποτελεί βασικό συστατικό μίας 
επιτυχημένης διαφήμισης. Η αγορά της προσοχής των καταναλωτών έχει γίνει τόσο 
ανταγωνιστική που πλέον η προσοχή αυτή μπορεί να θεωρηθεί ως και νέο νόμισμα. Το 
συνεχώς αυξανόμενο κόστος της οδηγεί τους επαγγελματίες διαφημιστές είτε να 
ξοδεύουν πολλά χρήματα του διαφημιστικού προϋπολογισμού ώστε να τη 
προσελκύσουν είτε να καταλήγουν με μειωμένη απήχηση των καμπανιών τους λόγω 
της έλλειψης της. Είναι πολύ σημαντικό οι διαφημιστές να προσπαθούν να 
προσελκύουν τη προσοχή των καταναλωτών με το μικρότερο δυνατό κόστος και να την 
επενδύουν με τη μεγαλύτερη δυνατή αποδοτικότητα. Με λίγα λόγια στη σημερινή 
εποχή οι διαφημιστές καλούνται, εκτός των άλλων, να γίνουν καλύτεροι διαχειριστές 
της προσοχής που προσελκύουν οι διαφημίσεις τους ώστε να μπορέσουν να 
επωφεληθούν με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα από αυτή (Teixeira, 2014). 

 
Πολύ λόγος γίνεται στην μελέτη «Right Messages to the right site» (Okazaki, 

2003) αναφορικά με το περιεχόμενο των διαδικτυακών διαφημίσεων αλλά και των 
ηλεκτρονικών καταστημάτων και ειδικότερα για το τι στρατηγική θα πρέπει να 
ακολουθείτε στις περιπτώσεις των πολυεθνικών εταιρειών που επιχειρούν παγκοσμίως. 
Δημιουργείται ένα μεγάλο ερώτημα: Θα πρέπει να μεταβάλουν τη διαφήμιση τους από 
χώρα σε χώρα ή να ακολουθήσουν ένα ενιαίο μίγμα μάρκετινγκ (4Ps) στις εθνικές 
αγορές (Szymanski, Bharadwaj, & Varadarajan, 1993). Από  τη μία μεριά ως ενιαίο 
μείγμα νοείται η χρήση ομοιόμορφων μηνυμάτων χωρίς την τροποποίηση των τίτλων, 
των κειμένων αλλά και των εικόνων, παρά μόνο μετάφραση τους (Onkvisit & Shaw, 
1987). Μία τέτοια προσέγγιση βασίζεται στην άποψη ότι οι καταναλωτές οπουδήποτε 
στον κόσμο μοιράζονται τις ίδιες επιθυμίες και ανάγκες (Elinder, 1961; Levitt, 1983). 
Από την άλλη πλευρά, υπάρχει η προσέγγιση που θέλει να διαφοροποιούνται οι 
διαφημίσεις και να προσαρμόζονται σε κάθε τόπο σύμφωνα με τον πολιτισμό, τη 
διαθεσιμότητα των μέσων ενημέρωσης, τα στάδια του κύκλου ζωής του προϊόντος στη 
συγκεκριμένη κοινωνία αλλά και τη δομή της βιομηχανίας (Wind, 1986; Synodinos, 
Keown, & Jacobs, 1989). Εκτός των δύο προηγουμένων απόψεων υπάρχει και μία τρίτη 
που υποστηρίζει ότι η καταλληλότητα της τυποποίησης εξαρτάται από την οικονομική 
ομοιότητα, τη θέση της αγοράς, τη φύση του προϊόντος, το περιβάλλον αλλά και την 
ίδια την επιχείρηση (Jain, 1989).  Εμπειρικά στοιχεία τη δεκαετία του 1970 έδειξαν 
υψηλό βαθμό τοπικής προσαρμογής των διαφημίσεων εξαιτίας της αύξησης των 
Εθνικιστικών δυνάμεων ενώ η τάση αυτή αντιστράφηκε προς ενιαία τυποποίηση των 
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διαφημίσεων τη δεκαετία του 1980 παράλληλα με την αύξηση των πολυεθνικών 
διαφημιστικών γραφείων ανά τον κόσμο (Yin, 1999). Τη δεκαετία του 1990 η τοπική 
προσαρμογή των διαφημίσεων επικράτησε μεταξύ των πολυεθνικών επιχειρήσεων.  

3.2.3 Κανάλια Διανομής Διαδικτυακής Διαφήμισης   
 
Οι διαδικτυακές διαφημίσεις μπορούν εύκολα να διαχωριστούν σε τρεις γενικές 

κατηγορίες, αναλόγως του καναλιού που διανέμονται (Goldfarb, 2013).  
 
Διαφημίσεις σε Δίκτυα Αναζήτησης 
Πρώτη κατηγορία είναι αυτή των διαφημίσεων δικτύων αναζήτησης (search 

advertising). Πρόκειται για διαφημιστικά μηνύματα που εμφανίζονται κοντά στα 
οργανικά αποτελέσματα που επέστρεψε η αναζήτηση μίας λέξης ή φράσης, που 
εκτέλεσε κάποιος τελικός χρήστης, σε μία ηλεκτρονική μηχανή αναζήτησης όπως η 
Google, η Bing ή και κάποια άλλη. Κάθε αναζήτηση φανερώνει μία ανάγκη του χρήστη 
που μέσα από αυτή ψάχνει τρόπο να καλύψει. Οπότε μέσα από αυτή τη κατηγορία 
διαφημίσεων δίνεται ένα βήμα στους διαφημιζόμενους αλλά και στους διαφημιστές να 
προβάλουν το προϊόν ή την υπηρεσία τους ακριβώς την στιγμή που κάποιος ψάχνει για 
αυτό. Στις πλατφόρμες αναζήτησης της Alphabet (Google) και της Microsoft (Bing) 
κάθε φορά που κάποιος χρήστης εκτελεί μία αναζήτηση, την ίδια ακριβώς στιγμή στο 
παρασκήνιο, εκτελείται μία δημοπρασία στην οποία αποφασίζεται ποιες διαφημίσεις θα 
εμφανιστούν μαζί με τα οργανικά αποτελέσματα που θα επιστρέψει το ερώτημα. Κάθε 
ερώτημα διατιμάται με ξεχωριστό τρόπο μέσα από ειδικό αλγόριθμο που έχει αναπτύξει 
η έκαστη πλατφόρμα ενώ οι διαφημιζόμενοι χρεώνονται κάθε φορά που κάποιος 
χρήστης κάνει κλικ στη διαφήμιση τους. Η προηγούμενη μέθοδος χρέωσης είναι 
γνωστή ως "Κόστος ανά Κλικ" ή CPC. Στη βιβλιογραφία συναντάμε τη τελευταία 
δεκαετία έρευνες που γίνανε πάνω στις διαφορετικές στρατηγικές που μπορεί να 
ακολουθήσει ένας διαφημιστής ώστε να έχει όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα 
(Ghose & Yang, 2009; Yang & Ghose, 2010; Yao & Mela, 2011). 

 
Διαφημίσεις σε ιστοσελίδες γενικού και ειδικού περιεχομένου 
Η δεύτερη κατηγορία διαδικτυακών διαφημίσεων με κριτήριο το κανάλι που 

εμφανίζονται είναι οι διαφημίσεις σε ιστοσελίδες γενικού αλλά και ειδικού 
περιεχομένου τύπου portal όπως το Craiglist (Goldfarb, 2013). Πρόκειται για 
διαφημιστικούς χώρους που φιλοξενούνται σε διάφορους θεματικούς τομείς των 
προαναφερθέντων ιστοσελίδων και οι διαφημιστές μπορούν επί πληρωμή να 
τοποθετήσουν τις διαφημίσεις τους σε όποιον τομέα και για όσο χρονικό διάστημα ή 
αριθμό προβολών θεωρούν ότι ταιριάζει στους στόχους τους και έχουν τη δυνατότητα 
όπως επίσης και τη θέληση να πληρώσουν.  

 
Διαφημίσεις σε Δίκτυα Εμφάνισης/Προβολής 
Τρίτη κατηγορία αποτελούν οι διαδικτυακές διαφημίσεις που τοποθετούνται σε 

δίκτυα εμφάνισης. Οι προηγούμενες αποτελούν βασική πηγή εσόδων για ηλεκτρονικά 
μέσα που δεν είναι πλατφόρμες αναζήτησης. Περιλαμβάνουν απλές banner διαφημίσεις 
σε διαφορετικά μεγέθη, διαφημίσεις απλού κειμένου, διαφημίσεις που συνδυάζουν 
εικόνα με κείμενο, βίντεο διαφημίσεις και τις τυπικές διαφημίσεις που βλέπουμε σε 
σελίδες κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook. Αυτό το κανάλι διανομής χρεώνει 
τους διαφημιζόμενους με ποικίλους τρόπους αναλόγως του πάροχου δικτύου εμφάνισης 
και τη συμφωνία με τον διαφημιζόμενο. Κάποιοι πάροχοι χρεώνουν εκτελώντας 
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δημοπρασίες κάθε φορά που φορτώνεται η σελίδα περιεχομένου με παρόμοιο τρόπο 
που εντοπίστηκε και στα δίκτυα αναζήτησης, κάποιοι άλλοι χρεώνουν ένα σταθερό και 
προγενέστερα συμφωνημένο ποσό. Άλλος τρόπος χρέωσης είναι αυτός του κόστους 
ανά κλικ στη διαφήμιση όμως ο συνηθέστερος τρόπος χρέωσης που συναντιέται πλέον 
σε αυτό το κανάλι είναι αυτός του κόστους ανά χίλιες εμφανίσεις ή CPM. Υπάρχουν 
περιπτώσεις που λειτουργούν συνδυασμοί των προαναφερθέντων τρόπων χρέωσης της 
υπηρεσίας (Zhu & Wilbur, 2011). 

3.2.4 Στόχευση Κοινού σε Δίκτυα Εμφάνισης/Προβολής 
 
Οι διαδικτυακές διαφημίσεις σε δίκτυα εμφάνισης, αναφέρει ο Goldfarb (2013),  

προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών αναφορικά με τους τρόπους στόχευσης κοινού. 
Με κριτήριο τον τρόπο στόχευσης οι κύριες κατηγορίες έχουν ως εξής: 

 
Δημογραφικά Χαρακτηριστικά: Στη δεκαετία του 1990 οι ηλεκτρονικές 

διαφημίσεις σε δίκτυα εμφάνισης στόχευαν αλλά και τιμολογούνταν κυρίως με βάση τα 
δημογραφικά στοιχεία του αποδέκτη, δηλαδή με τρόπο ανάλογο των τηλεοπτικών 
διαφημίσεων. Πιο συγκεκριμένα, οι διαφημιστές τοποθετούσαν τις διαφημίσεις σε 
ιστοσελίδες που το κοινό τους κάλυπτε τα δημογραφικά στοιχεία που έθεταν με 
γνώμονα την επιτυχία μίας συγκεκριμένης διαφήμισης. Αργότερα στα χρόνια και αφού 
είχε εμφανιστεί η λογική της εγγραφής των χρηστών, με την απαραίτητη καταχώρηση 
των προσωπικών τους στοιχείων, σε μεγάλες ιστοσελίδες όπως της Google και της 
Microsoft, δόθηκε η δυνατότητα στους διαφημιστές να στοχεύσουν με πιο 
συγκεκριμένα δημογραφικά χαρακτηριστικά και με μεγαλύτερη ακρίβεια το κοινό στο 
οποίο επιθυμούσαν να προβάλουν τις διαφημίσεις τους.  

 
Συνάφεια περιεχομένου:  Μία άλλη μέθοδος στόχευσης είναι το ταίριασμα του 

περιεχομένου της διαφήμισης και η προβολή της σε ιστοσελίδα με παρόμοιο 
περιεχόμενο. Παραλλαγή αυτής της μεθόδου είναι το ταίριασμα του περιεχομένου της 
διαφήμισης με κάποιο ερώτημα σε μηχανή αναζήτησης και ενεργοποίηση της προβολής 
μίας σχετικής διαφήμισης. 

 
 
Στόχευση με βάση προηγούμενη συμπεριφορά του χρήστη:  Πρόκειται για 

μέθοδο στόχευσης που βασίζεται στο ιστορικό πλοήγησης του κάθε χρήστη. 
Ουσιαστικά χρησιμοποιείται το ιστορικό πλοήγησης του χρήστη ώστε να αξιολογηθεί 
το αν ο συγκεκριμένος χρήστης είναι κατάλληλος για να παρακολουθήσει μία 
συγκεκριμένη διαφήμιση. Μία μορφή παρόμοιας στόχευσης ονομάζεται 
«Επαναληπτική Στόχευση», στην οποία αξιοποιούνται στοιχεία προηγούμενων 
αναζητήσεων αλλά και σελίδων που επισκέφθηκε ο χρήστης ώστε να του προβληθούν 
παρόμοιου περιεχομένου διαφημίσεις. 

3.2.5 Επαναληπτική Προβολή Διαδικτυακών Διαφημίσεων 
 
Σε δημοσίευση επιστημονικού περιοδικού (Scott, Batra, & Nordhielm, 2001) 

αναφέρονται μερικά κρίσιμα ερωτήματα των διαφημιστών. Ποιος είναι ο άριστος 
αριθμός προβολών μίας διαφήμισης, πόσο συχνά πρέπει να εμφανίζεται στους 
αποδέκτες και για πόσο χρόνο; Η σημαντικότητα των ερωτημάτων αυτών φανερώνεται 
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εύκολα από τη τεράστια ενασχόληση της ακαδημαϊκής κοινότητας, τις τελευταίες 
δεκαετίες, σχετικά με την απήχηση της επαναληπτικής διαφήμισης στην αποδοτικότητα  
(Schmidt & Eisend, 2015). Προγενέστερες επιστημονικές έρευνες (Pechmann & 
Stewart, 1988) έδειξαν ότι στα προηγούμενα ερωτήματα δεν υπάρχει μία σταθερή 
απάντηση και ότι εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Κάτι που παρατηρήθηκε όμως 
είναι ότι σε περιπτώσεις υπέρ-προβολής μίας διαφήμισης οι αποδέκτες από ένα σημείο 
και έπειτα αρχίζουν να μην αντιδρούν θετικά σε αυτήν. Από τη μία μεριά κάποιες 
έρευνες όρισαν ότι το φαινόμενο αυτό εμφανίζεται μετά από τρεις έως και δέκα 
επαναληπτικές προβολές μίας διαφήμισης σε έναν αποδέκτη, ανάλογα του 
περιεχομένου της διαφήμισης και του βαθμού που τον ενδιαφέρει ή όχι (Batra & Ray, 
1986; Belch, Holgerson, Belch, & Koppman, 1982). Από την άλλη μεριά ό μως τα 
αποτελέσματα άλλων ερευνών αναδεικνύουν ως άριστους διαφορετικούς αριθμούς 
επαναλήψεων των διαφημίσεων (Kohli, Harich, & Leuthesser, 2005; Nordhielm, 2002). 
O Tellis (1997) για να αναδείξει το πόσο δύσκολο είναι να απαντήσει κάποιος στην 
ερώτηση "Ποιος είναι ο άριστος αριθμός προβολών μίας διαφήμισης" ονόμασε τη 
προσπάθεια των ερευνητών ως "Η Ιερά Αναζήτηση της Αποτελεσματικής Συχνότητας". 
Ο ίδιος τμηματοποίησε και ταξινόμησε την έως τότε βιβλιογραφία σε δύο σχολές, τους 
Μινιμαλιστές και τους Επαναλήπτες. Οι μινιμαλιστές θεωρούσαν ότι η αποτελεσματική 
συχνότητα είναι από μία έως τρεις προβολές ενώ οι Επαναλήπτες υποστήριζαν ότι όσο 
περισσότερες επαναληπτικές προβολές λαμβάνουν χώρα τόσο καλύτερα αποτελέσματα 
θα έχει η διαφήμιση. Παρόλα αυτά, και στα δύο "στρατόπεδα" φαίνεται ότι  η τυπική 
σχέση μεταξύ της έκθεσης στη διαφήμιση και της συναισθηματικής απόκρισης 
εμφανίζει ένα ανεστραμμένο μοτίβο σχήματος U, όπου αρχικά οι εκθέσεις δημιουργούν 
αυξανόμενη εξοικείωση και θετική επίδραση όμως από ένα σημείο και μετά οδηγούν 
τελικά σε φθορά και μείωση της θετικής επίδρασης.  

 
Αξίζει να αναφερθεί ότι οι διαφημιστές για να περιορίσουν το φαινόμενο του 

κορεσμού και της αντιστροφής του αποτελέσματος που προαναφέρθηκε, δηλαδή της 
πτώσης του ενδιαφέροντος και της αρχής αρνητικής αντίδρασης, συχνά παράγουν 
διαφορετικές εκδοχές διαφημίσεων που όμως μοιράζονται κοινά βασικά στοιχεία και 
κατευθύνονται προς μία κοινή κατεύθυνση (Scott, Batra, & Nordhielm, 2001). Τα 
στοιχεία που κρατάνε συνήθως κοινά είναι το όνομα της φίρμας, το λογότυπο, το 
σλόγκαν ή ακόμα και το παρασκήνιο του σχεδίου ενώ μεταβάλλουν την επικεφαλίδα, 
το κείμενο και την πλοκή. Με αυτό τον τρόπο η θετική απόκριση παραμένει για 
περισσότερο καιρό στους αποδέκτες ενώ παράλληλα, εξαιτίας των διαφορετικών 
διαφημίσεων με κοινή γραμμή και στοιχεία παρατηρείται ανάπτυξη της εταιρικής 
ταυτότητας.  

 
Σύμφωνα με τους Kotler & Keller (2009) οι διαφημιστές επιδιώκουν να επιτύχουν 

συγκεκριμένους στόχους μέσω των διαφημίσεων. Η επίτευξη των στόχων αυτών 
εξαρτάται άμεσα από τον αριθμό και τον τρόπο των προβολών μίας διαφήμισης. Για 
παράδειγμα, αναφέρουν πως υποθετικά ένας διαφημιστής έθεσε ως στόχο της 
διαφήμισης να επιτευχθεί ένα συγκεκριμένο επίπεδο δοκιμαστικών αγορών από κάποιο 
προϊόν. Το επίπεδο αυτό εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από το πόσο γνωστό είναι το προϊόν 
στους καταναλωτές.  Υποθέτοντας ότι ο ρυθμός αύξησης των δοκιμαστικών αγορών 
φθίνει όπως στο Διάγραμμα 3(a) όσο το προϊόν γίνεται πιο γνωστό στους καταναλωτές. 
Αν ο διαφημιστής θέλει να πετύχει έναν αριθμό δοκιμαστικών αγορών Τ*, τότε αρχικά 
θα πρέπει να καταφέρει να κάνει το προϊόν γνωστό σε επίπεδο A*. Το επόμενο βήμα 
είναι να υπολογίσει το επίπεδο προβολής E* που πρέπει να φτάσει ώστε  να επιτύχει το 
επίπεδο A*. Το επίπεδο της προβολής εξαρτάται από τρεις παράγοντες: 
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Αριθμός Αποδεκτών (R): Ο συνολικός αριθμός διαφορετικών ανθρώπων που 

παρακολουθούν ένα μέσο μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο.  
 
Συχνότητα (F): Ο αριθμός των επαναληπτικών προβολών της διαφήμισης που 

βλέπει ο μέσος ακροατής τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 
 
Απήχηση (I): Ο ποιοτικός συντελεστής της προβολής ενός συγκεκριμένου 

προϊόντος σε ένα συγκεκριμένο μέσο. 
 
Το Διάγραμμα 3(b) παρουσιάζει τη σχέση μεταξύ επίπεδου Α* και του αριθμού 

αποδεκτών. Το επίπεδο Α* αυξάνεται όσο αυξάνεται το επίπεδο της προβολής, οπότε 
και οι τρεις επιμέρους παράγοντες που, όπως προαναφέρθηκε, το απαρτίζουν. 

 
 

 
Διάγραμμα 3 Σχέση μεταξύ προβολής και απήχησης 

 
Σε γενικές γραμμές προτείνεται η προβολή σε μεγάλο αριθμό αποδεκτών όταν 

πρόκειται για διαφήμιση νέου προϊόντος που δεν το γνωρίζουν οι αποδέκτες, για 
διαφήμιση που ενημερώνει ότι μία συγκεκριμένη φίρμα επέκτεινε τις δραστηριότητες 
της σε τομέα που δεν ήταν συσχετισμένος έως τότε με αυτήν ή όταν το στοχευόμενο 
ακροατήριο του προϊόντος δεν είναι επαρκώς προσδιορισμένο. Αναφορικά με τη 
συχνότητα προβολής, προτείνεται όταν η κατηγορία του προϊόντος χαρακτηρίζεται από 
μεγάλο ανταγωνισμό, το μήνυμα της διαφήμισης είναι περίπλοκο, παρατηρείται μεγάλη 
αντίσταση των καταναλωτών απέναντι του ή πρόκειται για προϊόν πολύ συχνής χρήσης 
(Schultz & Barnes, 1994). 

 
Ο βασικός λόγος που χρειάζεται η επαναληπτική προβολή των διαφημίσεων είναι 

ότι οι άνθρωποι ξεχνάνε. Όσο περισσότερο φαίνεται να μην απομνημονεύεται η φίρμα, 
το προϊόν ή η διαφήμιση τόσο μεγαλύτερος αριθμός επαναλήψεων χρειάζεται. Παρόλα 
αυτά οι διαφημιστές θα πρέπει να υλοποιούν επαναλήψεις φροντίζοντας να ανανεώνουν 
την εκδοχή της διαφήμισης ώστε να μην κουράζουν τους αποδέκτες (Malaviya, 2007).  

3.2.6 Προϋπολογισμός Διαδικτυακής Διαφήμισης 
 
Τα χρήματα που δαπανούνται από μία επιχείρηση για διαφήμιση θα πρέπει να 

αντιμετωπίζονται από τη διοίκηση ως μία μακροχρόνια επένδυση και ας μην 
αντιμετωπίζονται καθ’ αυτό τον τρόπο από λογιστικής σκοπιάς. Το προηγούμενο 

Πηγή: (Kotler & Keller, 2009) 
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εύκολα στηρίζεται διότι μέσα από τη διαφήμιση οι επιχειρήσεις χτίζουν την 
κεφαλαιακή τους επάρκεια καθώς επίσης, το πελατολόγιο τους και σχέσεις 
εμπιστοσύνης με αυτό (Kotler & Keller, 2009). 

 
Σύμφωνα με τους Chandy et al. (2001), οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις 

αποφάσεις προϋπολογισμού για μία διαφήμιση είναι οι εξής πέντε: 
 

Στάδιο προϊόντος στον κύκλο ζωής του: Τα νέα προϊόντα συνήθως 
απαιτούν μεγάλη διαφημιστική δαπάνη, ανεξάρτητη των πωλήσεων, ώστε να 
γίνουν γνωστά και να τύχουν της δοκιμής των καταναλωτών. Αντίθετα, οι 
πωλήσεις γνωστών στους καταναλωτές προϊόντων χρειάζονται χαμηλότερες 
διαφημιστικές δαπάνες που συχνά συνδέονται με ένα σταθερό ποσοστό επί των 
πωλήσεων.    

 
Μερίδιο αγοράς: Φίρμες με μεγάλα μερίδια αγοράς συνήθως χρειάζονται 

μικρότερη διαφημιστική προβολή ως ποσοστό δαπάνης επί των πωλήσεων για 
να διατηρήσουν τον κύκλο τους. Σε αντίθεση φίρμες που επιθυμούν να 
αυξήσουν το μερίδιο αγοράς τους, αυξάνοντας παράλληλα το μέγεθος της 
αγοράς, χρειάζονται να διαθέσουν μεγαλύτερο ποσοστό στη διαφήμιση. 

 
Ανταγωνισμός: Όσο πιο μεγάλος είναι ο αριθμός των ανταγωνιστικών 

προϊόντων τόσο μεγαλύτερη δαπάνη χρειάζεται για να ξεχωρίσει ένα προϊόν. 
 
Συχνότητα: Ο αριθμός των επαναλήψεων που χρειάζεται μία διαφήμιση 

για να μεταφέρει το μήνυμα της στους καταναλωτές παίζει σημαντικό ρόλο 
στον προϋπολογισμό.  

 
Υποκατάστατα: Προϊόντα μη διαφοροποιημένων κατηγοριών ή 

παρόμοιων προϊόντων απαιτούν μεγάλη διαφημιστική δαπάνη για να 
δημιουργήσουν μοναδική εικόνα και να τοποθετηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να 
τύχουν της επιλογής των καταναλωτών. 
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3.3 Αποτελεσματικότητα Διαδικτυακής Διαφήμισης 

Η ραγδαία εξάπλωση του διαδικτύου, η ανάπτυξη των κοινωνικών μέσω 
δικτύωσης και ιδιαίτερα η εφαρμογή σύγχρονων τρόπων καταγραφής της 
καταναλωτικής συμπεριφοράς των καταναλωτών, έχουν επιφέρει μεγάλες αλλαγές στην 
αγορά των διαφημιστικών υπηρεσιών. Πλατφόρμες όπως της Google και της Facebook 
έχουν πρόσβαση σε τεράστιο όγκο προσωπικών πληροφοριών των χρηστών τους 
(Kantola, 2014). Το προηγούμενο, με παράλληλη εφαρμογή της σημερινής τεχνολογίας 
επιτρέπει στους σημερινούς διαφημιστές να αναπτύξουν πακέτα διαφημίσεων που είναι 
πιο στοχευόμενα και προσωποποιημένα από ποτέ με αποτέλεσμα να είναι και 
αποτελεσματικότερα (Lambrecht & Tucker, 2013). 

 
Οι περισσότεροι επαγγελματίες διαφημιστές μεταφράζουν την 

αποτελεσματικότητα της διαφήμισης ως τον βαθμό, στον οποίο εκπληρώθηκαν οι 
στόχοι που έθεσε ο πελάτης τους αλλά και το κατά πόσο επικοινώνησε το μήνυμα που 
μετέφερε επιτυχώς στους αποδέκτες. Αναφορικά με την ικανότητα επικοινωνίας της 
διαφήμισης τονίζεται ότι θα πρέπει να δοκιμαστεί πολύ καλά πριν αυτή δημοσιευτεί 
(Kotler & Keller, 2009). Εκτός από τους επαγγελματίες διαφημιστές, υπάρχουν 
τουλάχιστον άλλες τρεις ομάδες άμεσα ενδιαφερόμενων που η κάθε μια έχει 
διαφορετικές ανάγκες ως προς τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας, οπότε και την 
βλέπει από άλλη οπτική γωνία . Αυτές είναι οι εξής: Ακαδημαϊκή κοινότητα, εταιρείες 
διενέργειας ερευνών για τη διαφήμιση και τα στελέχη μάρκετινγκ των επιχειρήσεων 
(Cook & Kover, 1997).  

 
Στελέχη μάρκετινγκ: Θέλουν να γνωρίζουν την απόδοση κάθε χρηματικής 

μονάδας που δαπανάται σε διαφήμιση. Θεωρούν αποτελεσματική μία διαφήμιση όταν 
αυτή αυξήσει τις πωλήσεις ή τα κέρδη της επιχείρησης σε συνάρτηση με το ποσό που 
δαπανήθηκε για αυτή (Ζώτος, 2008).  

 
 
Εταιρείες διενέργειας ερευνών για τη διαφήμιση: Θεωρούν αποτελεσματική μία 

διαφήμιση όταν το κείμενο, οι εικόνες, ο τρόπος παρουσίασης μετατρέπεται σε 
πώληση. Οπότε εστιάζουν στους παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα 
των προηγούμενων μεταβλητών.  

 
Ακαδημαϊκή κοινότητα:  Τα τελευταία χρόνια οι ακαδημαϊκοί μοιράζονται 

σχεδόν τους ίδιους στόχους με τους επαγγελματίες, στην έρευνα της διαφήμισης. 
 
O Calfee (1998) αναφέρει ακόμα μία ομάδα ενδιαφέροντος, τους αποδέκτες των 

διαφημίσεων δηλαδή τους καταναλωτές. Γράφει ότι η διαφήμιση είναι πολύ χρήσιμη 
για τους καταναλωτές, ταυτόχρονα αποτελεί από τη μια ένα εργαλείο επικοινωνίας και 
μετάδοσης πληροφοριών ενώ από την άλλη μεριά ένα εργαλείο για διαμόρφωση των 
αγορών. Είναι μία από τις δυνάμεις που επιβάλλουν τους πωλητές να ανταποκριθούν 
στις ανάγκες - επιθυμίες των καταναλωτών. Οι καταναλωτές ωφελούνται από τις 
διαφημίσεις γιατί μέσω αυτών μειώνονται οι τιμές των προϊόντων λόγω του  
ανταγωνισμού αλλά και λαμβάνουν χρήσιμες πληροφορίες. 

 
Ο Ζώτος (2008) υποστηρίζει ότι για να είναι αποτελεσματικές οι διαφημίσεις θα 

πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι. Γράφει ότι “η διαμόρφωση στόχων που 
αναφέρονται αποκλειστικά στην αύξηση των πωλήσεων και στα κέρδη της επιχείρησης 
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αποτελούν τον πυρήνα του μακροχρόνιου σχεδιασμού, αλλά κρίνονται ως γενικοί και 
ανεπαρκείς. Μπορεί να θεωρηθούν ως το επιδιωκόμενο τελικό αποτέλεσμα, το οποίο 
επιτυγχάνεται μέσα από μια περισσότερο συγκεκριμένη και εξειδικευμένη διατύπωση 
στόχων, την οποία καλείται να καλύψει η διαφήμιση – στο πλαίσιο του σχεδιασμού – 
να υλοποιήσει. Αντίθετα, τονίζεται ότι η ύπαρξη στόχων καθορισμένων με σαφήνεια 
έχει ευεργετικές επιπτώσεις στην ολοκλήρωση του διαφημιστικού προγράμματος.” 
Σύμφωνα με αυτή τη προσέγγιση η ύπαρξη επιμέρους στόχων: 

 
• Βοηθάει τη συνεργασία των ενδιαφερόμενων μερών, οπότε αναπτύσσεται 

καλύτερος συντονισμός μεταξύ τους. 
• Διαμορφώνει τα κριτήρια με τα οποία αργότερα θα αξιολογηθούν τα 

αποτελέσματα. 
• Επιτρέπει την λήψη αποφάσεων μεταξύ εναλλακτικών λύσεων (Batra, Myers, 

& Aaker, 1996). 
 
Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας ως αποτελεσματικότητα μίας διαφήμισης δεν 

θα μπορούσε να είναι κάτι διαφορετικό από το να μετατραπεί μία προβολή διαφήμισης 
σε εκπλήρωση κάποιου από τους στόχους του ηλεκτρονικού καταστήματος. Τα 
επιμέρους στάδια της διαδικασίας εμφανίζονται στο Διάγραμμα 4 (Kotler & Keller, 
2009). 

 

 
Διάγραμμα 4 Η διαδρομή της αποτελεσματικότητας μίας διαφήμισης 

3.3.1 Προσέλκυση Νέων Πελατών και Διατήρηση Υπαρχόντων 
 
Τα ηλεκτρονικά μέσα έχουν προαχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα κανάλια 

προβολής διαφημίσεων της σημερινής, παγκοσμιοποιημένης, αγοράς. Μέσα από την 
διαδικτυακή διαφήμιση στοχεύουν στη προσέλκυση νέων πελατών αλλά και τη 
διατήρηση των υπαρχόντων ώστε να μεγιστοποιήσουν τη μακροχρόνια αξία τους. Η 
συνολική αξία που επιφέρει ένας πελάτης σε μία επιχείρηση είναι το άθροισμα των 
κερδών που απορρέουν σε αυτή, μέσω της προσέλκυσης νέων και της διατήρησης ήδη 
υπαρχόντων πελατών. Οι δύο έννοιες που προαναφέρθηκαν, όπως απορρέει από τη 
σχετική βιβλιογραφία, αποτελούν το α και το ω των στόχων του μάρκετινγκ (Kantola, 
2014). 

Πηγή: (Kotler & Keller, 2009) 



 

Σάμος Ιωάννης   |   Μάρτιος 2017 - Ιανουάριος 2018     23 

Σύμφωνα με τον Thomas (2001), με τον όρο προσέλκυση νέων πελατών ορίζεται 
ως η διαδικασία μεταξύ πελάτη-επιχείρησης που ξεκινάει με τη πρώτη επικοινωνία που 
έχει ο πελάτης με την επιχείρηση και εξελίσσεται ως τη πρώτη το υ αγο ρά.  Έπειτα, 
ορίζει τη διατήρηση του πελάτη ως τη διαδικασία που λαμβάνει χώρα από τη δεύτερη 
αγορά του πελάτη από τη συγκεκριμένη επιχείρηση και έως το τέλος της μεταξύ τους 
σχέσης.  Τα στάδια που αναλύονται οι προηγούμενες δύο διαδικασίες απεικονίστηκαν 
γραφικά στο Διάγραμμα 5 (Reinartz, Jacquelyn, & Kumar, 2005).  

 
Διάγραμμα 5 Σχέση προσέλκυσης - διατήρησης πελάτη 

 
Ο βαθμός σημαντικότητας των δύο διαδικασιών που προαναφέρθηκαν αυξήθηκε 

πολύ τα τελευταία χρόνια, παράλληλα με τη μελέτη του όρου της μακροχρόνιας αξίας 
των πελατών. Την άμεση συσχέτιση της προσέλκυσης και διατήρησης πελατών με την 
μακροχρόνια αξία τους τεκμηρίωσαν και οι Reichheld & Dawkins (1990). Στην έρευνα 
τους απέδειξαν ότι μία αύξηση της τάξης του 5% στον αριθμό των πελατών που 
διατηρεί, ως πιστούς, μία επιχείρηση έχει ως αποτέλεσμα αύξηση 25-85% στην μέση 
μακροχρόνια αξία τους. Οι Ahmad & Buttle (2001) συμπλήρωσαν ότι η αύξηση της 
μακροχρόνιας αξίας των πελατών επιφέρει στην επιχείρηση αξιοσημείωτη αύξηση της 
κερδοφορίας της. Αναλύοντας τους επιμέρους παράγοντες που οδηγούν στην αύξηση 
της κερδοφορίας κατέληξαν στο ότι οι πιστοί πελάτες αγοράζουν από την επιχείρηση σε 
σταθερή βάση χωρίς να περιμένουν για εκπτώσεις ή προσφορές. Ακόμα, οι πιστοί 
πελάτες προσφέρουν δωρεάν διαφήμιση από στόμα σε στόμα στην επιχείρηση. 

3.3.2 Μακροχρόνια Αξία Πελατών 
 
Από την αρχή της δεκαετίας του 1980, ο τομέας του μάρκετινγκ άρχισε να στρέφει 

το ενδιαφέρον του προς ένα νέο πεδίο που ήρθε στο προσκήνιο, το σχεσιακό 
μάρκετινγκ (Berger & Nasr, 1998; Morgan & Hunt, 1994). Κάνοντας μία έρευνα στη 
βιβλιογραφία για τον ορισμό του όρου παρατηρεί κάποιος, όπως πολύ εύστοχα 
αναφέρει η Ζευγίτη (2004), ότι από το 1983 έως και σήμερα έχει συσχετιστεί με μεγάλο 
αριθμό ορισμών. Το προηγούμενο οφείλεται στο γεγονός της σχετικά πρόσφατης 
παρουσίας του πεδίου στο προσκήνιο αλλά και στο ποικίλο πολιτικοκοινωνικό και 
ακαδημαϊκό υπόβαθρο όσων συνέβαλλαν στη προσέγγιση του όρου έγραψε ο Harker 
(1999) ενώ περιέγραψε τη λειτουργία του σχεσιακού μάρκετινγκ ως το αποτέλεσμα που 
απορρέει “όταν ένας οργανισμός ασχολείται µε τη δημιουργία, ανάπτυξη και διατήρηση 
δεσμευμένων, διαλογικών και κερδοφόρων ανταλλαγών µε επιλεγμένους πελάτες ή 
συνεργάτες κατά τη διάρκεια του χρόνου”.  Οι Morris et al. (1998) όρισαν το σχεσιακό 

Πηγή: (Reinartz, Jacquelyn & Kumar, 2005) 
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μάρκετινγκ ως ένα στρατηγικό προσανατολισμό που εκφράζεται ως η μακροχρόνια 
δέσμευση για προσοδοφόρα συνεργασία των επιχειρήσεων με τους πελάτες τους. Η 
Ζευγίτη (2004) αναπαράγοντας τους Ahmad & Buttle (2001) αναφέρει πως η 
στρατηγική σημασία του όρου για τον μάνατζερ μίας επιχείρησης είναι η “υπόθεση ότι 
είναι ευκολότερο και φθηνότερο να διατηρείς υπάρχοντες πελάτες από το να βρεις 
νέους” κάτι που απ’ ότι φαίνεται όμως δεν υιοθετούν καθολικά οι Kotler & Armstrong 
(1996) καθώς στο βιβλίο τους «Principles of Marketing» τονίζουν πως δεν αξίζει και 
ούτε είναι πάντα επικερδές για μία επιχείρηση να προσπαθεί να κρατήσει κάθε πελάτη 
της. Σύμφωνα με τον Grönroos (1999) αν και όλοι οι σχετικοί ορισμοί που 
εμφανίζονται στη βιβλιογραφία επικεντρώνονται στη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ 
επιχειρήσεων και πελατών, παρουσιάζουν διαφορές στις έννοιες που αναφέρονται αλλά 
και στο πεδίο εφαρμογής. Ο ίδιος όρισε το σχεσιακό μάρκετινγκ ως “τη διαδικασία 
προσδιορισμού, εγκαθίδρυσης, διατήρησης, επαύξησης και όταν είναι απαραίτητο 
τερματισμού των σχέσεων µε πελάτες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, µε κέρδος, έτσι 
ώστε οι στόχοι όλων των συμμετεχόντων µελών να ικανοποιηθούν, και αυτό να 
πραγματοποιηθεί μέσα από αμοιβαία ανταλλαγή και εκπλήρωση των υποσχέσεων” 
(Grönroos, 1997). 

3.3.3 Μακροχρόνια Αξία Πελατών και Διαδικτυακή Διαφήμιση 
 
Εξ ορισμού μία σχέση μεταξύ επιχείρησης και πελατών (εσωτερικών και 

εξωτερικών) θεωρείται επικερδής όταν τα έσοδα της επιχείρησης είναι μεγαλύτερα από 
το κόστος που δημιουργήθηκε μέσω των διαδικασιών προσέλκυσης, πώλησης αλλά και 
εξυπηρέτησης των πελατών (Ahmad & Buttle, 2001; Berger & Nasr, 1998). Το 
προηγούμενο αναδεικνύει ότι οι διαφημιστές αλλά και οι μάνατζερ θα πρέπει να 
λάβουν σοβαρά υπόψη τους την μακροχρόνια αξία των πελατών των επιχειρήσεων τους 
και να προσαρμόσουν τις διαφημίσεις τους με σκοπό να την μεγιστοποιήσουν (Kantola, 
2014). 

  
Σύμφωνα με τους Berger & Nasr (1998) ο υπολογισμός της μακροχρόνιας αξίας 

ενός πελάτη είναι απλή υπόθεση όταν είναι διαθέσιμες όλες οι απαραίτητες 
πληροφορίες που χρειάζονται για να υπολογιστεί η καθαρά παρούσα αξία των 
αναμενόμενων ταμειακών ροών που προέρχονται από τον συγκεκριμένο πελάτη κατά 
τη διάρκεια της σχέσης του με την επιχείρηση. Οι Reinartz & Kumar (2003) και οι Rust 
et al. (2004) έχουν προτείνει ότι η μακροχρόνια αξία των πελατών θα πρέπει να 
υιοθετηθεί ως μία από τις κύριες εξαρτημένες μεταβλητές σε μοντέλα που υπολογίζουν 
την απόδοση επί επενδύσεων μάρκετινγκ των επιχειρήσεων. Με αυτό τον τρόπο οι 
στρατηγικές μάρκετινγκ που ακολουθούν οι επιχειρήσεις θα μπορούν να σχεδιαστούν  
εστιάζοντας σε συγκεκριμένους πελάτες ή σε ομάδες πελατών που πρόκειται να φέρουν 
τα περισσότερα κέρδη στην επιχείρηση σε μακροχρόνιο ορίζοντα (Reinartz & Kumar, 
2003). Όλα τα προηγούμενα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι για παράδειγμα οι αποδέκτες 
των διαδικτυακών διαφημίσεων μιας επιχείρησης θα πρέπει αρχικά να αξιολογούνται 
και έπειτα να χωρίζονται σε ομάδες με κριτήριο την μακροχρόνια αξία τους όπως αυτή 
προκύπτει είτε από τη προηγούμενη διαδικτυακή συμπεριφορά τους, είτε από άλλες 
πληροφορίες που έχει στη διάθεση της η επιχείρηση. Με αυτό τον τρόπο γίνεται εφικτή 
η τμηματοποίηση τους ώστε πελάτες με διαφορετικές αναμενόμενες μακροχρόνιες 
αξίες να αντιστοιχίζονται σε διαφημίσεις με διαφορετικούς προϋπολογισμούς με 
απώτερο στόχο τη βελτιστοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού μάρκετινγκ της 
επιχείρησης (Kantola, 2014).  Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο ότι η 
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μακροχρόνια αξία αποτελεί δυναμική μεταβλητή διότι η διαφήμιση σε υπάρχοντες αλλά 
και δυνητικούς πελάτες επηρεάζει τη συμπεριφορά τους, με τη σειρά της όμως 
επηρεάζεται και η μακροχρόνια αξία τους (Berger, et al., 2002). Στο σημείο αυτό  αξίζει 
να αναφερθεί η άποψη των Jain & Singh (2002) ότι το κόστος απόκτησης νέων 
πελατών μέσω διαδικτύου είναι ακόμα μεγαλύτερο σε σχέση με τα παραδοσιακά μέσα  
κάτι που καθιστά ακόμα σημαντικότερη την άποψη που προαναφέρθηκε περί 
διατήρησης ήδη υφιστάμενων πελατών (Ahmad & Buttle, 2001).  

 
Πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζουν μερικά επιχειρήματα στη βιβλιογραφία που 

υποστηρίζουν την αντίθετη άποψη, ότι δηλαδή για να μεγιστοποιηθεί η μακροχρόνια 
αξία ενός πελάτη σε όρους παρούσας αξίας δεν είναι απαραίτητο να καλλιεργηθεί και 
μακροχρόνια σχέση με την επιχείρηση αλλά μπορεί και μέσω μεσοπρόθεσμης ή και 
σύντομής σχέσης. Το σημαντικό όμως για να μπορέσει να επιτευχθεί μεγιστοποίηση 
της μακροχρόνιας αξίας του πελάτη είναι να εντοπιστούν οι παράγοντες που καθιστούν 
το προηγούμενο ενδεχόμενο πραγματικότητα και έπειτα να προβλεφθούν κατά τον 
σχεδιασμό του σχεδίου μάρκετινγκ (Reinartz & Kumar, 2000;Reinartz & Kumar, 2003). 
Για παράδειγμα τα αποτελέσματα της μελέτης των Garbarino & Johnson (1999) 
αναδεικνύουν ότι τα έσοδα των επιχειρήσεων που προέρχονται από βραχυπρόθεσμες 
σχέσεις με τους πελάτες τους είναι άμεσα συνυφασμένα με την ικανοποίηση που 
πρόκειται να προσλάβουν από την συναλλαγή τους οι δεύτεροι, ενώ τα έσοδα που 
προέρχονται από μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες τους φαίνεται να σχετίζονται 
άμεσα με παράγοντες όπως την εμπιστοσύνη και την δέσμευση που αναπτύσσεται 
μεταξύ των δύο μερών. Μία ακόμα έρευνα (Villanueva, Yoo, & Ha, 2008), στον ίδιο 
τομέα, διεξήχθη τον Φεβρουάριο του 2008 και ανέδειξε ότι οι πελάτες που προέρχονται 
από διαφήμιση τείνουν να παράγουν βραχυπρόθεσμα αξία για την επιχείρηση σε 
αντίθεση με τους πελάτες που προσελκύστηκαν μέσω σύστασης άλλων πελατών όπου η 
μέγιστη αξία τους είναι μακροχρόνια.  

3.3.4 Επαναληπτικό Μάρκετινγκ – Μακροχρόνια Αξία Πελατών  
 
Το επαναληπτικό μάρκετινγκ αποτελεί αδιαμφισβήτητα κομμάτι της γενικότερης 

στρατηγικής μάρκετινγκ που ακολουθούν οι επιχειρήσεις. Μέσω αυτού, τη συνεχή 
ανάπτυξη της τεχνολογίας στον τομέα της καταναλωτικής συμπεριφοράς αλλά και 
μέσω μεθόδων υπολογισμού της μακροχρόνιας αξίας των πελατών, μία επιχείρηση 
μπορεί  να σχεδιάσει και να βελτιστοποιήσει, σε όρους κόστους, τη στρατηγική 
μάρκετινγκ που ακολουθεί αλλά και τη διαχείριση των σχέσεων της με τους πελάτες 
της. Το αποτέλεσμα θα είναι μία στρατηγική προσανατολισμένη προς τους πελάτες και 
εστιασμένη στο να κερδίσει νέους αλλά και να διατηρήσει τους υπάρχοντες 
καθιστώντας όλα τα προηγούμενα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα έναντι του 
ανταγωνισμού (Kantola, 2014; Jain & Singh, 2002). 

3.3.5 Παράγοντες Αποτελεσματικότητας στην Επαναληπτική Διαφήμιση 
 
Σε πρόσφατη μετά-ανάλυση (Schmidt & Eisend, 2015) προγενέστερων ερευνών 

εξετάστηκε ο αριθμός των επαναληπτικών προβολών που φαίνεται να μεγιστοποιούν 
την ανταπόκριση των καταναλωτών σε μία διαφήμιση. Μέσα από τη ποσοτική αυτή 
ανάλυση έγινε προσπάθεια να βγούνε χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με το ποιος είναι 
ο βέλτιστος αριθμός επαναλήψεων της προβολής μίας διαφήμισης αλλά και το ποιες 
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άλλες μεταβλητές επηρεάζουν τα αποτελέσματα των επαναληπτικών διαφημίσεων σε 
μεγαλύτερο βαθμό σε όρους αποτελεσματικότητας. Το Διάγραμμα 6 παρουσιάζει 
συνοπτικά τις εξαρτημένες αλλά και ανεξάρτητες μεταβλητές που εξετάστηκαν. 

 

 
Διάγραμμα 6 Εξαρτημένες-Ανεξάρτητες Μεταβλητές Επαναληπτικής 

Διαφήμισης 

 
Τα δεδομένα και οι μετρήσεις των ανεξάρτητων μεταβλητών που εξέτασαν 

πάρθηκαν από προγενέστερες έρευνες ενώ αναλύθηκαν συνδυαστικά, κάτι που κάνει τη 
συγκεκριμένη μελέτη να ξεχωρίζει προσπαθώντας να καλύψει ένα κενό που υπήρχε ως 
εκείνη τη στιγμή στη βιβλιογραφία. Το να εξεταστούν δηλαδή πάνω από 2 παράγοντες 
ταυτόχρονα και να εξάγουν συμπεράσματα αναφορικά με τον τρόπο που επηρεάζουν 
την αποδοτικότητα της επαναληπτικής διαφήμισης. Η αποδοτικότητα μετρήθηκε σε 
όρους στάση των καταναλωτών απέναντι σε μία φίρμα αλλά και σε όρους 
απομνημόνευσης ενός διαφημιστικού μηνύματος.  

 
 Οι ανεξάρτητες μεταβλητές που εξετάστηκαν αναλυτικά είναι οι εξής: 

 
• Αριθμός Επαναλήψεων: Ο αριθμός των επαναλήψεων που εκτέθηκαν οι 

καταναλωτές στη διαφήμιση. 
 

• Κενό μεταξύ των επαναλήψεων: Ο χρόνος μεταξύ των επαναληπτικών 
προβολών της διαφήμισης. 

 
• Διάρκεια διαφημίσεων: Ο χρόνος που διαρκεί η προβολή ενός διαφημιστικού 

μηνύματος. 
 

• Χρόνος ζωής φίρμας/προϊόντος:  Αν η φίρμα ή το προϊόν είναι στο στάδιο 
εισαγωγής στην αγορά ή είναι ήδη γνωστά στους καταναλωτές. 

 
• Καθυστέρηση στη μέτρηση: Ο χρόνος που μεσολάβησε από την έκθεση στην 

επαναληπτική διαφήμιση έως τη μέτρηση. 
 

Πηγή: (Schmidt & Eisend, 2015) 
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• Ανάμειξη καταναλωτή: Ο βαθμός κατά τον οποίο ο καταναλωτής ενδιαφέρεται 
προσωπικά για το θέμα της διαφήμισης και του παρακινεί το ενδιαφέρον. 

 
• Αμεσότητα Διαφήμισης: Το αν η διαφήμιση εμπεριεχόταν σε κάποιο άλλο 

μέσο ή πρόγραμμα ή προβλήθηκε αποκλειστικά ως διαφήμιση. 
 

 
 Ενώ οι εξαρτημένες μεταβλητές αποτελεσματικότητας που εξετάστηκαν 

είναι οι εξής: 
 
 
• Στάση Καταναλωτών: Η συναισθηματική αντίδραση των καταναλωτών προς 

τη φίρμα κατά τη προβολή της διαφήμισης. 
 
• Απομνημόνευση:  Στο κατά πόσο οι καταναλωτές δημιούργησαν μνήμη του 

προϊόντος ή/και της φίρμας. 
 
Τα αποτελέσματα της μετά-ανάλυσης ανέδειξαν ότι: 
 

 Σχέση αριθμού επαναληπτικών προβολών διαφήμισης με τη στάση των 
καταναλωτών: Ακολουθεί ανεστραμμένο μοτίβο σχήματος U όπως υποστήριζε και 
η υπόλοιπη βιβλιογραφία ενώ από ένα σημείο και μετά αρχίζει να εμφανίζεται 
κορεσμός και αντιστροφή αποτελέσματος. 
 

 Σχέση αριθμού επαναληπτικών προβολών διαφήμισης με την απομνημόνευση 
και την ανάκληση του προϊόντος ή της φίρμας στη μνήμη των καταναλωτών: 
Εμφανίζονται γραμμικά συσχετισμένες, όσο περισσότερες είναι οι επαναλήψεις 
τόσο καλύτερη απομνημόνευση επιτυγχάνεται. 
 

 Σχετικά με τη στάση των καταναλωτών και τη σχέση της με τις υπόλοιπες 
ανεξάρτητες μεταβλητές της επαναληπτικής διαφήμισης που έλαβε υπόψη του 
το μοντέλο παρατηρήθηκε ότι παρουσιάζεται συσχέτιση με το κενό μεταξύ των 
διαφημιστικών μηνυμάτων, με το χρόνο καθυστέρησης της μέτρησης και με τον 
βαθμό ανάμειξης των καταναλωτών. Πιο συγκεκριμένα, το μοντέλο ανέδειξε ότι 
εμφανίζεται μεγαλύτερη μεταβολή της στάσης των καταναλωτών όσο πιο μεγάλο 
είναι το κενό μεταξύ των διαφημιστικών μηνυμάτων, όσο πιο γρήγορα γίνει η 
μέτρηση μετά την έκθεση στην επαναληπτική προβολή των διαφημίσεων και τέλος, 
όταν οι χρήστες παρουσιάζουν χαμηλή ανάμειξη με το προϊόν ή τη φίρμα. 
 

 Σχετικά με την απομνημόνευση που παρουσίασαν οι καταναλωτές και τη σχέση 
της με τις υπόλοιπες ανεξάρτητες μεταβλητές της επαναληπτικής διαφήμισης 
που έλαβε υπόψη του το μοντέλο παρατηρήθηκε ότι παρουσιάζεται συσχέτιση με 
του κενού μεταξύ των διαφημιστικών μηνυμάτων, με το χρόνο καθυστέρησης της 
μέτρησης και με το αν η διαφήμιση είναι άμεση ή παρουσιάζεται έμμεσα μέσω 
άλλου προγράμματος ή μέσου. Ειδικότερα, αναδείχθηκε ότι εμφανίζεται 
μεγαλύτερος  βαθμός απομνημόνευσης του διαφημιστικού μηνύματος από τους 
καταναλωτές όσο πιο συχνές είναι οι επαναλήψεις (σε αντίθεση με τα 
αποτελέσματα σχετικά με τη στάση των καταναλωτών), όσο πιο γρήγορα γίνει η 
μέτρηση μετά την έκθεση στην επαναληπτική προβολή και τέλος όταν η 
διαφημιστική προβολή γίνει έμμεσα μέσα από άλλα προγράμματα ή μέσα. 
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3.4 Εργαλεία Διαδικτυακής Διαφήμισης 

3.4.1 Google AdWords 
 
Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του προϊόντος (Google Inc.), η διαδικτυακή 

πλατφόρμα AdWords, είναι προϊόν της Alphabet Inc., μητρικής εταιρείας της Google 
Inc. και αποτελεί μία ολοκληρωμένη λύση διαφημιστικών υπηρεσιών διαδικτύου.  

 

 
Εικόνα 3-1 Γραφική Αναπαράσταση Μετατροπής 

 
Πρόκειται για ένα ισχυρό εργαλείο στο χώρο του Search Engine Marketing αλλά 

και της διαδικτυακής διαφήμισης δικτύου προβολής που, όπως υπονοείται στην Εικόνα 
3-1 του επίσημου διαδικτυακού ιστότοπου, η χρήση της μεταφράζεται σήμερα σε μία 
πραγματική επένδυση για τις επιχειρήσεις που το χρησιμοποιούν γιατί εμφανίζει υψηλή 
αποδοτικότητα σε όρους μετατροπών. Το εργαλείο αυτό απαρτίζεται από μία σουίτα 
εφαρμογών που επιτρέπουν την ανάπτυξη, τον έλεγχο απόδοσης αλλά και τη πλήρη 
διαχείριση των διαφημίσεων ακόμα και ενός άπειρου στο χώρο της διαφήμισης, χάρη 
στο πολύ καλό documentation που προσφέρεται. To σύνολο των εργαλείων αυτών 
στοχεύουν στη προσέλκυση νέων πελατών, προσφέροντας μία ευρεία γκάμα επιλογών 
στον διαφημιζόμενο σχετικά με τον τρόπο, τα μέσα προβολής αλλά και την μέθοδο 
στόχευσης. 

 
Εικόνα 3-2 Πολυκαναλική ηλεκτρονική διαφήμιση 

 
Μέσα - Τρόποι Προβολής 
Τα AdWords δίνουν πολλές επιλογές για τα μέσα που μπορεί μία διαφήμιση να 

εμφανιστεί. Το μέσο εμφάνισης εξαρτάται από τον τρόπο προβολής που θα επιλεχθεί, 
S.E.M. ή Display Network. Στα πλαίσια της S.E.M.(Search Engine Marketing) 
υπηρεσίας μπορεί κάποιος να προβληθεί μέσω διαφημιστικών μηνυμάτων, μορφής 
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κειμένου. Η τοποθέτηση αυτών μπορεί να γίνει στην ιστοσελίδα της μηχανής 
αναζήτησης Google αλλά και διευρυμένα στο δίκτυο συνεργατών αναζήτησης της 
εταιρείας. Ένα παράδειγμα τοποθέτηση παρόμοιας διαφήμισης εμφανίζεται στην 
Εικόνα 3-3. 

 

 
Εικόνα 3-3 Παράδειγμα διαφήμισης AdWords 

 
Έπειτα στα πλαίσια της Display Advertising υπηρεσίας  που επίσης προσφέρεται, 

δύναται η τοποθέτηση διαφημίσεων, μορφής εικόνας - κειμένου - βίντεο, σε μία 
πραγματικά τεράστια συλλογή ιστοσελίδων. Στη συλλογή περιλαμβάνονται κάποιες 
ιστοσελίδες που ανήκουν  στη Google, όπως το Google Finance, Gmail, Blogger, 
YouTube κ.α. αλλά και σε πληθώρα άλλων ιστοσελίδων που δεν ανήκουν στον όμιλο 
όμως συνεργάζονται μαζί του στα πλαίσια των προγραμμάτων AdSense και 
DoubleClick Ad Exchange, τοποθετώντας διαφημίσεις στις σελίδες τους. Κάποια 
παραδείγματα παρόμοιας τοποθέτησης εμφανίζονται στην Εικόνα 3-4. 
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Εικόνα 3-4 Παράδειγμα διαφήμισης AdWords 

 
Διαθέσιμοι Μέθοδοι Στόχευσης 
Τα AdWords προσφέρουν έναν ευρύ κατάλογο διαθέσιμων μεθόδων στόχευσης με 

μοναδικό κριτήριο τον τρόπο προβολής που θα επιλεχθεί. Μεταξύ αυτών 
περιλαμβάνονται μέθοδοι στόχευσης βάσει δημογραφικών χαρακτηριστικών, 
ενδιαφερόντων αλλά και προηγούμενης διαδικτυακής συμπεριφοράς των χρηστών.  

 
Σε όλες τις μεθόδους και στους τρόπους δύναται ο διαφημιστής να επιλέξει αν θα 

εμφανίζονται οι διαφημίσεις του με κριτήριο τον τύπο της συσκευής περιήγησης που 
χρησιμοποιεί ο χρήστης, φορητή, σταθερή ή και τα δύο, το μέγεθος της οθόνης της, το 
λειτουργικό σύστημα στο οποίο τρέχει ακόμα και του παρόχου επικοινωνιών που 
χρησιμοποιεί. Ταυτόχρονα, μπορεί να στοχεύσει σε χρήστες που μένουν σε 
συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές με ακρίβεια γειτονιάς (σε κάποιες χώρες όπως της 
Η.Π.Α.) ή χρησιμοποιούν στην επικοινωνία τους συγκεκριμένες γλώσσες. 

 
S.E.M.: Στην περίπτωση του Search Engine Marketing δίνεται η δυνατότητα 

προβολής διαφημίσεων αναλόγως με τα ενδιαφέροντα των χρηστών, τα οποία 
εκφράζουν μέσα από ερωτήματα που πραγματοποιούν στις μηχανές αναζήτησης της 
Google. Ως ερωτήματα ορίζονται οι λέξεις ή φράσεις που αναζητούν οι χρήστες. 
Πρόκειται για μία πανίσχυρη πρόταση διαφήμισης καθώς επιτρέπει στους διαφημιστές 
αλλά και στις επιχειρήσεις να προβάλουν τα προϊόντα τους ακριβώς τη στιγμή που 
κάποιος χρήστης ψάχνει γι' αυτά ή για παρόμοια σαν και αυτά. Αρχικά, θα πρέπει να 
δημιουργηθεί μία λίστα με λέξεις κλειδιά ή φράσεις, ορίζονται ως “Θετικές” στη 
ορολογία των AdWords, στις οποίες θέλει να εμφανίζεται η διαφήμιση. Έπειτα, 
καλείται να αναπτύξει μία σχετική διαφήμιση που κατά κύριο στόχο θα έχει την 
ενημέρωση των χρηστών ότι στην ιστοσελίδα του και καθ’ επέκταση στην επιχείρηση 
του διαθέτει το προϊόν που μόλις αναζήτησαν. Εκτός από τον ενημερωτικό χαρακτήρα 
μια διαφήμιση σε S.E.M. θα πρέπει να ξεχωρίζει από τις ανταγωνιστικές που θα 
εμφανιστούν ώστε να προσελκύσει τους δυνητικούς πελάτες να κάνουν κλικ σε αυτή 
έναντι των άλλων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο διαφημιστής καλείται, αλλά και ελέγχεται 
από τη Google, να στήσει τις διαφημίσεις του σύμφωνα με δίκαιες πρακτικές εμπορίου, 
χωρίς να παραπλανεί με αυτές ή να προσπαθεί να τις κάνει να ξεχωρίσουν 
χρησιμοποιώντας «φθηνά» τεχνάσματα όπως πολλά σημεία στίξης ή κεφαλαία 
γράμματα στις προτάσεις του. Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφέρουμε ότι ο 
διαφημιστής μπορεί να επιλέξει και λέξεις ή φράσεις που αν συνδυαστούν με τα 
ερωτήματα που έθεσε αρχικά ως “Θετικά” τότε να μην εμφανίζεται η διαφήμιση του, 
παρόμοιες ορίζονται ως “Αρνητικές” στη πλατφόρμα. 
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Display Network: Οι διαθέσιμες επιλογές στόχευσης στο δίκτυο εμφάνισης της 

Google είναι πραγματικά πολλές και πολυεπίπεδες, ενώ οι δυνατότητες συνδυασμού 
φίλτρων και κριτηρίων είναι αστείρευτες. Αρχικά, μπορεί να επιλέξει ο διαφημιστής να 
γίνει αυτόματη επιλογή των ιστοσελίδων που θα προβάλλεται μία διαφήμιση αναλόγως 
του περιεχομένου τους (γενικό σαν ιστοσελίδα, ή ειδικό σε κάποιο κομμάτι της). Η 
συσχέτιση του περιεχομένου μπορεί να γίνει είτε με λέξεις – φράσεις κλειδιά είτε με 
επιλογή θεματικών ενοτήτων. Φυσικά μπορεί να οριστούν ως στόχοι συγκεκριμένες 
ιστοσελίδες με χειροκίνητο τρόπο. Άλλη διαθέσιμη μέθοδο αποτελεί η στόχευση κοινού 
με τρόπο αυτόματο. Σε αυτή τη περίπτωση η Google μέσω ειδικού αλγορίθμου 
συσχετίζει τη διαφήμιση με χρήστες που πιθανόν τους ενδιαφέρει. Η τελευταία μέθοδος 
υλοποιείται και με χειροκίνητο τρόπο διαλέγοντας ή συνδυάζοντας μεταξύ κριτηρίων 
όπως τη προηγούμενη διαδικτυακή συμπεριφορά τους, τις αναζητήσεις τους ή 
δημογραφικά τους χαρακτηριστικά.   

 
Χρεώσεις 
Σύμφωνα πάντα με την επίσημη ιστοσελίδα του προϊόντος, τα AdWords 

προσφέρουν στον διαφημιστή απόλυτο έλεγχο του κόστους που προκύπτει από τις 
υπηρεσίες που απολαμβάνει και μάλιστα είναι εφικτό να επιλέξει μεταξύ πολλών 
λύσεων αυτή που ταιριάζει καλύτερα στους στόχους της διαφήμισης αλλά και στην 
επιχείρηση. Ονομαστικά οι πιθανοί τρόποι χρέωσης είναι οι εξής: Κόστος ανά κλικ, 
κόστος ανά 1000 εμφανίσεις, κόστος ανά μετατροπή και κόστος ανά προβολής Video 
διαφήμισης. Επίσης, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στα χρήματα που θα διαθέσει 
ενώ του δίνεται η δυνατότητα να θέσει έναν ημερήσιο μέσο όρο χρημάτων που επιθυμεί 
να επενδύσει. 

 
Αναλυτικότερα οι τρόποι χρέωσης: 
 

 

Εστίαση στα Κλικ (S.E.M και Display Network) 
Αποτελεί καλή επιλογή όταν ο κύριος στόχος της 

διαφήμισης είναι οι αποδέκτες να επισκεφθούν την 
ιστοσελίδα της επιχείρησης. Η χρέωση γίνεται με 
κόστος ανά κλικ, δηλαδή όταν κάποιος αποδέκτης 
επισκεφθεί την ιστοσελίδα της επιχείρησης μέσω της 
διαφήμισης. Με αυτή τη μέθοδο μπορεί ο διαφημιστής 
να επιλέξει αν θέλει να ορίσει ο ίδιος το πόσο που θα 
είναι η μεγαλύτερη πιθανή χρέωση ανά κλικ ή να το 
θέσει αυτόματο και να ορίσει έναν ημερήσιο 
προϋπολογισμό που δεν θέλει να ξεπεράσει. Φυσικά η 
κάθε επιλογή έχει αντίκτυπο στη σειρά εμφάνισης του 
έναντι των ανταγωνιστών του στο χώρο διαφήμισης.  
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Εστίαση στις Εμφανίσεις (Display Network) 
Σε αυτή τη περίπτωση η χρέωση γίνεται αναλόγως 

του αριθμού των αποδεκτών στους οποίους εμφανίζεται 
η διαφήμιση. Πιο συγκεκριμένα, ορίζεται από την 
Google κάποια αξία για θέαση της διαφήμισης από 
1000 αποδέκτες και αντίστοιχα χρεώνεται ο 
διαφημιστής. Αυτή η πρόταση προτείνεται για πιο Soft-
Sell στόχευσης που κύριο στόχο έχουν το build 
awareness. Ο διαφημιστής ορίζει χειροκίνητα το 
μέγιστο που δύναται να χρεωθεί για 1000 εμφανίσεις. 

 

 

Εστίαση στις Μετατροπές  
Πρόκειται για μία προχωρημένη επιλογή χρέωσης 

που προτείνεται για διαφημίσεις ηλεκτρονικών 
καταστημάτων και προϋποθέτει τη προγενέστερη 
θέσπιση συγκεκριμένων στόχων αλλά και τη 
διασύνδεση του ηλεκτρονικού καταστήματος με τη 
πλατφόρμα του AdWords.  Σε αυτή τη περίπτωση η 
χρέωση γίνεται ανά κλικ, όμως τα AdWords αυτόματα 
αποφασίζουν την αξία που θα χρεώσουν ανά κλικ, 
επιλέγοντας αποδέκτες που δείχνουν τις περισσότερες 
πιθανότητες να προχωρήσουν σε μετατροπή στο 
συγκεκριμένο κατάστημα. Ως μετατροπή ορίζεται μία 
συγκεκριμένη πράξη που ο διαφημιστής επιθυμεί να 
εκτελέσει ο αποδέκτης στην ιστοσελίδα της 
επιχείρησης. Μετατροπή μπορεί να είναι μία 
ολοκλήρωση αγοράς, η εγγραφή σε λίστα newsletter, η 
επικοινωνία μέσω φόρμας κ.α.  

 

 

Εστίαση στις Παρακολουθήσεις (Videos) 
Όταν ο κύριος στόχος είναι η αξιολόγηση και το 

κατά πόσο οι χρήστες επιλέγουν να παρακολουθήσουν 
ολόκληρο ένα διαφημιστικό βίντεο, μέσω ποιον 
ιστοσελίδων και με τι αντίκτυπο στην ιστοσελίδα στόχο 
της διαφήμισης τότε προτείνεται η επιλογής αυτής της 
μεθόδου που ονομάζεται κόστος ανά παρακολούθηση 
(CPV). Η χρέωση γίνεται αρχικά κάθε φορά που ένας 
χρήστης παρακολουθεί ολόκληρο το βίντεο και έπειτα 
αναλόγως των κλικ που θα ακολουθήσουν προς την 
ιστοσελίδα προορισμού. Ο διαφημιστής ορίζει 
χειροκίνητα το μέγιστο που δύναται να χρεωθεί για μία 
παρακολούθηση, ορίζοντας επιπλέον και μέγιστο 
ημερήσιο προϋπολογισμό. 

 
 
Ad Rank 
Ολοκληρώνοντας με τα AdWords θα πρέπει να γίνει μία αναφορά στον τρόπο με 

τον οποίο υπολογίζεται η αξία της κάθε χρέωσης. 
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Κάθε φορά που ένας χρήσης αναζητεί ένα ερώτημα στο Google ή προβάλει μία 
σελίδα του Display Network, ο εσωτερικός μηχανισμός του AdWords διενεργεί μία 
δημοπρασία ώστε να επιλέξει ποιες από τις διαφημίσεις που ταιριάζουν στα κριτήρια 
στόχευσης θα εμφανίσει αλλά και με ποια σειρά κατάταξης σύμφωνα με την Εικόνα 
3-5. 

 
Αναλυτικότερα 
Τη στιγμή της αναζήτησης ή της προβολής μίας ιστοσελίδας του Display Network 

τα AdWords ανακτούν στη προσωρινή τους μνήμη όλες τις ενεργές διαφημίσεις που 
ταιριάζουν με τη συγκεκριμένη αναζήτηση. 

 
Από αυτές τις αναζητήσεις φιλτράρονται και εξαιρούνται όσες κρίνονται ως 

απαράδεκτες με κριτήρια στόχευσης ή λόγω μη εφαρμογής των κανόνων ισότητας και 
των βέλτιστων πρακτικών. 

 
Από τις διαφημίσεις που τελικά μένουν εμφανίζονται όσες έχουν επαρκές υψηλό 

βαθμό Ad Rank, ταξινομημένες ξεκινώντας από τη διαφήμιση με τον υψηλότερο. Ο 
βαθμός Ad Rank αποτελεί έναν συνδυασμό της ποιότητας της διαφήμισης έναντι του 
ερωτήματος, της ποιότητας της σελίδας στόχου, της μεθόδους χρέωσης που επέλεξε ο 
διαφημιστής για τη συγκεκριμένη διαφήμιση άρα και του κόστους που δύναται να 
δαπανήσει για να προβληθεί αυτή αλλά και από άλλους παράγοντες που η Google δεν 
αποκαλύπτει ξεκάθαρα.  

 

 
Εικόνα 3-5 Υπολογισμός AdRank  

 
Πρέπει να επισημανθεί ότι ακόμα και αν κάποιος διαφημιστής δύναται να 

δαπανήσει πολύ μεγαλύτερο ποσό από τους ανταγωνιστές του για μία διαφήμιση, αυτό 
δεν σιγουρεύει την εμφάνιση της διαφήμισης του γενικά, πόσο μάλλον στη πρώτη θέση. 
Όπως προαναφέραμε τα κριτήρια είναι πολλά και τα AdWords δίνουν πολύ μεγαλύτερη 
βαρύτητα σε ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως τη συνάφεια της αναζήτησης με τη σελίδα 
στόχο που οδηγεί η κάθε διαφήμιση αλλά και το περιεχόμενο της διαφήμισης σε σχέση 
με το ερώτημα.  

 
Παρόμοιες δημοπρασίες συμβαίνουν κάθε φορά που κάποιος αναζητεί κάτι στο 

Google και το κόστος υπολογίζεται κάθε φορά από την αρχή αναλόγως του 
ανταγωνισμού των διαφημιστών τη συγκεκριμένη στιγμή, οπότε είναι φυσιολογικό να 
παρατηρηθεί κάθε φορά διαφορετική σειρά εμφάνισης των διαφημίσεων. 

3.4.2 Google Analytics 
 
Τα Google Analytics είναι μία, υψηλής τεχνολογίας, διαδικτυακή πλατφόρμα  

περισυλλογής, παρουσίασης αλλά και ανάλυσης δεδομένων επισκεψιμότητας αλλά και 
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συμπεριφοράς των χρηστών σε ιστοσελίδες. Η πρώτη μορφή της υπηρεσίας 
αναπτύχθηκε από την εταιρεία υπηρεσιών διαδικτύου Urchin, την οποία εξαγόρασε η 
Google και λίγο αργότερα, τον Νοέμβριο του 2005, λάνσαρε τη πλατφόρμα δωρεάν στο 
κοινό. Σύμφωνα με τους  (W3Techs), τα Google Analytics αποτελούν, αυτή τη στιγμή, 
τη δημοφιλέστερη υπηρεσία της κατηγορίας της ενώ λειτουργούν σε δύο εκδόσεις 
ανάλογα με το αν θα χρησιμοποιηθούν για ανάλυση δεδομένων ιστοσελίδων ή 
εφαρμογών κινητών συσκευών. Την έκδοση Google Analytics 360 (πρώην Premium) 
που χρησιμοποιείτε για ιστοσελίδες ή ηλεκτρονικά καταστήματα και την έκδοση 
Google Analytics for Mobile Apps που είναι ειδικά σχεδιασμένη για χρήση με 
εφαρμογές που σχεδιάστηκαν για τα λειτουργικά συστήματα Android και  iOS. 

 
Δημοφιλία 
Τα Google Analytics όπως προαναφέρθηκε αποτελούν τη πιο δημοφιλή 

διαδικτυακή υπηρεσία καταγραφής και ανάλυσης στατιστικών στοιχείων 
επισκεψιμότητας αλλά και μετατροπών. Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούνται σε ποσοστό 
περίπου 55% των 10.000 πιο γνωστών ιστοσελίδων στους χρήστες του διαδικτύου. 
(TechCrunch), ενώ μία ακόμη ανάλυση του μεριδίου της αγοράς που κατέχουν 
υποστηρίζει ότι χρησιμοποιούνται στο 49.95% των 1,000,000 καλύτερων ιστοσελίδων, 
με βάση τη κατάταξη Alexa (MetricMail, 2010). 

 
Δυνατότητες - Χαρακτηριστικά 
Σε συνεργασία με τα AdWords, δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να 

αξιολογούν τις διαδικτυακές τους διαφημίσεις μετρώντας τα αποτελέσματα επισκέψεων 
αλλά και μετατροπών που επιφέρουν. Επίσης, μπορεί να γίνει άμεση συσχέτιση των 
πωλήσεων που επιτεύχθηκαν με τα ποσά που δαπανήθηκαν για τις διαφημίσεις αλλά 
και επιμέρους αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σε όρους lead generation και ποιότητας 
σελίδων προορισμού των διαφημίσεων (Cerebro Marketing). 

 
Τα Google Analytics επιδιώκουν να προβάλουν, με κατανοητό τρόπο για έναν 

απλό χρήστη, την πλήρη εικόνα απόδοσης της ιστοσελίδας του. Επιπλέον, δημιουργούν 
αναφορές και γραφήματα που παρουσιάζουν υψηλού βαθμού ανάλυσης δεδομένα για 
προχωρημένους χρήστες και διαφημιστές. Με τη βοήθεια τους μπορούν εύκολα να 
αναγνωριστούν οι επιμέρους σελίδες ενός ιστότοπου που δεν αποδίδουν καλά. Αυτό 
επιτυγχάνεται μέσω προχωρημένων τεχνικών όπως της απεικόνισης funnel (Εικόνα 
3-8), στην οποία παρουσιάζεται με γραφικό, εύκολα κατανοητό, τρόπο από πού 
προήλθαν οι επισκέπτες μίας ιστοσελίδας, πόσο μείνανε σε αυτή και αν ολοκλήρωσαν 
κάποια μετατροπή σε αυτή ή απλά την εγκατέλειψαν. Παράλληλα, παρέχει 
δημογραφικά στατιστικά των επισκεπτών, τις τοποθεσίες που βρίσκονται, τη γλώσσα 
που αντιλαμβάνονται, τη συσκευή πλοήγησης που χρησιμοποιούν, τα ενδιαφέροντα 
τους κ.α. (Google Inc.) 

 
Πολύ χρήσιμο κομμάτι για τον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι το εργαλείο 

e-commerce reporting που προσφέρεται ειδικά για τα ηλεκτρονικά καταστήματα. Με 
την κατάλληλη σύνδεση του με το ηλεκτρονικό κατάστημα μπορεί να καταγράφει και 
να αναλύει την απόδοση των πωλήσεων, τη κερδοφορία ανά προϊόν αλλά και ανά 
κατηγορία προϊόντων. Επιπρόσθετα, δίνει τη δυνατότητα να φτιάξει ο χρήστης 
αναφορές με ότι στοιχεία εξυπηρετούν την επιχείρηση χωρίς απολύτως κανένα 
περιορισμό.  (Google Inc.). 
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Εικόνα 3-6 Real Time Analytics 

 
Στις 29 Σεπτεμβρίου του 2011 εγκαινιάστηκε μία νέα λειτουργία, η Real Time 

Analytics. Πρόκειται για μία αναφορά σε πραγματικό χρόνο που παρουσιάζει τη 
δραστηριότητα της ιστοσελίδας ή του ηλεκτρονικού καταστήματος. Περιλαμβάνει 
πληροφορίες όπως πόσοι επισκέπτες είναι συνδεδεμένοι (Εικόνα 3-6), τι βλέπουν, από 
πού προήλθαν (Εικόνα 3-7), αν προχωράνε σε κάποια μετατροπή και πολλά ακόμα 
(Google Inc.). 

 
 

 
Εικόνα 3-7 Αναφορά πηγών Analytics 

 
Η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να διατηρούν στο λογαριασμό 

τους έως 100 συνδεδεμένες ιστοσελίδες. Ένας περιορισμός που υπάρχει είναι ότι δεν 
μπορούν να συνδέσουν ιστοσελίδες με περισσότερες από 5 εκατομμύρια επισκέψεις τον 
μήνα, εκτός και αν διατηρούν διαφημιστικές καμπάνιες στα AdWords (Google Inc.). 

 
Το πακέτο υπηρεσιών της πλατφόρμας περιλαμβάνει το εργαλείο Website 

Optimizer ή αλλιώς Analytics Content Experiments, το οποίο έχει σχεδιαστεί ώστε να 
επιτρέπει στους χρήστες τη διεξαγωγή πειραμάτων αναφορικά με το περιεχόμενο που 
παρουσιάζουν στην ιστοσελίδα τους. Απώτερο σκοπό έχει τη βελτιστοποίηση του 
ιστότοπου, τη προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών για περισσότερο χρόνο αλλά και 
την επίτευξη μεγαλύτερων ποσοστών αναφορικά με τη μετατροπή στόχων (Εικόνα 3-8)  
(Google Inc.); (Tzemah). 
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Εικόνα 3-8 Διοχέτευση στόχου Analytics 

 
 
Ένα ακόμη εργαλείο που προσφέρεται είναι η ανάλυση κοορτής, η οποία βοηθάει 

τους χρήστες να καταλάβουν τη συμπεριφορά των επισκεπτών του ιστότοπου τους, 
τμηματοποιημένους σύμφωνα με πληθώρα κριτηρίων. Πρόκειται για μία πολύτιμη 
λειτουργία, που ειδικά οι διαφημιστές μπορούν να την εκμεταλλευτούν ούτως ώστε να 
αναπτύξουν επιτυχημένες στρατηγικές μάρκετινγκ για τους πελάτες τους (Εικόνα 3-9). 

 

 
Εικόνα 3-9 Ανάλυση κοορτής Analytics 

  
 
 
Τεχνολογία Λειτουργίας 
Σύμφωνα με (Analytics Market) για να κατανοήσει κάποιος τις δυνατότητες αλλά 

και τις αναφορές που προσφέρει η πλατφόρμα θα πρέπει πρώτα να μάθει τον τρόπο 
λειτουργίας της.  

 
Σε γενικές γραμμές η πλατφόρμα δουλεύει μέσω: 



 

Σάμος Ιωάννης   |   Μάρτιος 2017 - Ιανουάριος 2018     37 

 
• Ειδικού κώδικα που πρέπει να εγκατασταθεί σε κάθε σελίδα του συνδεδεμένου 

ιστότοπου. 
• Μία υπηρεσία περισυλλογής των δεδομένων που στέλνει ο κώδικας, η οποία 

λειτουργεί στους κεντρικούς διακομιστές της Google. 
• Και μία υπηρεσία ανάλυσης δεδομένων και δημιουργίας αναφορών που επίσης 

λειτουργεί στους κεντρικούς διακομιστές της Google. 
 
Αναλυτικότερα 
Η λειτουργία βασίζεται στη τεχνολογία Tags. Μέσω αυτής φορτώνεται ο ειδικός 

κώδικας σε κάθε σελίδα κάποιου ιστότοπου και ενεργοποιείται κάθε φορά που κάποιος 
χρήστης περιηγείται σε αυτή. Με το που ενεργοποιηθεί ο κώδικας αποστέλλει τις 
απαραίτητες πληροφορίες της περιόδου σύνδεσης στους κεντρικούς διακομιστές 
χρησιμοποιώντας τους πόρους του υπολογιστή περιήγησης  (Google Inc.). 

 
Οι πληροφορίες αυτές αποθηκεύονται στον κεντρικό διακομιστή σε συνάρτηση με 

ένα μοναδικό αναγνωριστικό που συνοδεύει τον συγκεκριμένο χρήστη σε όλες τις 
σελίδες που επισκέπτεται.  

 
Επιπλέον, ο κώδικας αποθηκεύει το αναγνωριστικό αυτό και στον υπολογιστή του 

περιηγητή με τη μορφή cookie (Google Inc.).  
 
Περιορισμοί 
Ο κώδικας των Google Analytics για κινητές συσκευές επιτρέπει την περισυλλογή 

δεδομένων από ιστοσελίδες σχεδιασμένες για κινητές συσκευές. Παρόλα αυτά πολλά 
προγράμματα αποτροπής εμφανίσεως διαφημίσεων αλλά και εξαιτίας της φύσης των 
κινητών επικοινωνιών πολλές φορές δεν είναι δυνατή η πλήρης μεταφορά των 
δεδομένων.  

 
Επιπλέον, υπάρχουν πολλές εφαρμογές προστασίας προσωπικών δεδομένων που 

παραμορφώνουν τις πληροφορίες κάνοντας ελλιπή μετάδοση είτε αλλοιωμένη. 
 
Ένας άλλος παράγοντας που αποτρέπει τη σωστή μετάδοση των πληροφοριών 

προς τα Analytics είναι η μη χρήση τεχνολογίας Java Script στον περιηγητή του 
επισκέπτη της ιστοσελίδας (EU and US JavaScript Disabled Index numbers + Web 
Analytics data collection impact). 

 
Η μεγαλύτερη δυνητική απειλεί αναφορικά με την ακεραιότητα των συλλεγόμενων 

πληροφοριών προέρχεται από επισκέπτες που σβήνουν τα cookies του περιηγητή τους. 
Οι διαχειριστές των ιστοσελίδων μπορούν να το αποτρέψουν αυτό γνωστοποιώντας 
στους επισκέπτες σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγονται, τον τρόπο αλλά και τον 
σκοπό ώστε να νιώσουν μεγαλύτερη ασφάλεια  (Clifton). 

  
Ένας ακόμη περιορισμός της πλατφόρμας που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από 

τους ενδιαφερομένους που διαχειρίζονται μεγάλες σε όρους επισκεψιμότητας 
ιστοσελίδες είναι η χρήση δειγμάτων για τη δημιουργία πολλών αναφορών. Για να μην 
επηρεάσει το χρόνο φόρτωσης των ιστοσελίδων, τα Google Analytics περιορίζουν τα 
δείγματα πληροφοριών που συλλέγουν στις 500.000 τυχαίες συνδέσεις για τους 
υπολογισμούς και τη δημιουργία των αναφορών. Ενώ τα περιθώρια σφάλματος 
αναφέρονται για τον αριθμό των επισκέψεων που παρουσιάζονται, κάτι τέτοιο δεν 
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συμβαίνει για τις υπόλοιπες παραμέτρους, οπότε για μικρά τμήματα δεδομένων το 
περιθώρια σφάλματος μπορεί να είναι πολύ μεγάλα (Segmentation Options in Google 
Analytics). 

 
Απόδοση Ιστοσελίδων με Κώδικα Analytics 
Έχουν γίνει αναφορές κατά καιρούς σχετικά με μειωμένη απόδοση και 

καθυστέρηση κατά τη φόρτωση ιστοσελίδων που έχουν εγκατεστημένο κώδικα 
Analytics, ιδιαίτερα στην αρχή της λειτουργίας της υπηρεσίας (Woopra). Για το λόγο 
αυτό η Google προχώρησε σε αναβάθμιση του τον Δεκέμβριο του 2009 κάνοντας τις 
απαραίτητες μετατροπές ώστε να μην επηρεάζει την εμπειρία πλοήγησης των 
επισκεπτών (The official Google Code blog). 

 
Είναι σημαντικό να κατανοηθεί ότι οι πληροφορίες αποθηκεύονται 

απομακρυσμένα. Οι διαχειριστές των ιστοσελίδων αλλά και οι επισκέπτες δεν έχουν 
τον έλεγχο τους. Αυτό σημαίνει ότι όταν τα δεδομένα συλλεχθούν δεν μπορεί να γίνει 
αναίρεση τους σε περίπτωση που λόγω λάθους γίνει μετάδοση εσφαλμένων δεδομένων.  

 
Για την αποφυγή εσφαλμένων δεδομένων προτείνεται αρχικά να δημιουργηθεί 

ένας δοκιμαστικός λογαριασμός και αφού γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές σωστής 
λειτουργίας έπειτα οι ρυθμίσεις να μεταφερθούν σε έναν νέο καθαρό λογαριασμό. 

  
Χρήση σε όλες τις συσκευές 
Ο κώδικας της υπηρεσίας είναι με τέτοιο τρόπο διαμορφωμένος που επιτρέπει την 

χρήση τους από οποιαδήποτε ιστοσελίδα ή περιηγητή ιστοχώρου. 
 
Χρήση σε ιδιωτικά εταιρικά δίκτυα 
Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στο ότι τα Google Analytics δεν έχουν 

σχεδιαστεί για χρήση σε ιδιωτικά δίκτυα οπότε και τα δεδομένα που παρουσιάζουν σε 
αυτή τη περίπτωση δεν είναι φερέγγυα. 

 
Είναι σημαντικό να γνωρίζει κάποιος ότι είτε για λόγους ασφαλείας, είτε για 

λόγους ιδιωτικότητας, του δίνεται η δυνατότητα σε οποιοδήποτε στάδιο να πάρει 
αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων της ιστοσελίδας του που είναι αποθηκευμένα 
στους κεντρικούς διακομιστές της πλατφόρμας ή να τα σβήσει.  
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3.5 Ιδιωτικότητα στη Διαδικτυακή Διαφήμιση 

3.5.1 Περισυλλογή Προσωπικών Δεδομένων 
 
Σύμφωνα με τον Evans (2009) οι επαγγελματίες του κλάδου της διαδικτυακής 

διαφήμισης συλλέγουν και αποθηκεύουν πολύ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα 
άτομα που χρησιμοποιούν τις διαδικτυακές υπηρεσίες τους σε σύγκριση με την offline 
βιομηχανία διαφήμισης.  Οι πάροχοι μηχανών αναζήτησης καταγράφουν τις 
αναζητήσεις αλλά και τους ιστότοπους που επισκέπτονται οι χρήστες. Αυτά τα 
προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται για πολλούς μήνες συσχετισμένα είτε με την 
προσωπική διεύθυνση IP είτε με το μοναδικό ηλεκτρονικό ίχνος, τύπου cookie, κάθε 
χρήστη.  

 
Σε ορισμένες περιπτώσεις οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται από τους 

παρόχους για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους χρήστες. Η Google 
για παράδειγμα αναφέρει στη σελίδα απορρήτου της ότι χρησιμοποιεί τις πληροφορίες 
αυτές για τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τα κοινά ορθογραφικά λάθη αλλά και για 
αξιολόγηση της κατάταξης των ιστοτόπων που προβάλει στα οργανικά αποτελέσματα. 
Τα δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται επίσης για αναγνώριση των αναγκών 
και τον ενδιαφερόντων του χρήστη με σκοπό την μετέπειτα στόχευση του σε 
διαφημίσεις που ταιριάζουν με την ηλεκτρονική του συμπεριφορά. Μέσα από τις 
πληροφορίες που συλλέγονται μπορεί να γίνει ταυτοποίηση γενικών χαρακτηριστικών 
των χρηστών όπως του φύλου, των αγοραστικών συνηθειών, αν σχεδιάζουν να πάνε 
διακοπές κ.α. Έπειτα, οι πάροχοι πωλούν στους διαφημιστές λεπτομερείς επιλογές για 
στόχευση χρηστών σε υψηλότερες τιμές λόγω των μεγαλύτερων πιθανοτήτων που τους 
προσφέρουν να επιτύχουν μετατροπές με τις διαφημίσεις τους. 

3.5.2 Απόρρητο vs. Αποδοτικότητα  Επαναληπτικού Μάρκετινγκ 
 
Υιοθετώντας παρόμοιες προχωρημένες πρακτικές παρακολούθησης και στόχευσης  

κοινού από διαφημιστές, εταιρείες περισυλλογής δεδομένων αλλά και από μεγάλες 
παγκόσμιες πλατφόρμες όπως τη Google, η ιδιωτικότητα των χρηστών έχει προαχθεί σε 
θέμα μείζονος σημασίας που απασχολεί τη σημερινή κοινωνία. Τέτοιες πρακτικές 
ενδέχεται επίσης να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην αποδοτικότητα των στοχευόμενων 
διαφημίσεων διότι οι χρήστες νιώθουν ότι οι διαφημιστές παραβιάζουν την 
ιδιωτικότητα τους και χρησιμοποιούν πληροφορίες που δεν θα έπρεπε να διαθέτουν 
(Kantola, 2014). Η προηγούμενη άποψη φαίνεται πως συμμερίζεται απόλυτα τις 
προγενέστερες αναφορές της Tucker (2012), η οποία σημείωσε ότι η υπερβολικά 
ενοχλητική διαφήμιση μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη αποδοτικότητα αλλά και των 
Goldfarb & Tucker (2011) που ανέφεραν ότι ειδικά οι ευαίσθητοι καταναλωτές, ως 
προς την ιδιωτικότητα, αντιδράνε αρνητικά σε στοχευόμενες και παράλληλα 
ενοχλητικές διαφημίσεις. Σε πρόσφατη μελέτη (Kim & Ohk, 2016), πάνω στις 
επιπτώσεις της επαναληπτικής στόχευσης επιβεβαιώθηκε αρνητική αντίδραση των 
καταναλωτών και μειωμένη αποδοτικότητα των διαφημίσεων. 

 
Σύμφωνα με τον Goldfarb (2013) δεν αποτελεί καλή πρακτική από τους 

διαφημιστές να χρησιμοποιούν σε υπερβολικό βαθμό τα δεδομένα που συλλέγουν, και 
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ας τα θεωρούν ιδιοκτησίας τους, με σκοπό να φέρουν εις πέρας τους διαφημιστικούς 
τους στόχους πάση θυσία ακόμα και αν προσφέρουν τη δυνατότητα στους χρήστες να 
ζητήσουν αφαίρεση των προσωπικών δεδομένων τους από τις βάσεις των διαφημιστών. 
Τελευταία όλο και περισσότερο οι χρήστες αρχίζουν να αισθάνονται ενοχλήσεις και ότι 
παραβιάζεται η ιδιωτικότητα της προσωπικής τους ζωής από τη χρήση των 
πληροφοριών αυτών (Goldfarb & Tucker, 2010). Η υπάρχουσα βιβλιογραφία προτείνει 
στους διαφημιστές να μετριάσουν τις ενοχλήσεις των χρηστών μέσω παροχής 
μεγαλύτερου ελέγχου σε αυτούς για τον τρόπο που συλλέγονται αλλά και 
χρησιμοποιούνται τα προσωπικά τους δεδομένα (Tucker, 2011; Marinova et al., 2002). 
Η πλήρη πρόσβαση στη διαχείριση των δεδομένων αλλά και η κατανόηση από τη 
πλευρά των χρηστών των σκοπών χρήσης τους επιφέρει μικρότερη άρνηση προς τις 
στοχευόμενες διαφημίσεις που γίνονται αποδέκτες (Kantola, 2014). Η θέση της Tucker 
(2012), είναι ότι παρόλο που από τη μία μεριά οι ανησυχίες περί χρήσης προσωπικών 
δεδομένων χρηστών επηρεάζουν αρνητικά την αποδοτικότητα των διαφημίσεων, από 
την αντίθετη μεριά η χρήση των δεδομένων αυτών υποκαθιστά αυτή την αρνητική 
επίδραση και υπερισχύει. Κλείνοντας τη παράγραφο αυτή, και για να υπάρχει και ο 
αντίλογος, θα πρέπει να γίνει και μία αναφορά στην έρευνα των Kukar-Kinney & Close 
(2009), στην οποία κατέληξαν ότι η αποδοτικότητα των διαδικτυακών διαφημίσεων δεν 
δείχνει να συσχετίζεται άμεσα με θέματα ιδιωτικότητας των χρηστών.  

3.6 Παρουσίαση Ερευνητικών Υποθέσεων 

Όπως προαναφέρθηκε στο 3.2.4, η σημερινή τεχνολογία στην ανάλυση και 
επεξεργασία δεδομένων περιήγησης επιτρέπουν τη χρήση της επαναληπτικής 
στόχευσης διαφημίσεων σε χρήστες που στο παρελθόν επισκέφθηκαν κάποιο προϊόν σε 
ένα ηλεκτρονικό κατάστημα όμως δεν προχώρησαν τελικά σε αγορά του (Lambrecht & 
Tucker, 2013). Παρόμοιες εξατομικευμένες διαφημίσεις ή προτάσεις πώλησης 
ενδέχεται να αυξήσουν τις πωλήσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος καθώς 
υπενθυμίζουν στο χρήστη την πρόθεση αγοράς του και τις ανάγκες του (Linden, Smith, 
& York, 2003; Dias, Locher, Li, El-Deredy, & Lisboa, 2008; Ansari & Mela, 2001). Εκ 
πρώτης όψεως η επαναληπτική στόχευση διαφημίσεων σε χρήστες που έδειξαν 
ενδιαφέρον ήδη για τα προβαλλόμενα προϊόντα εμφανίζεται πολλά υποσχόμενη και 
υποστηρίζεται και από τη σχετική βιβλιογραφία που αναφέρει ότι όσο πιο σχετικό με 
τις ανάγκες του χρήστη είναι το περιεχόμενο μίας διαφήμισης τόσο πιο θετική θα είναι 
η απόκριση του καταναλωτή σε αυτή (Dias, Locher, Li, El-Deredy, & Lisboa, 2008; 
Komiak & Benbasas, 2006; Hoffman & Novak, 1996). Παρόλα αυτά απομένει να 
αποδειχθεί αν θα είναι αυτή η μέθοδος στόχευσης αποδοτικότερη για το ηλεκτρονικό 
κατάστημα σε σχέση με στόχευση βάσει δημογραφικών χαρακτηριστικών. Με βάση το 
τελευταίο ερώτημα σχηματίζεται η πρώτη υπόθεση αυτής της εργασίας:  

 
Υπόθεση Α  
Η εμφάνιση διαφημίσεων σε χρήστες του διαδικτύου μέσω χρήσης επαναληπτικής 

στόχευσης, σύμφωνα με τη προηγούμενη διαδικτυακή συμπεριφορά τους, επιφέρει 
περισσότερες μετατροπές στο ηλεκτρονικό κατάστημα σε σχέση με διαφημίσεις 
τυπικής στόχευσης βάσει δημογραφικών κριτηρίων συνηθισμένου πελατολογίου της 
επιχείρησης. 

 
Σύμφωνα με τον Teixeira (2014) η προσέλκυση της προσοχής των καταναλωτών 

και η μετατροπή της σε συγκεκριμένη συμπεριφορά αποτελούν βασικά συστατικά μίας 
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επιτυχημένης διαφήμισης. Παράλληλα, τα σύγχρονα μέσα ηλεκτρονικής διαφήμισης 
αναφέρουν στα εγχειρίδια λειτουργίας τους (Google Inc.) ότι η προσθήκη φράσεων που 
παρακινούν τους αποδέκτες να προβούν σε συγκεκριμένη συμπεριφορά επιφέρουν 
θετικά αποτελέσματα στην αποδοτικότητα των διαφημίσεων εφόσον νωρίτερα έχει 
προελκυσθεί η προσοχή που απαιτείται. Με βάση τα προηγούμενα σχηματίζεται η 
δεύτερη υπόθεση αυτής της εργασίας:  

 
Υπόθεση Β  
Η προσθήκη φράσης προτροπής σε δράση (call to action) σε διαφημίσεις που 

στοχεύουν κοινό μέσω επαναληπτικής στόχευσης επιφέρει περισσότερους 
εισερχόμενους πελάτες στο ηλεκτρονικό κατάστημα άρα και περισσότερες μετατροπές 
σε αυτό.  

 
Σύμφωνα με τους Anderson & Simester (2004) η παροχή κινήτρων έκπτωσης σε 

διαφημίσεις έχει θετική απόκριση στους καταναλωτές και τους ενθαρρύνει να προβούν 
σε άμεση αγορά ακόμα και αν δεν χρειάζονται άμεσα τα προϊόντα, αρκεί να πιστεύουν 
ότι θα τα χρειαστούν στο μέλλον (Krishna, 1992). Προς την ίδια κατεύθυνση 
τοποθετήθηκε και ο Lewis (2006) στην έρευνα του καταλήγοντας στο ότι η παροχή 
εκπτώσεων βοηθάει την επιχείρηση να διευρύνει το πελατολόγιο της. Ταυτόχρονα, οι 
πελάτες που προσελκύονται καθ' αυτό το τρόπο εμπεριέχουν μεγαλύτερη μακροχρόνια 
αξία για την επιχείρηση (δες 3.3.2) καθώς η βιβλιογραφία απέδειξε ότι προχωράνε σε 
επαναλαμβανόμενες αγορές στο μέλλον. Σύμφωνα πάλι με τους Anderson & Simester 
(2004) αν και από  τη μία πλευρά σε μακροχρόνιο ορίζοντα η αξία που εισρέει στην 
επιχείρηση από έναν νέο πελάτη της, που προήλθε μέσω διαφήμιση με κίνητρο 
έκπτωσης, είναι μεγαλύτερη της μέσης, από την άλλη μεριά παρατηρήθηκε ότι αποτελεί 
αντικίνητρο για τους ήδη υπάρχοντες πελάτες της επιχείρησης και μειώνει την 
μακροχρόνια αξία τους. Μέσω της διαδικτυακής διαφήμισης και πιο συγκεκριμένα 
εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες της επαναληπτικής στόχευσης, δίνεται πλέον η 
δυνατότητα να εκμηδενιστούν οι αρνητικές επιπτώσεις που προαναφέρθηκαν. 
Προβάλλοντας διαφημίσεις με κίνητρο έκπτωσης σε πελάτες που επισκέφθηκαν το 
ηλεκτρονικό κατάστημα, περιηγήθηκαν αλλά δεν προχώρησαν σε μετατροπή σε αυτό, 
δίνεται η δυνατότητα να προσελκυστούν νέοι πελάτες με μεγαλύτερη της μέσης 
μακροχρόνια αξία για την επιχείρηση, αποφεύγοντας ταυτόχρονα την αρνητική 
επίδραση της προωθητικής ενέργειας στους ήδη υπάρχοντες πελάτες. Το προηγούμενο 
υποστηρίζεται, κατά το πρώτο σκέλος, και από την εμπειρική έρευνα των Kukar-
Kinney & Close (2009), οι οποίες προτείνουν τη μέθοδο επαναληπτικής στόχευσης 
διαφημίσεων έως μέσο επαναπροσέγγισης πελατών ηλεκτρονικών καταστημάτων που 
ενώ πρόσθεσαν προϊόντα στο καλάθι αγορών τους, δεν ολοκλήρωσαν εν τέλει την 
αγορά. Λαμβάνοντας υπόψη τη βιβλιογραφία που προαναφέρθηκε θέτω παρακάτω τη 
τρίτη υπόθεση της παρούσας εργασίας: 

 
Υπόθεση Γ  
Η προσθήκη φράση που περιέχει κίνητρο έκπτωσης σε διαφημίσεις που στοχεύουν 

κοινό μέσω επαναληπτικής στόχευσης επιφέρει βελτιωμένα αποτελέσματα μετατροπών 
στο ηλεκτρονικό κατάστημα. 
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4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

4.1 Ερευνητική Διαδικασία 

Η παρούσα έρευνα διεξήχθη με τη δημιουργία και την προβολή σε ένα δίκτυο 
εμφάνισης (Display) των AdWords, τεσσάρων διαφορετικών διαφημιστικών 
εκστρατειών. Σύμφωνα με τους (Guerini, Strapparava, & Stock, 2012) η έρευνα μέσω 
AdWords πλεονεκτεί σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους ερωτηματολογίων 
γιατί είναι λιγότερο χρονοβόρα, είναι "πράσινη", εφαρμόζεται σε πραγματικό κοινό, το 
οποίο συμπεριφέρεται φυσικά αφού δεν γνωρίζει ότι λαμβάνει μέρος σε αυτή. Επίσης, 
μπορεί εύκολα να συλλεχθεί μεγάλος όγκος δεδομένων και να δοκιμαστούν πολλά 
εναλλακτικά σενάρια. 

Στην έρευνα οι διαφημίσεις κατεύθυναν τους χρήστες σε συγκεκριμένη σελίδα του 
ηλεκτρονικού καταστήματος http://www.playcity.gr, το οποίο εμπορεύεται παιχνίδια 
εξωτερικού χώρου της Little Tikes. Οι τέσσερις καμπάνιες είχαν ως αντικειμενικό 
στόχο τους να οδηγήσουν τους θεατές να προχωρήσουν σε μετατροπή μέσα στο 
ηλεκτρονικό κατάστημα, ενώ στόχευαν σε χρήστες που χρησιμοποιούσαν το διαδίκτυο 
στην Ελλάδα και μιλούσαν Ελληνικά. Ξεκίνησαν να λειτουργούν και οι τέσσερις 
ταυτόχρονα με διάρκεια προβολής 45 περίπου ημερών, κατά το χρονικό διάστημα από 
01/04/2017 έως 16/05/2017. 

 

4.2 Διαφημιστικές Καμπάνιες και Διαφημιστικό Υλικό 

Κάθε καμπάνια αποτελούταν από μία διαφημιστική ομάδα και κάθε διαφημιστική 
ομάδα από δύο εναλλακτικές διαφημίσεις, μία με συνδυασμό εικόνας – κείμενου και 
μία αποκλειστικά με κείμενο (Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν 
βρέθηκε.). Στις περιπτώσεις που υπήρχε εικόνα στη διαφήμιση, χρησιμοποιήθηκε η 
εικόνα ενός δημοφιλούς παιχνιδιού της κατηγορίας. Ως βασικός τίτλος σε όλες τις 
διαφημίσεις χρησιμοποιήθηκε ο ακόλουθος «Παιχνίδια Little Tikes». Όλες οι 
καμπάνιες είχαν τον ίδιο ημερήσιο προϋπολογισμό 1,00€. Οι διαφοροποιήσεις μεταξύ 
τους περιγράφονται συνοπτικά στον Πίνακας 4-1 που ακολουθεί. 

 

http://www.playcity.gr/�
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Πίνακας 4-1 Διαφοροποίηση Διαφημιστικών Καμπανιών 

Διαφημιστική 
Καμπάνια Τύπος Στόχευσης Περιεχόμενο Μηνύματος 

1 Δημογραφικά Στοιχεία Πληροφοριακό 
2 Επαναληπτικό Marketing Πληροφοριακό 
3 Επαναληπτικό Marketing Προτροπή σε Δράση 

4 Επαναληπτικό Marketing Προτροπή σε Δράση μέσω αναφοράς σε 
έκπτωση για περιορισμένο χρονικό διάστημα 

  
Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικότερα οι τέσσερις καμπάνιες: 
Διαφημιστική Καμπάνια 1: Αρχικά δημιουργήθηκε η πρώτη διαφημιστική 

καμπάνια μέσα από το διαχειριστικό περιβάλλον του Google AdWords στην οποία 
τέθηκε ως αποκλειστική μέθοδος στόχευσης, η στόχευση βάσει δημογραφικών 
στοιχείων (Εικόνα 4-2) τα οποία επιλέχθηκαν όπως περιγράφεται στο 4.3. Έπειτα, 
δημιουργήθηκαν οι δύο εναλλακτικές διαφημίσεις που περιείχαν απλό πληροφοριακό 
περιεχόμενο στη περιγραφή τους. Η προεπισκόπηση των εναλλακτικών διαφημίσεων 
εμφανίζεται στην Εικόνα 4-5. 

 

 
Εικόνα 4-1 Βήμα 1ο Δημιουργίας Διαφήμισης με απλό περιεχόμενο που 

στοχεύει βάσει δημογραφικών στοιχείων 
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Εικόνα 4-2 Βήμα 2ο Δημιουργίας Διαφήμισης με απλό περιεχόμενο που 

στοχεύει βάσει δημογραφικών στοιχείων 

 

 
Εικόνα 4-3 Βήμα 3ο Δημιουργίας Διαφήμισης με απλό περιεχόμενο που 

στοχεύει βάσει δημογραφικών στοιχείων 
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Εικόνα 4-4 Βήμα 4ο Δημιουργίας Διαφήμισης με απλό περιεχόμενο που 

στοχεύει βάσει δημογραφικών στοιχείων 

 

 
Εικόνα 4-5 Προεπισκόπηση Διαφήμισης με απλό περιεχόμενο που στοχεύει 

βάσει δημογραφικών στοιχείων 

 
Διαφημιστική Καμπάνια 2: Η δεύτερη διαφημιστική καμπάνια στόχευε 

αποκλειστικά σε μέλη συγκεκριμένης βιβλιοθήκης χρηστών επαναληπτικού μάρκετινγκ 
(Εικόνα 4-7) που δημιουργήθηκε όπως περιγράφεται στο 4.3. Στη συνέχεια, 
δημιουργήθηκαν οι δύο εναλλακτικές διαφημίσεις που περιείχαν απλό πληροφοριακό 
περιεχόμενο στη περιγραφή τους, το ίδιο δηλαδή με την πρώτη καμπάνια. Η 
προεπισκόπηση των εναλλακτικών διαφημίσεων εμφανίζεται στην Εικόνα 4-10. 
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Εικόνα 4-6 Βήμα 1ο Δημιουργίας Διαφήμισης με απλό περιεχόμενο που 

στοχεύει μέσω Remarketing 
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Εικόνα 4-7 Βήμα 2ο Δημιουργίας Διαφήμισης με απλό περιεχόμενο που 
στοχεύει μέσω Remarketing 
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Εικόνα 4-8 Βήμα 3ο Δημιουργίας Διαφήμισης με απλό περιεχόμενο που 

στοχεύει μέσω Remarketing 

 
 

 
Εικόνα 4-9 Βήμα 4ο Δημιουργίας Διαφήμισης με απλό περιεχόμενο που 

στοχεύει μέσω Remarketing 
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Εικόνα 4-10 Προεπισκόπηση Διαφήμισης με απλό περιεχόμενο που στοχεύει 

μέσω Remarketing 

 
 
Διαφημιστική Καμπάνια 3: Στην τρίτη διαφημιστική καμπάνια χρησιμοποιήθηκε 

στόχευση στα μέλη της ίδιας βιβλιοθήκης χρηστών όπως και στη δεύτερη, όμως αυτή 
τη φορά το περιεχόμενο των περιγραφών των δύο διαφημίσεων περιείχε φράση που 
προέτρεπε σε δράση (Εικόνα 4-11). Η προεπισκόπηση των εναλλακτικών διαφημίσεων 
εμφανίζεται στην Εικόνα 4-12. 

 

 
Εικόνα 4-11 Βήμα 3ο Δημιουργίας Διαφήμισης με πρόκληση σε δράση που 

στοχεύει μέσω Remarketing 
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Εικόνα 4-12 Προεπισκόπηση Διαφήμισης με πρόκληση σε δράση που στοχεύει 

μέσω Remarketing 

 
Διαφημιστική Καμπάνια 4: Στην τέταρτη καμπάνια ακολουθήθηκε η ίδια μέθοδος 

στόχευσης όπως και στις τελευταίες δύο, όμως αυτή τη φορά το περιεχόμενο των 
περιγραφών των δύο διαφημίσεων περιείχε φράση που σκοπό είχε να ασκήσει πίεση 
μέσω παροχής κινήτρου έκπτωσης για περιορισμένο χρονικό διάστημα, προτρέποντας 
παράλληλα σε δράση. Η προεπισκόπηση των εναλλακτικών διαφημίσεων εμφανίζεται 
στην Εικόνα 4-14. 

 
Εικόνα 4-13 Βήμα 3ο Δημιουργίας Διαφήμισης με πρόκληση σε δράση και 

άσκηση πίεσης που στοχεύει μέσω Remarketing 

 



 

Σάμος Ιωάννης   |   Μάρτιος 2017 - Ιανουάριος 2018     51 

 
Εικόνα 4-14 Προεπισκόπηση Διαφήμισης με πρόκληση σε δράση και άσκησης 

πίεσης που στοχεύει μέσω Remarketing 

4.3 Ανάλυση του Δείγματος της Έρευνας 

Διαφημιστική Καμπάνια 1: Οι χρήστες που στόχευσε η συγκεκριμένη καμπάνια 
επιλέχθηκαν αναλύοντας ιστορικά στοιχεία της ιστοσελίδας μέσα από την διαδικτυακή 
εφαρμογή Google Analytics (Εικόνα 4-15), με σκοπό να βρεθούν τα δημογραφικά 
χαρακτηριστικά που αντιπροσωπεύουν χρήστες που είχαν προχωρήσει σε μετατροπή 
μέσα στο ηλεκτρονικό κατάστημα τα δύο προηγούμενα ημερολογιακά έτη. Μέσα από 
αυτή τη διαδικασία κρίθηκε σκόπιμο η καμπάνια να στοχεύσει σε άντρες και γυναίκες, 
ηλικίας 25-44 ετών. 

 

 
Εικόνα 4-15 Δημογραφικά Στοιχεία Επισκεπτών που Δημιούργησαν 

Λογαριασμός βάσει ιστορικών στοιχείων 2 τελευταίων ετών 01/01/2016 – 
31/12/2017 

 
Διαφημιστικές Καμπάνιες 2,3,4: Οι χρήστες που επιλέχθηκαν για την προβολή 

των συγκεκριμένων καμπανιών προέκυψαν μέσα από τη χρήση κώδικα Cookie (Εικόνα 
4-16) στο ηλεκτρονικό κατάστημα με τα ακόλουθα κριτήρια: α) να έχουν επισκεφθεί τις 
τελευταίες 120 ημέρες τη σελίδα οποιουδήποτε παιχνιδιού εξωτερικού χώρου της Little 
Tikes στο ηλεκτρονικό κατάστημα και β) να μην έχουν προχωρήσει σε μετατροπή. Τα 
δημογραφικά χαρακτηριστικά των χρηστών που παρακολούθησαν τις τρεις 
εναλλακτικές καμπάνιες επαναληπτικής στόχευσης ήταν σε συνο χή με τα 
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χαρακτηριστικά της καμπάνιας 1, δηλαδή στη συντριπτική πλειονότητα τους άντρες και 
γυναίκες, ηλικίας 25-44 ετών.  

 

 
Εικόνα 4-16 Δημιουργία Βιβλιοθήκης Χρηστών Remarketing 

4.4 Εξαρτημένες Μεταβλητές 

Η συλλογή δεδομένων έγινε μέσω εγκατάστασης και χρήσης ειδικού κώδικα 
παρακολούθησης της Google στο ηλεκτρονικό κατάστημα ενώ τα δεδομένα που 
συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν ήταν τα εξής:  

 
• Προβολές διαφημιστικής καμπάνιας. 
• Αλληλεπιδράσεις στη διαφήμιση. 
• Μετατροπές. 

4.5 Στατιστικά Εργαλεία Ανάλυσης Αποτελεσμάτων 

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των δεδομένων ήταν η ANOVA 
με Post Hoc Tests Bonferroni.  

 
Η ANOVA αποτελεί, σήμερα, την πιο αποδοτική μέθοδο ανάλυσης δεδομένων από 

πειράματα, ειδικά όταν πρόκειται για σύγκριση αποτελεσμάτων κοινών εξαρτημένων 
μεταβλητών δύο ή περισσοτέρων γκρουπ που προήλθαν από συγκεκριμένες αλλαγές 
στις ανεξάρτητες μεταβλητές του κάθε γκρουπ. Υπάρχουν πολλά λογισμικά που 
υποστηρίζουν την ανάλυση των δεδομένων με αυτή τη μέθοδο. Ένα από τα πιο 
διαδεδομένα στην ακαδημαϊκή κοινότητα είναι το SPSS, το οποίο χρησιμοποιήθηκε και 
σε αυτή την ανάλυση. Επειδή υπάρχουν πολλοί τύποι ανάλυσης ANOVA είναι πολύ 
σημαντικό να επιλεχθεί ο σωστός τύπος που ταιριάζει για την ανάλυση των δεδομένων 
κάθε προβλήματος, διαφορετικά μπορεί η έρευνα να καταλήξει σε εσφαλμένα 
συμπεράσματα (Armstrong, Slade, & Eperjesi, 2000). 

 
Στην παρούσα έρευνα επιλέχθηκε η ανάλυση των δεδομένων να γίνει με Post Hoc 

Tests Bonferroni διότι αποτελεί μία ευέλικτη μέθοδο, υψηλής χρησιμότητας και 
επιτρέπει να συγκρίνουμε όλες τις στρατηγικές, ταυτόχρονα, μεταξύ τους. 
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5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

5.1 Google AdWords: Αναφορά Εμφανίσεων - Κλικ 

Πίνακας 5-1 Αναφορά Εμφανίσεων - Κλικ ανά Καμπάνια 

Καμπάνια Εμφανίσεις Κλικ 
1.Little Tikes 
-Δημογραφική Στόχευση 
-Πληροφοριακή  

106.371 1.040 

2.Little Tikes  
-Επαναληπτική στόχευση 
-Πληροφοριακή  

85.959 880 

3.Little Tikes  
-Επαναληπτική στόχευση 
-Προτροπή σε Δράση 

84.085 770 

4.Little Tikes  
-Επαναληπτική στόχευση 
-Προτροπή σε δράση με κίνητρο έκπτωσης 

72.378 691 

  
Παρατηρείται και πρέπει αν αναφερθεί ότι τις περισσότερες εμφανίσεις αλλά και 

κλικ αποκόμισε η πρώτη καμπάνια ενώ η τέταρτη τις λιγότερες. Ο αριθμός εμφανίσεων 
κάθε διαφήμισης είναι εκτός του ελέγχου του διαφημιστή. Η Google αποφασίζει το αν 
και πότε θα δείξει μία διαφήμιση, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο 3.4.1 Google 
AdWords. Αυτά τα δεδομένα από μόνα τους δεν αποδεικνύουν τίποτα απολύτως για 
την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των διαφημίσεων όμως αναφέρονται 
για λόγους συνέχειας και πλήρης πληροφόρησης.  

 
 
 
 
 

https://adwords.google.com/cm/CampaignMgmt?__u=2229320775&__c=8845375335#c.783277370�
https://adwords.google.com/cm/CampaignMgmt?__u=2229320775&__c=8845375335#c.783277370�
https://adwords.google.com/cm/CampaignMgmt?__u=2229320775&__c=8845375335#c.783277370�
https://adwords.google.com/cm/CampaignMgmt?__u=2229320775&__c=8845375335#c.782754946�
https://adwords.google.com/cm/CampaignMgmt?__u=2229320775&__c=8845375335#c.782754946�
https://adwords.google.com/cm/CampaignMgmt?__u=2229320775&__c=8845375335#c.782754946�
https://adwords.google.com/cm/CampaignMgmt?__u=2229320775&__c=8845375335#c.782770063�
https://adwords.google.com/cm/CampaignMgmt?__u=2229320775&__c=8845375335#c.782770063�
https://adwords.google.com/cm/CampaignMgmt?__u=2229320775&__c=8845375335#c.782770063�
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5.2 Google AdWords: Αναφορά Κόστους 

Πίνακας 5-2 Αναφορά Κόστους ανά Καμπάνια 

Καμπάνια Μέσο CPC Συνολικό Κόστος 
1.Little Tikes 
-Δημογραφική Στόχευση 
-Πληροφοριακή  

0,04 € 43,58 € 

2.Little Tikes  
-Επαναληπτική στόχευση 
-Πληροφοριακή  

0,05 € 41,31 € 

3.Little Tikes  
-Επαναληπτική στόχευση 
-Προτροπή σε Δράση 

0,05 € 40,65 € 

4.Little Tikes  
-Επαναληπτική στόχευση 
-Προτροπή σε δράση με κίνητρο έκπτωσης 

0,05 € 37,36 € 

 
Παρατηρείται ότι η πρώτη καμπάνια είχε το μικρότερο συνολικό κόστος ανά κλικ 

στα 0,04 € ενώ οι υπόλοιπες τρεις είχαν 0,05€. Αξίζει να σχολιαστεί ότι το συνολικό 
κόστος ήταν μικρότερο για τις καμπάνιες δύο, τρία και τέσσερα σε σχέση με την ένα 
διότι αποκόμισαν λιγότερα κλικ σε σχέση με τη πρώτη. Τα δεδομένα κόστους καλό θα 
είναι να τα αξιολογήσουμε σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα που έφεραν 
(μετατροπές). Η μελέτη αποδοτικότητας θα γίνει παρακάτω στο 5.9 Συνοπτική 
Σύγκριση Αποδοτικότητας Στρατηγικών. Αναφέρονται σε αυτό  το σημείο  απλά για 
λόγους συνέχειας και πλήρης πληροφόρησης. 

https://adwords.google.com/cm/CampaignMgmt?__u=2229320775&__c=8845375335#c.783277370�
https://adwords.google.com/cm/CampaignMgmt?__u=2229320775&__c=8845375335#c.783277370�
https://adwords.google.com/cm/CampaignMgmt?__u=2229320775&__c=8845375335#c.783277370�
https://adwords.google.com/cm/CampaignMgmt?__u=2229320775&__c=8845375335#c.782754946�
https://adwords.google.com/cm/CampaignMgmt?__u=2229320775&__c=8845375335#c.782754946�
https://adwords.google.com/cm/CampaignMgmt?__u=2229320775&__c=8845375335#c.782754946�
https://adwords.google.com/cm/CampaignMgmt?__u=2229320775&__c=8845375335#c.782770063�
https://adwords.google.com/cm/CampaignMgmt?__u=2229320775&__c=8845375335#c.782770063�
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5.3 Google Analytics: Αποτελέσματα 1ης Καμπάνιας 

 
Εικόνα 5-1 Αποτελέσματα 1ης καμπάνιας 

 
Αναφορικά με τα αποτελέσματα της πρώτης καμπάνιας εμφανίζεται ότι έφερε στο 

ηλεκτρονικό κατάστημα 956 περιόδους σύνδεσης πελατών, εκ των οποίων οι 648 ήταν 
νέοι χρήστες (δεν είχαν επισκεφθεί ξανά τον ηλεκτρονικό κατάστημα). Το 85,88%  των 
περιόδων αυτών εγκατέλειψε το ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς να αλληλεπιδράσει με 
αυτό, δηλαδή να προχωρήσει σε περιήγηση. Η μέση τιμή των σελίδων επίσκεψης ανά 
περίοδο σύνδεσης ήταν 1,44 σελίδες ενώ η μέση διάρκεια της κάθε περιόδου σύνδεσης 
ήταν μόλις 33 δευτερόλεπτα. Τέλος, παρατηρείται χαμηλό ποσοστό μετατροπής 
επίσκεψης σε στόχο, μόλις 40 περιόδων ήτοι 4,18% των συνολικών περιόδων. 
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5.4 Google Analytics: Αποτελέσματα 2ης Καμπάνιας 

 
Εικόνα 5-2 Αποτελέσματα 2ης καμπάνιας 

 
Αναφορικά με τα αποτελέσματα της δεύτερης καμπάνιας παρουσιάζεται ότι έφερε 

στο ηλεκτρονικό κατάστημα 961 περιόδους σύνδεσης πελατών, εκ των οποίων οι 25 
ήταν νέοι χρήστες. Το 70,45%  των περιόδων αυτών εγκατέλειψε το ηλεκτρονικό 
κατάστημα χωρίς να αλληλεπιδράσει με αυτό, δηλαδή να προχωρήσει σε περιήγηση. Η 
μέση τιμή των σελίδων επίσκεψης ανά περίοδο σύνδεσης ήταν 2,67 σελίδες ενώ η μέση 
διάρκεια της κάθε περιόδου σύνδεσης ήταν 1 λεπτό και 32 δευτερόλεπτα. Τέλος, 
παρατηρείται αριθμός μετατροπής επίσκεψης σε στόχο, 144 περιόδων ήτοι 14,98% των 
συνολικών περιόδων. 

 



 

Σάμος Ιωάννης   |   Μάρτιος 2017 - Ιανουάριος 2018     57 

5.5 Google Analytics: Αποτελέσματα 3ης Καμπάνιας 

 
Εικόνα 5-3 Αποτελέσματα 3ης καμπάνιας 

 
Αναφορικά με τα αποτελέσματα της τρίτης καμπάνιας παρουσιάζεται ότι έφερε στο 

ηλεκτρονικό κατάστημα 863 περιόδους σύνδεσης πελατών, εκ των οποίων οι 36 ήταν 
νέοι χρήστες. Το 73,58%  των περιόδων αυτών εγκατέλειψε το ηλεκτρονικό κατάστημα 
χωρίς να αλληλεπιδράσει με αυτό, δηλαδή να προχωρήσει σε περιήγηση. Η μέση τιμή 
των σελίδων επίσκεψης ανά περίοδο σύνδεσης ήταν 2,49 σελίδες ενώ η μέση διάρκεια 
της κάθε περιόδου σύνδεσης ήταν 1 λεπτό και 35 δευτερόλεπτα. Τέλος, παρατηρείται 
αριθμός μετατροπής επίσκεψης σε στόχο, 125 περιόδων ήτοι 14,48% των συνολικών 
περιόδων. 
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5.6 Google Analytics: Αποτελέσματα 4ης Καμπάνιας 

 
Εικόνα 5-4 Αποτελέσματα 4ης καμπάνιας 

Αναφορικά με τα αποτελέσματα της τέταρτης καμπάνιας παρουσιάζεται ότι έφερε 
στο ηλεκτρονικό κατάστημα 740 περιόδους σύνδεσης πελατών, εκ των οποίων οι 43 
ήταν νέοι χρήστες. Το 65,14%  των περιόδων αυτών εγκατέλειψε το ηλεκτρονικό 
κατάστημα χωρίς να αλληλεπιδράσει με αυτό, δηλαδή να προχωρήσει σε περιήγηση. Η 
μέση τιμή των σελίδων επίσκεψης ανά περίοδο σύνδεσης ήταν 3,41 σελίδες ενώ η μέση 
διάρκεια της κάθε περιόδου σύνδεσης ήταν 2 λεπτό και 15 δευτερόλεπτα. Τέλος, 
παρατηρείται αριθμός μετατροπής επίσκεψης σε στόχο, 143 περιόδων ήτοι 19,32% των 
συνολικών περιόδων. 
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5.7 Google Analytics: Συνοπτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων 

 
Πίνακας 5-3 Συνοπτικός πίνακας αποτελεσμάτων αλληλεπιδράσεων 

Διαφήμιση Εμφανίσεις Κλικ CTR Περίοδοι 
Σύνδεσης 

Ποσοστό 
Εγκατάλειψης Μετατροπές 

Ποσοστό 
Μετατροπής 

Στόχου 

1.Little Tikes 
-Δημογραφική Στόχευση 
-Πληροφοριακή  

106371 1040 0,9777% 956 85,88% 40 4,18% 

2.Little Tikes  
-Επαναληπτική 
στόχευση 
-Πληροφοριακή  

85959 880 1,0237% 961 70,45% 144 14,98% 

3.Little Tikes  
-Επαναληπτική 
στόχευση 
-Προτροπή σε Δράση 

84085 770 0,9157% 863 73,58% 125 14,48% 

4.Little Tikes  
-Επαναληπτική 
στόχευση 
-Προτροπή σε δράση με 
κίνητρο έκπτωσης 

72378 691 0,9547% 740 65,14% 143 19,32% 

 F 1,802  7,865 4,731 35,780  
 Sig. 0,144  ,000 ,003 ,000  
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5.8 Έλεγχος υποθέσεων μέσω σύγκρισης αποτελεσμάτων 

Σύμφωνα με τη σύγκριση που παρατίθεται στον Πίνακας 5-4 η εμφάνιση 
διαφημίσεων σε χρήστες του διαδικτύου μέσω χρήσης επαναληπτικής στόχευσης, 
σύμφωνα με τη προηγούμενη διαδικτυακή συμπεριφορά τους, επιφέρει σημαντικά 
περισσότερες μετατροπές στο  ηλεκτρονικό κατάστημα σε σχέση με διαφημίσεις 
τυπικής στόχευσης βάσει δημογραφικών κριτηρίων συνηθισμένου πελατολογίου της 
επιχείρησης. Επομένως επιβεβαιώνεται η υπόθεση Α της παρούσας έρευνας. 

 
Πίνακας 5-4 Σύγκριση αλληλεπιδράσεων 1ης-2ης στρατηγικής 

Διαφήμιση Εμφανίσεις Κλικ CTR Περίοδοι 
Σύνδεσης 

Ποσοστό 
Εγκατάλειψης Μετατροπές 

Ποσοστό 
Μετατροπής 

Στόχου 

1.Little Tikes 
-Δημογραφική 
Στόχευση 
-Πληροφοριακή  

106371 1040 0,9777% 956 85,88% 40 4,18% 

2.Little Tikes  
-Επαναληπτική 
στόχευση 
-Πληροφοριακή  

85959 880 1,0237% 961 70,45% 144 14,98% 

Διαφορά   +4,705%  -17,97%  +200,58% 
 
 
Σύμφωνα με τη σύγκριση που παρατίθεται στον Πίνακας 5-5 η προσθήκη φράσης 

προτροπής σε δράση σε διαφημίσης που στοχεύουν μέσω επαναληπτικής προβολής δεν 
επιφέρει περισσότερους εισερχόμενους πελάτες στο ηλεκτρονικό κατάστημα ούτε και 
περισσότερες μετατροπές σε αυτό. Οπότε με βάση τη παρούσα έρευνα η Β υπόθεση 
απορρίπτεται. 

 
Πίνακας 5-5 Σύγκριση αλληλεπιδράσεων 2ης-3ης στρατηγικής 

Διαφήμιση Εμφανίσεις Κλικ CTR Περίοδοι 
Σύνδεσης 

Ποσοστό 
Εγκατάλειψης Μετατροπές 

Ποσοστό 
Μετατροπής 

Στόχου 

2.Little Tikes  
-Επαναληπτική στόχευση 
-Πληροφοριακή  

85959 880 1,0237% 961 70,45% 144 14,98% 

3.Little Tikes  
-Επαναληπτική στόχευση 
-Προτροπή σε Δράση 

84085 770 0,9157% 863 73,58% 125 14,48% 

Διαφορά   -10,55%  +4,44%  -3,34% 
 
Κλείνοντας, σύμφωνα με τη σύγκριση που παρατίθεται στον Πίνακας 5-6 η 

προσθήκη φράση που περιέχει κίνητρο έκπτωσης στο κείμενο της διαφήμισης φέρνει 
σημαντικά βελτιωμένα αποτελέσματα μετατροπών στο ηλεκτρονικό κατάστημα και 
ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό εγκατάλειψης, οπότε και επιβεβαιώνεται η Γ υπόθεση.  
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Πίνακας 5-6 Σύγκριση αλληλεπιδράσεων 3ης-4ης στρατηγικής 

Διαφήμιση Εμφανίσεις Κλικ CTR Περίοδοι 
Σύνδεσης 

Ποσοστό 
Εγκατάλειψης Μετατροπές 

Ποσοστό 
Μετατροπής 

Στόχου 
3.Little Tikes  
-Επαναληπτική 
στόχευση 
-Προτροπή σε Δράση 

84085 770 0,9157% 863 73,58% 125 14,48% 

4.Little Tikes  
-Επαναληπτική 
στόχευση 
-Προτροπή σε δράση 
με κίνητρο έκπτωσης 

72378 691 0,9547% 740 65,14% 143 19,32% 

Διαφορά   +4,26%  -11,47%  +33,42% 
Συνολικά, η τέταρτη στρατηγική βγαίνει πιο αποτελεσματική στα αποτελέσματα, 

συμπεριλαμβανομένων των μετατροπών που είναι και το σημαντικότερο για ένα 
ηλεκτρονικό κατάστημα.  

5.9 Συνοπτική Σύγκριση Αποδοτικότητας Στρατηγικών 

Στον Πίνακας 5-7 παραθέτετε η σύγκριση της αποδοτικότητας, βάσει του κόστους 
ανά μετατροπή, για κάθε στρατηγική. Είναι εμφανές ότι οι τρεις στρατηγικές που 
χρησιμοποιούν επαναληπτική στόχευση είναι εξαιρετικά αποδοτικότερες συγκριτικά με 
τη πρώτη στρατηγική στόχευσης μέσω δημογραφικών χαρακτηριστικών. 
Απομονώνοντας και μελετώντας μόνο τις τρείς στρατηγικές που χρησιμοποιούν 
επαναληπτική στόχευση αξίζει να επισημανθεί ότι και από αυτή τη σκοπιά εμφανίζεται 
η μειωμένη απόδοση της τρίτης στρατηγικής συγκριτικά με τη δεύτερη και τη τέταρτη. 
Τέλος γίνεται εμφανές ότι η τέταρτη στρατηγική ήταν η πιο αποδοτική. 

 
Πίνακας 5-7 Σύγκριση Αποδοτικότητας Στρατηγικών 

Διαφήμιση Κλικ Μέσο CPC Συνολικό Κόστος Μετατροπές Μέσο Κόστος ανά 
Μετατροπή (CPA) 

1.Little Tikes 
-Δημογραφική Στόχευση 
-Πληροφοριακή  

1040 0,0419 € 43,58 € 40 1,09 € 

2.Little Tikes  
-Επαναληπτική στόχευση 
-Πληροφοριακή  

880 0,0469 € 41,31 € 144 0,29 € 

3.Little Tikes  
-Επαναληπτική στόχευση 
-Προτροπή σε Δράση 

770 0,0528 € 40,65 € 125 0,32 € 

4.Little Tikes  
-Επαναληπτική στόχευση 
-Προτροπή σε δράση με 
κίνητρο έκπτωσης 

691 0,0541 € 37,36 € 143 0,26 € 
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6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η διαδικτυακή διαφήμιση αποτελεί, ή θα έπρεπε να αποτελεί, ολοένα και 
μεγαλύτερο κομμάτι των προϋπολογισμών σε επιχειρήσεις που θέλουν να λέγονται 
σύγχρονες και που έμπρακτα ενδιαφέρονται για τη βιωσιμότητα και την εκπλήρωση 
των αντικειμενικών τους στόχων. Το προηγούμενο υποστηρίζεται εύκολα μέσω του 
Διαγράμματος 1 (Δαπάνη διαδικτυακής διαφήμισης έναντι παραδοσιακής). Λόγω των 
χαρακτηριστικών που διέπουν τη διαδικτυακή διαφήμιση και ήδη αναφέρθηκαν στο 
3.1.2 (Χαρακτηριστικά Διαδικτυακής Διαφήμισης), η προηγούμενη αποτελεί σήμερα 
την αποδοτικότερη μέθοδο άμεσης διαφήμισης, γεγονός που απορρέει από πολλές 
ακαδημαϊκές μελέτες (Fuxman, Elifoglu, Chao, & Li, 2014; Evans, 2009; Goldfarb A. , 
2013; Σιώμκος & Τσιάμης, 2004; Βλαχοπούλου, 2003; Αιβαλής, και συν., 2002). Δεν 
είναι τυχαία άλλωστε η συνεχόμενη αύξηση του κύκλου εργασιών στο κλάδο. Όπως 
είναι γνωστό, εχθρός του αποτελεσματικού είναι το αποτελεσματικότερο. Γι' αυτό το 
λόγο και η παρούσα έρευνα προσπάθησε να αποφανθεί και να καταλήξει στο ποιές 
είναι οι πλέον καλύτερες πρακτικές στόχευσης σε διαδικτυακές διαφημίσεις που 
προβάλλονται στο δίκτυο προβολής των AdWords. Επίσης επιχειρήθηκε να 
πειραματιστεί σχετικά με το περιεχόμενο και ιδιαίτερα τον τρόπο που θα πρέπει αυτό 
να παρουσιάζεται σε αυτές. 

 
Βασιζόμενοι στα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έγινε αποδεκτή η πρώτη 

υπόθεση που τέθηκε, η οποία θεωρούσε ότι η στόχευση των διαφημίσεων σε κοινό 
μέσω της προηγούμενης διαδικτυακής συμπεριφοράς του είναι αποτελεσματικότερη 
συγκριτικά με τη στόχευση μέσω δημογραφικών κριτηρίων.  Η αποδο χή της πρώτης 
υπόθεσης έρχεται σε συνάφεια με την εργασία των Lambrecht & Tucker (2013) που 
υποστήριξε ότι εφαρμόζοντας τη σημερινή τεχνολογία για τη παραγωγή 
προσωποποιημένων και καλύτερα στοχευόμενων διαφημίσεων επιτυγχάνονται πολύ 
καλύτερα αποτελέσματα. Το συμπέρασμα που απορρέει είναι ότι οι διαφημιστές και οι 
μάνατζερ θα πρέπει να κατευθύνουν τις διαφημίσεις τους σε κοινό που έχει δείξει 
προγενέστερα, βάσει της διαδικτυακής του συμπεριφοράς, ενδιαφέρον για το 
προβαλλόμενο προϊόν ή υπηρεσία. Με τον τρόπο αυτό αρχικά θα μειώσουν τα ποσοστά 
εγκατάλειψης των ηλεκτρονικών καταστημάτων τους ενώ την ίδια στιγμή θα 
βελτιώσουν σε σημαντικά μεγάλο βαθμό το ποσοστό μετατροπών στο ηλεκτρονικό 
κατάστημα άρα και την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων τους (Πίνακας 5-4 
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Σύγκριση αλληλεπιδράσεων 1ης-2ης στρατηγικής). Επιπλέον κέρδος, όπως 
αποδείχθηκε (Πίνακας 5-7 Σύγκριση Αποδοτικότητας Στρατηγικών), αποτελεί για τις 
επιχειρήσεις και η μείωση του κόστους ανά μετατροπή που αποφέρουν οι διαφημίσεις 
και η αποδοτικότερη χρήση των κεφαλαιακών τους διαθεσίμων, των ανθρωπίνων και 
των υπολοίπων διαθέσιμων πόρων τους. Το τελευταίο επιτυγχάνεται διότι 
προβάλλοντας τη διαφήμιση μόνο στο κοινό που πραγματικά ενδιαφέρεται, μειώνεται 
και ο φόρτος της τηλεφωνικής, για παράδειγμα, υποστήριξης του ηλεκτρονικού 
καταστήματος. Μειώνονται επίσης και οι ανάγκες για ακριβές, από άποψη κόστους, 
υψηλής απόδοσης τεχνολογικές δομές. Έτσι από τη μία δεν χρειάζεται να δεσμεύουν 
ακριβά πακέτα υψηλής διαθεσιμότητας για τη φιλοξενία των ηλεκτρονικών 
καταστημάτων τους. Ενώ από την άλλη μεριά δεν αναλώνονται άσκοπα ανθρωποώρες 
ώστε να επεξεργαστούν επικοινωνίες καταναλωτών, που τους προβλήθηκε η διαφήμιση 
και επικοινώνησαν με την επιχείρηση για να πάρουν περισσότερες πληροφορίες. 
Εξαιτίας της ελλιπής στόχευσης όμως τελικά δεν προχώρησαν σε αγορά διότι 
αντιλήφθηκαν, μετά τη τηλεφωνική ενημέρωση, πως το προϊόν δεν κάλυπτε τις ανάγκες 
τους.  

 
Η δεύτερη υπόθεση που εξετάστηκε ήταν αν η χρήση φράσης παρακίνησης στην 

διαδικτυακή διαφήμιση επιφέρει καλύτερα αποτελέσματα μετατροπών στο ηλεκτρονικό 
κατάστημα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα κάτι τέτοιο δεν έγινε αποδεκτό. Η 
στρατηγική αυτή συγκέντρωσε χαμηλότερα ποσοστά μετατροπών και απέφερε 
υψηλότερο κόστος σε σχέση με την δεύτερη στρατηγική που εμπεριείχε καθαρά 
πληροφοριακό κείμενο (Πίνακας 5-5 Σύγκριση αλληλεπιδράσεων 2ης-3ης 
στρατηγικής).  Το προηγούμενο έρχεται σε συμφωνία με τις ανησυχίες που τέθηκαν  
μέσω προγενέστερων ερευνών (Tucker, 2012; Tucker, 2011; Goldfarb & Tucker, 2011; 
Kantola, 2014), οι οποίες περιγράφονται εκτενώς στο κεφάλαιο 3.5 (Ιδιωτικότητα στη 
Διαδικτυακή Διαφήμιση). Συμπερασματικά φαίνεται ότι μία τόσο απευθείας έκκληση 
προς τους καταναλωτές, με ταυτόχρονη υπενθύμιση τους για κάτι το οποίο έψαξαν από 
τον υπολογιστή τους στο παρελθόν και χωρίς να τους δίνεται κάποιο επιπλέον κίνητρο 
αγοράς, έρχεται τελικά σε αντίθεση με τους αρχικούς στόχους της διαφήμισης. Τα 
προηγούμενα από τη μία δημιουργούν σκεπτικισμό από τη μεριά του καταναλωτή 
αναφορικά με τα προσωπικά του δεδομένα ενώ από την άλλη επιβαρύνει με περιττό 
κόστος τις επιχειρήσεις που λειτουργούν τα ηλεκτρονικά καταστήματα οπότε και δεν 
προτείνεται παρόμοια εφαρμογή σε επιχειρησιακό περιβάλλον.   

 
Τρίτο ζητούμενο της παρούσας εργασίας ήταν να εξετάσει το αν χρησιμοποιώντας  

στη διαφήμιση κείμενο με επιθετική επίκληση σε δράση, που υποστηρίζεται 
ταυτόχρονα από προσφορά για περιορισμένο χρονικό διάστημα προς τον αποδέκτη, θα 
επιδρούσε θετικότερα στο να προχωρήσει σε μετατροπή στο ηλεκτρονικό κατάστημα. 
Η προηγούμενη υπόθεση επιβεβαιώθηκε εκ των πραγμάτων. Η διαφήμιση που 
υιοθέτησε τα προηγούμενα χαρακτηριστικά απέφερε στο ηλεκτρονικό κατάστημα το 
χαμηλότερο ποσοστό εγκατάλειψης, το μεγαλύτερο ποσοστό μετατροπών (Πίνακας 5-6 
Σύγκριση αλληλεπιδράσεων 3ης-4ης στρατηγικής) και το πιο χαμηλό κόστος ανά 
μετατροπή (Πίνακας 5-7 Σύγκριση Αποδοτικότητας Στρατηγικών) συγκριτικά με τις 
υπόλοιπες τρεις στρατηγικές. Το προηγούμενο έρχεται σε συνάφεια με τη θέση της 
Tucker (2012) που υποστήριξε ότι η σωστή χρήση των προσωπικών δεδομένων για 
στόχευση επιφέρει βελτιωμένη αποτελεσματικότητα στις διαδικτυακές διαφημίσεις. 
Παρομοίως τα αποτελέσματα υποστηρίζονται και από άλλες ακαδημαϊκές μελέτες 
(Krishna, 1992; Anderson & Simester, 2004). Οι προηγούμενες αναφέρουν ότι η 
παροχή εκπτώσεων σε διαφημίσεις έχει θετική απόκριση στους καταναλωτές και 
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ενθαρρύνει ενέργειες αγοράς ακόμα και αν δεν χρειάζονται άμεσα τα προϊόντα. Αρκεί 
να θεωρούν ότι θα τους είναι χρήσιμα στο μέλλον. Εφόσον λοιπόν, υπάρχει η 
δυνατότητα παροχής έκπτωσης από τη μεριά της επιχείρησης και η απαραίτητη έγκριση 
του αρμόδιου μάνατζερ, προτείνεται οι διαφημιστές να χρησιμοποιούν την αντίστοιχη 
στρατηγική περιεχομένου στις διαφημίσεις που αναπτύσσουν και στοχεύουν με βάση τη 
προηγούμενη διαδικτυακή συμπεριφορά των αποδεκτών τους. Καθ' αυτό το τρόπο θα 
επιφέρουν την υψηλότερη αποτελεσματικότητα αλλά και απόδοση στα χρήματα που 
επενδύουν οι πελάτες τους για διαδικτυακή διαφήμιση στα AdWords. Παράλληλα θα 
προβούν σε εκπλήρωση των στόχων που καλούνται να φέρουν εις πέρας ως 
διαφημιστές, οι οποίοι και αναλύθηκαν στο κεφάλαιο 3.3 (Αποτελεσματικότητα 
Διαδικτυακής Διαφήμισης). 

 
Κλείνοντας, πέρα από τα κύρια συμπεράσματα, θεωρήθηκε απαραίτητο να 

αναφερθούν και τέσσερα επιπρόσθετα τα οποία ανέκυψαν μέσα από την υλοποίηση 
αυτής της έρευνας σχετικά με τη διαφήμιση στα AdWords. H συμπερίληψη τους 
κρίνεται ότι θα αποτελέσει σημαντική βοήθεια για τους διαφημιστές και τους μάνατζερ 
και επίσης θα καταστήσει την εργασία πιο ολοκληρωμένη. Τα δύο πρώτα επιπρόσθετα 
συμπεράσματα αφορούν τους αριθμούς εμφανίσεων και τους αριθμούς των κλικ που 
λαμβάνουν οι διαφημίσεις και εμφανίζονται στις αναφορές των AdWords (5.1 Google 
AdWords: Αναφορά Εμφανίσεων - Κλικ). Οι καμπάνιες που εμφανίζονται από τις 
αναφορές των AdWords με μεγαλύτερο αριθμό εμφανίσεων αλλά και κλικ δεν σημαίνει 
απαραίτητα ότι είναι αποτελεσματικότερες έναντι των υπολοίπων. Αυτό αποδεικνύεται 
στη παρούσα έρευνα από τα χαμηλά ποσοστά μετατροπών που συγκέντρωσαν αλλά και 
από το γεγονός ότι δεν αποδείχθηκαν στατιστικά σημαντικές οι συγκεκριμένες 
παράμετροι κατά την ανάλυση. Ιδιαίτερα η παράμετρος "εμφανίσεις" εξαρτάται στη 
πλειονότητα της από την εσωτερική διαδικασία AdRank της Google, στην οποία οι 
διαφημιστές ελάχιστη πρόσβαση έχουν (Google Inc.). Το τρίτο επιπρόσθετο 
συμπέρασμα αφορά το κόστος των διαφημίσεων. Βάσει της αναφοράς κόστους των 
καμπανιών στη παρούσα εργασία (5.9 Συνοπτική Σύγκριση Αποδοτικότητας 
Στρατηγικών) το συνολικό τους κόστος είναι αντιστρόφως ανάλογο της 
αποτελεσματικότητας αλλά και του κόστους ανά μετατροπή. Οι διαφημίσεις τέσσερα 
και δύο που απέδωσαν καλύτερα κόστισαν λιγότερο ανά μετατροπή σε σύγκριση με τις 
τρία και ένα. Συμπερασματικά το ακριβό δεν είναι και πάντα καλό στα AdWords. 
Αντίθετα αν η καμπάνια είναι προσεγμένη, με σωστή στόχευση (όσο πιο συγκεκριμένη 
γίνεται) και με ποιοτικές σελίδες προορισμού που είναι συναφείς με τις διαφημίσεις που 
εμφανίζονται τότε θα είναι οικονομική και αποδοτική. Ολοκληρώνοντας, το τέταρτο 
επιπρόσθετο συμπέρασμα είναι ότι θα πρέπει οι διαφημιστές και οι μάνατζερ να 
εστιάζουν και να μετρούν την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων τους στις 
μετατροπές και όχι απλά στα κλικ ή στις εμφανίσεις ενώ αναφορικά με το κόστος θα 
πρέπει να στοχεύουν στο χαμηλότερο κόστος ανά επίτευξη του στόχου που αρχικώς 
τέθηκε.  
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7 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Κλείνοντας τη μελέτη αυτή θα πρέπει να σημειωθούν οι κύριοι περιορισμοί που 
εντοπίστηκαν καθώς επίσης και σκέψεις που ανέκυψαν αναφορικά με τη περαιτέρω 
εξέλιξη της. 

 
• Εξαιτίας του περιορισμένου προϋπολογισμού και μέσων δεν ήταν δυνατόν να 

μετρηθούν μετατροπές που έλαβαν χώρα εξαιτίας των διαφημίσεων μέσω  
άλλων καναλιών όπως π.χ. τηλεφωνικώς, μέσω email είτε και μέσω επίσκεψης 
του καταναλωτή στο φυσικό κατάστημα της επιχείρησης. Επειδή λοιπόν πολλές 
φορές η εγκατάλειψη του ηλεκτρονικού καταστήματος δεν σημαίνει απαραίτητα 
ότι δεν ολοκληρώθηκε και η αγορά μέσω κάποιου από τα υπόλοιπα κανάλια 
πωλήσεων εκτός του ηλεκτρονικού καταστήματος, θα παρουσίαζε ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον να λάμβανε χώρα μία αντίστοιχη έρευνα που θα έχει στη διάθεση 
της τα μέσα, άρα και τη δυνατότητα να αναγνωρίσει, να καταγράψει και τελικά 
να λάβει υπόψη της και τις μετατροπές που επέφεραν οι διαφημίσεις στο σύνολο 
των καναλιών πωλήσεων μίας επιχείρησης. Έτσι οι σύγκριση μεταξύ τους θα 
επιφέρει σημαντικά πιο ασφαλή συμπεράσματα που θα μπορούν με ακόμα 
μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση να υιοθετηθούν από τη διαδικτυακή διαφημιστική 
αγορά και τις επιχειρήσεις. 
 

• Η έρευνα εφαρμόστηκε σε B2C σενάριο πώλησης και πιο συγκεκριμένα σε 
πελάτες λιανικής στο τομέα των παιχνιδιών εξωτερικού χώρου. Υπάρχουν 
σημαντικές πιθανότητες σε B2B σενάρια ή στην αγορά παροχής υπηρεσιών ή σε 
άλλη προϊοντική κατηγορία του τομέα του εμπορίου τα αποτελέσματα να 
διαφέρουν. Σημαντικό ρόλο σε αυτό αποτελούν παράγοντες όπως ο βαθμός 
ανάμειξης που χαρακτηρίζει την αγορά στόχο αναφορικά με τα προϊόντα της 
κατηγορίας ή την προϋπάρχουσα πληροφόρηση/ωριμότητα του κοινού προς τα 
προϊόντα της κατηγορίας. 

 
• Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν στόχευαν συγκεκριμένα στη μέτρηση των 

αποτελεσμάτων των άμεσων πωλήσεων. Αυτό έγινε εφικτό μέσω των 
μετατροπών και των εγκαταλείψεων που αντιμετωπίζουν τα ηλεκτρονικά 
καταστήματα. Πολύ ενδιαφέρον θα ήταν να γίνει κάποια αντίστοιχη μελέτη που 
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θα επικεντρωθεί στη σύγκριση της ανάκλησης στη μνήμη της μάρκας και τις 
απομνημόνευσης που αποφέρει η απλή στόχευση σε σχέση με την 
επαναληπτική.  

 
• To επαναληπτικό μάρκετινγκ στη παρούσα έρευνα φαίνεται ότι αποδίδει. Θα 

ήταν πραγματικά πρωτοποριακό και πολύ ενδιαφέρον το να υλοποιηθεί έρευνα 
και να μετρηθεί η αποτελεσματικότητας στο σενάριο που ακολουθεί. Ένα 
cookie εισάγεται σε κάποιο άρθρο, το οποίο υπογράφεται από μία έγκυρη πηγή 
ή αυθεντία κάποιου κλάδου που σχετίζεται με το προϊόν. Στο προηγούμενο 
άρθρο αναφέρονται θετικά πράγματα για ένα προϊόν άμεσα ή διαφορετικά έστω 
για εμφανή χαρακτηριστικά του προϊόντος μέσω των οποίων "φωτογραφίζεται" 
αυτό έμμεσα. Έπειτα, μέσω στόχευσης στους αναγνώστες του άρθρου που 
προαναφέρθηκε να παρουσιάζονται διαφημίσεις στον αναγνώστη του 
προηγούμενου άρθρου και που τον οδηγούν στη σελίδα του e-shop που πουλάει 
το προϊόν. Έτσι στην ουσία εφαρμόζεται επαναληπτική διαφήμιση με όλα τα 
θετικά στοιχεία της και ταυτόχρονα αποφεύγεται η δημιουργία αρνητικών 
σκέψεων στον αποδέκτη διότι είναι δυσκολότερο να υποψιαστεί ότι πρόκειται 
για επαναληπτική διαφήμιση και στην πλειοψηφία τους το αντιλαμβάνονται 
απλά ως τυχαίο γεγονός.  
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