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Περίληψη 

Τα κοινωνικά μέσα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής τόσο 

των ανθρώπων όσο και των επιχειρήσεων. Η αξιοσημείωτη αύξηση των χρηστών των 

κοινωνικών μέσων αποτελεί πρόκληση και συνάμα μία μεγάλη ευκαιρία για τις 

επιχειρήσεις. Τα κοινωνικά μέσα έδωσαν την δυνατότητα στις τελευταίες να διευρύνουν 

τα γεωγραφικά τους όρια, να προωθήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε ξένες 

αγορές, να προσελκύσουν και να αλληλεπιδράσουν με καταναλωτές ανά τον κόσμο. Η 

συγκεκριμένη διπλωματική εργασία έχει σκοπό να διερευνήσει και να παρουσιάσει τη 

χρήση των κοινωνικών μέσων στο διεθνές μάρκετινγκ των επιχειρήσεων. Στο πρώτο 

μέρος, παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο της μελέτης με βάση την ανάλυσης 

ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας. Στο δεύτερο μέρος 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας σχετικά με τη χρήση των 

κοινωνικών μέσων στο διεθνές μάρκετινγκ των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων. 

Για την πραγματοποίησή της δημιουργήθηκε ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο με τη 

χρήση των φορμών του Google Drive, βασισμένο στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, το 

οποίο στάλθηκε στις επιχειρήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα δεδομένα που 

συλλέχθηκαν, κωδικοποιήθηκαν και αναλύθηκαν με τη χρήση του στατιστικού 

προγράμματος SPSS. Όσον αφορά τα κύρια ευρήματα της έρευνας, προκύπτει ότι τα 

τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται διεθνώς 

υιοθετούν τα κοινωνικά μέσα ως εργαλείο των διεθνών στρατηγικών μάρκετινγκ. Οι 

περισσότερες από αυτές αποσκοπούν με αυτόν τον τρόπο στην αύξηση της 

αναγνωρισιμότητας των εμπορικών σημάτων και των πωλήσεων στη διεθνή αγορά, 

μειώνοντας παράλληλα τις δαπάνες για το διεθνές μάρκετινγκ. Τέλος, το μεγαλύτερο 

μέρος των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων, επιλέγουν να αξιοποιούν τα κοινωνικά 

μέσα στο διεθνές τους μάρκετινγκ έχοντας ως βασικά κίνητρα την αύξηση των 

επισκέψεων στις εταιρικές τους ιστοσελίδες, καθώς και την βελτίωση της επικοινωνίας 

με τους καταναλωτές, ενώ παράλληλα αποκομίζουν και ορισμένα οφέλη, όπως η 

ενίσχυση της εμπορικής τους επωνυμίας και η προβολή τους στις ξένες αγορές.  
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Εισαγωγή 

Η ενοποίηση των εγχώριων αγορών σε μία ενιαία παγκόσμια αγορά έχει ως 

αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις σήμερα να αποκτήσουν διεθνή προσανατολισμό. Η συνεχής 

ανάπτυξη του διαδικτύου τα τελευταία χρόνια έχει δώσει τη δυνατότητα σε όλους τους 

χρήστες ανά τον κόσμο να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο των επιχειρήσεων, να 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, να ανταλλάσσουν ταχύτατα πληροφορίες και να εκφράζουν 

τη γνώμη τους για τις διάφορες εμπορικές επωνυμίες. Αυτή η ταχύτατη εξέλιξη οδήγησε  

στην αναγκαιότητα για συνεχή παρουσία των επιχειρήσεων στον παγκόσμιο ιστό, 

προκειμένου να ανταπεξέλθουν στην σημερινή κοινωνία της υπερπληροφόρησης και των 

συνεχών αλλαγών. 

Τα τελευταία χρόνια έχουμε γίνει μάρτυρες ενός νέου παγκόσμιου φαινομένου, 

των κοινωνικών μέσων (social media). Το περιβάλλον των κοινωνικών μέσων μοιάζει με 

ένα ηφαίστειο που εκρήγνυται ξαφνικά και χωρίς καμία προειδοποίηση.  Η ταχεία 

εξέλιξη των κοινωνικών μέσων και η συνεχής αύξηση των χρηστών σε παγκόσμιο 

επίπεδο, διαδραματίζουν αναμφισβήτητα σημαντικό ρόλο τόσο στην ελληνική όσο και 

στην παγκόσμια οικονομία. Όλο και περισσότεροι χρήστες του διαδικτύου αποκτούν 

πρόσβαση στα κοινωνικά μέσα τόσο από τον προσωπικό τους υπολογιστή όσο και από 

τις κινητές συσκευές τους. Καθημερινά, οι καταναλωτές, κάνοντας χρήση των 

κοινωνικών μέσων, εκφράζουν τη γνώμη τους για τις διάφορες μάρκες, ασκούν 

διαδικτυακές κριτικές για τα διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες και συμμετέχουν σε 

διαδικτυακές κοινότητες, όπου ανταλλάσσουν συμβουλές και απόψεις για την 

πραγματοποίηση αγορών. 

   Οι επιχειρήσεις από την πλευρά τους, προσπαθούν να εντείνουν την παρουσία 

τους στα κοινωνικά μέσα, προκειμένου να έχουν πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο 

που δημοσιεύεται και να καταφέρουν να προσεγγίζουν και να επικοινωνούν με τους 

καταναλωτές. Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις προσπαθούν να εντάξουν τα κοινωνικά 

μέσα στη στρατηγική μάρκετινγκ που ακολουθούν, προκειμένου να μπορέσουν να 

ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα. Ιδίως για τις διεθνείς επιχειρήσεις ή για αυτές που 

προσπαθούν να αποκτήσουν διεθνή παρουσία, η χρήση των κοινωνικών μέσων ως 

εργαλείο διεθνούς μάρκετινγκ είναι αναγκαία, προκειμένου να ανταποκριθούν στο 

σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον των ταχύτατων αλλαγών  και να προσεγγίσουν τους 

διάφορες καταναλωτές ανά τον κόσμο. 
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Σκοπός της διπλωματικής εργασίας 

Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνήσει, να 

αναλύσει και να αναδείξει το ρόλο που διαδραματίζουν τα κοινωνικά μέσα στο διεθνές 

μάρκετινγκ των επιχειρήσεων. Για τη συγγραφή και την εκπόνησή της μελετήθηκε 

επιστημονικό υλικό από άρθρα, ιστοσελίδες και βιβλία τόσο από την ξενόγλωσση όσο 

και από την ελληνόγλωσση βιβλιογραφία, ενώ πραγματοποιήθηκε και μία πρωτογενής 

έρευνα σχετικά με τη χρήση των κοινωνικών μέσων στο διεθνές μάρκετινγκ των 

ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων.  

Το πρώτο μέρος της εργασίας αποτελεί το θεωρητικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα, 

περιλαμβάνει μία εκτεταμένη βιβλιογραφική επισκόπηση, όπου παρουσιάζονται οι 

βασικές έννοιες που σχετίζονται  με το μάρκετινγκ. Παράλληλα, γίνεται μία ανάλυση της 

έννοιας των κοινωνικών μέσων, ώστε το θέμα της συγκεκριμένης έρευνας να γίνει 

κατανοητό από τους αναγνώστες της, είτε πρόκειται για άτομα με το βασικό υπόβαθρο 

είτε για έμπειρους χρήστες ή επαγγελματίες διαχειριστές των κοινωνικών μέσων. Στη 

συνέχεια, γίνεται μία εκτενής ανάλυση στο social media marketing, προκειμένου να γίνει 

αντιληπτή και ουσιαστική η χρήση των κοινωνικών μέσων ως εργαλείο στο μάρκετινγκ 

των επιχειρήσεων. Τέλος, εξετάζεται και αναλύεται η αξιοποίηση των κοινωνικών μέσων 

στο διεθνές μάρκετινγκ των επιχειρήσεων, δίνοντας τη δυνατότητα στον αναγνώστη να 

εντρυφήσει πλήρως στο θέμα της διπλωματικής εργασίας.   

 Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας 

που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της εργασίας, σκοπός της οποίας είναι να 

διερευνηθεί η  χρήση των κοινωνικών μέσων (social media) στο διεθνές μάρκετινγκ των 

ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, διερευνάται εάν οι εν λόγω 

επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τα κοινωνικά μέσα για τους σκοπούς του διεθνούς 

μάρκετινγκ και με ποιον τρόπο, ποιοι λόγοι τους ωθούν στην επιλογή αυτή, τα 

αποτελέσματα που αποφέρει η αξιοποίηση τους, καθώς και οι τρόποι που 

χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή τους.  

 Το τρίτο και τελευταίο μέρος της εργασίας περιλαμβάνει τα συμπεράσματα που 

προέκυψαν από την ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων. 

 Τα ερευνητικά ερωτήματα που καλείται να απαντήσει η συγκεκριμένη έρευνα 

είναι τα ακόλουθα: 

1. Χρησιμοποιούν οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις τα κοινωνικά μέσα (social 

media) για τους σκοπούς του μάρκετινγκ στις διεθνείς τους δραστηριότητες; 
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2. Ποιοι λόγοι τους ωθούν σ΄ αυτή την επιλογή; 

3. Ποιοι είναι οι τρόποι αξιοποίησής των κοινωνικών μέσων στο διεθνές 

μάρκετινγκ; 

4. Ποια αποτελέσματα αποφέρει η χρήση τους; 

5. Με ποιον τρόπο αξιολογείται η χρήση των κοινωνικών μέσων από τις 

επιχειρήσεις;  

 

 

Δομή της διπλωματικής εργασίας  

Η δομή της παρούσας διπλωματικής εργασίας, πραγματοποιήθηκε με τέτοιο 

τρόπο ώστε να διευκολύνει τον αναγνώστη στην κατανόηση του θέματος και να τον 

βοηθήσει να εμβαθύνει με μία ιδιαίτερη συνάφεια και σειρά. 

Το πρώτο κεφάλαιο εμπεριέχει τις εισαγωγικές έννοιες του μάρκετινγκ. Αρχικά, 

γίνεται μία αναφορά στο μάρκετινγκ γενικότερα και στο διεθνές μάρκετινγκ ειδικότερα, 

ενώ στη συνέχεια αναλύεται η επίδραση του διαδικτύου σ’ αυτά. 

Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στα κοινωνικά μέσα. Συγκεκριμένα, 

παρατίθενται ορισμένα από τα κυριότερα γνωρίσματα των κοινωνικών μέσων και 

ακολουθεί μία εκτενής ανάλυση αυτών. Στο κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνεται η 

εννοιολογική αποσαφήνιση της έννοιας των κοινωνικών μέσων, η ιστορική αναδρομή 

τους, οι βασικές κατηγορίες τους, καθώς και η περιγραφή των κυριότερων από αυτά, ενώ 

τέλος, γίνεται μία αναφορά στον τρόπο χρήσης τους από τις επιχειρήσεις. 

Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται το μάρκετινγκ με τη χρήση των κοινωνικών 

μέσων. Αρχικά, δίνεται ο ορισμός του social media marketing και παρουσιάζονται οι 

αρχές που το διέπουν, οι διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά, του καθώς και τα 

σημαντικότερα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που το διακρίνουν. Στη συνέχεια, 

αναλύεται η διεργασία του social media marketing, οι φάσεις ωρίμανσης του σε μία 

επιχείρηση, καθώς και η στρατηγική που ακολουθείται από αυτές, δίνοντας έμφαση στην 

μέθοδο Post. Τέλος, γίνεται μία εκτενής αναφορά σχετικά με τη μέτρηση της απόδοσης 

των κοινωνικών μέσων ως εργαλείο μάρκετινγκ. 

Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στη χρήση των κοινωνικών μέσων στο διεθνές 

μάρκετινγκ. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η αξιοποίηση των κοινωνικών μέσων σε 

παγκόσμιο επίπεδο, τα διάφορα αξιώματα που διέπουν τη λειτουργία τους στο διεθνές 
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μάρκετινγκ, τα οφέλη που απολαμβάνουν οι επιχειρήσεις από τη χρήση τους ως εργαλείο 

στο διεθνές μάρκετινγκ, καθώς και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται και αναλύονται με τη βοήθεια πινάκων και 

διαγραμμάτων τα αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας που πραγματοποιήθηκε στα 

πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας και αφορά τη χρήση των κοινωνικών 

μέσων στο διεθνές μάρκετινγκ από τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις.  

Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο συνοψίζονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από 

την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας και το συσχετισμό τους με τα ερευνητικά 

ερωτήματα που είχαν τεθεί εξαρχής, ενώ ακόμη παρατίθενται ορισμένες προτάσεις 

καθώς και οι περιορισμοί της παρούσας μελέτης και  κάποιες προοπτικές για  μελλοντική 

έρευνα.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

 

1.1 Η έννοια και ο ορισμός του μάρκετινγκ 

Το μάρκετινγκ είναι σήμερα ένας ιδιαίτερα δημοφιλής όρος στον κλάδο των 

επιχειρήσεων. Είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός, ότι δύσκολα θα βρει κάποιος 

δημοσιεύσεις που να σχετίζονται με τις επιχειρήσεις και να απουσιάζει το μάρκετινγκ. 

Πολλοί είναι αυτοί που το θεωρούν ως μία διαδικασία πώλησης, άλλοι πιστεύουν ότι 

είναι διαφήμιση και προώθηση, ενώ υπάρχουν και ορισμένοι που το ορίζουν ως έρευνα 

αγοράς για τον εντοπισμό των καταναλωτικών αναγκών. Όλα αυτά και κάτι παραπάνω, 

είναι το μάρκετινγκ.  

Προχωρώντας κάποιος στην ανάλυση των παραπάνω εννοιών, συνειδητοποίει ότι 

το μάρκετινγκ δεν αποτελεί μία διαδικασία πώλησης, παρόλο που το αποκορύφωμα των 

εν λόγω δραστηριοτήτων είναι μία επιτυχημένη πώληση. Ωστόσο, μία διαφήμιση της 

επιχείρησης για την προώθηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών της, από μόνη της δεν 

φέρνει κερδοφόρες πωλήσεις. Σημαντικό εργαλείο αποτελεί η έρευνα αγοράς για την 

συλλογή διαφόρων πληροφοριών, οι οποίες δεν μπορούν να συγκεντρωθούν με 

διαφορετικό και ανέξοδο τρόπο. Εάν αυτές αξιοποιηθούν με τον κατάλληλο τρόπο για 

τους σκοπούς του μάρκετινγκ, τότε μπορεί να έχουν μεγάλη αξία για την επιχείρηση 

(Τζωρτζάκης και Τζωρτζάκη, 2008).  

Στην πραγματικότητα, το μάρκετινγκ είναι μία ευρύτερη έννοια από τις 

παραπάνω και είναι δύσκολο να διατυπωθεί με μία μόνο λέξη. Σύμφωνα με τους Σκιάδα 

και Μαρκάκη (2001, σελ. 21) « σε ευρεία έννοια (μάκρο-marketing) είναι ένας συνδετικός 

κρίκος μεταξύ των κοινωνικών αναγκών  και των πηγών παραγωγής αυτών των αγαθών… 

Πιο ειδικά, από την πλευρά της επιχείρησης, το Μάρκετινγκ (μίκρο-marketing) ορίζεται 

σαν σύνολο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ 

παραγωγής και κατανάλωσης (προϊόντων και καταναλωτών)».  Στην αρχή, το μάρκετινγκ 

ήταν συνδεδεμένο κυρίως με τη παραγωγή και τη διάθεση των προϊόντων και υπηρεσιών, 

ενώ σήμερα στρέφεται περισσότερο προς τον καταναλωτή. Οι επιχειρήσεις επιδιώκουν 

πλέον όχι μόνο μία απλή κερδοφορία από την πώληση των παραγόμενων αγαθών, αλλά 

μία κερδοφορία που θα επιτυγχάνεται μέσω της ικανοποίησης των καταναλωτικών 

αναγκών (Σκιάδα και Μαρκάκη, 2001).  

Σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Μάρκετινγκ (American marketing 

association) (2010), το μάρκετινγκ ορίζεται ως η δραστηριότητα, το σύνολο των θεσμών 
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και των διαδικασιών δημιουργίας, επικοινωνίας, παράδοσης και ανταλλαγής προσφορών 

που έχουν αξία για τους πελάτες, τους καταναλωτές και την κοινωνία γενικότερα. 

 Το Βρετανικό Ινστιτούτο Μάρκετινγκ (Chartered Institute of Marketing), 

αναφέρει πως το μάρκετινγκ αποτελεί μία διοικητική διαδικασία για τον προσδιορισμό, 

την πρόβλεψη και την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών με κάποιο κέρδος για 

την επιχείρηση. 

 Κατά τους Kotler and Armstrong (2010), το μάρκετινγκ είναι η διαδικασία με την 

οποία οι επιχειρήσεις δημιουργούν αξία για τους πελάτες χτίζοντας παράλληλα  ισχυρές 

σχέσεις μαζί τους, προκειμένου να αποκομίσουν ανταποδοτική αξία από αυτούς. 

 Συνοψίζοντας, θα μπορούσαμε να πούμε, ότι το μάρκετινγκ είναι μία διαδικασία 

που οργανώνει και διαχειρίζεται τις ανταλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων και της 

αγοράς, με τρόπο που να ικανοποιούνται οι ανάγκες των καταναλωτών και ταυτόχρονα 

να επιτυγχάνονται οι στόχοι της επιχείρησης (Δημητριάδης και Τζωρτζάκη, 2010). 

 

1.1.1 Το μίγμα μάρκετινγκ 

Οι βασικές δραστηριότητες του μάρκετινγκ περιστρέφονται γύρω από τέσσερις 

ελεγχόμενες από την επιχείρηση μεταβλητές οι οποίες αποτελούν το λεγόμενο μίγμα 

μάρκετινγκ. Οι μεταβλητές αυτές, είναι τα λεγόμενα 4P από τα αρχικά των τεσσάρων 

αγγλικών όρων : Προϊόν (Product), η Τιμή (Price), η Διάθεση ή  Διανομή (Place) και η 

Προώθηση (Promotion). Βασική επιδίωξη του μάρκετινγκ είναι ο κατάλληλος 

συνδυασμός των μεταβλητών αυτών για την μεγιστοποίηση του  οφέλους της 

επιχείρησης. Έτσι το μίγμα μάρκετινγκ αποτελεί βασικό εργαλείο για την εφαρμογή των 

στρατηγικών μάρκετινγκ μίας επιχείρησης (Τζωρτζάκης και Τζωρτζάκη, 2008). 

Προϊόν (Product) 

 Το προϊόν είναι σημαντικό αντικείμενο και αποτελεί την καρδιά του μίγματος 

μάρκετινγκ.  Μπορεί να είναι στοιχείο υλικό (αγαθό) ή άυλο (υπηρεσία ή ιδέα), που 

σχεδιάζεται και παράγεται προκειμένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες του καταναλωτικού 

κοινού (Τζωρτζάκης και Τζωρτζάκη, 2008).  

 Σύμφωνα με τους Τζωρτζάκη Κ. και Τζωρτζάκη Α. (2008) ένα προϊόν η μία 

υπηρεσία περιλαμβάνει τα εξής: 

1. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα: Κάθε φυσικό χαρακτηριστικό του προϊόντος 

ή της υπηρεσίας που απαντά στην ερώτηση “Τι είναι ;”. 
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2. Τα πλεονεκτήματα: οι δυνατότητες του προϊόντος, οι οποίες μπορούν να 

εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του καταναλωτή. 

3. Τα οφέλη: Τα ευνοϊκά αποτελέσματα που δέχεται το καταναλωτικό κοινό από 

ένα προϊόν ή υπηρεσία που έχε ι την ικανότητα να ικανοποιήσει κάποια ανάγκη 

του.  

Τιμή (Price) 

 Η τιμή είναι η αξία ανταλλαγής ενός προϊόντος ή μία υπηρεσίας. Με άλλα λόγια 

είναι η νομισματική αξία που έχουν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες κατά την 

πραγματοποίηση της ανταλλαγής (Τζωρτζάκης και Τζωρτζάκη, 2008). Η ανταλλαγή 

λαμβάνει χώρα εφόσον η τιμή είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα για τον καταναλωτή. Με 

την τιμολόγηση η αξία ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας αντικαθίστανται από την τιμή 

(Σκιάδα και Μαρκάκη, 2001).  

 Ο τελικός στόχος κάθε επιχείρησης είναι η επίτευξη κέρδους και εξαρτάται από 

τρείς παράγοντες: την τιμή, το κόστος και την ποσότητα. Γι’ αυτό το λόγο, οι τιμές 

αποτελούν ένα από τα στρατηγικά στοιχεία μίας επιχείρησης, καθώς θα κρίνουν την 

επιτυχία ή την αποτυχία της. Επομένως, η τιμολόγηση αποτελεί μία από τις 

σημαντικότερες λειτουργίες του μάρκετινγκ, την οποία χρειάζεται να φέρουν εις πέρας 

τα στελέχη της, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί (Τζωρτζάκης και 

Τζωρτζάκη, 2008).  

 Τέλος, σύμφωνα με τους Σκιάδα και Μαρκάκη (2001), οι παράγοντες που 

επηρεάζουν την τιμολογιακή πολιτική ενός οργανισμού, είναι οι καταναλωτές, το κράτος, 

τα άτομα και οι επιχειρήσεις των καναλιών διανομής, οι ανταγωνιστές και το κόστος.  

Διανομή (Place) 

 Κατά τους Σκιάδα και Μαρκάκη (2001, σελ. 99), η διανομή (place) ενός 

προϊόντος ή μίας υπηρεσίας είναι «το σύνολο λειτουργιών και δραστηριοτήτων που 

απαιτούνται για να μεταβιβαστεί το προϊόν από τον παραγωγό στον καταναλωτή. Οι 

δραστηριότητες της διανομής περιλαμβάνουν τη μεταφορά και αποθήκευση των προϊόντων, 

όπως και τις συναλλαγές με τους πελάτες»  

 Τα μέρη του συστήματος διανομής έχουν ως σκοπό να εξασφαλίσουν την ύπαρξη 

των προϊόντων, έτσι ώστε να τα αποκτήσει ο καταναλωτής όσο το δυνατόν ευκολότερα. 

Γι’ αυτό, τα στελέχη του μάρκετινγκ πραγματοποιούν μία σειρά από λειτουργίες οι οποίες 

χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: α) λειτουργίες που σχετίζονται με τη μεταβίβαση της 
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κυριότητας και β) λειτουργίες της φυσικής διανομής, δηλαδή μεταφορά, αποθήκευση και 

έλεγχο αποθεμάτων (Τζωρτζάκης και Τζωρτζάκη, 2008).  

 Οι διάφορες λειτουργίες της διανομής πραγματοποιούνται μέσω των καναλιών 

διανομής. Οι επιχειρήσεις, οι ομάδες ή τα άτομα που παρεμβαίνουν στις λειτουργίες της 

διανομής ονομάζονται μέλη των καναλιών διανομής ή ενδιάμεσοι. Τα κανάλια 

διαχωρίζονται σε απλά η πολύπλοκα ανάλογα με το είδος του διακινούμενου προϊόντος 

και τις επιλογές της επιχείρησης. Ακόμη, μπορεί να είναι άμεσα, δηλαδή αυτών έρχεται 

απευθείας σε επαφή ο παραγωγός με τον καταναλωτή, ή έμμεσα, όπου μέσω αυτών η 

επιχείρηση έρχεται σε επαφή με τους ενδιάμεσους και αυτοί εν συνεχεία διανέμουν τα 

προϊόντα στους καταναλωτές.  

 Οι ενδιάμεσοι είναι απαραίτητοι για την ικανοποιητική λειτουργία των καναλιών 

διανομής, καθώς με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους προλαμβάνουν κινδύνους και 

σε αρκετές περιπτώσεις μειώνουν το κόστος. Οι ενδιάμεσοι διακρίνονται σε 

αντιπροσώπους, σε μεσίτες, σε χονδρέμπορους και σε λιανοπωλητές (Σκιάδα και 

Μαρκάκη, 2001).  

Προώθηση (Promotion)  

 Σύμφωνα με τους Σκιάδα και Μαρκάκη (2001, σελ. 89), η προώθηση (promotion) 

είναι «κάθε μορφή επικοινωνίας που χρησιμοποιείται για να πληροφορήσει, να πείσει ή να 

υπενθυμίσει το κοινό για προϊόντα, υπηρεσίες ή ιδέες που προσφέρει μία επιχείρηση, ή μία 

ομάδα ή ένα άτομο».  

 Η επικοινωνία επιτυγχάνεται μέσω των ονομάτων των προϊόντων, των 

επωνυμιών, της συσκευασίας, των εμπορικών εκθέσεων, των εκδηλώσεων παρουσίασης 

προϊόντων και υπηρεσιών που οργώνουν οι επιχειρήσεις, των πινακίδων που αναρτώνται 

στους χώρους συναλλαγών, των προσωπικών πωλήσεων και των μηνυμάτων που 

προβάλλονται από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Η επικοινωνιακή πολιτική μπορεί να 

πραγματοποιείται είτε από την ίδια την επιχείρηση είτε από κάποια εξωτερική επιχείρηση 

που ειδικεύεται στο συγκεκριμένο κομμάτι. Επιπροσθέτως, τα μηνύματα που 

προβάλλονται μπορεί να δίνουν έμφαση στην πληροφόρηση του καταναλωτικού κοινού, 

στην κοινωνικότητα, στη διασκέδαση, στο φόβο στην πειθώ και σε συγκρίσεις με 

ανταγωνιστικά προϊόντα. 

 Η προβολή των νέων προϊόντων έχει ως στόχο να ενημερώσει το καταναλωτικό 

κοινό για τα χαρακτηριστικά αυτών, δημιουργώντας παράλληλα μία ευνοϊκή εικόνα. 

Όσον αφορά τα προϊόντα για τα οποία έχει ήδη ενημερωθεί το κοινό μία τουλάχιστον 
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φορά, η προβολή στοχεύει στην ενημέρωσή του για την ύπαρξή τους. Τέλος, για τα 

προϊόντα που κυκλοφορούν ήδη στην αγορά, με την προβολή η επιχείρηση έχει στόχο να  

υπενθυμίσει την ύπαρξή τους και να ενισχύσει την εικόνα τους. 

  Το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται η προβολή είναι ιδιαίτερα ευρύ και 

περιλαμβάνει τους καταναλωτές, τους μετόχους και τους εργαζόμενους των 

επιχειρήσεων, τις οργανώσεις καταναλωτών και τις ομάδες επιρροής, κυβερνητικές 

υπηρεσίες και μέλη δικτύων διανομής. Η επικοινωνία επιτυγχάνεται μέσω όλων αυτών 

και όχι απευθείας με τους καταναλωτές.  

 Οι επιχειρήσεις πρέπει να πείσουν το καταναλωτικό κοινό για τα προϊόντα ή τις 

υπηρεσίες τους σχηματίζοντας μία καλή εικόνα γι’ αυτά, μέσω της επικοινωνίας και της 

αλληλεπίδρασης. Η σωστή προβολή απευθύνεται σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο φάσμα 

του πληθυσμού με διαφορετικούς στόχους γνώσεις και ανάγκες. Υπό αυτό το πλαίσιο, 

είναι ιδιαίτερα σημαντικό η επιχείρηση να κατανοήσει, μεταξύ άλλων, την από στόμα σε 

στόμα επικοινωνία (word of mouth), δηλαδή την έκφραση και ανταλλαγή μεταξύ των 

καταναλωτών απόψεων, προτιμήσεων και εμπειριών σχετικά με τα προϊόντα ή τις 

υπηρεσίες που κυκλοφορούν ή πρόκειται να κυκλοφορήσουν στην αγορά, καθώς 

πρόκειται για ένα από τα είδη επικοινωνίας, που θεωρούνται εξαιρετικά σημαντικά για 

την επιτυχία ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας.   

 Το σχέδιο προβολής μίας επιχείρησης, έχει ως βασικό στόχο να αναδείξει τα 

προϊόντα ή τις υπηρεσίες, προσπαθώντας μ’ αυτό τον τρόπο να ωθήσει τους καταναλωτές 

από την πληροφόρηση στην αγορά. Ωστόσο, υπάρχουν και σχέδια προβολής που σκοπό 

έχουν να προβάλουν, την εικόνα μίας επιχείρησης όταν είναι ιδιαίτερα σημαντική στον 

κλάδο της, σκέψεις και ιδέες (όπως π.χ. η ηλιακή ενέργεια), κοινωνικές δράσεις και 

κοινωνικά οφέλη. Τα στελέχη του μάρκετινγκ, αναλόγως των συνθηκών και των στόχων 

που θέτουν, προχωρούν κάθε φορά στην κατάρτιση του σχεδίου προβολής που θα 

επιφέρει όσον το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα (Σκιάδα και Μαρκάκη, 2001).  

 

 

1.2 Το διεθνές μάρκετινγκ 

Στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον, της αυξανόμενης παγκοσμιοποίησης, 

των ταχύτατων τεχνολογικά αλλαγών και περιβαλλοντικών συνθηκών, μέσα στο οποίο 

κινούνται οι επιχειρήσεις διαφόρων μεγεθών, το μάρκετινγκ αποτελεί μια σημαντική 

αλλά και σύνθετη δραστηριότητα, η οποία συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη, στην 
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ορθή λειτουργία και στην επίτευξη των στόχων κάθε επιχείρησης. Όταν η δραστηριότητα 

του μάρκετινγκ μίας επιχείρησης ξεπερνά τα σύνορα μιας χώρας, τότε μιλάμε για Διεθνές 

μάρκετινγκ. 

O Πανηγυράκης (2013, σελ. 75) πως το διεθνές μάρκετινγκ ορίζεται ως «η 

φιλοσοφία της ανταλλαγής σε περισσότερες από μία χώρες, δηλαδή, η διαδικασία που 

αποβλέπει στην ανεύρεση και ικανοποίηση των παγκόσμιων αναγκών/επιθυμιών με 

αποτελεσματικότερο τρόπο από τον ανταγωνισμό, είτε είναι εθνικός είτε είναι διεθνής, 

όπως και στον συντονισμό των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ στο πλαίσιο των περιορισμών 

που θέτει το παγκόσμιο περιβάλλον με στόχο το κέρδος (χρηματικό ή κοινωνικό)».    

 Κατά τους Cateora and Graham (2003, σελ. 53) το διεθνές μάρκετινγκ είναι «η 

εκτέλεση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στο σχεδιασμό, την 

τιμολόγηση, την προώθηση   και την άμεση ροή των αγαθών και των υπηρεσιών της 

εταιρείας προς τους καταναλωτές ή χρήστες σε περισσότερες από μία χώρες με σκοπό το 

κέρδος». 

 Συνοψίζοντας, το διεθνές μάρκετινγκ αποτελεί μία διαδικασία μέσω της οποίας:  

▪ Προσδιορίζονται οι ανάγκες και οι επιθυμίες του καταναλωτικού κοινού στις 

διάφορες αγορές διεθνώς. 

▪ Παρέχονται προϊόντα, υπηρεσίες και ιδέες με ανταγωνιστικό τρόπο, 

αποβλέποντας στην ικανοποίησης των καταναλωτικών αναγκών διαφορετικών 

ομάδων, καλύτερα και αποτελεσματικότερα από τους ανταγωνιστές. 

▪ Δίνεται έμφαση στην ολοκληρωμένη επικοινωνία για τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες. 

▪ Παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες διεθνώς, καθώς οι επιχειρήσεις 

χρησιμοποιούν διαφορετικούς τρόπους διείσδυσης στις διάφορες αγορές. 

▪ Αναγνωρίζονται οι περιορισμοί του διεθνούς περιβάλλοντος (Πανηγυράκης, 

2013). 

 

1.2.1 Οι διαφορές του εγχώριου και του διεθνούς μάρκετινγκ 

 Η κύρια διαφορά μεταξύ του εγχώριου και του διεθνούς μάρκετινγκ, έγκειται στο 

γεγονός ότι οι δραστηριότητες του διεθνούς μάρκετινγκ λαμβάνουν χώρα σε 

περισσότερες από μία χώρες (Cateora and Graham, 2003). Το εγχώριο μάρκετινγκ 

περιλαμβάνει μία σειρά από εγχώριες μεταβλητές. Αντίθετα στο διεθνές θα πρέπει να 

αντιμετωπιστούν διαφορετικές μεταβλητές δύο ή περισσοτέρων χωρών. Έτσι, τα στελέχη 
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μάρκετινγκ καλούνται να αντιμετωπίσουν διαφορετικά πολιτικά, οικονομικά, 

πολιτιστικά και νομισματικά συστήματα (Πανηγυράκης, 2013).  

 Οι σημαντικότερες διαφορές μεταξύ του διεθνούς και του εγχώριου μάρκετινγκ 

σύμφωνα με τον Πανηγυράκη (2013) συνοψίζονται ως εξής: 

▪ Διαφορετικά περιβάλλοντα (πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό, τεχνολογικό, 

νομικό) 

▪ Διαφορές στη συμπεριφορά του καταναλωτικού κοινού 

▪ Διαφορές τόσο στον άμεσο όσο και στον έμμεσο ανταγωνισμό 

▪ Διαφορετικές πρακτικές μάρκετινγκ 

▪ Συστήματα πολυπολιτισμικών αξιών: πολυπολιτισμικές αγορές 

▪ Δεδομένα: προβλήματα πρόσβασης και αξιοπιστίας 

▪ Πολιτικό περιβάλλον: ασταθείς κυβερνήσεις και μέτρα προστατευτισμού της 

εθνικής αγοράς 

▪ Ομάδες συμφερόντων: εμπορικό ενδιαφέρον από τη χώρα προέλευσης και τη 

χώρα φιλοξενίας 

▪ Οικονομικό περιβάλλον: διαφορετικά επίπεδα πληθωρισμού, απασχόλησης, 

ανεργίας, κ.α. 

▪ Έλεγχος: δυσκολία ελέγχου και συντονισμού 

▪ Διαπραγμάτευση: δυσκολίες εμπορικής διαπραγμάτευσης  

 

1.2.2 Το διεθνές μίγμα μάρκετινγκ 

 Το μίγμα μάρκετινγκ μίας επιχείρησης εξαρτάται από πολλούς διαφορετικούς και 

αστάθμητους παράγοντες του περιβάλλοντος της. Υπάρχουν περιπτώσεις που θα πρέπει 

να διαφοροποιηθεί προκειμένου να ανταποκριθεί στις διάφορες αλλαγές του 

περιβάλλοντος και να επιτευχθούν βέλτιστα αποτελέσματα. Ο βαθμός σύγκλισης των 

διαφόρων μεταβλητών είναι και αυτός που ορίζει κατά πόσο θα τροποποιηθούν τα 4P 

του μάρκετινγκ. Όσο μεγαλύτερη η σύγκλιση τόσο μικρότερη θα είναι η τροποποίηση.  

Σε κάθε περίπτωση τα διαφορετικά περιβάλλοντα των χωρών μπορεί να 

αποκλείσουν ομοιόμορφες στρατηγικές μάρκετινγκ που ακολουθούνται από μία 

διεθνοποιημένη επιχείρηση. Οι επιχειρήσεις που είτε δραστηριοποιούνται είτε 

σκοπεύουν να δραστηριοποιηθούν διεθνώς οφείλουν να προχωρήσουν σε όλες τις 

αναγκαίες τροποποιήσεις που απαιτεί  η ιδιαιτερότητα μίας χώρας ή μίας γεωγραφικής 
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περιοχής. Παρακάτω, παρουσιάζονται ορισμένες διαφορές που παρατηρούνται στις 

τέσσερις συνιστώσες του διεθνούς μίγματος μάρκετινγκ σε σχέση με το εγχώριο. 

Προϊόν: Στο διεθνές μάρκετινγκ υπάρχουν τρείς διαφορετικές στρατηγικές οι οποίες 

ακολουθούνται σχετικά με το προϊόν. Η πρώτη έχει να κάνει με την απευθείας επέκταση 

του προϊόντος και αφορά την εμπορία του προϊόντος σε μία ξένη αγορά χωρίς καμία 

απολύτως αλλαγή σε σχέση με το εγχώρια παραγόμενο προϊόν. Η δεύτερη στρατηγική 

αναφέρεται στην προσαρμογή του προϊόντος και έχει να κάνει με την  προσαρμογή του, 

ώστε να ανταποκρίνεται σε τοπικές συνθήκες ή επιθυμίες στις ξένες αγορές. Τέλος, η 

επινόηση προϊόντων αποτελεί μία ακόμη στρατηγική που αφορά τη  δημιουργία νέων 

προϊόντων για ξένες αγορές (Kotabe and Helsen, 2011).  

Τιμή: Η διαδικασία της τιμολόγησης είναι ιδιαίτερα σημαντική για το διεθνές μίγμα 

μάρκετινγκ αν αναλογιστεί κανείς άμεση επίδραση της τόσο στις πωλήσεις όσο και στα 

κέρδη της επιχείρησης. Στα πλαίσια του διεθνούς μάρκετινγκ, η διαδικασία του 

καθορισμού της τιμής στις διεθνείς αγορές παρουσιάζει μία αυξανόμενη δυσκολία και 

πολυπλοκότητα σε σχέση με την εγχώρια. Αυτό οφείλεται κυρίως στις διάφορες 

προκλήσεις και ιδιαιτερότητες που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις με 

διεθνή δραστηριοποίηση. Έτσι οι τελευταίες καλούνται να αντιμετωπίσουν τις διάφορες 

μεταβλητές του οικονομικού, πολιτικού και κοινωνικού περιβάλλοντος των χωρών 

στόχων, που επηρεάζουν άμεσα τον καθορισμό της τιμής. Τέτοιες μεταβλητές είναι οι 

διαφορετικές δασμολογικές πολιτικές, τα διαφορετικά πολιτιστικά στοιχεία και οι 

αγοραστικές συμπεριφορές, οι νομισματικές διακυμάνσεις, οι ανταγωνιστές, τα 

διαφορετικά στοιχεία κόστους κ.α. (Αυλωνίτης, Λυμπερόπουλος και Τζαναβάρας, 2010).  

Διανομή: Η διανομή ως λειτουργία στο διεθνές περιβάλλον αποτελεί μία από τις 

σημαντικότερες πτυχές της ανταγωνιστικότητας των οργανισμών. Οι  δραστηριότητες 

και οι αποφάσεις που σχετίζονται με τη διανομή των αγαθών στις διεθνείς αγορές δεν 

διαφέρει σε μεγάλο βαθμό από την εγχώρια αγορά. Οι διαφορές εντοπίζονται κυρίως 

στην ύπαρξη ορισμένων παραγόντων, όπως τα πολιτιστικά στοιχεία, το φυσικό 

περιβάλλον, η ποιότητα των υποδομών, το νομικό και πολιτικό περιβάλλον κ.α., οι οποίοι 

επηρεάζουν τη λειτουργία της διανομής και πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψιν από 

τις επιχειρήσεις. Έτσι, οι οργανισμοί που επιχειρούν διεθνώς, έχουν στη διάθεσή τους 

διαφορετικά ενναλακτικά κανάλια διανομής για την διάθεση των προϊόντων τους και 

χρειάζεται να επιλέγουν εκείνο που θα τους εξασφαλίσει την παράδοση των προϊόντων 
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στον κατάλληλο χρόνο και με την καλύτερη παροχή υπηρεσιών, που είναι 

προσαρμοσμένη στις επιθυμίες και τις ανάγκες του καταναλωτικού κοινού (Αυλωνίτης, 

Λυμπερόπουλος και Τζαναβάρας, 2010).    

Προώθηση: Στο διεθνές ανταγωνιστικό πλαίσιο, οι στρατηγικές προώθησης των 

προϊόντων και υπηρεσιών αποτελούν καθοριστικό παράγοντα στη διαφοροποίηση του 

προϊόντος, στη δημιουργία μίας θετικής εικόνας τόσο για το προϊόν όσο και για την 

επιχείρηση και στις προσπάθειες πειθούς των καταναλωτών. Οι διάφορες 

δραστηριότητες της προώθησης στο διεθνές μάρκετινγκ είναι παρόμοιες με αυτές του 

εγχώριου, περιλαμβάνοντας την προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών, τις προσωπικές 

πωλήσεις, τις εκθέσεις, τη διοργάνωση εκδηλώσεων κ.α. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις με 

διεθνή δραστηριότητα οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τη γεωγραφική και τη ψυχολογική 

απόσταση που υπάρχει με τις αγορές των διαφόρων χωρών. Παρά το γεγονός ότι η 

ανάπτυξη της τεχνολογίας της πληροφορικής και επικοινωνιών έχει εξαλείψει σε 

σημαντικό βαθμό τη γεωγραφική απόσταση, η ψυχολογική συνεχίζει να παραμένει. 

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις στην προσπάθεια επικοινωνίας με τις διεθνείς αγορές καλείται 

να αντιμετωπίσει και μία πληθώρα άλλων παραγόντων, όπως τα πολιτιστικά στοιχεία, τις 

διαφορετικές αγοραστικές συμπεριφορές και τις γλώσσες των χωρών δραστηριοποίησης 

(Αυλωνίτης, Λυμπερόπουλος και Τζαναβάρας, 2010). 

 

 

1.3 Το μάρκετινγκ με τη χρήση του διαδικτύου 

Τα τελευταία χρόνια ο τρόπος με τον οποίο οι επιχειρήσεις ασκούν διάφορες 

επιχειρηματικές δραστηριότητες έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό, κάτι το οποίο οφείλεται  

στην εμφάνιση του Διαδικτύου. Οι ψηφιακές τεχνολογίες δημιουργούν για τις 

επιχειρήσεις ευκαιρίες νέων αγορών, θέσεις εργασίας, βελτίωση παραγωγικότητας, 

αναπτύσσουν την εξωστρέφεια και βοηθούν την είσοδο στις αγορές του εξωτερικού 

(Βλαχοπούλου και Δημητριάδης, 2014). Μια επισκόπηση του διαδικτύου δείχνει ότι το 

φαινόμενο αυτό δεν είναι μόνο ένα μέσο δικτύωσης αλλά κι ένας χώρος, όπου οι 

καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να διεξάγουν τις συναλλαγές τους στην παγκόσμια 

αγορά. Σήμερα, για πολλούς ανθρώπους, η χρήση του διαδικτύου και των υπολογιστικών 

συσκευών, τα έξυπνα τηλέφωνα, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και η 

σύνδεση σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης έχει γίνει μια βασική καθημερινή ανάγκη 

(Raad et al., 2010). 
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 Η ανάπτυξη του διαδικτύου και του παγκόσμιου ιστού World Wide Web (www) 

στη δεκαετία του 1990 ως εργαλείο για την παγκόσμια ανταλλαγή πληροφοριών άνοιξε 

νέες ευκαιρίες για το μάρκετινγκ. Η ραγδαία αύξηση των χρηστών του διαδικτύου το έχει 

ανάγει σε μία όλο και πιο σημαντική και ελκυστική πλατφόρμα για επιχειρηματικές 

συναλλαγές (Liang et al., 2004). Τα τελευταία χρόνια, o αριθμός των επιχειρήσεων που 

χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και τα άλλα ηλεκτρονικά μέσα, προκειμένου να ασκήσουν 

το μάρκετινγκ, είναι συνεχώς αυξανόμενος, δίνοντας με αυτό τον τρόπο την ευκαιρία στο 

ηλεκτρονικό μάρκετινγκ ως νέο φαινόμενο  να αυξηθεί με δραματικό και δυναμικό τρόπο 

(El-Gohary, 2010).  

 Κατά τον Chaffey (2009), η τεχνολογία του διαδικτύου μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για την υποστήριξη στόχων μάρκετινγκ όπως:  

▪ Αναγνώριση: Το διαδίκτυο χρησιμοποιείται από το μάρκετινγκ για την 

αναγνώριση των αναγκών και επιθυμιών του πελάτη. 

▪ Πρόβλεψη: Το διαδίκτυο παρέχει ένα επιπλέον κανάλι μέσα από το οποίο οι 

πελάτες μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες και να κάνουν τις αγορές 

τους. 

▪ Ικανοποίηση: Ένας παράγοντας κλειδί στην επιτυχία του ηλεκτρονικού 

μάρκετινγκ (e-marketing) είναι η επίτευξη της ικανοποίησης του πελάτη μέσω 

των ηλεκτρονικών καναλιών.  

 Σύμφωνα με τους Τζωρτζάκη και Τζωρτζάκη (2008, σελ. 431) «ως διαδικτυακό 

μάρκετινγκ μπορεί να οριστεί η χρήση του διαδικτύου και των άλλων νέων ηλεκτρονικών 

μέσων και τεχνολογιών για την υλοποίηση των στόχων μάρκετινγκ, καθώς και για την 

υποστήριξη των ιδεών του σύγχρονου μάρκετινγκ». Ο όρος τείνει να αναφέρεται σε μια 

εξωτερική προοπτική του τρόπου με τον οποίο το διαδίκτυο μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

σε συνδυασμό με τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης για την δημιουργία και την παροχή 

υπηρεσιών στους πελάτες (Chaffey et al, 2009).  

 Το διαδίκτυο δεν είναι για μαζικό μάρκετινγκ και μαζικές αγορές. Άρα, δεν 

υπάρχει μία μαζική αγορά εκατομμυρίων ατόμων, άλλα εκατομμύρια αγορές, όπου η 

καθεμιά από αυτές περιλαμβάνει ένα άτομο (Vassos, 1997). Επιπλέον, παρά τη χρήση 

του διαδικτύου, το μεγαλύτερο μέρος της θεωρίας του μάρκετινγκ δεν χάνει την αξία του 

ακόμη και στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται διαφορετικές τεχνικές. Έτσι, οι 

τεχνικές μάρκετινγκ που είναι σημαντικές στο διαδίκτυο, όπως η τμηματοποίησης της 

αγοράς, η παρακολούθηση των ανταγωνιστών, η προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών 
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με τη χρήση κινήτρων, η ανάπτυξη σχέσεων με τους πελάτες κ.α., δεν είναι κάτι 

καινούριο (Τζωρτζάκης και Τζωρτζάκη, 2008).  

 Ένας εναλλακτικός όρος για το διαδικτυακό μάρκετινγκ (internet marketing) 

είναι το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ  (e-marketing). Ωστόσο, το τελευταίο μπορεί να 

θεωρηθεί ότι έχει ένα ευρύτερο πεδίο, αφού αναφέρεται σε ψηφιακά μέσα, όπως το web, 

το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τα ασύρματα μέσα ενημέρωσης. Ακόμη, περιλαμβάνει 

τη διαχείριση των δεδομένων των ψηφιακών καταναλωτών και τη χρήση ηλεκτρονικών 

μεθόδων ή μέσων για την περαιτέρω ανάπτυξη και τη διατήρηση των πελατειακών 

σχέσεων (Chaffey et al, 2009).  

 

1.3.1 Η σύγκριση του διαδικτυακού και του παραδοσιακού μάρκετινγκ 

 Η εμφάνιση των νέων τεχνολογιών και κυρίως του διαδικτύου προϋποθέτει μία 

διαφορετική προσέγγιση του μάρκετινγκ, καθώς οι στρατηγικές γύρω από αυτό θα πρέπει 

να διαμορφώνονται με βάση τις συνθήκες της σημερινής σύγχρονης εποχής. Παρακάτω 

παρουσιάζεται η σύγκριση μεταξύ της παραδοσιακής προσέγγισης της στρατηγικής 

μάρκετινγκ και αυτή του διαδικτυακού μάρκετινγκ, σύμφωνα με τους Βλαχοπούλου και 

Δημητριάδη (2014).  

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΠΡΟΣΕΓΚΙΣΗ 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΚΕΤΙΝΓΚ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

Αγορά-στόχος Αναγνώριση και ανταπόκριση σε 

προτιμήσεις/επιθυμίες πελατών        

Επώνυμος Καταναλωτής 

Τμηματοποίηση πελατών                     

Ανωνυμία Καταναλωτή 

Έρευνα Μάρκετινγκ Πρωτογενής:                                      

Απευθείας ερωτηματολόγια και 

έρευνα διαθέσεων καταναλωτών 

μέσω διαδικτύου • ηλεκτρονικά 

ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις σε 

βάθος  • ηλεκτρονικές ομάδες 

εστίασης                               • έρευνες 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου           • 

ηλεκτρονικά πειράματα                                 

• ηλεκτρονικές ομάδες ειδικών                                

• διαλογικότητα-interactivity                           

• έγκαιρη ενημέρωση                             

Δευτερογενής:                                                        

• μηχανές αναζήτησης, ηλεκτρονικοί 

πράκτορες, ιστοσελίδες 

ανταγωνιστών, εταιρειών ερευνών                                            

• συστήματα ιχνηλάτησης και 

ανάλυση αρχείων πρόσβασης log file 

analysis, tracking systems – Web site 

evaluation               

Πρωτογενής έρευνα για τη 

συλλογή στοιχείων των 

καταναλωτών και των 

ανταγωνιστών κάθε αγοράς 

(δειγματοληπτική)                                                                                                                                                     

Δευτερογενή στοιχεία από 

εταιρείες ερευνών 



24 
 

Τμηματοποίηση 

αγοράς 

• δεδομένα τρέχουσας συμπεριφοράς 

καταναλωτών – προσωποποίηση – 

εξατομίκευση                                                      

• δυναμικό και αξία του κάθε ατόμου 

(log analyzers, tracking systems, 

ανάλυση κυκλοφορίας ιστοσελίδας, 

συστήματα ιχνηλάτησης) 

Διακρίνει σε επιμέρους τμήματα 

βάσει δημογραφικών και 

ψυχογραφικών χαρακτηριστικών 

των υπαρχόντων ή πιθανών 

πελατών, μεταχειρίζεται με τον 

ίδιο τρόπο καταναλωτές με 

παρόμοιο προφίλ  

Προγραμματισμός 

προϊόντων/υπηρεσιών  

• εξατομικευμένη ανταπόκριση βάση 

των επιταγών του καταναλωτή, 

αμφίδρομη, αλληλεπιδραστική 

επικοινωνία για νέα προϊόντα και 

τροποποίηση των παλαιών • 

δυνατότητα από κοινού σχεδιασμού 

προϊόντα με πελάτες • επιχειρηματική 

δραστηριότητα σε περισσότερους 

κλάδους ταυτόχρονα • αυξημένο 

ενδιαφέρον για ψηφιακά 

προϊόντα/έντασης πληροφοριών                   

• παρουσίαση των χαρακτηριστικών 

των προϊόντων στην ηλεκτρονική 

σελίδα της επιχείρησης                                                          

• υποστήριξη προϊόντων μετά την 

πώληση online (service hot-line) 

• με βάση την έρευνα και την 

ανάπτυξη  

• η ανάπτυξη των προϊόντων 

βασίζεται στην τεχνολογία και το 

σύστημα παραγωγής της 

επιχείρησης, δοκιμή του προϊόντος 

και μετά εισαγωγή του στην αγορά  

• συγκέντρωση επιχειρηματικής 

δραστηριότητας σε έναν κλάδο    

Τιμολόγηση 
προϊόντων/υπηρεσιώ
ν 

Συμφωνία με τον κάθε πελάτη                         

• δυνατή η μείωση τιμών λόγω 

συμπίεσης του κόστους μεσαζόντων, 

ανάπτυξη διαφάνειας τιμών ανάμεσα 

στις διάφορες αγορές 

• διαμόρφωση των τιμών ανάλογα με 

τις επιλογές σε στοιχεία του 

προϊόντος, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες 

απαιτήσεις του πελάτη  

• δυνατότητα εφαρμογής του 

μοντέλου “name your price” 

• οι αλλαγές τιμών και ειδικών 

προσφορών προβάλλονται μέσω του 

• καθορισμός από τον 

προσφέροντα για όλους τους 

πελάτες  

• δυνατή η διαφοροποίηση τιμών, 

έλλειψη διαφάνειας των αγορών  

• αναγραφή τιμών και ειδικών 

εκπτώσεων για την ενημέρωση 

των πελατών σε τιμοκαταλόγους 

και διαφημίστηκα ανεβάζει το 

κόστος λόγω αναγκαίας 

ανατύπωσης σε περίπτωση 

αλλαγής των τιμών  
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διαδικτύου με οικονομικό τρόπο 

(εύκολες αλλαγές) 

Κανάλια διανομής  • επιλογή καναλιών διανομής από τον 

πελάτη  

• δυνατότητα ηλεκτρονικής διάθεσης 

προϊόντων για ορισμένα προϊόντα  

• ανάπτυξη εταιρειών διανομής – 

φυσικής μεταφοράς – παράδοσης 

προϊόντων ή outsourcing/ ανάθεση 

διανομής σε εταιρείες logistics  

• ηλεκτρονικοί διαμεσολαβητές  

• διαμεσολαβητές, καταστήματα 

λιανικής: επιλογή προσφερόντων  

• μεσάζοντες και πωλητές της 

επιχείρησης: επιλογή από τον 

προμηθευτή  

Προβολή - Διαφήμιση • «επιλεκτική διαφήμιση – advertising 

on demand», αμφίδρομη επικοινωνία, 

καθοδήγηση και επιλογή από τον 

χρήστη  

• τεχνικές προσέλκυσης και ωφέλειας  

• ανάπτυξη ελκυστικών ηλεκτρονικών 

σελίδων και συνεχής ανανέωσης τους  

• παρακολούθηση διαδρομών του 

χρήστη και προσέλκυση του 

ενδιαφέροντος του με άμεσο τρόπο  

• απόκτηση δείγματος ή 

πληροφοριακού υλικού (downloads, 

free downloads, demos) 

• δυνατότητες μέτρησης της 

αποτελεσματικότητας των μηνυμάτων 

• η ευθύνη των σχέσεων με τον 

πελάτη ανήκει στον υπεύθυνο 

μάρκετινγκ (relationship marketing) 

• ο πελάτης συμμετέχει στην 

ανάπτυξη του δημιουργικού της 

προβολής (advocacy,customer 

generated ads) και λειτουργεί ως 

«ευαγγελιστής» των προϊόντων   

• ιογενές ΜΚΤ (viral mkt), είδη 

online advertising – καινοτόμα 

μοντέλα  

• mobile promotions/ads 

• η δύναμη των social media/networks 

• push and sell ενιαίου μηνύματος  

• σχεδιασμός προβολής βάσει του 

μέσου όρου ή του 

χαρακτηριστικού τύπου της 

αγοράς-στόχου  

• τα κλασικά μέσα ενημέρωσης 

οδηγούν σε απρόσωπη επικοινωνία  

• ο αποδέκτης των διαφημιστικών 

μηνυμάτων αρνείται να 

απορροφήσει τις πληροφορίες του 

μηνύματος λόγω πληθώρας 

μηνυμάτων  

• τεχνικές επανάληψης της πειθούς  

• μονόδρομός επικοινωνίας, εκτός 

των περιπτώσεων της προσωπικής 

πώλησης, όπου ο πωλητής 

αναλαμβάνει την ευθύνη των 

σχέσεων με τον πελάτη  

• δυσκολίες μέτρησης της 

αποτελεσματικότητας της 

διαφήμισης  
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Μέτρηση 
αποτελεσματικότητας 

Διατήρηση και πιστότητα πελατών, 

απόκτηση νέων πελατών, μέτρηση 

αξίας κάθε πελάτη, δυναμικός 

έλεγχος, συστήματα CRM 

Κέρδος, μερίδιο αγοράς 

ΠΗΓΗ: Βλαχοπούλου, Μ. και Δημητριάδης, Σ. (2014, σελ. 64-65) 

 

1.3.2 Τα πλεονεκτήματα του διαδικτυακού μάρκετινγκ 

 Σήμερα το διαδίκτυο είναι η σπονδυλική στήλη της κοινωνίας, αποτελώντας μία 

παγκόσμια ηλεκτρονική αγορά. Αντιπροσωπεύει μία ευκαιρία για όλους όσους 

συμμετέχουν στην τεχνική, εμπορική και κοινωνική ανάπτυξη, διότι αποτελεί το όχημα 

που μεταφέρει γνώση και η γνώση ισούται με την ωφέλεια/κέρδος (Τζωρτζάκης και 

Τζωρτζάκη, 2008). Οι επιχειρήσεις εκμεταλλεύονται το διαδίκτυο στα πλαίσια της 

εφαρμογής των διαφόρων στρατηγικών μάρκετινγκ, καθώς έχει πολλές θετικές 

επιδράσεις, όπως είναι οι εξής: 

1. Μείωση του κόστους, η οποία προέρχεται από την μείωση των δαπανών για την 

έκδοση διαφημιστικού υλικού, την ελάττωση του αριθμού των πωλητών της 

εκάστοτε επιχείρησης, των τηλεφωνικών επικοινωνιών κ.α. Όλες αυτές οι 

δραστηριότητες πραγματοποιούνται μέσω του ιστότοπου της επιχείρησης, του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των άλλων εργαλείων του διαδικτύου 

(Τζωρτζάκης και Τζωρτζάκη, 2008).  

2. Προσφέρει μεγαλύτερες δυνατότητες στα στελέχη μάρκετινγκ, καθώς έχει άμεση 

και γρήγορη πρόσβαση στην πληροφόρηση, εντοπίζοντας ευκολότερα και 

ταχύτερα τις ανάγκες του καταναλωτικού κοινού (Τζωρτζάκης και Τζωρτζάκη, 

2008). 

3. Αυξάνει τον πλούτο των μέσων επικοινωνίας μάρκετινγκ συνδυάζοντας κείμενο, 

βίντεο και ήχο σε “πλούσια” μηνύματα. Η πολυπλοκότητα των μηνυμάτων, το 

τεράστιο περιεχόμενο που είναι προσβάσιμο από έναν μεγάλο αριθμό χρηστών 

σε παγκόσμια κλίμακα και η ικανότητα των τελευταίων να ελέγχουν την εμπειρία, 

καθιστούν το διαδίκτυο πιο πλούσιο επικοινωνιακό μέσο από την τηλεόραση ή 

το βίντεο (Laudon and Traver, 2014).  
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4. Προσφέρει καλύτερη επικοινωνία για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς των 

συναλλαγών, όπως τους πελάτες, τους μεσάζοντες και το προσωπικό της 

επιχείρησης (Τζωρτζάκης και Τζωρτζάκη, 2008). Έτσι, ως επικοινωνιακό μέσο, 

έχει διευρύνει το εύρος των μέσων επικοινωνίας του μάρκετινγκ, δίνοντας τη 

δυνατότητα περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να βρεθούν ευκολότερα (Laudon 

and Traver, 2014). Προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες και την 

επιχείρηση χάρη στην ύπαρξη της αμφίδρομης επικοινωνίας. Έτσι, υπάρχει η 

δυνατότητα πραγματοποίησης ερωτήσεων και απαντήσεων σχετικά με τις τιμές, 

τον τρόπο πληρωμής και διανομής, τα αποθέματα κ.α. (Τζωρτζάκης και 

Τζωρτζάκη, 2008). 

 

1.3.3 Η επίδραση του διαδικτύου στο μίγμα μάρκετινγκ 

 Το μίγμα μάρκετινγκ αποτελεί το βασικό στοιχείο της στρατηγικής μάρκετινγκ 

και χρησιμοποιείται ως εργαλείο, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι ενός 

οργανισμού. Τα στοιχεία του μπορεί να μεταβάλλονται αναλόγως των συνθηκών και των 

στρατηγικών που θα ακολουθηθούν, ενώ ακόμη παρέχει νέες δυνατότητες στα στελέχη 

να μεταβάλλουν το μίγμα μάρκετινγκ προς όφελος της επιχείρησης. Έτσι, η επίδραση 

του διαδικτύου στα στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ σύμφωνα με τους Τζωρτζάκη Κ. 

και Τζωρτζάκη Α. (2008) έχει ως εξής: 

Προϊόν: Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, η εξυπηρέτηση των πελατών μετά την αγορά 

του προϊόντος, καθώς και τα διάφορα εμπορικά σήματα που μπορούν να μεταβάλλονται 

το διαδίκτυο, παρέχουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να τροποποιούν τα εμπορικά 

σήματα ανάλογα με τις αγορές. Η διαφοροποίηση του προϊόντος αποτελεί βασική 

στρατηγική για πωλήσεις μέσω διαδικτύου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι τιμές των 

προϊόντων ή των υπηρεσιών δέχονται μεγάλη πίεση από τους ανταγωνιστές. Όταν μία 

επιχείρηση καταφέρει να διαφοροποιήσει το προϊόν της και να περάσει την άποψη στο 

καταναλωτικό κοινό ότι είναι μοναδικό, τότε έχει κερδίσει ένα περιθωριακό μικρό τμήμα 

της αγοράς (market niche). Το διαδίκτυο αποτελεί το ιδανικό μέσω για τέτοιου είδους 

“φωλιές της αγοράς”. Οι επιχειρήσεις που έχουν την ικανότητα να εντοπίσουν και να 

υποστηρίξουν τέτοιες φωλιές αποκτούν και τη δυνατότητα να ορίσουν υψηλές τιμές για 

τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους.  
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Τιμή: Οι στρατηγικές τιμολόγησης στο διαδικτυακό μάρκετινγκ είναι παρόμοιες με 

αυτές του παραδοσιακού. Δύο είναι οι κύριες στρατηγικές για την on line τιμολόγηση. Η 

πρώτη, είναι η εισαγωγή του προϊόντος στην αγορά με μία χαμηλή τιμή, που έχει στόχο 

να κερδίσει η επιχείρηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά. Θεωρείται η 

καταλληλότερη μέθοδος για αγορές όπως αυτή του διαδικτύου, όπου το καταναλωτικό 

κοινό επηρεάζεται από το ύψος των τιμών. Έτσι, οι επιχειρήσεις που στοχεύουν να 

πραγματοποιήσουν πωλήσεις μέσω διαδικτύου, το μόνο που χρειάζεται να κάνουν, 

δεδομένου ότι όλες οι άλλες συνθήκες παραμένουν αμετάβλητες, είναι να μειώσουν τις 

τιμές των προϊόντων των υπηρεσιών. Η δεύτερη στρατηγική, ονομάζεται τιμολόγηση της 

“αρχηγού τιμής” και αφορά τις περιπτώσεις που το προϊόν είναι μοναδικό και η 

επιχείρηση δεν έχει ανταγωνιστές.  

Διανομή: Το διαδίκτυο προσέφερε ένα νέο κανάλι για την πώληση και τη διανομή των 

προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου. Έτσι, δόθηκε η δυνατότητα στις 

επιχειρήσεις να ξεφύγουν από τα στενά όρια των χωρών τους,  να απευθυνθούν σε νέες 

αγορές και να δραστηριοποιηθούν διεθνώς.  

Προώθηση: Το διαδίκτυο αποτελεί ένα νέο κανάλι επικοινωνίας, μέσω του οποίου 

ενημερώνεται το καταναλωτικό κοινό για τα οφέλη των προϊόντων ή των υπηρεσιών και 

λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την πραγματοποίηση αγορών. Οι επιχειρήσεις μπορούν 

να το χρησιμοποιήσουν στην στρατηγική επικοινωνίας τους, για την προβολή και 

προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους, στις δημόσιες σχέσεις, στη 

διαφήμιση, στις προσωπικές πωλήσεις και το άμεσο μάρκετινγκ. 

 

 

1.4 Το διαδίκτυο ως κανάλι του διεθνούς μάρκετινγκ 

 Οι διεθνείς επιχειρήσεις, δεν είναι δυνατόν να επιτύχουν βιώσιμο ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση μίας ιστοσελίδας. Εξάλλου, ένα 

επαγγελματικό εργαλείο που διακατέχεται από όλους δεν προσφέρει κανένα διακριτό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε κανέναν. Το τελευταίο αποκτάται μέσω των επιδέξιων 

τρόπων που μία επιχείρηση αναπτύσσει την τεχνολογία (Ogenyi, 2009).  

 Οι Hamill and Gregory (1997), αναφέρουν ότι οι τεχνολογίες διαδικτύου έχουν 

τη δυνατότητα να διαβρώνουν κάποια υπάρχοντα πλεονεκτήματα των καθιερωμένων 

επιχειρήσεων, ενώ ταυτόχρονα να δημιουργούν ίσους όρους ανταγωνισμού, 
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επιτρέποντας σχεδόν σε κάθε ενδιαφερόμενο οργανισμό να αποκτήσει μια παρουσία στο 

διαδίκτυο, στη λίστα διευθύνσεων του, καθώς και στους διάφορους καταλόγους και στις 

μηχανές αναζήτησης του. Επιπλέον, με την αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων που 

αναπτύσσουν δικτυακούς τόπους, η απουσία μίας επιχείρησης από το διαδίκτυο μπορεί 

να δημιουργήσει ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

 Η ανάπτυξη ενός διεθνούς προγράμματος μάρκετινγκ με ειδική υποδομή εντός 

της επιχείρησης είναι αρκετά περίπλοκη και δαπανηρή. Υπάρχουν πολλές μάκρο και 

μίκρο εκτιμήσεις σχεδιασμού και διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων τη συμμόρφωση 

με τα τοπικά στάνταρ των προϊόντων, τις τιμές της αγοράς στόχου, τους παράγοντες 

ανταγωνιστικότητας, το ξένο νόμισμα και τα θέματα πληρωμών, την υποστήριξη 

πελατών και τις απαιτήσεις των υπηρεσιών, καθώς και τα νομικά και κανονιστικά 

πλαίσια. Είναι φανερό ότι κανένα από αυτά τα ζητήματα δεν είναι δυνατόν να 

αντιμετωπιστεί με μία απλή και μόνο παρουσία στο διαδίκτυο. 

 Εφόσον η βιομηχανική ζήτηση προέρχεται από τη ζήτηση των καταναλωτών, 

ανεξάρτητα από τη διείσδυση του Διαδικτύου, το επίπεδο των καταναλωτικών δαπανών 

δεν μπορεί να επηρεαστεί. Αυτό δείχνει ότι, μακροπρόθεσμα, η χρήση του διαδικτύου ή 

άλλων εφαρμογών που σχετίζονται μ’ αυτό δεν μπορεί να αυξήσει τα έσοδα για όλες τις 

επιχειρήσεις, αν και βραχυπρόθεσμα οφέλη θα μπορούσαν να υπάρξουν για ορισμένες 

από αυτές. 

 Παρά το γεγονός ότι ορισμένες εφαρμογές του διαδικτύου εφαρμόζονται εξίσου 

σε όλες τις επιχειρήσεις, οι διεθνείς επιχειρήσεις μπορούν να χωριστούν σε δύο ομάδες 

με βάση την προτεραιότητα των αναγκών τους που σχετίζονται με το διαδίκτυο. Αυτές 

είναι, οι κατασκευαστές και οι χονδρέμποροι, που επιθυμούν κυρίως να πουλήσουν τα 

προϊόντα τους σε μεγάλες ποσότητες σε άλλους κατασκευαστές ή μέλη του ίδιου 

καναλιού αγοράς, και οι διεθνείς έμποροι (επιχειρήσεις), που επιθυμούν κυρίως να 

πωλούν σε τελικούς χρήστες σε πολύ μικρές ποσότητες. Αυτές οι δύο προσεγγίσεις δεν 

αλληλοαποκλείονται, αλλά επιδεικνύουν διαφορετικές στρατηγικές προώθησης. Η 

πρώτη ομάδα αντιπροσωπεύει τον τυπικό διεθνή έμπορο ενώ η άλλη ομάδα σχετίζεται 

με τις δραστηριότητες του τομέα του λιανικού εμπορίου. Η διάκριση μεταξύ αυτών των 

ομάδων είναι απαραίτητη λόγω των ποικίλων τρόπων με τους οποίους μπορούν να 

αναπτύξουν το διαδίκτυο στις διεθνείς αγορές (Ogenyi, 2009).  
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1.4.1 Παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση του διαδικτύου στο διεθνές μάρκετινγκ  

 Το διαδίκτυο παρέχει ένα ριζικά διαφορετικό περιβάλλον για το διεθνές 

μάρκετινγκ και απαιτεί μια εντελώς διαφορετική στρατηγική προσέγγιση. Η υιοθέτηση 

του διαδικτύου για τη διευκόλυνση των διεθνών διαδικασιών μάρκετινγκ και την 

εκπλήρωση των στόχων επηρεάζεται από μία σειρά παραγόντων, τους οποίους οι 

επιχειρήσεις οφείλουν να λαμβάνουν πάντοτε σοβαρά υπόψιν τους, προκειμένου να 

έχουν όσο το δυνατόν πιο επιτυχή αποτελέσματα. 

 Οι χρήστες του διαδικτύου αποτελούν μία παγκόσμια κοινωνία πληροφόρησης. 

Μέσω αυτού, διαφορετικοί άνθρωποι από κάθε γωνιά του πλανήτη επικοινωνούν, 

ανταλλάσσουν πληροφορίες, απόψεις και εμπειρίες και πραγματοποιούν συναλλαγές. Σε 

ένα δίκτυο παγκόσμιας επικοινωνίας, όπως είναι το διαδίκτυο, η γλώσσα αποτελεί 

βασικό παράγοντα, έχοντας σημαντική επίδραση στην εξάπλωση του. Η χρήση και 

κυρίως το περιεχόμενο διαφέρει σημαντικά μεταξύ των διαφορετικών γλωσσών. Παρά 

το γεγονός ότι το διαδίκτυο παρουσιάζει μία παγκόσμια εμβέλεια, οι διάφορες 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται διεθνώς θα πρέπει να χρησιμοποιούν τις τοπικές 

γλώσσες τόσο στην ιστοσελίδα τους όσο και στην ηλεκτρονική επικοινωνία με τους 

πελάτες, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι των στρατηγικών του διεθνούς 

διαδικτυακού μάρκετινγκ (Τζωρτζάκης και Τζωρτζάκη, 2008).  

 Η χρήση του διαδικτύου ως εργαλείο της διεθνούς στρατηγικής μάρκετινγκ είναι 

πολύ πιθανό να επηρεάζεται από τον πολιτισμό της εκάστοτε χώρας στόχου.  Το 

περιεχόμενου του διαδικτύου απαιτεί καίριες αλλαγές προκειμένου να καταφέρει να 

διασχίσει τα σύνορα των διαφορετικών πολιτισμών. Κοινωνιολογικές μελέτες έχουν 

δείξει ότι θα πρέπει να εφαρμόζονται διαφορετικοί κανόνες για τους διαφορετικούς 

πολιτισμούς. Έτσι, οι επιχειρήσεις οφείλουν να λαμβάνουν σοβαρά υπόψιν τα 

πολιτιστικά στοιχεία των χωρών, αλλά και τον τρόπο ζωής και επικοινωνίας των 

διαφόρων εθνοτήτων (Τζωρτζάκης και Τζωρτζάκη, 2008). Ορισμένες διεθνείς 

συναλλαγές, ιδιαίτερα σε κοινωνίες που διαθέτουν κουλτούρα υψηλού περιεχομένου 

(High context cultures), δηλαδή εκείνες στις οποίες η επικοινωνία και η μετάδοση 

πληροφοριών γίνεται κυρίως μέσω των συμφραζόμενων (π.χ. γλώσσα του σώματος, 

τόνος της φωνής, εκφράσεις προσώπου κλπ.) και όχι τόσο μέσω της χρήσης της γλώσσας 

και των κανόνων της, περιστρέφονται γύρω από προσωπικές επαφές, Καθώς το διαδίκτυο 

είναι ένα σχετικά απρόσωπο μέσο, το οποίο επιχειρεί να αυτοματοποιήσει τις διαδικασίες 

και τις συναλλαγές, είναι πιθανό να μην υιοθετείται  σε αυτές τις αγορές. Έτσι, το 
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διαδίκτυο χρήζει πιθανώς μιας καλύτερης αποδοχής εκεί όπου οι συναλλαγές είναι 

λιγότερο προσωπικές ή τυπικές, όπως η αγορά των βιομηχανικών προϊόντων (Ogenyi, 

2009).  

 Μια άλλη σημαντική παράμετρος έχει να κάνει με το θέμα της ασφάλειας των 

επικοινωνιών. Αυτό είναι κρίσιμης σημασίας, ιδίως αν η χρήση του διαδικτύου έχει 

σχέση με οποιαδήποτε σοβαρή επίπτωση στις διαδικασίες του διεθνούς μάρκετινγκ. 

Παρά το γεγονός ότι κάποιες λύσεις έχουν προσφερθεί, η ασφάλεια των δεδομένων 

παραμένει ένα από τα κύρια μελήματα για κάθε επιχείρηση που θέλει να ενσωματώσει 

το διαδίκτυο στη διεθνή της στρατηγική. Κατά καιρούς έχει αναπτυχθεί πληθώρα λύσεων 

για το συγκεκριμένο θέμα που συνεχώς εξελίσσεται, ωστόσο υπάρχουν ορισμένες λύσεις 

που θεωρούνται παράνομες σε κάποιες χώρες (Ogenyi, 2009).  

 Τα διαρθρωτικά εμπόδια είναι ένας ακόμη παράγοντας που καλούνται να 

αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το  διαδίκτυο ως εργαλείο της 

διεθνούς στρατηγικής μάρκετινγκ. Η πρόσβαση στις σύγχρονες τεχνολογίες της 

πληροφορίας ανά τον κόσμο ποικίλλει και υπάρχει ένα «ψηφιακό χάσμα» μεταξύ των 

εθνών (Lu, 2001).  Έτσι,  η διείσδυση των προσωπικών υπολογιστών σε πολλές χώρες 

είναι ακόμα στα σπάργανα και πιθανόν να είναι για πολλά ακόμη χρόνια, μέχρι  να 

καταφέρουν οι δυνητικοί πελάτες και οι διεθνείς επιχειρήσεις να συνδεθούν στο 

διαδίκτυο. Σε αντίθεση με τις εγχώριες επιχειρήσεις που μπορούν να επωφεληθούν από 

την περιορισμένη πρόσβαση στο διαδίκτυο, οι διεθνείς δεν μπορούν ακόμη να επιτύχουν 

τους στόχους τους χωρίς την παρουσία στο διαδίκτυο σε πολλές αγορές. Καθώς 

αυξάνεται το επίπεδο πρόσβασης στο διαδίκτυο, οι δυνατότητες πολλαπλασιάζονται. Με 

την πάροδο του χρόνου, καθώς το διαδίκτυο καθίσταται προσβάσιμο σε ένα ευρύ κοινό 

και τα άτομα αρχίζουν να το εντάσσουν όλο και περισσότερο στην καθημερινή τους ζωή, 

εξελίσσεται και η φύση του διαδικτυακού μάρκετινγκ (Ogenyi, 2009).  

 Τέλος, το νομικό περιβάλλον της χώρας υποδοχής είναι ένα άλλο σημαντικό 

στοιχείο που επηρεάζει το διεθνές μάρκετινγκ διαδικτύου. Οι περισσότερες κυβερνήσεις 

είναι πολύ ενθουσιασμένες με την ανάπτυξη του διαδικτύου και τις ευκαιρίες που 

προσφέρει γενικότερα η ψηφιακή βιομηχανία. Ωστόσο, η γραφειοκρατία και οι 

κυβερνητικές αποφάσεις καταπνίγουν συνήθως την χρήση της τεχνολογίας σε πολλές 

χώρες. Οι κυβερνητικές αποφάσεις σχετίζονται με ζητήματα όπως η προστασία των 

δεδομένων, τα τελωνεία, η αποδοχή της χρήσης ψηφιακών υπογραφών και οι συμβάσεις 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως νομικά δεσμευτικές. Το ηλεκτρονικό εμπόριο 

μπορεί να έχει αποκτήσει έναν διεθνή χαρακτήρα, ωστόσο οι νόμοι των χωρών 
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συνεχίζουν να παραμένουν εγχώριοι. Γι’ αυτό και οι διεθνοποιημένες επιχειρήσεις 

καλούνται να τους λαμβάνουν σοβαρά υπόψη πριν εφαρμόσουν μία στρατηγική διεθνούς 

διαδικτυακού μάρκετινγκ σε κάποια χώρα (Kotabe and Helsen, 2011).  

 

1.4.2 Τα οφέλη του διαδικτύου στο διεθνές μάρκετινγκ 

 Η ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορικής και κυρίως του διαδικτύου έχει μία 

σειρά θετικών επιδράσεων στις στρατηγικές μάρκετινγκ των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν διεθνώς. Τα βασικά 

πλεονεκτήματα του διαδικτυακού διεθνούς μάρκετινγκ είναι η μείωση του κόστους και 

η αύξηση της εμβέλειας. 

 Αρχικά, το κόστος χρήσης μιας πλατφόρμας για την εφαρμογή του διαδικτυακού 

μάρκετινγκ που είναι συνήθως χαμηλότερο από τη χρήση άλλων εργαλείων μάρκετινγκ 

όπως οι πωλητές ή οι διαμεσολαβητές και οι διανομείς, η πρόσβαση σε έρευνα αγοράς 

χαμηλού κόστους, καθώς και το χαμηλό κόστος των ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

μειώνουν σε σημαντικό τις δαπάνες της επιχείρησης που σχετίζονται με τη διεθνή 

στρατηγική μάρκετινγκ (Watson et al., 2002). 

 Επιπροσθέτως, το διαδίκτυο έχει καταργήσει τα παραδοσιακά γεωγραφικά όρια, 

με αποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού να έχει πρόσβαση σε μια 

ιστοσελίδα από οπουδήποτε στον κόσμο ανά πάσα στιγμή. Έτσι το διαδικτυακό 

μάρκετινγκ προσφέρει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προσεγγίσουν πελάτες οι 

οποίοι ενδέχεται να μην ήταν πριν προσβάσιμοι εξαιτίας των χρονικών και των 

γεωγραφικών περιορισμών των υφιστάμενων καναλιών διανομής (Sheth and Sharma, 

2005).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο: ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΣΑ 

 

Τα κοινωνικά μέσα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής των 

ανθρώπων, επαναπροσδιορίζοντας ταυτόχρονα τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις 

επικοινωνούν με τους καταναλωτές. Συγκεκριμένα, δίνουν τη δυνατότητα στους 

τελευταίους να επικοινωνήσουν εύκολα και γρήγορα με εκατοντάδες ή ακόμη και 

χιλιάδες άλλους καταναλωτές τους οποίους γνωρίζουν, εμπιστεύονται  και δέχονται τη 

γνώμη τους. Καθημερινά, οι διάφοροι χρήστες των κοινωνικών μέσων λαμβάνουν ενεργό 

ρόλο στα κοινωνικά δίκτυα ασκώντας κριτικές ή παραθέτοντας τη γνώμη τους για 

διάφορα νέα προϊόντα ή γεγονότα που λαμβάνουν χώρα, με αποτέλεσμα να αποτελούν 

ενεργά μέλη μίας διαδικτυακής κοινότητας και όχι απλώς στόχο μιας διαφημιστικής 

καμπάνιας (Βλαχοπούλου και Δημητριάδης, 2014). 

 Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, φροντίζουν να συμμετέχουν στις διάφορες 

διαδικτυακές κοινότητες, μέσω των οποίων παρακολουθούν τις συζητήσεις και τις 

κριτικές των καταναλωτών, προκειμένου να έχουν μία εικόνα για τη γνώμη των χρηστών 

σχετικά με τη μάρκα και τα προϊόντα τους. Τέτοιου είδους δραστηριότητες τους δίνουν 

τη δυνατότητα να βελτιώσουν την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών τους, να 

γνωρίζουν τη γνώμη των καταναλωτών σχετικά με τα ανταγωνιστικά προϊόντα, να 

διαμορφώνουν δικά τους, νέα προϊόντα ή να προσαρμόσουν τα ήδη υπάρχοντα στις 

προτιμήσεις των καταναλωτών αλλά και να προσελκύουν περισσότερους δυνητικούς 

πελάτες. Ακόμη, η ύπαρξή των επιχειρήσεων στα κοινωνικά μέσα δίνει τη δυνατότητα 

στους πελάτες να πραγματοποιούν ερωτήσεις προς αυτές, νιώθοντας μ’ αυτό τον τρόπο 

ότι η γνώμη τους λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν (Βλαχοπούλου και Δημητριάδης, 2014). 

 Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα στα 

κοινωνικά μέσα. Τα social media έδωσαν σε ανθρώπους από όλο τον κόσμο τη 

δυνατότητα να συνομιλούν καθημερινά ανταλλάσσοντας  εικόνες, πληροφορίες, νέα και 

διάφορα προσωπικά δεδομένα. Τα κοινωνικά μέσα έχουν περιορίσει σαφώς τις 

διαπροσωπικές σχέσεις, από την άλλη, ωστόσο, έχουν φέρει σε επαφή ανθρώπους από 

διαφορετικά μέρη, ανεξάρτητα από τα χιλιόμετρα που μπορεί να τους χωρίζουν. 

Επιπλέον, υπάρχει και το κομμάτι της «εταιρικής κοινωνικής δικτύωσης», μέσω του 

οποίου ανταλλάσσονται δεδομένα και πληροφορίες για διάφορους κλάδους της αγοράς. 

Παράλληλα, αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για κάθε ιδιοκτήτη ή στέλεχος επιχείρησης 

και ελεύθερο επαγγελματία, καθώς τους δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνουν πληροφορίες 
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σχετικά με οτιδήποτε συμβαίνει σε παγκόσμια κλίμακα, να εντοπίζουν δυνητικούς 

συνεργάτες ή ακόμη και μελλοντικά στελέχη για τις επιχειρήσεις τους (Βλαχοπούλου και 

Δημητριάδης, 2014). 

 Είναι φανερό, λοιπόν, πως οι μεγάλες επιχειρήσεις και εταιρείες φροντίζουν να 

λαμβάνουν υπόψιν τα κοινωνικά μέσα και να συμμετέχουν σε αυτά, ενώ πολλές φορές 

τα χρησιμοποιούν ως βασικό άξονα για το στρατηγικό σχεδιασμό τους, αναφορικά με 

τους επικοινωνιακούς στόχους τους και το κοινό στο οποίο απευθύνονται. Έτσι, είτε με 

περισσότερο επαγγελματικό και αυστηρό χαρακτήρα είτε με πιο ελαστική κι ανάλαφρη 

διάθεση, προσπαθούν να διαμορφώσουν και να εγκαθιδρύσουν το προσωπικό τους brand 

name, το οποίο θα τις ξεχωρίζει από τους ανταγωνιστές τους (Βλαχοπούλου και 

Δημητριάδης, 2014).  

 

2.1 Έννοιες σχετικές με τα κοινωνικά μέσα 

Για την καλύτερη κατανόηση των κοινωνικών μέσων είναι απαραίτητο να 

αναλυθούν πρώτα ορισμένοι όροι που αποτελούν θεμελιώδες αρχές για την ανάπτυξη 

των κοινωνικών μέσων. Πιο συγκεκριμένα, οι όροι αυτοί είναι το Web 2.0, το 

περιεχόμενο που δημιουργείται από το χρήστη (user generated content), οι δημιουργικοί 

καταναλωτές και το Electronic Word of Mouth (EWOM). 

2.1.1 Τo Web 2.0 

Το Web 1.0 παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1993 αποτελώντας το πρώτο 

στάδιο εξέλιξης το παγκόσμιου ιστού και επέτρεψε τη δημιουργία υπερσυνδέσμων 

μεταξύ ιστοσελίδων. Αυτό αποτελούσε και το κυρίαρχο χαρακτηριστικό μέχρι το 2001 

(Billington M. and Billington P.,2012). Δεδομένα και πληροφορίες είχαν την δυνατότητα 

να παρέχουν μόνο οι γνώστες της γλώσσας προγραμματισμού HTML (Hyper Text 

Markup Language), ενώ οι χρήστες του διαδικτύου ήταν απλώς παθητικοί δέκτες 

πληροφοριών. Το Web 1.0  περιλάμβανε κυρίως στατικούς τύπους εφαρμογών, 

παρουσιάζοντας λίγες δυναμικές ικανότητες, διέθετε πολύ περιορισμένο πλαίσιο και δεν 

έδινε καμία δυνατότητα αλληλεπίδρασης μεταξύ των χρηστών. Γύρω στο 1995 προέκυψε 

το Web 1.5, καθώς οι εταιρείες αξιοποίησαν για πρώτη φορά τις εμπορικές δυνατότητες 

του Διαδικτύου. Το ηλεκτρονικό εμπόριο εισήχθη από το eBay και την Amazon στις 

εκδόσεις πρώτης γενιάς τους (Billington M. and Billington P., 2012). 
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 Το 2004 διατυπώθηκε για πρώτη φορά ο όρος Web 2.0. Συγκεκριμένα, στο 

συνέδριο O'Reilly Media Web 2.0, ο O'Reilly περιέγραψε το φαινόμενο αυτό ως 

επιχείρηση που αγκαλιάζει τον ιστό και ως πλατφόρμα που αξιοποιεί τα δυνατά του 

χαρακτηριστικά (Berthon et al., 2012). Το Web 2.0 χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει 

έναν νέο τρόπο με τον οποίο οι προγραμματιστές λογισμικού και οι τελικοί χρήστες 

άρχισαν να χρησιμοποιούν το World Wide Web, δηλαδή ως πλατφόρμα με την οποία το 

περιεχόμενο και οι εφαρμογές δεν δημιουργούνται και δημοσιεύονται αποκλειστικά από 

ιδιώτες, αλλά μπορούν να τροποποιούνται συνεχώς από όλους τους χρήστες με 

συμμετοχικό και συνεργατικό τρόπο (Kaplan and Haenlein, 2010). Η απάντηση του Tim 

Berners-Lee, που θεωρείται από πολλούς ως ο ιδρυτής του Παγκόσμιου Ιστού, ήταν ότι 

το Web 2.0 ήταν απλώς ένα είδος φρασεολογίας και ότι κανείς δεν ήξερε τι πραγματικά 

σημαίνει αυτό (Laningham, 2006). Είναι περισσότερο δόκιμο, λοιπόν, να θεωρείται ως 

μια σειρά από προοδευτικές εφαρμογές και όχι κάτι νέο από μόνο του (Berthon et al., 

2012). 

Η εμφάνιση των τεχνολογιών Web 2.0 είχε ως αποτέλεσμα, τη μετατόπιση του 

τόπου δραστηριότητας από την επιφάνεια εργασίας στον Ιστό, του τόπου παραγωγής 

αξίας από την επιχείρηση στον καταναλωτή και της θέσης εξουσίας από την επιχείρηση 

στον καταναλωτή. Είναι φανερό ότι το Web 2.0 μπορεί να θεωρηθεί ως μια σειρά 

τεχνολογικών καινοτομιών, τόσο από πλευράς υλικού όσο και λογισμικού. Οι 

καινοτομίες αυτές διευκολύνουν τη δημιουργία φθηνού περιεχομένου, την 

αλληλεπίδραση, τη διαλειτουργικότητα, τη συνεργασία, ενώ παράλληλα θέτουν στο 

επίκεντρο του σχεδιασμού το χρήστη και προωθούν την έννοια της κοινότητας στον 

Παγκόσμιο Ιστό (Berthon et al., 2012). 

 Με τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας να κάνει ακόμα πιο έντονη την άσβεστη 

δίψα για πληροφορίες, οι καταναλωτές έχουν εκμεταλλευτεί στο έπακρο την πλατφόρμα 

Web 2.0. Πλέον, αντί της απλής ανάκτησης πληροφοριών, όπως συνέβαινε στην πρώιμη 

κατάσταση του Παγκόσμιου Ιστού, οι καταναλωτές δημιουργούν και καταναλώνουν οι 

ίδιοι πληροφορίες. Αυτές οι νεότερες διαδραστικές ιστοσελίδες παρέχουν ένα 

πλουσιότερο πλαίσιο στους χρήστες μέσω φιλικών προς αυτούς διεπαφών, οι οποίες 

ενθαρρύνουν και διευκολύνουν τη συμμετοχή τους (Berthon et al., 2012). 

 Παρόλο που το Web 2.0 δεν αναφέρεται σε κάποια συγκεκριμένη τεχνική 

ενημέρωση του World Wide Web, υπάρχει ένα σύνολο βασικών λειτουργιών που είναι 

απαραίτητες για τη λειτουργία του. Μεταξύ αυτών είναι: 
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• το Adobe Flash, μια δημοφιλής μέθοδος για την προσθήκη κινούμενων εικόνων, 

της διαδραστικότητας και των ροών ήχου / βίντεο σε ιστοσελίδες 

• το RSS (Really Simple Syndication), μια οικογένεια μορφών ροής web που 

χρησιμοποιείται για τη δημοσίευση ενημερωμένου περιεχομένου, και  

• το AJAX (Asynchronous Java Script), μια τεχνική για την ασύγχρονη ανάκτηση 

δεδομένων από διακομιστές ιστού, επιτρέποντας την ενημέρωση του 

περιεχομένου ιστού χωρίς να παρεμβαίνει στην εμφάνιση και τη συμπεριφορά 

ολόκληρης της σελίδας (Kaplan and Haenlein, 2010). 

 Σύμφωνα με τους Graham και Balachander (2008), ορισμένες από τις 

σημαντικότερες λειτουργίες των ιστότοπων που ανήκουν στο Web2 είναι:  

▪ Οι χρήστες, που αποτελούν το κύριο συστατικό του συστήματος με προσωπικά 

προφίλ, τα οποία περιλαμβάνουν διάφορες πληροφορίες, όπως η ηλικία, το φύλο, 

η τοποθεσία, καθώς και σχόλια από άλλους χρήστες σχετικά με τον κάτοχο του 

προφίλ. 

▪ Η αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών, μέσω της δημιουργίας “φιλίας” ή τη 

συμμετοχή σε ηλεκτρονικές κοινότητες. 

▪ Η δυνατότητα δημοσίευσης του περιεχομένου σε πολλές μορφές: φωτογραφίες, 

βίντεο, ιστολόγια, σχόλια και αξιολογήσεις στο περιεχόμενο άλλων χρηστών, 

προσθήκη ετικετών και δυνατότητα ελέγχου του απορρήτου των δημοσιεύσεων. 

▪ Διάφορες τεχνικές λειτουργίες που επιτρέπουν την παραγωγή και δημοσίευση 

εμπλουτισμένου περιεχομένου και την προηγμένη επικοινωνία των χρηστών. 

 Οι Tapscott και Williams (2007), υποστηρίζουν ότι η οικονομία του «νέου Ιστού» 

εξαρτάται από τη μαζική συνεργασία, έχοντας ως αποτέλεσμα την οικονομική 

δημοκρατία. Tο Web 2.0 έχει δύο κύριες συνέπειες που έχουν σημασία για τους 

παγκόσμιους εμπόρους. Πρώτον, έχει οδηγήσει σε αυτό που ονομάζεται «κοινωνικά 

μέσα» και, δεύτερον, επέτρεψε την άνθιση του φαινομένου με το χαρακτηρισμό 

«δημιουργικοί καταναλωτές». Η αντίθεση του Web 2.0 με το Web 1.0 μπορεί να 

χαρακτηριστεί από την μεταφορά του επίκεντρου από τις εταιρείες στους καταναλωτές 

και την μετατροπή των ατόμων σε κοινότητες, των κόμβων σε δίκτυα και της δημοσίευση 

σε συμμετοχή (Berthon et al., 2012). 

Πολλές φορές, η απόφαση αν ένας συγκεκριμένος ιστότοπος ανήκει στο  Web2 ή 

στο Web1 μπορεί να είναι δύσκολη. Για παράδειγμα, η Amazon ξεκίνησε στα μέσα της 

δεκαετίας του 1990 και έχει προσθέσει με την πάροδο του χρόνου διάφορα 

χαρακτηριστικά στον ιστότοπο της. Το κύριο περιεχόμενο παράγεται από την ίδια την 
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εταιρεία και δεν δημιουργείται από το χρήστη, αλλά μεγάλο μέρος της προστιθέμενης 

αξίας προστίθεται από κριτικές και βαθμολογίες που υποβάλλονται από τους χρήστες.    

Επίσης, τα προφίλ των χρηστών είναι ενεργά, αλλά τα κοινωνικά χαρακτηριστικά όπως 

οι σύνδεσμοι φίλων, αν και υπάρχουν, δεν υιοθετούνται ευρέως. Επιπλέον, 

παρατηρούνται διάφορες ιστοσελίδες που αποτελούν μία μίξη του Web 1.0 και του Web 

2.0. Είναι επίσης αξιοσημείωτο, ότι πολλές τοποθεσίες δημιουργήθηκαν πριν από το 

2004 όπου διατυπώθηκε το  Web 2.0. Αν και χρονολογικά μπορούν να χαρακτηριστούν 

ότι ανήκουν στο Web 1.0, παρόλα αυτά παρουσιάζουν πολλά χαρακτηριστικά του Web 

2.0.  

 Από την άλλη μεριά, ορισμένες ιστοσελίδες είναι πιο εύκολο να ταξινομηθούν. 

Οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης, για παράδειγμα, όπως το Facebook και το Twitter, 

αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα ιστότοπων του Web2, κυρίως λόγω των 

πτυχών κοινωνικής δικτύωσης που ανάγουν τον χρήστη σε πρωταγωνιστή, αλλά και 

λόγω της χρήσης νέων τεχνολογιών διεπαφής. Άλλοι ιστότοποι είναι περισσότερο 

εμφανές πως ανήκουν στο Web1, όπως το Craigslist, το οποίο αποτελεί ένα είδος 

διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δεν περιέχει ούτε δημόσια προφίλ χρηστών 

ούτε δυναμικές σελίδες (Graham and Balachander, 2008). 

 

2.1.2 Περιεχόμενο που δημιουργείται από το χρήστη (User generated content) 

Ενώ το Web 2.0 αντιπροσωπεύει το ιδεολογικό και τεχνολογικό υπόβαθρο, το 

περιεχόμενο που δημιουργείται από το χρήστη (User Generated Content) μπορεί να 

θεωρηθεί ως το άθροισμα όλων των τρόπων με τους οποίους οι άνθρωποι χρησιμοποιούν 

τα Social Media. Ο όρος, ο οποίος απέκτησε ευρεία δημοτικότητα το 2005, 

χρησιμοποιείται συνήθως για να περιγράψει τις διάφορες μορφές περιεχομένου που 

δημοσιεύεται στα κοινωνικά μέσα και το οποίο δημιουργείται αποκλειστικά από τους 

τελικούς χρήστες (Kaplan and Haenlein, 2010). 

 Σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης OECD 

(2007), για να μπορέσει να χαρακτηριστεί ένα περιεχόμενο στα κοινωνικά μέσα ως User 

Generated Content (UGC) θα πρέπει να πληροί τρεις βασικές προϋποθέσεις. Πρώτον, το 

περιεχόμενο πρέπει να δημοσιευθεί σε κάποιο πλαίσιο, είτε σε έναν προσβάσιμο από το 

κοινό ιστότοπο, είτε σε μια επιλεγμένη ομάδα ανθρώπων (συνάδελφοι, συμμαθητές) σε 

έναν ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης. Μ’ αυτόν τον τρόπο αποκλείονται τα μηνύματα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και τα αμφίδρομα άμεσα μηνύματα Δεύτερον, 
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χρειάζεται να υπάρξει μια ορισμένη ποσότητα δημιουργικής προσπάθειας. Δηλαδή, οι 

χρήστες οφείλουν να προσθέσουν τη δική τους αξία στο περιεχόμενο που παράγεται. Η 

απλή αναπαραγωγή ήδη υπάρχοντος περιεχομένου (π.χ. ανάρτηση ενός αντιγράφου ενός 

υπάρχοντος άρθρου μίας εφημερίδας σε προσωπικό λογαριασμό χωρίς τροποποιήσεις ή 

σχολιασμό) δεν θεωρείται UGC. Ωστόσο, εάν κάποιος χρήστης δημοσιεύσει τις 

φωτογραφίες του, εκφράσει τις προσωπικές του σκέψεις σε ένα ιστολόγιο ή δημιουργήσει 

και μεταφορτώσει ένα βίντεο, θα μπορούσε να θεωρηθεί UGC. Παρόλα αυτά, το 

ελάχιστο ποσό δημιουργικής προσπάθειας είναι δύσκολο να καθοριστεί. Τέλος, το 

περιεχόμενο που παράγεται από τους χρήστες είναι σημαντικό να δημιουργείται εκτός 

των επαγγελματικών ρουτινών και πρακτικών. Με άλλα λόγια, το περιεχόμενο χρειάζεται 

να παράγεται από μη επαγγελματίες χρήσης, για τους οποίους ο σκοπός δημιουργίας του 

δεν είναι εμπορικός και δεν υπάρχει προσδοκία κέρδους ή αμοιβής. 

 Ενώ η δημιουργία περιεχομένου από τους χρήστες ήταν ήδη διαθέσιμη πριν από 

το Web 2.0, ο συνδυασμός τεχνολογικών οδηγών (π.χ. η αυξημένη διαθεσιμότητα 

ευρυζωνικών συνδέσεων και η λειτουργικότητα του τεχνολογικού υλικού), οι 

οικονομικοί παράγοντες (π.χ. η αυξημένη διαθεσιμότητα εργαλείων για τη δημιουργία 

UGC) και οι κοινωνικοί παράγοντες (Π.χ. η άνοδος των νεότερων ηλικιακών ομάδων με 

ουσιαστικές τεχνικές γνώσεις και προθυμία να συμμετάσχουν στο διαδίκτυο) καθιστούν 

σήμερα το User Generated Content θεμελιωδώς διαφορετικό από αυτό που 

παρατηρήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του '80 (Kaplan and Haenlein, 2010). 

 

2.1.3 Οι δημιουργικοί καταναλωτές 

Οι δημιουργικοί καταναλωτές αποτελούν το νέο σημείο αξίας  στο Web 2.0 και 

κατ’ επέκταση στα κοινωνικά μέσα. Πρόκειται για όλους εκείνους τους χρήστες εκτός 

των επιχειρήσεων, που παράγουν μεγάλο μέρος του περιεχομένου με προστιθέμενη αξία 

στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης και που τα δίκτυα των φίλων και των συνεργατών τους 

αποτελούν το κοινωνικό στοιχείο. Οι δημιουργικοί καταναλωτές είναι, λοιπόν, οι 

δυναμικοί του νέου κόσμου των μέσων ενημέρωσης. (Berthon et al., 2012). 

Καθώς η αγορά, όταν αναφέρεται στα κοινωνικά μέσα, χρησιμοποιεί τους όρους 

«περιεχόμενο που δημιουργείται από τους χρήστες» (User Generated Cοntent) ή «μέσα 

που δημιουργούνται από τους καταναλωτές» (Consumer Generated Media), είναι 

σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ των κοινωνικών  μέσων ενημέρωσης και των 

καταναλωτών. Τα κοινωνικά μέσα (YouTube, Facebook, Twitter) λειτουργούν 



39 
 

ουσιαστικά ως οχήματα για τη μεταφορά περιεχομένου. Το τελευταίο, με τη μορφή 

λέξεων, κειμένων, εικόνων και βίντεο, παράγεται από εκατομμύρια καταναλωτές σε όλο 

τον κόσμο, ενώ από την οπτική ενός έμπορου, μπορεί πράγματι να αποτελέσει πηγή 

έμπνευσης για τη δημιουργία αξίας (Muniz and Schau, 2011). Από την ίδια πλευρά, το 

Consumer Generated Media ποικίλει στην έκταση ενός φάσματος δημιουργικότητας. Το 

φάσμα αυτό ξεκινά με ανεπίσημες συζητήσεις αναφορικά με τα διάφορα προϊόντα και 

τις υπηρεσίες στα κοινωνικά μέσα, όπως για παράδειγμα στο  Facebook ή στο Twitter. 

Στη συνέχεια, εξελίσσεται στους καταναλωτές, οι οποίοι δημιουργούν δομημένες 

κριτικές και αξιολογήσεις σε κείμενα ή βίντεο, εμπλέκονται στην προώθηση ή την 

υποβάθμιση των επωνυμιών μέσω διαφημιστικών βίντεο που δημιουργούν οι ίδιοι, ενώ 

ακόμη υπεισέρχονται στην τροποποίηση των ιδιοκτησιακών προϊόντων και υπηρεσιών, 

καθώς και στη διανομή αυτών των καινοτομιών (Berthon et al., 2012). 

 

2.1.4 Electronic word of mouth (E-wom) 

Κατά το σχεδιασμό των στρατηγικών προβολής και επικοινωνίας, οι επιχειρήσεις 

οφείλουν να κατανοήσουν και να συμπεριλάβουν το μηχανισμό της από στόμα σε στόμα 

επικοινωνίας (word-of-mouth / WOM). Πρόκειται για τη διαδικασία  κατά την οποία το 

κοινό εκφράζει και ανταλλάσσει γνώμες, απόψεις και εμπειρίες σχετικά με τα προϊόντα 

ή τις υπηρεσίες (Σκιάδα και Μαρκάκη, 2001). 

Το word of mouth (WOM) έχει αναγνωριστεί εδώ και πολλά χρόνια ως μία 

σημαντική επίδραση σε αυτό που οι άνθρωποι γνωρίζουν, αισθάνονται και κάνουν 

(Buttle, 1998). Ένας από τους πρώτος ορισμούς σχετικά με το WOM, δόθηκε από τον 

Arndt (1967), χαρακτηρίζοντας το ως μια προφορική, πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία 

μεταξύ ενός δέκτη και ενός πομπού, στην οποία ο δεκτής λαμβάνει μία σειρά μηνυμάτων 

μη εμπορικού χαρακτήρα σχετικά με μία επωνυμία, ένα προϊόν ή μία υπηρεσία. 

Επιπλέον, έχει περιγράφει ως μία άτυπη επικοινωνία που απευθύνεται μεταξύ 

καταναλωτών σχετικά με την ιδιοκτησία, τη χρήση ή τα χαρακτηριστικά συγκεκριμένων 

αγαθών και υπηρεσιών (Berger, 2014). Οι συνομιλίες που πραγματοποιούνται μεταξύ 

των καταναλωτών μπορεί να είναι αμοιβαίες συνομιλίες ή μονομερείς συμβουλές και 

προτάσεις (Sweeney et al., 2007).  Η από  στόμα σε στόμα επικοινωνία είναι κάτι 

περισσότερο από το να μιλάνε οι άνθρωποι απλώς για προϊόντα. Το WOM έχει 

μεγαλύτερο αντίκτυπο στους ανθρώπους, έτσι ώστε να πεισθούν να αγοράσουν ένα 

προϊόν ή μια υπηρεσία περισσότερο, σε σχέση με άλλα διαφημιστικά μέσα, διότι οι 
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άνθρωποι συνήθως εμπιστεύονται αυτό που ακούνε άμεσα από τους άλλους (Shirkhodaie 

and Rastgoo-Deylami, 2016). 

 Με την ανάπτυξη των τεχνολογιών της πληροφορικής, το “word of mouth” 

απέκτησε ηλεκτρονική μορφή και χαρακτηρίζεται ως “electronic word of mouth” (e-

WOM). Οι Hennig-Thurau et.all (2003) ορίζουν το e-WOM ως μία θετική ή αρνητική 

δήλωση από δυνητικούς, τωρινούς ή πρώην πελάτες σχετικά με ένα προϊόν ή μία 

εταιρεία, η οποία διατίθεται σε ένα πλήθος ανθρώπων και θεσμών μέσω του διαδικτύου. 

 Σήμερα, οι καταναλωτές χρησιμοποιούν τα ιστολόγια, τις μηχανές αναζήτησης, 

τις κοινότητες του διαδικτύου, τα κοινωνικά μέσα και διάφορες εφαρμογές ανταλλαγής 

μηνυμάτων για τη συγκέντρωση και τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα ή 

τις υπηρεσίες. Τα εργαλεία αυτά αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη του  e-WOM και 

χρησιμοποιούνται για την αναζήτηση πληροφοριών, τη λήψη αποφάσεων και τη 

διαμόρφωση εικόνας για της διάφορες επωνυμίες. Με την ύπαρξη των εργαλείων αυτών 

άλλαξε ο τρόπος με τον οποίο οι πελάτες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, καθώς και τον 

τρόπο με τον οποίο συνεργάζονται με τις επιχειρήσεις. Οι παραδοσιακές 

αλληλεπιδράσεις που πραγματοποιούνταν μέσω της από στόμα σε στόμα επικοινωνίας 

δεν είναι τόσο ευρείες όσο αυτές του e-WOM, διότι περιορίζονταν από το χρόνο, το την 

απόσταση και τις σχέσεις. Αντίθετα, στο e-WOM υπάρχουν πολύ λίγοι περιορισμοί όσον 

αφορά τον χρόνο και τον τόπο αλληλεπίδρασης, λόγω του ότι το διαδίκτυο είναι πάντα 

διαθέσιμο. Στην ουσία, η εμβέλεια και η ταχύτητα της ηλεκτρονικής από στόμα σε στόμα 

επικοινωνίας είναι ευρύτερη και ταχύτερη από την παραδοσιακή (Yoo et al., 2013). 

 

 

2.2 Τι είναι κοινωνικά μέσα 

Η εμφάνιση των κοινωνικών μέσων και η ανάπτυξη των διαφόρων τεχνολογιών 

έδωσε τη δυνατότητα στους ανθρώπους να διαβάζουν, να εξάγουν και να παράγουν 

περιεχόμενο παγκόσμιας εμβέλειας, όπως κείμενο, εικόνες και βίντεο (Akar and Topçu, 

2011). Το γεγονός ότι δημιουργήθηκαν διαφορετικοί τύποι κοινωνικών μέσων με 

ποικίλες εφαρμογές και σκοπούς, είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένας μεγάλος 

αριθμός πλατφορμών σύνδεσης. Όσον αφορά την ορολογία, ο όρος «κοινωνικά μέσα», 

παρά την περιστασιακή σύγχυση, χρησιμοποιείται συνήθως εναλλακτικά για την 

κοινωνική πληροφορική, την κοινωνική δικτύωση, το Web 2.0 και τους εικονικούς 

κοινωνικούς κόσμους (Kaplan and Haenlein, 2009). Έχουν παραχθεί διάφοροι ορισμοί 
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των κοινωνικών μέσων από διαφορετικές μελέτες. Παρακάτω παρουσιάζονται αυτοί που 

συναντώνται συχνότερα στη βιβλιογραφία:  

• «Τα κοινωνικά μέσα είναι ένα υβρίδιο το οποίο προέρχεται από την ανάμειξη 

των τεχνολογιών και των διαφόρων μέσων ενημέρωσης και επιτρέπουν την άμεση 

επικοινωνία των χρηστών σε πραγματικό χρόνο χρησιμοποιώντας διάφορες  μορφές 

πολυμέσων και πολυάριθμες πλατφόρμες μετάδοσης με δυνατότητες παγκόσμιας 

εμβέλειας» (Mangold and Faulds, 2009, σ. 359). 

• «Τα κοινωνικά μέσα είναι συνεργατικές εφαρμογές και τεχνολογίες που 

καθιστούν ικανή τη συμμετοχή, τη διασύνδεση, τη δημιουργία περιεχομένου από τους 

χρήστες, την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία μεταξύ μιας κοινότητας χρηστών» 

(Henderson and Bowley, 2010, σελ. 239). 

• «Τα κοινωνικά μέσα είναι τα εργαλεία που διευκολύνουν την κοινωνικοποίηση 

του περιεχομένου. Επιπλέον, οι υπηρεσίες των κοινωνικών μέσων ευνοούν τη συνεργασία, 

την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία μέσω της συζήτησης, της ανατροφοδότησης, της 

ψηφοφορίας, των σχολίων και της ανταλλαγής πληροφοριών από όλα τα ενδιαφερόμενα 

μέρη» (Malita, 2010, σελ. 748). 

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

διαδικτυακών εφαρμογών που βασίζονται που βασίζονται στα ιδεολογικά και 

τεχνολογικά θεμέλια του Web 2.0 και επιτρέπουν τη δημιουργία και την ανταλλαγή 

περιεχομένου που δημιουργείται από τους χρήστες. 

 Οι παραπάνω ορισμοί μπορούν να συνοψιστούν χωρίζοντας τον σύνθετο όρο 

“κοινωνικά μέσα” στις δύο συνιστώσες του, “κοινωνικά” και “μέσα”. Το “κοινωνικό” 

αναφέρεται στις δραστηριότητες που διεξάγονται μεταξύ των ανθρώπων, ενώ η λέξη 

“μέσα” στα εργαλεία και τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση τέτοιων 

δραστηριοτήτων (Ngai et al, 2015). 

 Τα κοινωνικά μέσα περιλαμβάνουν μια σειρά καναλιών μέσω των οποίων 

διευκολύνεται και διαδίδεται η αλληλεπίδραση μεταξύ ατόμων και οντοτήτων, όπως 

οργανισμών. Διά του λόγου το αληθές, είναι ιδιαίτερα προσβάσιμα, ενώ ταυτόχρονα 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσεγγίσουν μεγάλο αριθμό χρηστών (Brogan, 

2010; Zarella, 2010). Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποστηρίζουν τον εκδημοκρατισμό 

της γνώσης και της πληροφορίας και μετασχηματίζουν τα άτομα από απλούς 

καταναλωτές περιεχομένου σε παραγωγούς περιεχομένου. Όπως υποστήριξαν οι Hanna, 
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Rohm και Crittenden (2011), η πραγματική δύναμη του συστήματος των κοινωνικών 

μέσων είναι ότι κρατάει όλους τους ανθρώπους συνδεδεμένους. 

 

 

2.3 Ιστορική αναδρομή των κοινωνικών μέσων 

Μέχρι το 1979, ο Tom Truscott και ο Jim Ellis από το Duke University είχαν 

δημιουργήσει το Usenet, ένα παγκόσμιο σύστημα συζήτησης που επέτρεπε στους 

χρήστες του Διαδικτύου να δημοσιεύουν δημόσια μηνύματα. Ωστόσο, η εποχή των 

κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, όπως τα αντιλαμβανόμαστε σήμερα, ξεκίνησε 

περίπου 20 χρόνια νωρίτερα, όταν ο Bruce και η Susan Abelson δημιούργησαν το “Open 

Diary”, έναν πρώιμο ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης που συνέδεε όπως διαδικτυακούς 

συγγραφείς ημερολογίου σε μια κοινότητα. Ο όρος “weblog” χρησιμοποιήθηκε για 

πρώτη φορά και ταυτόχρονα περικόπηκε στο γνωστό όπως είναι πλέον “blog” ένα χρόνο 

αργότερα, όταν ένας blogger μετάλλαξε χάριν αστεϊσμού το «weblog» στην πρόταση 

“blog we”. Η ύπαρξη υψηλής ταχύτητας πρόσβασης στο Διαδίκτυο προστέθηκε 

περαιτέρω στη δημοτικότητα της έννοιας, οδηγώντας έτσι στη δημιουργία των 

ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, όπως το MySpace το 2003 και το Facebook το 2004. 

Αυτό, με τη σειρά του, δημιούργησε τον όρο “Social Media” και συνέβαλε στην 

εξέχουσα θέση που κατέχει σήμερα (Kaplan and Haenlein, 2009). 

 Τα κοινωνικά μέσα διαδραματίζουν σήμερα ένα σημαντικό ρόλο στην 

καθημερινή ζωή τόσο των ανθρώπων όσο και των επιχειρήσεων. Οι άνθρωποι είναι σε 

θέση να αλληλεπιδρούν ελεύθερα, να συζητούν και να μοιράζονται πληροφορίες 

χρησιμοποιώντας λέξεις, εικόνες, βίντεο και ήχο. Διάφορες ιστοσελίδες επιτρέπουν σε 

άτομα και ομάδες να έχουν τη δυνατότητα δημιουργίας και ανταλλαγής περιεχομένου. 

Τα κοινωνικά μέσα έχουν διάφορες μορφές ενώ υπάρχουν πολλές γνωστές ιστοσελίδες 

όπως το Facebook, το Twitter, το Instagram, το Pinterest κλπ. Μέχρι να αποκτήσουν τη 

σημερινή τους μορφή, τα κοινωνικά μέσα πέρασαν από διάφορα στάδια εξέλιξης. 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι διάφορες πτυχές της ιστορίας των κοινωνικών μέσων 

σύμφωνα με τη  Shesley Crustna (2014), τους Matthew Kuofie  και Kira Gholston (2015) 

και την ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια Wikipedia (2016):  

1969: Η CompuServe αποτελεί τον πρώτο σημαντικό εμπορικό πάροχο υπηρεσιών 

διαδικτύου μέσω dial-up για το κοινό των Ηνωμένων Πολιτειών. Η κυριαρχία της σε 

αυτόν τον τομέα συνεχίζεται μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1990.  
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1971: Παραδίδεται το πρώτο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). 

1978: Παρουσιάζεται το σύστημα ανακοινώσεων BBS (Bulletin Board System), το 

οποίο χρησιμοποιείται από τους χρήστες για το διαμοιρασμό διαφόρων πληροφοριών, 

όπως συναντήσεων και ανακοινώσεων, μέσω δημοσιεύσεων. 

1984: Εισάγεται στην αγορά η ηλεκτρονική υπηρεσία Prodigy και το 1990 καταφέρνει 

να αναδειχθεί στο δεύτερο μεγαλύτερο πάροχο online υπηρεσιών με 465.000 

συνδρομητές, έναντι 600.000 της CompuServe. Το 1994, η Prodigy γίνεται η πρώτη 

υπηρεσία που προσφέρει πλήρη πρόσβαση στο World Wide Web και Web page hosting 

(φιλοξενία ιστοσελίδων) στα μέλη της. 

1985: Δημιουργείται η υπηρεσία America Online (AOL). 

1989: Ο Βρετανός μηχανικός Tim Berners-Lee ξεκινά να εργάζεται στο CERN 

(Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πυρηνικών Ερευνών) στην Ελβετία, πάνω σ’ αυτό που σήμερα 

αποκαλείται World Wide Web (www). 

1993: Οι σπουδαστές στο NCSA (National Center for Supercomputing Applications) 

του Πανεπιστημίου του Illinois παρουσιάζουν το Mosaic, το πρώτο πρόγραμμα 

περιήγησης γραφικών, ενώ παράλληλα δημιουργούνται και οι πρώτες ιστοσελίδες. 

Επίσης, πάνω από διακόσιοι διακομιστές είναι πλέον συνδεμένοι στο διαδίκτυο.  

1994: Περισσότεροι από 1.500 διακομιστές διαδικτύου είναι συνδεδεμένοι στο 

Διαδίκτυο και οι άνθρωποι αναφέρονται σε αυτό ως "information superhighway". Το 

EarthLink γίνεται πάροχος Διαδικτύου. 

1997: Το διαδίκτυο μετρά ένα εκατομμύριο ιστότοπους, ενώ αρχίζει και η χρήση 

ιστολογίου, το λεγόμενο “blogging”. Την ίδια χρόνια, δημιουργείται η ιστοσελίδα 

κοινωνικής δικτύωσης «SixDegrees.com», το οποίο θεωρείται ότι αποτελεί το πρώτο 

κοινωνικό μέσο. Επίσης, δημιουργείται το “Blackboard”, ένα ηλεκτρονικό σύστημα 

διαχείρισης μαθημάτων για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόμενους. Τέλος, το AOL Instant 

Messenger επιτρέπει στους χρήστες να  συνομιλούν διαδικτυακά. 

1998: Δημιουργείται το Google ως μηχανή αναζήτησης. 

1999: Δημιουργείται στη Μεγάλη Βρετανία το “Friends Reunited”, το οποίο αποτελεί 

ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείται για την επανασύνδεση και 

συνάντηση παλιών συμμαθητών. 

2000: Με την αλλαγή της χιλιετίας κάνει την εμφάνιση του στο χώρο των επιχειρήσεων 

και του εμπορίου το λεγόμενο “dot-com”. Το μέλλον του διαδικτύου μοιάζει λαμπρό και 

έντεκα εκατομμύρια υπολογιστές είναι πλέον συνδεμένοι σε αυτό. 
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2001: Εμφανίζεται η Wikipedia, η ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια και το μεγαλύτερο wiki 

παγκοσμίως. Επίσης, η Apple ξεκινά την  πώληση των πρώτων iPods. 

2002: Ο ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης «Friendster» τίθεται σε λειτουργία για το 

κοινό των ΗΠΑ και αποκτά τρία εκατομμύρια χρήστες μέσα σε χρονικό διάστημα τριών 

μηνών. Παράλληλα, η AOL φτάνει τα 34 εκατομμύρια μέλη. 

2003: Δημιουργείται το «MySpace», το οποίο αποτελεί μία ακόμη σελίδα κοινωνικής 

δικτύωσης, ξεκινώντας αρχικά ως κλώνος του  «Friendster». Η Linden Lab παρουσιάζει 

την ίδια χρονιά τον εικονικό κόσμο «Second Life» στο Διαδίκτυο, ενώ το LinkedIn 

ξεκινάει τη λειτουργία του ως επαγγελματικός ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης, 

αποκλειστικά για επαγγελματίες. Επίσης, η Apple παρουσιάζει για πρώτη φορά την 

online υπηρεσία μουσικής, iTunes. Τέλος, ο αριθμός των ενεργών ιστοσελίδων αγγίζει 

τα τρία δισεκατομμύρια. 

2004: Το Facebook, ένας ακόμη ιστοχώρος κοινωνικής δικτύωσης, δημιουργείται από 

φοιτητές στο πανεπιστήμιο του Harvard και για πολλούς το θεωρείται ως μια 

πανεπιστημιακή έκδοση του «Friendster». Την ίδια χρονιά, κάνουν την εμφάνισή τους το 

Podcasting στο διαδίκτυο και η ιστοσελίδα φιλοξενίας εικόνων Flickr. Τέλος, ξεκινά τη 

λειτουργία του το Digg, ως ιστότοπος κοινωνικών ειδήσεων, όπου οι άνθρωποι 

μοιράζονται ιστορίες που βρίσκουν στο Διαδίκτυο. 

2005: Το Bebo – αρκτικόλεξο για το Blog Early, Blog Often – ξεκινά ως μια ακόμη 

ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, το Facebook δημιουργεί μια έκδοση για 

μαθητές λυκείου, ενώ το YouTube ξεκινά τη λειτουργία του. Τέλος, ο αριθμός των 

ενεργών ιστοσελίδων φτάνει τα οχτώ δισεκατομμύρια. 

2006: Το MySpace γίνεται ο πιο δημοφιλής ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης στις 

Η.Π.Α. Την ίδια χρονιά ξεκινά το Twitter ως ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης, 

επιτρέποντας στα μέλη του να στέλνουν και να λαμβάνουν μηνύματα 140 χαρακτήρων, 

τα tweets. Επιπλέον, το Facebook επεκτείνεται και δίνει το δικαίωμα δημιουργίας 

λογαριασμού σε οποιονδήποτε χρήστη ηλικίας άνω των 13 ετών.  

2007: Η Microsoft αγοράζει ένα μερίδιο του Facebook. Ακόμη, εγκαινιάζεται το 

Tumblr, ένας δημοφιλής ιστοχώρος microblogging και κοινωνικής δικτύωσης.  

2008: Το Facebook ξεπερνά το MySpace στο συνολικό αριθμό μηνιαίων μοναδικών 

επισκεπτών, αποτυγχάνοντας, ωστόσο, στην προσπάθεια εξαγοράς του Twitter. Επίσης, 

η ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης Bebo εξαγοράζεται από την AOL. 

2009: Το Facebook κατατάσσεται ως το πιο χρησιμοποιούμενο κοινωνικό δίκτυο 

παγκοσμίως με περισσότερα από 200 εκατομμύρια χρήστες και την επισκεψιμότητά του 
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να είναι διπλάσια από αυτή του MySpace. Επίσης, η ITV πουλά το σχετικά ανεπιτυχές 

site κοινωνικής δικτύωσης «Friends Reunited» στην Brightsolid Limited. Τέλος, 

εκτιμάται ότι το ένα τέταρτο του πληθυσμού της Γης χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο, το οποίο 

έχει τουλάχιστον 27 δισεκατομμύρια ιστοσελίδες . 

2010: Το  Facebook αναπτύσσεται ραγδαίως και ξεπερνά τους 400 εκατομμύρια 

χρήστες. Την ίδια στιγμή η Google δημιουργεί το Buzz, έναν ιστότοπο κοινωνικής 

δικτύωσης που ενσωματώνεται στο Gmail της εταιρείας, προκειμένου να ανταγωνιστεί  

Facebook και το Twitter. Ακόμη, η AOL πουλά τον ιστότοπο κοινωνικών μέσων Bebo 

στην εταιρεία Criterion Capital Partners. Παράλληλα, κάνουν την εμφάνιση τους δύο νέα 

κοινωνικά μέσα, το Instagram και το Snapchat, τα οποία προσφέρουν υπηρεσίες κοινής 

χρήσης φωτογραφιών και βίντεο. Τέλος, ο αριθμός των χρηστών του Διαδικτύου ξεπερνά 

τα 1,97 δισεκατομμύρια, δηλαδή σχεδόν το 30% του παγκόσμιου πληθυσμού.   

2011: Τα μέσα κοινωνικής ενημέρωσης είναι προσβάσιμα σχεδόν σε κάθε χώρα και 

γίνονται αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής. Το Facebook μετρά 

περισσότερους από 550 χρήστες, στο Twitter αποστέλλονται 65 εκατομμύρια tweets 

κάθε μέρα, στο Youtube προβάλλονται 2 δισεκατομμύρια βίντεο καθημερινά και στο 

LinkedIn είναι εγγεγραμμένοι περίπου 90 εκατομμύρια επαγγελματίες χρήστες. Επίσης, 

η  Apple εισαγάγει το κοινωνικό δίκτυο Ping για μουσική, ενσωματώνοντάς το στο 

iTunes. Τέλος, τόσο το MySpace όσο και το Bebo ανασχεδιάζονται και ενημερώνονται, 

για να ανταγωνιστούν τα πολύ πιο επιτυχημένα κοινωνικά δίκτυα Facebook και Twitter. 

2012: Περίπου 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν το 

Διαδίκτυο και τα κοινωνικά μέσα. Επίσης, τα τελευταία αποκτούν όλο και περισσότερους 

χρήστες, οι οποίοι πλέον, εκτός από τους προσωπικούς τους υπολογιστές, χρησιμοποιούν 

και τα κινητά τους τηλέφωνα. Περισσότεροι από τους μισούς ενήλικες 25-34 ετών 

χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο γραφείο. Σχεδόν το ένα τρίτο των 

νέων ενηλίκων 18-24 ετών χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο μπάνιο. 

Όλες οι ηλικιακές κατηγορίες χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα για να παραμένουν 

συνδεδεμένοι με γνωστούς, να ενημερώνονται και να διασκεδάζουν Τα δέκα κορυφαία 

κοινωνικά δίκτυα είναι το Facebook, το Blogger, το Twitter, το WordPress, το LinkedIn, 

το Pinterest, το Google+, το Tumblr, το MySpace και η Wikipedia. Τέλος, η  Apple 

κλείνει το κοινωνικό δίκτυο Ping και βελτιώνει το iTunes. 

2013: Το YouTube ξεπερνά τους ένα δισεκατομμύριο χρήστες μηνιαίως με 4 

δισεκατομμύρια προβολές την ημέρα και ξεκινά να πληρώνει κανάλια για να παρέχει 

στους δημιουργούς περιεχομένου τη δυνατότητα να κερδίζουν έσοδα, ενώ παράλληλα η 
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Yahoo προχωρά στην αγορά του κοινωνικού δικτύου Tumblr. Ο αριθμός των χρηστών 

των διαφόρων κοινωνικών μέσων συνεχώς διαφοροποιείται. Συγκεκριμένα, ο συνολικός 

αριθμός χρηστών του Facebook αγγίζει το 1,11 δισεκατομμύρια, το Twitter έχει 500 

εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες, το Flickr έχει 87 εκατομμύρια χρήστες και 

αποθηκεύει σχεδόν 8 δισεκατομμύρια φωτογραφίες, το Instagram έχει 100 εκατομμύρια 

χρήστες αποθηκεύοντας 4 δισεκατομμύρια φωτογραφίες, το LinkedIn έχει 225 

εκατομμύρια χρήστες, το MySpace 25 εκατομμύρια χρήστες, το Pinterest 48,7 

εκατομμύρια χρήστες, και το  Google+ φτάνει τα 343 εκατομμύρια χρήστες. 

2014:  Το 85% των 7,1 δισεκατομμυρίων ανθρώπων που υπάρχουν στον κόσμο έχουν 

πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

2015: Η Periscope, μια εφαρμογή για ανταλλαγή βίντεο, κυκλοφορεί και σύντομα 

εξαγοράζεται  από το Twitter. Επίσης, το Bebo επανεκκινείται ως εφαρμογή ανταλλαγής 

μηνυμάτων για τα λειτουργικά συστήματα κινητών συσκευών iOS και Android. 

2016: Η Time Inc. αγοράζει το Myspace και τη μητρική της εταιρεία, ενώ η Microsoft 

προχωρά στην αγορά του LinkedIn. 

Όσον αφορά το μέλλον των κοινωνικών μέσων, παρόλο που είναι αδύνατο να το 

γνωρίζει κανείς, είναι σαφές ότι θα συνεχιστεί. Οι άνθρωποι είναι κοινωνικά όντα και η 

θέληση για ευκολότερη και καλύτερη  δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ τους θα φέρει 

σίγουρα και την μετατροπή των υπαρχόντων ή τη δημιουργία νέων μορφών τους. 

Άλλωστε, ο αριθμός χρηστών των κοινωνικών μέσων ανά τον κόσμο αυξάνεται διαρκώς, 

ενώ ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις υιοθετούν τα social media, εντάσσοντάς τα 

στη στρατηγική τους. Με τις ραγδαίες τεχνολογικές ανακαλύψεις που συμβαίνουν 

καθημερινά, είναι σίγουρο ότι θα υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις στα κοινωνικά 

μέσα τις επόμενες δεκαετίες. 

 

 

2.4 Οι κατηγορίες των κοινωνικών μέσων 

Τα social media κατατάσσονται σε ορισμένες κατηγορίες ανάλογα με τα 

χαρακτηριστικά τους, τη χρησιμότητα και τις επιλογές που παρέχουν στο χρήστη. Οι 

κατηγοριοποιήσεις που παρατηρούνται στη βιβλιογραφία διαφοροποιούνται ανάλογα με 

το συγγραφέα, ωστόσο παρουσιάζουν γενικότερα ορισμένες βασικές ομοιότητες που 

σχετίζονται με τις λειτουργίες που παρέχουν.   
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 Στο παρακάτω σχήμα  παρουσιάζεται η κατηγοριοποίηση των κοινωνικών μέσων 

σύμφωνα με τους Mangold και Faulds (2009): 

 

ΠΗΓΗ: Mangold, W.G. and Faulds, D.J. (2009)  

 Οι Kaplan και Haenlein (2010) προτείνουν μία διαφορετική κατηγοριοποίηση 

των κοινωνικών μέσων λαμβάνοντας υπόψη δύο διαφορετικές διαστάσεις. Η πρώτη 

αποτελεί μία σειρά θεωριών στον τομέα έρευνας των κοινωνικών μέσων και 

περιλαμβάνει την κοινωνική παρουσία («social presence») και τον πλούτο των 

κοινωνικών μέσων («media richness»). Η δεύτερη αφορά τις κοινωνικές διεργασίες, στις 

οποίες εντάσσονται η αυτο-παρουσίαση («self-presentation») και η αυτο-αποκάλυψη 

(«self-disclosure»), που αποτελούν βασικά στοιχεία των social media. Οι κατηγορίες 

σύμφωνα με τους συγγραφείς είναι οι ακόλουθες : 

1. Συνεργατικά έργα (Collaborative projects)  

2. Ιστολόγια (Blogs) 

3. Κοινότητες περιεχομένου (Content communities)  

4. Ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (Social networking sites)  

5. Εικονικοί κόσμοι παιχνιδιών (Virtual game worlds)  

6. Εικονικοί κόσμοι κοινοτήτων (Virtual social worlds)  

•  Ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (Social networking sites) (MySpace, Facebook, Faceparty)

•  Ιστότοποι δημιουργικότητας (Creativity works sharing sites):

          Ιστότοποι κοινής χρήσης βίντεο (Video sharing sites) (Youtube)

          Ιστότοποι κοινής χρήσης φωτογραφιών (Photo sharing sites) (Flickr)

          Ιστότοποι κοινής χρήσης μουσικής (Photo sharing sites) (Jamendo.com)

          Κοινή χρήση περιεχομένου σε συνδυασμό με βοήθεια (Content sharing combined with assistance) (Piczo.com)

          Ιστότοποι κοινής χρήσης γενικής πνευματικής ιδιοκτησίας (General intellectual property sharing sites) (Creativity Commons)

•  Ιστολόγια υποστηριζόμενα από το χρήστη (User-sponsored bogs) (The Unofficial AppleWeblog, Cnet.com)

•  Ιστολόγια/ Ιστότοποι υποστηριζόμενοι από την εταιρεία (Company-sponsored websites/blogs) (Apple.com, P&G’s Vocalpoint)

•  Ιστότοποι παροχής βοήθειας υποστηριζόμενοι από την εταιρεία (Company-sponsored cause/help sites) (Dove’s Campaign for 

Real Beauty, click2quit.com)

•  Κοινωνικά δίκτυα κατόπιν πρόσκλησης (Invitation-only social networks) (AsmallWorld.net)

•  Ιστότοποι επιχειρηματικής δικτύωσης (Business networking sites) (LinkedIn)

•  Συνεργατικοί ιστότοποι (Collaborative websites) (Wikipedia)

•  Εικονικοί κόσμοι (Virtual worlds) (Second Life)

•  Εμπορικές κοινότητες (Commerce communities) (eBay, Amazon.com, Craig’s List, iStockphoto, Threadless.com)

•  Podcasts (“For Immediate Release: The Hobson and Holtz Report”)

•  Ειδησεογραφικοί ιστότοποι (News delivery sites) (Current TV)

•  Κοινή χρήση εκπαιδευτικού υλικού (Educational materials sharing) (MITOpenCourseWare, MERLOT) 

•  Κοινότητες ανοιχτού λογισμικού (Open Source Software communities) (Mozilla’s spreadfirefox.com, Linux.org)

•  Κοινωνικοί ιστότοποι σελιδοδεικτών που επιτρέπουν στο χρήστη να προτείνει online ειδήσεις, μουσικές, βίντεο κ.λπ. (Social 

bookmarking sites allowing users to recommend online news stories, music, videos, etc.) (Digg, del.icio.us, Newsvine, Mixx it, 

Reddit)
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Τα βασικότερα κοινωνικά μέσα με βάση την ανάλυση της βιβλιογραφίας είναι τα 

Sosial Networking Sites (ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης), blogs, microblogs, wikis, 

prodcasts and video sharing, rss feeds, discussion forums και photo sharing, τα οποία θα 

αναλυθούν εν συντομία παρακάτω. 

Ιστοσελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Νetworking Sites) 

Οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης είναι εφαρμογές που επιτρέπουν στους 

χρήστες να συνδεθούν δημιουργώντας προφίλ με τις προσωπικές τους πληροφορίες. Οι 

χρήστες μπορούν να προσκαλέσουν διάφορους φίλους ή συναδέλφους, να έχουν 

πρόσβαση στο προφίλ αυτών και να αποστέλλουν e-mails ή προσωπικά μηνύματα μεταξύ 

τους. Τα προσωπικά προφίλ των χρηστών μπορεί να περιλαμβάνουν οποιοδήποτε είδος 

πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών, βίντεο και αρχείων ήχου. Οι 

ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης είναι υψηλής δημοτικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο 

ειδικά στις νεαρές ηλικίες (Kaplan and Haenlein, 2010). Σήμερα, υπάρχουν αρκετές 

σελίδες κοινωνικής δικτύωσης οι οποίες διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες με βάση 

το αντικείμενο που πραγματεύονται, το περιεχόμενο τους και τον τρόπο επικοινωνίας και 

συμμετοχής των χρηστών σε αυτές (Osatuyi, 2013). Οι πιο γνωστές ιστοσελίδες 

κοινωνικής δικτύωσης είναι το Facebook, το Myspace, το Google+, το Twitter, το 

LinkedIn και το Instagram,, οι οποίες έχουν προσελκύσει εκατομμύρια χρήστες που τις 

έχουν εντάξει στην καθημερινότητά τους. Πολλές εταιρείες χρησιμοποιούν ήδη 

ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης για την υποστήριξη της δημιουργία κοινοτήτων 

πιστών καταναλωτών (Muniz and O’Guinn, 2001) ή για την έρευνα μάρκετινγκ 

(Kozinets, 2002). 

Ιστολόγια (Blogs) 

To ιστολόγιο, ή αλλιώς Blog όπως είναι ευρύτερα γνωστό, αποτελεί ειδικού 

τύπου ιστότοπο. Πρόκειται για την παλαιότερη μορφή κοινωνικών μέσων και παραθέτει 

μια σειρά χρονολογικών καταχωρήσεων σε αντίστροφη χρονολογική σειρά (OECD, 

2007). Τα Blogs συνήθως επικεντρώνονται σε ένα συγκεκριμένο θέμα (οικονομία, 

ειδήσεις, ψυχαγωγία κλπ.) (http://www.businessdictionary.com). Σύμφωνα με τους 

Kaplan και Haenlein (2010), μπορεί κανείς να βρει τα Blogs σε διαφορετικές 

παραλλαγές, από προσωπικά ημερολόγια που περιγράφουν τη ζωή του συγγραφέα ως 

διάφορες περιλήψεις όλων των σχετικών πληροφοριών μιας συγκεκριμένης περιοχής 
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περιεχομένου. Επίσης, τα ιστολόγια συνήθως διαχειρίζονται από ένα άτομο μόνο, αλλά 

παρέχουν τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης με άλλους μέσω της προσθήκης σχολίων.  

Η λέξη blog αποτελεί συντομογραφία της λέξης Weblog και έχει καθιερωθεί ως 

εργαλείο επικοινωνίας. Αρχικά, λειτουργούσαν ως προσωπική ιστοσελίδα, αλλά πλέον 

έχει τη μορφή ημερολογίου ή περιοδικού. Εδώ και μερικά χρόνια τα blogs  έχουν 

υιοθετηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις επιχειρήσεις καθώς παρέχουν σχολιασμό πάνω σε 

συγκεκριμένα. Έτσι, λειτουργούν ως διαφήμιση ή και δυσφήμηση για την εταιρεία ενώ 

ταυτόχρονα αποτελεί για τις επιχειρήσεις ένα πολύ καλό μέρος εξεύρεσης απόψεων και 

στάσεων των πελατών απέναντι στα προϊόντα  και την μάρκα τους (Βλαχοπούλου και 

Δημητριάδης, 2014). Στα blog  των επιχειρήσεων  έχουν δυνατότητα να σχολιάζουν οι 

καταναλωτές, εκφράζοντας απόψεις και παράπονα. Γι’ αυτό το λόγο οι επιχειρήσεις θα 

πρέπει να διαθέτουν το κατάλληλο επιτελείο που θα αναλάβει τη διαχείριση του blog και 

το έργο να απαντάει στις διάφορες δημοσιεύσεις των καταναλωτών (Ward and Ostrom, 

2006). Τέλος, οι επιχειρήσεις που ενθαρρύνουν τους εργαζομένους τους να 

χρησιμοποιούν το εταιρικό blog για να εκφράσουν τις απόψεις τους θα πρέπει να είναι 

σε θέση να αντιμετωπίσουν και να απαντήσουν σε τυχόν αρνητική άποψη για την 

επιχείρηση (Kaplan and Haenlein, 2010). 

Microblogs 

 Τα microblogs αποτελούν μία μορφή blog που δίνουν τη δυνατότητα στους 

χρήστες να δημιουργήσουν το δικό τους λογαριασμό και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους 

αναρτώντας μηνύματα σύντομου περιεχομένου. Το μέγεθος του μηνύματος καθορίζεται 

από την εκάστοτε εφαρμογή, ενώ τα μηνύματα μπορούν να έχουν τη μορφή κειμένου, 

φωτογραφίας, συνδέσμου ή βίντεο μικρής διάρκειας. Το microblogging έχει γίνει 

δημοφιλές μεταξύ των ομάδων φίλων και συναδέλφων, οι οποίοι συχνά ενημερώνουν το 

περιεχόμενο του προσωπικού τους προφίλ και ακολουθούν ο ένας τον άλλο 

δημιουργώντας μ’ αυτό τον τρόπο μία αίσθηση διαδικτυακής κοινότητας. Το Twitter 

αποτελεί  σήμερα το πιο γνωστό  microblog, με εκατομμύρια χρήστες να το εισάγουν 

στην καθημερινότητα τους. Το microblogging έχει γίνει ένα εξαιρετικά δημοφιλές κανάλι 

τόσο για  προσωπικές όσο και για επαγγελματικές επιδιώξεις. Οι φίλοι το χρησιμοποιούν 

για να κρατήσουν προσωπική  επαφή, ενώ  οι επαγγελματίες και τα στελέχη των 

επιχειρήσεων το αξιοποιούν για να συντονίσουν τις συναντήσεις ή να μοιραστούν 

χρήσιμους πόρους. Οι έμποροι χρησιμοποιούν τα microblogs για να παρακολουθούν τις 

τάσεις και τα δεδομένα για την επιτυχία των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους. Σε 
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μικρότερη κλίμακα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ομάδες εργασίας ως εργαλείο 

συνεργασίας, που στοχεύει στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των συναδέλφων και 

στην αντιμετώπιση προβλημάτων (Educause, 2009). 

Wikis 

 Κατά τους Βλαχοπούλου και Δημητριάδης (2014, σελ. 255) «Ένα wiki είναι μία 

εφαρμογή διαδικτύου που επιτρέπει στο χρήστη να προσθέτει, διαγράφει, επεξεργάζεται και 

αλλάζει το περιεχόμενο μίας ιστοσελίδας. Το wiki είναι ένα λογισμικό “web server” που 

επιτρέπει στου χρήστες να συνεισφέρουν στο περιεχόμενο του. H συνεργασία είναι το κλειδί 

για το Wiki, το οποίο έχει σχεδιαστεί ως ένα ισχυρό σύστημα για τις διαδικτυακές 

κοινότητες, για τη δημιουργία ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων» Σύμφωνα με τους 

συγγραφείς εν αντίθεση με τα blogs όλοι οι χρήστες μπορούν να συμμετέχουν και να 

επεξεργαστούν το υπάρχων περιεχόμενο. Έτσι ορισμένοι θεωρούν ότι χάνεται η 

αξιοπιστία του περιεχομένου, ενώ υπάρχει και η άλλη πλευρά που θεωρεί ότι είναι πιο 

εύκολο να διορθωθούν τυχόν λάθη από το να δημιουργηθεί εξολοκλήρου το περιεχόμενο 

από την αρχή. Τέλος, το wiki προέρχεται από τον όρο “wiki” που στη Χαβάη σημαίνει 

“γρήγορα” και το πιο δημοφιλές και επιτυχημένο wiki σήμερα αποτελεί η “Wikipedia”, 

η οποία αποτελεί την δημοφιλέστερη διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια, όπου ο χρήστης 

μπορεί να λάβει πληροφορίες αλλά ταυτόχρονα να προσθέσει και τις γνώσεις του.  

Podcasts and Video Sharing 

 Το podcasts αποτελεί ένα ψηφιακό μέσο το οποίο αποθηκεύεται ως αρχείο ήχου 

που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους χρήστες για μελλοντική ακρόαση (Βλαχοπούλου 

και Δημητριάδης, 2014). Το podcasts είναι ένας όρος που εμπνεύστηκε η εταιρεία Apple 

για το ipod, μια φορητή ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής ήχου που επιτρέπει στους 

χρήστες να κατεβάσουν μουσική από τον υπολογιστή τους απευθείας στη συσκευή για 

μελλοντική  την ακρόαση. Ο όρος αυτός δεν σχετίζεται ειδικά με το iPod, αλλά 

αναφέρεται σε οποιονδήποτε συνδυασμό λογισμικού και υλικού επιτρέπει την αυτόματη 

λήψη αρχείων ήχου, κυρίως με τη μορφή MP3. Αντίθετα με τα παραδοσιακά μέσα 

αναπαραγωγής ήχου, όπως το ραδιόφωνο, το podcast δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να 

ακούει ότι ο ίδιος επιθυμεί. Το μόνο που απαιτείται από τους χρήστες είναι να συνδέσουν 

τις φορητές συσκευές στους στον υπολογιστή και, αφού εγγραφούν, να συνδεθούν στην 

podcast υπηρεσία. Επιπλέον, πέρα της εύκολης χρήσης η εν λόγω υπηρεσία απαιτεί 

ελάχιστο κόστος (Educause, 2005). 
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 Όσον αφορά το video sharing, αφορά ιστοσελίδες που επιτρέπουν στα άτομα να 

αναρτούν και να παρακολουθούν βίντεο από άλλους χρήστες ή ακόμη και επιχειρήσεις, 

οι οποίες μέσω αυτών των ιστοσελίδων επιδιώκουν τη διαφήμιση των δικών τους 

προϊόντων και υπηρεσιών. Τα βίντεο που αναρτώνται σχετίζονται με διάφορες 

κατηγορίες θεμάτων όπως αστεία βίντεο, διαφημίσεις, βιντεοκλίπ κ.α. Ο πιο γνωστός 

ιστότοπος video sharing είναι το YouTube, το οποίο διαθέτει εκατομμύρια βίντεο 

διαφόρων κατηγοριών και χρησιμοποιείται από εκατομμύρια χρήστες σε παγκόσμια 

κλίμακα (Βλαχοπούλου και Δημητριάδης, 2014). 

Discussion forums 

 Σύμφωνα με τους Βλαχοπούλου και Δημητριάδη (2014, σελ. 256) «είναι ο τόπος 

που οι επισκέπτες μιας ιστοσελίδας αλληλοεπιδρούν με τους υπόλοιπους χρήστες και 

μοιράζονται τις σκέψεις και τις εμπειρίες τους. Αποτελούν δηλαδή εικονικούς τόπους 

συνάντησης για συζητήσεις επί διαφόρων θεμάτων που ενδιαφέρουν τους χρήστες» Κατά 

τους συγγραφείς, τα forums έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο που στοχεύουν στην 

οικοδόμηση διαδικτυακών κοινοτήτων με παρόμοια ενδιαφέροντα. Επίσης, τα δίνουν τη 

δυνατότητα στους χρήστες να επικοινωνούν με μηνύματα χωρίς να είναι παρόντες. 

Τέλος, τα πιο κοινά θέματα που συναντά κανείς στα διάφορα Discussion forums είναι 

ερωτήσεις, συζητήσεις, συγκρίσεις και δημοσκοπήσεις. 

Rss feeds 

 Πρόκειται για ένα πρωτόκολλο που επιτρέπει στο χρήστη να διατηρεί ψηφιακό 

περιεχόμενο με την εγγραφή του και σύνδεση σε εξειδικευμένα προγράμματα, τα οποία 

έχουν πρόσβαση στις συνδεδεμένες ιστοσελίδες και ενημερώνουν αυτόματα το 

περιεχόμενο (Educause, 2007). Κατά τους Βλαχοπούλου και Δημητριάδη (2014, σελ. 

256) «το RSS προέρχεται από τον αγγλικό όρο  “Really Simple Syndication” που σημαίνει 

“Πολύ Απλή Διανομή”, με την έννοια ότι αναφέρεται σε μία προτυποποιημένη μέθοδο 

ανταλλαγής ψηφιακού πληροφοριακού περιεχομένου μέσω διαδικτύου, στηριγμένη στην 

πρότυπη, καθιερωμένη και ευρέως υποστηριζόμενη γλώσσα XML». Χωρίς να χρειάζεται 

να επισκεφτούν όλες τις επιμέρους ιστοσελίδες, οι χρήστες μπορούν να έχουν γρήγορη 

και εύκολη πρόσβαση σε νέο υλικό από τις θεματικές περιοχές που τους ενδιαφέρουν. 

Για πολλούς, το RSS έχει γίνει ο αγωγός μέσω του οποίου το περιεχόμενο ρέει από τους 

παρόχους στους καταναλωτές. Αυτό που κάνει το RSS ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι 

χρήστες έχουν τη δυνατότητα να αποφασίσουν τι ακριβώς περιεχόμενο θα λαμβάνουν 
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μέσω αυτού του αγωγού. Από την εισαγωγή του στα τέλη της δεκαετίας του 1990, το 

RSS έχει γίνει σχεδόν πανταχού παρόν αποτελώντας φυσικό συμπλήρωμα των blogs, των 

ιστοσελίδων ειδήσεων, του photo sharing και των podcasts (Educause, 2007). 

Photo Sharing  

 To Photo Sharing είναι η δημοσίευση ψηφιακών φωτογραφιών των χρηστών στο 

διαδίκτυο (Βλαχοπούλου και Δημητριάδη, 2014). H διαδικασία αυτή υλοποιείται σε μια 

ιστοσελίδα όπου ο κάθε χρήστης μπορεί να φορτώσει τις φωτογραφίες του, να επισημάνει 

άλλους χρήστες, να δει φωτογραφίες των άλλων και να προσθέσει σχόλια και 

σημειώσεις. Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν σύνολα φωτογραφιών και συλλογές 

για τη διαχείριση περιεχομένου καθώς  και να συμμετέχουν σε τοπικές ομάδες για να 

καλλιεργώντας έτσι  την αίσθηση μίας διαδικτυακής κοινότητας. Όπως το video sharing 

που αναλύθηκε παραπάνω έτσι και το photo sharing επιχειρήσεις, οι οποίες μέσω αυτών 

των ιστοσελίδων επιδιώκουν τη διαφήμιση των δικών τους προϊόντων και υπηρεσιών. 

 

 

2.5 Τα κυριότερα κοινωνικά μέσα 

Τα κοινωνικά μέσα αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της 

καθημερινότητας τόσο των απλών χρηστών όσο και των επιχειρήσεων. Οι πρώτοι τα 

χρησιμοποιούν για να έρθουν σε επαφή και να επικοινωνήσουν με άλλους χρήστες, ενώ 

οι επιχειρήσεις προκειμένου να προσελκύσουν τους καταναλωτές, να ανοίξουν δίαυλο 

επικοινωνίας μαζί τους και να προωθήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.  

 Ο Stelzner (2016) έπειτα από σχετική έρευνα σε 5000 εμπορικές επιχειρήσεις 

παρουσιάζει μία έκθεση για την χρήση του social media marketing από τις επιχειρήσεις  

του 2016. Όσον αφορά τις πλατφόρμες που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις, το Facebook, 

το Twitter, το LinkedIn, το YouTube, το Google+, το Instagram και το Pinterest 

χρησιμοποιούνται στο μεγαλύτερο βαθμό, με το Facebook να είναι πρώτο στην 

προτίμηση των επιχειρήσεων και τις υπόλοιπες πλατφόρμες να υπολείπονται αρκετά των  

εφτά πρώτων. Παρακάτω θα αναλυθούν αυτές οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης που 

όχι μόνο προτιμώνται από τις επιχειρήσεις αλλά συγκεντρώνουν και τους περισσότερους 

χρήστες παγκοσμίως. 
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Facebook 

Το Facebook αποτελεί μία ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης που ξεκίνησε τη 

λειτουργία της το Φεβρουάριο του 2004 από τον ιδρυτή του Mark Zuckerberg. Πρόκειται 

για το δημοφιλέστερο κοινωνικό μέσο τόσο παγκοσμίως αλλά όσο και στην Ελλάδα, και 

σύμφωνα με τον ανεξάρτητο πάροχο στοιχείων επισκεψιμότητας Alexa, από το τον 

Απρίλιο του 2016 έως σήμερα είναι 3η δημοφιλέστερη ιστοσελίδα παγκοσμίως  πίσω από 

το  Google και το YouTube (www.alexa.com). Το Facebook παρέχει τη δυνατότητα 

στους χρήστες να δημιουργήσουν και να διαμορφώσουν το δικό τους προσωπικό ή 

εταιρικό προφίλ αλλά και ανοιχτές ή κλειστές ομάδες χρηστών. Στο προφίλ τους οι 

χρήστες έχουν τη δυνατότητα να αναρτούν κείμενα, βίντεο, φωτογραφίες, συνδέσμους 

καθώς και να στέλνουν προσωπικά ή ομαδικά μηνύματα (Βλαχοπούλου και 

Δημητριάδης, 2014). Από τον Απρίλιο του 2011, το Facebook έδωσε τη δυνατότητα στις 

επιχειρήσεις και τους εμπόρους να διαφημιστούν μέσω αυτού και να προωθήσουν τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες  τους. Πέρα από τη διαφήμιση στο Facebook, η δημιουργία 

ενός εταιρικού προφίλ δίνει πολλές επιπλέον επικοινωνιακές δυνατότητες. Όλο και 

περισσότερες εταιρίες δημιουργούν εταιρικά προφίλ, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι 

επιχειρήσεις μετέφεραν όλη την επικοινωνιακή τους δραστηριότητα στο Facebook 

καταργώντας τον ιστότοπό τους. Τέλος, δίνεται πλέον από η δυνατότητα δημιουργίας 

ηλεκτρονικού  καταστήματος στο  Facebook, κάτι που μπορεί να αξιοποιηθεί από τις 

διάφορες εταιρείες αλλά και τους μεμονωμένους επαγγελματίες (Βλαχοπούλου και 

Δημητριάδης, 2014). 

Google+ 

 Το Google+  αποτελεί  μία ιστοσελίδα  κοινωνικής δικτύωσης που δημιουργήθηκε 

και λειτουργεί από την Google. Εμφανίστηκε το 2011 και παρουσιάζει στο σύνολό του 

αρκετά κοινά χαρακτηριστικά με το Facebook. Οι χρήστες διαμορφώνουν το δικό τους 

προσωπικό ή εταιρικό προφίλ, στο οποίο μπορούν να δημοσιεύσουν κείμενα, 

φωτογραφίες, βίντεο κ.α. Το Google+ δίνει στις επιχειρήσεις  τη δυνατότητα 

διαφημίσεων display και σύνδεση του εταιρικού προφίλ με το Google Display Network, 

το οποίο επιτρέπει τη συνδυαστική χρήση των διαφόρων διαφημίσεων των επιχειρήσεων 

με όλους τις ιστοσελίδες της  Google (Βλαχοπούλου και Δημητριάδης, 2014). 

 

 

http://www.alexa.com/
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YouTube 

 To YouTube αποτελεί ένα ιδιαίτερα δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο, το οποίο 

επιτρέπει στους χρήστες να αναζητούν, να παρακολουθούν και να μοιράζονται ψηφιακό 

περιεχόμενο αποκλειστικά και μόνο με τη μορφή βίντεο. Δημιουργήθηκε το Φεβρουάριο 

του 2005 και εξαγοράστηκε από την Google το 2006 (Βλαχοπούλου και Δημητριάδης, 

2014). Αποτελεί, σύμφωνα με τον ανεξάρτητο πάροχο στοιχείων επισκεψιμότητας Alexa, 

από το τον Απρίλιο του 2016 έως σήμερα, τη 2η δημοφιλέστερη ιστοσελίδα, ενώ στις 

περισσότερες χώρες είναι το δεύτερο δημοφιλέστερο κοινωνικό δίκτυο με βάση των 

αριθμό χρηστών (www.alexa.com). Όλοι οι χρήστες μπορούν να παρακολουθούν τα 

βίντεο, αλλά οι εγγεγραμμένοι χρήστες που μπορεί να είναι ιδιώτες, επιχειρήσεις ή και 

οργανισμοί έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν το δικό τους κανάλι στο YouTube, 

μέσω του οποίου μπορούν να μοιραστούν τα δικά τους βίντεο. Επίσης, δίνεται η 

δυνατότητα να τοποθετηθούν video ads και display ads στις σελίδες του YouTube, ενώ 

το γεγονός ότι ανήκει στη Google επιτρέπει την προβολή διαφημιστικών καμπανιών που 

έχουν δημιουργηθεί με τη χρήση των Google Ad Words. Εκτός από τις διαφημίσεις, οι 

επιχειρήσεις μπορούν να αναρτήσουν στα εταιρικά τους κανάλια διάφορα βίντεο 

προκειμένου να προωθήσουν τα δικά τους προϊόντα και υπηρεσίες. Επιπλέον, πολλές 

επιχειρήσεις αναρτούν βίντεο με συνεντεύξεις και εκδηλώσεις που πραγματοποιούν 

καθώς και οπτικοακουστικό υλικό  με τον τρόπο χρήσης των προϊόντων και εκπαιδευτικό 

υλικό για τους πελάτες τους (Βλαχοπούλου και Δημητριάδης, 2014). 

Twitter 

 Το Twitter είναι ένας ιστοτόπος κοινωνικής δικτύωσης που δημιουργήθηκε το 

2006 παρουσιάζοντας τα χαρακτηριστικά του microblogging. Το κοινωνικό αυτό μέσο 

δίνει τη δυνατότητα ανάρτησης και ανάγνωσης σύντομων κειμένων (140 χαρακτήρες), 

γνωστά και ως tweets. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να δημοσιεύουν εικόνες, βίντεο 

καθώς και συνδέσμους άλλων ιστοσελίδων. Όπως και στα άλλα κοινωνικά δίκτυα, έτσι 

και στο Twitter οι χρήστες μπορεί να είναι ιδιώτες ή επιχειρήσεις και να αλληλεπιδρούν 

μεταξύ τους. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, το χρησιμοποιούν όπως και τα υπόλοιπα 

κοινωνικά μέσα προκειμένου να διαφημιστούν. Βέβαια, οι διαφημίσεις στο twitter δεν 

έχουν τη δυναμική που έχουν σε άλλα κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook, το YouTube 

και το Google+. Ο τρόπος επίτευξης διαφημίσεων στο twitter επιτυγχάνεται μέσω των 

Promoted Accounts και Promoted Tweets που εμφανίζονται στο χρήστη ως προτεινόμενα 

http://www.alexa.com/
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για να τα ακολουθήσει. Πέρα από τις διαφημίσεις οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα 

να χρησιμοποιούν το twitter για να συζητούν με τους υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες, 

να απευθύνουν διάφορα ερωτήματα σ’ αυτούς, να αναρτούν μηνύματα όπως προσφορές 

ή εταιρικά νέα και τέλος να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τι λέγεται για αυτές 

(Βλαχοπούλου και Δημητριάδης, 2014). 

LinkedIn 

 Το LinkedIn αποτελεί μία ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης αποκλειστικά για 

επαγγελματίες. Δημιουργήθηκε το 2002 και ξεκίνησε επίσημα τη λειτουργία του το 2003. 

Τα εγγεγραμμένα μέλη, τα οποία είναι είτε εταιρείες είτε ιδιώτες με αμιγώς 

επαγγελματικό χαρακτήρα, έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν το δικό τους 

επαγγελματικό προφίλ περιλαμβάνοντας όλα τα στοιχεία του βιογραφικού τους. 

Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν εργασία και να έρθουν σε επαφή με 

άλλους επαγγελματίες. Ο βασικός στόχος του LinkedIn αποτελεί η δημιουργία μίας 

κοινότητας που θα φέρει σε επαφή τους επαγγελματίες. Πέρα των προσωπικών προφίλ, 

μπορούν να δημιουργηθούν εταιρικά προφίλ, καθώς και ομάδες με βάση τα κοινά 

επαγγελματικά ενδιαφέροντα. Όπως συμβαίνει και στα υπόλοιπα κοινωνικά μέσα, τα 

εγγεγραμμένα μέλη έχουν τη δυνατότητα να αναρτούν κείμενα, εικόνες βίντεο, 

συνδέσμους καθώς και να αλληλεπιδρούν με άλλους χρήστες μέσω προσωπικών 

μηνυμάτων ή σχολίων στις δημοσιεύσεις. Λόγω του επαγγελματικού του χαρακτήρα 

αποτελεί ιδανικό μέσο επικοινωνίας με διάφορους επαγγελματίες και εμπνέει ιδιαίτερη 

εμπιστοσύνη σε σχέση με τα υπόλοιπα κοινωνικά μέσα. Οι επιχειρήσεις έχουν τη 

δυνατότητα να καταχωρήσουν τις διαφημίσεις τους οι οποίες εμφανίζονται σε διάφορα 

μέρη της σελίδας. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις μπορούν να προωθούν τα προϊόντα τους, να 

ανακοινώνουν εταιρικά νέα, να αναζητούν συνεργάτες, να εντοπίζουν δυνητικούς 

πελάτες, να συμμετέχουν σε ομάδες κοινού επαγγελματικού ενδιαφέροντος και τέλος να 

εντοπίζουν το επιθυμητό προσωπικό (Βλαχοπούλου και Δημητριάδης, 2014). 

Instagram 

 Το Instagram αποτελεί μία εφαρμογή κοινής χρήσης φωτογραφιών και 

ταυτόχρονα ένα ακόμη κοινωνικό δίκτυο. Η εφαρμογή επιτρέπει στους χρήστες το 

διαμοιρασμό φωτογραφιών και βίντεο καθώς και την αλληλεπίδραση με άλλους χρήστες. 

Έγινε ευρέως γνωστή καθώς δίνει τη δυνατότητα επεξεργασίας του προς ανάρτηση 

περιεχομένου και τη δημοσίευση και σε άλλα κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook. Οι 
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επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το Instagram προκειμένου να προωθήσουν μέσω 

φωτογραφιών και βίντεο τα δικά τους προϊόντα και υπηρεσίες και ταυτόχρονα να 

αφουγκραστούν τις απόψεις των χρηστών. Το Instagram δημιουργήθηκε το Νοέμβριο 

του 2010 προσελκύοντας εκατομμύρια χρήστες σε σύντομο χρονικό διάστημα και τον 

Απρίλιο του 2012 εξαγοράστηκε από το Facebook έναντι 1 δις δολαρίων (Buck, 2012).   

Pinterest 

 Πρόκειται για μία από τις πλέον αναπτυσσόμενες ιστοσελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης η οποία παρέχει τη δυνατότητα στους εγγεγραμμένους χρήστες να διαθέτουν 

έναν ηλεκτρονικό πίνακα στον οποίο μπορούν να «καρφιτσώνουν» τις φωτογραφίες 

τους. Με άλλα λόγια οι χρήστες έχουν το δικό τους πίνακα όπου εκφράζουν την άποψη 

τους για τα εμπορικά σήματα, και όχι μόνο, με εικόνες αντί για λέξεις. Επιπλέον, οι 

επιχειρήσεις διαθέτουν τους δικούς εταιρικούς πίνακες όπου αναρτούν φωτογραφίες των 

προϊόντων και των υπηρεσιών που διαθέτουν άλλα και γενικότερα εικόνες που 

σχετίζονται με το εμπορικό τους σήμα. Το Pinterest διαθέτει διάφορες θεματικές 

κατηγορίες και είναι προσβάσιμες και από μη εγγεγραμμένους χρήστες  (Laudon and 

Traver, 2014). 

Κατά τους Laudon and Traver (2014 σελ. 18), οι παραπάνω εφαρμογές 

εμφανίζουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά. «Πρώτον, βασίζονται σε περιεχόμενο που 

παράγουν οι χρήστες και οι καταναλωτές. «Κανονικοί» άνθρωποι (όχι μόνο ειδικοί 

επαγγελματίες) δημιουργούν, μοιράζονται, τροποποιούν και μεταδίδουν περιεχόμενο σε 

τεράστια κοινά. Δεύτερον, η δυνατότητα εύκολης αναζήτησης είναι το κλειδί για την 

επιτυχία τους. Τρίτον, είναι εκ φύσεως εξαιρετικά διακρατικές, δημιουργώντας νέες 

ευκαιρίες για όσους θέλουν να συνδεθούν κοινωνικά με άλλους. Τέταρτον, βασίζονται στην 

ευρυζωνική σύνδεση στο web. Πέμπτο, πολλές από αυτές είναι οριακά κερδοφόρες και τα 

επιχειρηματικά μοντέλα τους δεν έχουν αποδείξει την αποδοτικότητά τους, παρά τις 

σημαντικές επενδύσεις που έχουν γίνει. Ωστόσο, η προοπτική της κερδοφορίας για τα 

κοινωνικά site με αμέτρητους χρήστες είναι εξαιρετικά μεγάλη. Έκτο, προσελκύουν 

εξαιρετικά μεγάλα κοινά σε σχέση με τις παραδοσιακές εφαρμογές του Web 1.0, 

υπερβαίνοντας σε πολλές περιπτώσεις το μέγεθος του κοινού τηλεοπτικών προγραμμάτων 

μεγάλης εμβέλειας». Συμπερασματικά, πρόκειται για έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο 

που δεν έχει καμία σχέση με κανέναν του παρελθόντος. 
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2.6 Οι επιχειρήσεις και τα κοινωνικά μέσα  

Τα κοινωνικά μέσα αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα επικοινωνούν 

μεταξύ τους, είναι ιδιαίτερα διαδραστικά και οι χρήστες τους μοιράζονται και 

επεξεργάζονται πληροφορίες με άλλους (Aula, 2010). Έτσι, αλλάζει και το πού και το 

πώς οι καταναλωτές περνούν το χρόνο τους. Οι καταναλωτές έχουν πλέον  πρόσβαση 

στα κοινωνικά μέσα από τους επιτραπέζιους υπολογιστές, τους φορητούς υπολογιστές 

και τις κινητές συσκευές τους. Τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης εστιάζουν στη 

δημιουργία συνομιλιών και στην οικοδόμηση κοινοτήτων, ενώ μπορούν ακόμη και να 

έχουν επιρροή στις αποφάσεις αγοράς προϊόντων ή υπηρεσιών. Δεδομένης αυτής της 

τεράστιας ανάπτυξης, οι εταιρείες προσπαθούν να βρουν τρόπους για να αξιοποιήσουν 

τα κοινωνικά μέσα προκειμένου να φθάσουν στα εκατομμύρια των καταναλωτών που τα 

χρησιμοποιούν καθημερινά (Nair, 2011). 

 Τα κοινωνικά μέσα δεν έχουν αλλάξει μόνο τον τρόπο με τον οποίο οι διάφορες 

επιχειρήσεις και τα εμπορικά σήματά τους αλληλεπιδρούν με τους πελάτες τους, αλλά 

έχουν αλλάξει γενικότερα τον τρόπο που οργανώνεται μία επιχείρηση. Οι οργανισμοί δεν 

είναι μόνο σε θέση να προσεγγίζουν διαδικτυακά τους πελάτες και να αλληλεπιδρούν 

μαζί τους, είναι επίσης σε θέση, αν αυτό γίνεται αποτελεσματικά, να συνομιλούν με τους 

πελάτες. Τα εμπορικά σήματα προσπαθούν να αξιοποιήσουν τα κοινωνικά μέσα για να 

προσεγγίσουν τους δυνητικούς πελάτες, να κερδίσουν νέα και να δημιουργήσουν ή να 

διατηρήσουν την αξιοπιστία και τη φήμη τους (Reyneke et al, 2011). 

 Οι εταιρείες προσπαθούν να ενθαρρύνουν τους καταναλωτές να αλληλεπιδρούν 

μαζί τους με τον ίδιο τρόπο που κάνουν με τους φίλους και την οικογένειά τους. Οι 

σημερινοί καταναλωτές αναμένουν ότι οι εταιρείες θα έχουν παρουσία στο διαδίκτυο και 

στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης και η πρόκληση πλέον για τις επιχειρήσεις είναι ο 

τρόπος που θα εμπλακούν και θα δημιουργήσουν μια παρουσία (Nair 2011). Από 

εταιρική άποψη, τα κοινωνικά μέσα παρουσιάζουν τόσο μια πρόκληση όσο και μια 

τεράστια ευκαιρία. Δεν αποτελούν απλώς άλλο ένα κανάλι διανομής εταιρικών 

πληροφοριών ή μία απλή προσθήκη στα υπάρχοντα, διότι επιτρέπουν στους καταναλωτές 

να έρχονται σε επαφή με τις εταιρείες και τα εμπορικά σήματα, καθώς και να μοιράζονται 

τις απόψεις τους με άλλους, γεγονός που συμβάλλει στον επηρεασμό της εταιρικής φήμης 

(Aula 2010; Nair 2011).  

 Οι επιχειρήσεις οφείλουν να έχουν πάντα υπόψιν τους στρατηγικούς στόχους 

τους, όταν λαμβάνουν αποφάσεις για να καθιερώσουν την παρουσία τους στα κοινωνικά 
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μέσα και να αποφεύγουν τη δημιουργία μιας σελίδας στο Facebook ή τη δημιουργία ενός 

λογαριασμού στο Twitter μόνο και μόνο επειδή το πράττουν και άλλες ανταγωνιστικές 

επιχειρήσεις. Αντιθέτως, είναι σημαντικό να καθορίσουν στρατηγικά για ποιο λόγο αυτές 

οι κινήσεις θα μπορούσαν να είναι αποτελεσματικές για τον οργανισμό και ποιους 

στόχους θέλουν να επιτύχει (Bottles and Sherlock 2011; Phan, 2011). Η επιλογή του 

κατάλληλου εργαλείου κοινωνικών μέσων εξαρτάται από την αγορά-στόχο, το μήνυμα 

που παραδίδεται και το επίπεδο ελέγχου της διάδοσης του μηνύματος (Kaplan and 

Haenlein, 2010). 

 Τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης μπορούν να προσφέρουν μια ποικιλία επιλογών 

για εταιρείες που επιθυμούν να δημιουργήσουν μια ισχυρή κοινωνική παρουσία. Λόγω 

της διαδραστικής φύσης τους, παρέχουν τη δυνατότητα ανατροφοδότησης από τους 

καταναλωτές, κάτι που μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη προϊόντων και 

διαφημιστικών εκστρατειών, καθώς και στην έρευνα μάρκετινγκ (McAfee et al., 2011). 

Επιπλέον, παρέχουν μια πλατφόρμα εξυπηρέτησης και ακρόασης πελατών, 

παρακολούθησης των ανατροφοδοτήσεων που λαμβάνουν από αυτούς και  ενθάρρυνσης 

του διαλόγου και της δημιουργίας επαφών (Nair, 2011). Ακόμη, οι εταιρείες μπορούν να 

αναπτύξουν εφαρμογές που επιτρέπουν στους χρήστες να προσαρμόζουν τα προφίλ τους, 

να μοιράζονται τις προτιμήσεις τους, να γράφουν διάφορες ιστορίες και να μοιράζονται 

πληροφορίες με άλλους (Boyd and Ellison, 2008). Ωστόσο, είναι σημαντικό να 

προσπαθήσουν να ενσωματώσουν τη δραστηριότητά τους στον τομέα των κοινωνικών 

μέσων μαζικής ενημέρωσης στις αντίστοιχες ενέργειές τους στα παραδοσιακά μέσα 

ενημέρωσης, προκειμένου  αυξήσουν την πιθανότητα να εμπλακούν οι καταναλωτές με 

το εμπορικό τους σήμα αλλά και να παρουσιάσουν μια συνεκτική εικόνα μάρκας 

(Mangold and Faulds 2009; Kaplan and Haenlein 2010).  

 Ο Gillin (2007), παρουσιάζει κάποιους παράγοντες που εξηγούν τη στροφή των 

επιχειρήσεων στην υιοθέτηση των κοινωνικών μέσων. Αυτοί είναι οι εξής: 

• Μειωμένα ποσοστά ανταπόκρισης: Οι καταναλωτές αγνοούν όλο και 

περισσότερο το συμβατικό μάρκετινγκ στο διαδίκτυο, όπως οι διαφημίσεις 

“banner” και τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, λόγω της αδιαφορίας και 

του λεγόμενου “spam”. 

• Τεχνολογικές εξελίξεις: Οι αναπτυσσόμενες υποδομές της πληροφορικής, τα νέα 

τεχνολογικά εργαλεία και ο αυξανόμενος αριθμός των χρηστών του διαδικτύου 

συμβάλλουν  στην ελκυστικότητα των κοινωνικών μέσων.  
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• Δημογραφικές αλλαγές:  Οι περισσότεροι άνθρωποι, ιδίως νέοι, έχουν κινηθεί 

στο διαδίκτυο και η χρήση των παραδοσιακών μέσων έχει μειωθεί. 

• Προτιμήσεις πελατών: Η εμπιστοσύνη είναι ιδιαίτερα σημαντική στο Διαδίκτυο 

και οι άνθρωποι εμπιστεύονται τους φίλους τους και άλλους χρήστες του 

Διαδικτύου περισσότερο από τις εταιρείες. 

• Χαμηλό κόστος: Μια ιογενής εκστρατεία μάρκετινγκ μπορεί να προσελκύσει 

περισσότερους  αφοσιωμένους πελάτες με πολύ χαμηλότερο κόστος, από ότι μια 

τηλεοπτική καμπάνια.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3O: ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

 

Το μάρκετινγκ ως διοικητική δραστηριότητα αποτέλεσε αντικείμενο σημαντικών 

μετασχηματισμών τα τελευταία χρόνια. Πολλοί μελετητές και επαγγελματίες συμφωνούν 

ότι κάποιες από τις προηγούμενες αρχές μάρκετινγκ φαίνεται να χάνουν έδαφος. Η 

κατανόηση του ρόλου της τεχνολογίας στη διαμόρφωση της αγοράς και η υιοθέτηση των 

κοινωνικών μέσων ενημέρωσης ως εργαλείο μάρκετινγκ καθίσταται στρατηγική 

σημασίας. Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογία και η εμφάνιση νέων μέσων ενημέρωσης, 

ειδικά των κοινωνικών μέσων, άλλαξε τον κόσμο του μάρκετινγκ και τον τρόπο 

επικοινωνίας των επιχειρήσεων  με τους καταναλωτές. Οι καταναλωτές δεν είναι πλέον 

παθητικοί και υπάρχει μια νέα προσδοκία γρήγορης ικανοποίησης όταν πρόκειται για 

αναζήτηση, εύρεση και ενημέρωση. Οι παραδοσιακές μέθοδοι μάρκετινγκ (έντυπη 

μορφή, τηλεόραση, ραδιόφωνο κ.λπ.), αν και δε θεωρούνται απαρχαιωμένες, φαίνεται να 

μην επαρκούν πλέον. Οι συνθήκες έχουν αλλάξει και οι επιχειρήσεις χρειάζεται να 

προσαρμοστούν στον νέο τρόπο που οι άνθρωποι επικοινωνούν, αλληλοσυνδέονται και 

καταναλώνουν πληροφορίες (Demmos, 2014).  

 Το νέο στοιχείο στο μάρκετινγκ μέσω των κοινωνικών δικτύων είναι οι συναφείς 

έννοιες της “συζήτησης” και της “συμμετοχής”. Σήμερα, το μάρκετινγκ βασίζεται στο 

γεγονός ότι οι επιχειρήσεις διαφημίζονται από μόνες τους συμμετέχοντας σε διάφορες 

διαδικτυακές συνομιλίες με τους υπάρχοντες και εν δυνάμει πελάτες αλλά ακόμη και με 

τους επικριτές τους. Το εμπορικό σήμα των επιχειρήσεων γίνεται συχνά αντικείμενο 

σχολιασμού στα κοινωνικά μέσα, αποτελώντας σημαντικό κομμάτι της συζήτησης που 

πραγματοποιείται σε αυτά. Το μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων περιλαμβάνει οτιδήποτε 

σχετίζεται με την επικοινωνία, όπως άκουσμα, συζήτηση, αλληλεπίδραση, συμπάθεια και 

συμμετοχή. Πλέον το διαδικτυακό μάρκετινγκ των επιχειρήσεων δίνει έμφαση στη 

συμμετοχή σε συζητήσεις που πραγματοποιούνται στις διαδικτυακές κοινότητες και όχι 

στο τι προσελκύει το ενδιαφέρον των καταναλωτών. Σύμφωνα με τους συγγραφείς, δεν 

είναι απλώς ένα νέο “διαφημιστικό μέσο”, αλλά αποτελεί μία συλλογή τεχνολογικών 

εργαλείων που βοηθούν και αναπτύσσουν την επικοινωνία μεταξύ των καταναλωτών 

(Laudon and Traver, 2014). 

 Κατά τους τους Laudon και Traver (2014) το μάρκετινγκ των κοινωνικών 

δικτύων διαφέρει σε μεγάλο βαθμό από το παραδοσιακό ηλεκτρονικό μάρκετινγκ. Το 

τελευταίο χρησιμοποιείται κυρίως όταν οι βασικοί στόχοι των επιχειρήσεων είναι να 
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ενθαρρύνουν τους καταναλωτές να επισκεφτούν την εταιρική ιστοσελίδα, προκειμένου 

να αγοράσουν προϊόντα και υπηρεσίες ή/και να πάρουν περισσότερες πληροφορίες. Όσο 

περισσότερες είναι οι μοναδικές επισκέψεις χρηστών και όσο περισσότερες οι εμφανίσεις 

των διαφημίσεων, τόσο το καλύτερο. Άλλωστε, το παραδοσιακό ηλεκτρονικό 

μάρκετινγκ ποτέ δεν έθεσε σαν στόχο να ακούσει και να συζητήσει με τους καταναλωτές. 

   Αντιθέτως, το μάρκετινγκ των κοινωνικών μέσων στοχεύει στην ενθάρρυνση 

των υπαρχόντων και εν δυνάμει πελατών να γίνουν οπαδοί των προϊόντων και των 

υπηρεσιών και να έρθουν σε συνομιλία με τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, έχει ως στόχο οι 

χρήστες να μοιράζονται τις απόψεις τους με άλλους, δημιουργώντας έτσι μία διαδικτυακή 

κοινότητα. Τέλος, ενθαρρύνοντας την αμφίδρομη επικοινωνία και την ελεύθερη έκφραση 

των ιδεών, των τάσεων και των απόψεων των πελατών, οι επιχειρήσεις πετυχαίνουν την 

δημιουργία αξιοπιστίας και την ενίσχυση της επωνυμίας τους. 

 

3.1 Ορισμός του μάρκετινγκ των κοινωνικών μέσων  

Το μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων αποτελεί ένα νέο είδος μάρκετινγκ το οποίο 

υιοθετούν σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις για να προσεγγίσουν τους καταναλωτές τους στο 

αντίστοιχο περιβάλλον. Οι εταιρείες ψυχαγωγίας ήταν οι πρώτες που υιοθέτησαν τα 

κοινωνικά μέσα ενημέρωσης ως εργαλείο προώθησης (Weinberg, 2009). Αρχικά το 

μάρκετινγκ των κοινωνικών μέσων συνδέθηκε κυρίως με τις δραστηριότητες των 

επιχειρήσεων για την προώθηση των επώνυμων προϊόντων και υπηρεσιών τους. Ωστόσο, 

πρόσφατες επιχειρηματικές εφαρμογές περιλαμβάνουν την κοινωνική χρηματοδότηση 

(social funding), όπως το Kickstarter για τη χρηματοδότηση νέων επιχειρηματικών 

εγχειρημάτων, και κοινωνική ευρετηρίαση (social indexing), κυρίως αντλώντας 

πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις του καταναλωτικού κοινού από την Google 

(Tuten and Solomon, 2016).   

 Ο Weinberg (2009) έχει ορίσει το μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων ως τη 

διαδικασία που δίνει τη δυνατότητα στα άτομα να προωθήσουν τους ιστότοπους, τα 

προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους μέσω διαδικτυακών κοινωνικών καναλιών και να 

αξιοποιήσουν μια πολύ μεγαλύτερη κοινότητα, που ίσως να μην ήταν διαθέσιμη μέσω 

των παραδοσιακών καναλιών. Με άλλα λόγια, το μάρκετινγκ των κοινωνικών μέσων 

είναι η διαδικασία όπου οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τις διάφορες ιστοσελίδες 

κοινωνικών μέσων προκειμένου να χτίσουν τους επίσημους εταιρικούς λογαριασμούς. 

Επιπροσθέτως, οι επιχειρήσεις ενημερώνουν μέσω των εφαρμογών των κοινωνικών 
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μέσων τους πιθανούς πελάτες για διάφορες εκδηλώσεις που πραγματοποιούν, για την 

κυκλοφορία ενός νέου προϊόντος ή υπηρεσίας καθώς και για τα τελευταία νέα του 

οργανισμού. 

 Ο Gordhamer (2009) συσχέτισε το μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων με το 

μάρκετινγκ σχέσεων, δίνοντας ιδιαίτερη βάση στην αλληλεπίδραση της επιχείρησης  με 

τους καταναλωτές. Έτσι, στο μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων, η οικοδόμηση σχέσεων με 

τους ενεργούς και δυνητικούς καταναλωτές είναι το κλειδί για επαναλαμβανόμενες 

αγορές και ενισχυμένη εμπιστοσύνη στο σήμα. Τα Social Media αποτελούν ένα 

καινοτόμο εργαλείο, το οποίο  χρησιμοποιείται από τις διάφορες επιχειρήσεις για τη 

δημιουργία μιας πολύ ισχυρής δημόσιας σχέσης με τους πελάτες (Jan and Khan, 2014). 

Η διατήρηση των δημόσιων σχέσεων μέσω των κοινωνικών μέσων έχει γίνει εύκολη, 

διότι ένας μεγάλος αριθμός καταναλωτών είναι διαθέσιμος στα κοινωνικά δίκτυα και η 

διασύνδεση μαζί τους απέχει μόνο μερικά κλικ (Gordhamer, 2009). 

 Κατά τους Tuten και Solomon (2016, σελ. 25) το μάρκετινγκ με μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης (social media marketing) είναι «η χρησιμοποίηση των τεχνολογιών των 

κοινωνικών μέσων, των διαύλων και του λογισμικού για να δημιουργήσουν, να 

επικοινωνήσουν, να παραδώσουν και να ανταλλάξουν προσφορές που έχουν αξία για τους 

ιδιοκτήτες ενός οργανισμού». 

 Σύμφωνα με τη Wikipedia (2017), ως μάρκετινγκ των κοινωνικών μέσων 

χαρακτηρίζεται η χρήση πλατφορμών και τον ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης  από τις 

επιχειρήσεις, για την προώθηση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Οι περισσότερες από 

αυτές τις πλατφόρμες των κοινωνικών μέσων διαθέτουν ενσωματωμένα εργαλεία 

ανάλυσης δεδομένων, τα οποία επιτρέπουν στις εταιρείες να παρακολουθούν την πρόοδο 

και την επιτυχία των διαφημιστικών καμπανιών. Οι εταιρείες απευθύνονται σε μια σειρά 

ενδιαφερομένων μερών μέσω του μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων, 

συμπεριλαμβανομένων των ενεργών και των δυνητικών πελατών, των ενεργών και 

δυνητικών εργαζομένων, των δημοσιογράφων και του ευρύ κοινού. Σε στρατηγικό 

επίπεδο, το μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων περιλαμβάνει τη διαχείριση μιας αντίστοιχης 

εκστρατείας, τη διακυβέρνηση, τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής και τη δημιουργία 

μίας  επιθυμητής εταιρικής κουλτούρας στα κοινωνικά μέσα. (Wikipedia, 2017, Social 

media marketing). 
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3.2 Το πέμπτο P (Participation) του μάρκετινγκ 

Η εμφάνιση των κοινωνικών μέσων έδωσε τη δυνατότητα στις διάφορες 

επιχειρήσεις να προσεγγίσουν και να απευθύνονται στους καταναλωτές, στον τόπο όπου 

ζουν και εργάζονται. Όπως και στις άλλες πτυχές της καθημερινής ζωής έτσι και εδώ, το 

στοιχείο της συμμετοχής παίζει καθοριστικό ρόλο. Τα κοινωνικά μέσα προσφέρουν τη 

δυνατότητα στο καταναλωτικό κοινό να έχει περισσότερο λόγο και άποψη σχετικά με τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες που δημιουργούν οι επιχειρήσεις, προκειμένου να 

ικανοποιήσουν τις ανάγκες του. 

 Σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Μάρκετινγκ (American Marketing 

Association), το μάρκετινγκ είναι η δραστηριότητα, το σύνολο των θεσμών και 

διαδικασιών δημιουργίας, επικοινωνίας, παράδοσης και ανταλλαγής προσφορών που 

έχουν αξία για τους πελάτες, τους καταναλωτές και την κοινωνία ευρύτερα. Οι διάφορες 

επιχειρήσεις επιτελούν τους στόχους του μάρκετινγκ μέσω ενός μείγματος μάρκετινγκ 

που περιλαμβάνει τα λεγόμενα 4P: Product, Price, Promotion, Place ή διαφορετικά 

Προϊόν, Τιμή, Προώθηση και Διανομή. 

 Καθώς όλο και περισσότερες επιχειρήσεις υιοθετούν τα κοινωνικά μέσα και το 

μάρκετινγκ με τη χρήση των κοινωνικών μέσων, πολλοί ειδικοί επισημαίνουν την 

προσθήκη ενός πέμπτου P στο μείγμα μάρκετινγκ, αυτό της Συμμετοχής (Participation). 

Το γεγονός ότι τα κοινωνικά μέσα μεταβάλουν συνεχώς τον τρόπο ζωής των 

καταναλωτών, έχει οδηγήσει τις επιχειρήσεις και τα στελέχη  μάρκετινγκ να 

τροποποιήσουν τον τρόπο που κάνουν τη δουλειά τους. Έτσι, οι επιχειρήσεις είτε 

θέτοντας στο επίκεντρο να προσελκύσουν πελάτες, να βελτιώσουν την εξυπηρέτησή τους 

και να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν δεσμούς μαζί τους, να προωθήσουν τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και να κάνουν γνωστές στο καταναλωτικό κοινό τις 

προσφορές τους, είτε στοχεύοντας να επηρεάσουν την εικόνα που έχει το κοινό σχετικά 

με μία επωνυμία, βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στα κοινωνικά μέσα, τα οποία παίζουν 

πλέον καθοριστικό ρόλο. (Tuten and Solomon, 2016).   

 

 

3.3 Αρχές που διέπουν το social media marketing  

Στη σημερινή εποχή, οι περισσότερες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγεθών  

συμμετέχουν στα κοινωνικά μέσα προσπαθώντας να τα εντάξουν στη γενικότερη 

λειτουργία τους, προκειμένου να επιτύχουν τους εταιρικούς στόχους. Ακόμη και οι πιο 
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επιφυλακτικοί οργανισμοί εισάγονται στη σφαίρα των κοινωνικών μέσων 

παρασυρόμενοι και επηρεαζόμενοι κυρίως από τους πελάτες τους. Μέχρι τώρα το 

μάρκετινγκ με τη χρήση των κοινωνικών μέσων μοιάζει πολύπλοκο, καθώς θεωρείται 

χρονοβόρο και φαινομενικά δύσκολο να το διαχειριστεί ο μέσος επιχειρηματίας. Κάθε 

επιχείρηση που συμμετέχει στα κοινωνικά μέσα και τα χρησιμοποιεί ως συστατικό του 

προγράμματος μάρκετινγκ θα πρέπει να ακολουθεί κάποιες αρχές. Παρακάτω 

παρουσιάζονται σύμφωνα με  τη salesforce (2012) έξι αρχές τις οποίες θα πρέπει να 

ακολουθεί μία επιχείρηση προκειμένου να είναι αποτελεσματικό το social media 

marketing  και η επιχείρηση να γίνει κοινωνική. 

Κοινωνική Ακρόαση (Social Listening) 

 Η ακρόαση είναι μια από τις βασικές αρχές της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

και του μάρκετινγκ των κοινωνικών μέσων, καθώς φέρνει τον κόσμο στο κατώφλι των 

επιχειρήσεων. Η κοινωνική ακρόαση έχει ποικίλες χρήσεις. Βοηθάει τις επιχειρήσεις  να 

εντοπίσουν νέους πελάτες, να γνωρίζουν πως λειτουργούν οι ανταγωνιστές, να 

ανακαλύψουν νέες αγορές και να εξοικονομήσουν χρήματα και χρόνο για την έρευνα 

αγοράς και την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Ακόμη, δίνει τη δυνατότητα να 

αναλαμβάνουν δράση με ευέλικτο τρόπο, κάτι το οποίο δεν συνέβαινε πριν. Η ακοή 

προσδίδει μια πρωτοφανή ευελιξία στις επιχειρήσεις που ενθαρρύνουν το διάλογο και 

αποσκοπούν στο να δημιουργήσουν ένα αίσθημα πίστης και εμπιστοσύνης στο 

καταναλωτικό κοινό. Είναι, λοιπόν, σημαντικό να έχουν την ικανότητα όχι μόνο να 

ακούν, αλλά να συλλέγουν τα δεδομένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να τα χρησιμοποιούν για 

να πετύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Οι οργανισμοί που καλλιεργούν ένα είδος 

κουλτούρας που αφουγκράζεται τους ενεργούς και δυνητικούς καταναλωτές, 

καταφέρνουν να έχουν και ένα επιτυχημένο μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων.  

Κοινωνικό Περιεχόμενο (Social Content) 

 Το κοινωνικό περιεχόμενο είναι το κλειδί για ένα επιτυχημένο μάρκετινγκ 

κοινωνικών δικτύων. Σε αντίθεση με την κοινωνική ακρόαση, η οποία τροφοδοτεί τις 

επιχειρήσεις με σταθερά και χρήσιμα δεδομένα, το κοινωνικό περιεχόμενο μετατρέπει 

τις βασικές αξίες, τις γνώσεις, τα ταλέντα, τα προϊόντα, τις συμβουλές και τις υπηρεσίες 

ενός οργανισμού σε μορφή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να αναφερθεί και να 

διαμοιραστεί. Οι επιχειρήσεις χρειάζεται να παράγουν ένα περιεχόμενο το οποίο θα είναι 

αξιόπιστο, έτσι ώστε να επιτευχθεί η αφοσίωση των πελατών. Αυτό θα πρέπει να είναι 
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διαδραστικό και συναρπαστικό, προσελκύοντας πελάτες και επιτρέποντας στις 

επιχειρήσεις να ευθυγραμμίζονται σε ένα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον. 

Αφοσίωση (Engagement) 

 Αποτελεί τη γέφυρα μεταξύ κοινωνικής ακρόασης και περιεχομένου για ένα 

επιτυχημένο μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων. Συνδέοντας όλα όσα κάνει η εταιρεία με 

κοινωνικές πρακτικές και εργαλεία, είναι σημαντική για ένα πραγματικό κοινωνικό 

επιχειρηματικό οικοσύστημα. Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας την αφοσίωση φτάνουν 

πέρα από τους τοίχους της μάρκας, εμπλουτίζουν τις υπόλοιπες κοινωνικές τους 

προσπάθειες με αξία και αυθεντικότητα, αποκτώντας έτσι μια ευέλικτη πλατφόρμα για 

τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, την επίλυση προβλημάτων, τον διαμοιρασμό 

ιδεών και την πραγματοποίηση αμφίδρομου διαλόγου με τους ενεργούς και δυνητικούς 

πελάτες που συμμετέχουν στις ηλεκτρονικές κοινότητες. Η αφοσίωση επιτρέπει στις 

επιχειρήσεις να προσεγγίζουν τους πελάτες  όπου και αν βρίσκονται. 

Κοινωνικές διαφημίσεις (Social Ads) 

 Πολλές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν διαφημίσεις ώθησης (push ads), ωστόσο 

πολλές από αυτές καταλήγουν ανεπιτυχείς και αναποτελεσματικές. Βέβαια, οι 

διαφημίσεις με τη μορφή “banner” και άλλες μορφές εξακολουθούν να υπάρχουν και 

συνεχίζουν να μετατρέπονται, αλλά οι πελάτες περιμένουν περισσότερα. Η διαφήμιση 

έχει εξελιχθεί, καθίσταται κοινωνική, διαδραστική, διασκεδαστική κι ενημερωτική. Έτσι, 

διαμορφώνεται με βάση τις προτιμήσεις των καταναλωτών και όχι των επιχειρήσεων. Η 

κοινωνική διαφήμιση πρέπει να προσελκύσει τον πελάτη, ωθώντας τον να κάνει δύο 

πράγματα: να αναλάβει δράση σχετικά με το εμπορικό σήμα της επιχείρησης και να 

μεταβιβάσει το μήνυμα της. Οι συστάσεις από τους χρήστες αποτελούν ένα από τα πιο 

ισχυρά εργαλεία στην εργαλειοθήκη της διαφήμισης. Η δημιουργία και η ανταλλαγή 

συναρπαστικού περιεχομένου βρίσκεται στο επίκεντρο της επίτευξης των στόχων 

οποιασδήποτε διαφημιστικής καμπάνιας. Πολλοί ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης 

επιτρέπουν στις επιχειρήσεις  να προωθήσουν  το περιεχόμενο διαφημίσεων με καλή 

απόδοση αυξάνοντας την εμβέλεια και τη μακροζωία του. Οι κοινωνικές διαφημίσεις 

ωθούν το χρήστη να συμμετάσχει στις διαφημίσεις και στους διάφορους διαγωνισμούς 

καθώς και να ενημερωθεί για τα νέα προϊόντα και τις προσφορές της επιχείρησης. 
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Μέτρηση (Measurement) 

 Δεν είναι πλέον εύλογο να ισχυρίζεται κάποιος ότι το μάρκετινγκ των κοινωνικών 

μέσων είναι δύσκολο να μετρηθεί. Οι επιχειρήσεις πλέον μπορούν να παρακολουθούν τις 

μετρήσεις σχετικά με τα κοινωνικά μέσα που χρησιμοποιούν. Στην πραγματικότητα, η 

αληθινή κοινωνική επιχείρηση ακολουθεί μια πολιτική μέτρησης όλων, αξιοποιώντας τα 

δεδομένα που λαμβάνει μέσα και έξω από αυτή, έτσι ώστε να έχει τη μέγιστη δυνατή 

επιτυχία. Οι  μετρήσεις που σχετίζονται με την απόδοση του μάρκετινγκ κοινωνικών 

μέσων απαιτούν διαφορετική σκέψη για το πώς και τι μετράται. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει 

να προχωρούν σε μέτρηση των παραδοσιακών αναλύσεων ιστού, των μετοχών, της 

επιτυχίας των καμπανιών του μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων, της απόδοσης και της 

συνεργασίας των εργαζομένων, των ιδεών, των δεδομένων των πωλήσεων που 

συνδέονται με το κοινωνικό περιεχόμενο και την αφοσίωση, της επιτυχίας των 

διαφημίσεων, του κόστους κλπ.  

Ροή εργασίας και αυτοματοποίηση (Workflow and Automation) 

 Η ροή εργασιών και η αυτοματοποίηση αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της 

κοινωνικής ενσωματωμένης μίας επιχείρησης. Το κλειδί για ένα επιτυχές μάρκετινγκ 

κοινωνικών μέσων είναι να διατηρούν οι επιχειρήσεις τα δεδομένα και τις ιδέες τους 

ανοιχτά και διαθέσιμα σε όλα τα στελέχη σε κάθε τμήμα. Αυτό είναι το πρώτο βήμα για 

την κοινωνική επιχειρηματική ουτοπία, έτσι ώστε να είναι σε θέση ο κάθε οργανισμός να 

προβλέψει αλλαγές στις αγορές, να κατανοήσει και να ικανοποιήσει τις ανάγκες των 

πελατών, να επαναλάβει την ανάπτυξη προϊόντων, να διαχειριστεί την εξοικονόμηση 

κόστους και να ανακαλύψει νέους πελάτες. Η ροή εργασίας και η αυτοματοποίηση είναι  

αυτές που συγκεντρώνουν την κοινωνική  ακρόαση, το κοινωνικό περιεχόμενο, την 

αφοσίωση, τη μέτρηση και την κοινωνική διαφήμιση, σε ένα εύχρηστο σύστημα που 

μπορεί να χρησιμοποιήσει ολόκληρη η εταιρεία για να καταφέρει να καλύψει τις ανάγκες 

της. 

 

 

3.4 Οι διαστάσεις του μάρκετινγκ των κοινωνικών μέσων 

Το μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων περιλαμβάνει πέντε διαστάσεις σύμφωνα με 

τους Khan και Jan (2015),  οι οποίες είναι απαραίτητο να ακολουθηθούν από τις 

επιχειρήσεις  προκειμένου να επιτευχθεί  η δημιουργία διασυνδέσεων με τους 

καταναλωτές και η  οικοδόμηση επισκεψιμότητας των εταιρικών ιστοσελίδων. 
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Ηλεκτρονικές Κοινότητες: Μια επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει τα κοινωνικά 

μέσα για να δημιουργήσει μια ηλεκτρονική κοινότητα γύρω από τα προϊόντα ή τις 

υπηρεσίες της. Οι διαδικτυακές κοινότητες δημιουργούν πίστη, εμπιστοσύνη  και 

ενθαρρύνουν τις συζητήσεις, οι οποίες συμβάλουν στην ανάπτυξη και στη βελτίωση των 

επιχειρήσεων. (Khan and Jan, 2015). 

Αλληλεπίδραση: Μια σελίδα στο Facebook ή στο Twitter μπορεί να ειδοποιεί όλους 

τους οπαδούς της για ένα συγκεκριμένο γεγονός σε πραγματικό χρόνο. Οι ιστότοποι 

κοινωνικής δικτύωσης επιτρέπουν μεγαλύτερη αλληλεπίδραση των επιχειρήσεων με τις 

ηλεκτρονικές κοινότητες μέσω της μετάδοσης ενημερωμένων πληροφοριών στους 

καταναλωτές (Fischer and Reuber 2011). 

Κοινή χρήση περιεχομένου: Η κοινή χρήση περιεχομένου αφορά την μετατροπή, τη 

διανομή και τη λήψη περιεχόμενου μεταξύ των χρηστών, μέσω των κοινωνικών μέσων. 

(Khan and Jan, 2015). 

Προσβασιμότητα: Τα κοινωνικά μέσα είναι προσβάσιμα και έχουν ελάχιστο ή καθόλου 

κόστος χρήσης. Επιπλέον, η χρήση τους δεν απαιτεί εξιδεικευμένες γνώσεις και 

δεξιότητες (Taprial and Kanwar, 2012). 

Αξιοπιστία: Τα κοινωνικά μέσα παρέχουν πολύ καλές πλατφόρμες που δίνουν τη 

δυνατότητα σε όλες τις επιχειρήσεις να δικτυωθούν και να προσεγγίσουν το κοινό-στόχο 

τους, να συνδεθούν απευθείας μαζί του και να δημιουργήσουν εμπιστοσύνη ακούγοντας 

το (Taprial and Kanwar, 2012). Αυτό που οφείλει να κάνει κάθε επιχείρηση που 

συμμετέχει στα κοινωνικά μέσα είναι η μεταφορά των μηνυμάτων στους χρήστες με 

ιδιαίτερη σαφήνεια, η δημιουργία αξιοπιστίας σχετικά με αυτό που μεταφέρεται προς 

τους καταναλωτές και  η  σύναψη συναισθηματικών σχέσεων με  το καταναλωτικό κοινό, 

παρακινώντας μ’ αυτό τον τρόπο τον αγοραστή και δημιουργώντας πιστούς και 

αφοσιωμένους πελάτες.  

 Ο  Smith, το 2007, παρουσίασε το μοντέλο της κηρήθρας (Honeycomb model), 

το οποίο προσδιορίζει επτά λειτουργικά τμήματα των ιστοτόπων των κοινωνικών μέσων: 

την ταυτότητα, τη συνομιλία, την κοινή χρήση, την παρουσία, τις σχέσεις, τη φήμη και 

τις ομάδες. Αυτά τα επτά λειτουργικά τμήματα είναι οι πυλώνες στις οποίες μια 

επιχείρηση μπορεί να δημιουργήσει τη δομή της στρατηγικής μάρκετινγκ των 

κοινωνικών μέσων. 
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 Οι Khan και Jan (2015) συνδυάζοντας τις παραπάνω διαστάσεις του μάρκετινγκ 

των κοινωνικών μέσων και τα επτά λειτουργικά τμήματα των ιστότοπων κατέληξαν στα 

εξής συμπεράσματα: 

➢ Η λειτουργικότητα της ομάδας και των σχέσεων των κοινωνικών μέσων οδηγεί 

στις διαδικτυακές κοινότητες. 

➢ Η λειτουργικότητα της συνομιλίας των κοινωνικών μέσων οδηγεί στην 

αλληλεπίδραση. 

➢ Η ανταλλαγή των λειτουργιών των κοινωνικών μέσων οδηγεί στην ανταλλαγή 

περιεχομένου. 

➢ Η παρουσία και η λειτουργικότητα της ταυτότητας των κοινωνικών μέσων οδηγεί 

στην προσβασιμότητα. 

➢ Η λειτουργικότητα της φήμης των κοινωνικών μέσων οδηγεί στην αξιοπιστία. 

 

 

3.5 Τα χαρακτηρίστηκα του μάρκετινγκ των κοινωνικών μέσων 

Σύμφωνα με τους Laudon και Traver (2014) υπάρχουν τέσσερα χαρακτηριστικά 

του μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων που συμβάλουν στην ανάπτυξη του: 

▪ Κοινωνική σύνδεση: Εγγραφή σε διάφορες ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, 

όπως το Facebook. Αυτό δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνονται διάφορες 

πληροφορίες από τα προφίλ των χρηστών και να χρησιμοποιούνται για τους 

σκοπούς του μάρκετινγκ. 

▪ Συνεργατικές αγορές: Η δημιουργία ενός περιβάλλοντος μέσα στο οποίο οι 

καταναλωτές προβάλλουν προϊόντα και υπηρεσίες και μοιράζονται τις εμπειρίες 

των αγορών τους κάνοντας τόσο θετικά όσο και αρνητικά σχόλια.   

▪ Ειδοποίηση δικτύου: Η  δημιουργία ενός περιβάλλοντος μέσα στο οποίο οι 

καταναλωτές εγκρίνουν ή απορρίπτουν προϊόντα, υπηρεσίες ή περιεχόμενο και 

μοιράζονται την τοποθεσία στην οποία βρίσκονται, όπως εστιατόρια ή 

καφετέριες. Το κουμπί του Like στο Facebook αποτελεί χαρακτηριστικό 

παράδειγμα. 

▪ Κοινωνική αναζήτηση (προτάσεις): Η δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου οι 

καταναλωτές μπορούν να δέχονται και να μοιράζονται τις απόψεις τους σχετικά 

με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή το ψηφιακό περιεχόμενο. Η κοινωνική αναζήτηση 

βοηθά τους καταναλωτές να έχουν μια πιο σαφή εικόνα για την ποιότητα των 
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πραγμάτων λαμβάνοντας υπόψιν τις απόψεις και τις αξιολογήσεις των άλλων 

χρηστών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα σύμφωνα με τους συγγραφείς αποτελεί το 

σύστημα κοινωνικών προτάσεων του Amazon, το οποίο οι χρήστες μπορούν να 

χρησιμοποιούν μέσω του προφίλ τους στο Facebook προκειμένου να προτείνουν 

προϊόντα.   

 

 

3.6 Τα πλεονεκτήματα του μάρκετινγκ των κοινωνικών μέσων 

Σήμερα, το μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων αποτελεί έναν από τους 

σημαντικότερους και πιο αναπτυσσόμενους κλάδους του μάρκετινγκ.. Η μεθοδευμένη 

και σωστή χρήση τους για τους συγκεκριμένους σκοπούς έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα 

ωφέλιμη και αποδοτική για τις επιχειρήσεις. Οι τελευταίες χρησιμοποιούν καθημερινά 

κυρίως τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να προωθήσουν τα προϊόντα και 

τις υπηρεσίες τους, να έρθουν σε επαφή με τους καταναλωτές και να αφουγκραστούν τις 

διάφορες προτιμήσεις του αγοραστικού κοινού. Δημιουργείται έτσι μία πιο αξιόπιστη 

σχέση μεταξύ των επιχειρήσεων και των καταναλωτών, ενώ ταυτόχρονα η φήμη της 

επωνυμίας γίνεται πιο ευρεία, χάρη στη χρήση των κοινωνικών μέσων (Ηοffman and 

Fodor, 2010). 

Έπειτα από έρευνα σε 5000 εμπορικές επιχειρήσεις, ο Stelzner (2016)  

παρουσίασε την ετήσια έκθεση για το 2016 σχετικά με την χρήση του social media 

marketing από τις επιχειρήσεις. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών (90%) θεωρεί τα social 

media ιδιαίτερα σημαντικά και επωφελή για την επιχείρηση τους. Όσον αφορά τα οφέλη 

που αποκόμισαν από τη χρήση των κοινωνικών μέσων, οι ερωτηθέντες θεωρούν 

σημαντικότερα την προβολή της επιχείρησης τους και την αύξηση της κίνησης στο 

διαδικτυακό τους τόπο. Άλλα οφέλη που αναφέρθηκαν ήταν η αύξηση των πιστών 

καταναλωτών, η διορατικότητα της αγοράς, η προσέλκυση νέων πελατών, ο ευκολότερος 

εντοπισμός της επιχείρησης, η αύξηση των επιχειρηματικών συνεργασιών, η απόκτηση 

ηγετικού ρόλου στην αγορά, η αύξηση των πωλήσεων, καθώς και η μείωση των δαπανών 

για το μάρκετινγκ. 

 Σύμφωνα με τον Weinberg (2009), ένα βασικό πλεονέκτημα του μάρκετινγκ 

κοινωνικών μέσων είναι το κόστος. Χάρη στην ανάπτυξη των τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τα κοινωνικά 

μέσα προκειμένου να έχουν ταχύτητα πρόσβασης σε χρήσιμες πληροφορίες με πολύ 
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χαμηλό κόστος (Βλαχοπούλου και Δημητριάδης, 2014). Τα οικονομικά εμπόδια στο 

μάρκετινγκ των κοινωνικών μέσων είναι αρκετά χαμηλά σε σύγκριση με άλλα είδη 

μάρκετινγκ και στην πλειοψηφία των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης η πρόσβαση, η 

δημιουργία προφίλ και η γενικότερη χρήση είναι δωρεάν. Επιπλέον, ενώ οι παραδοσιακές 

εκστρατείες μάρκετινγκ φτάνουν να κοστίζουν εκατομμύρια δολάρια, πολλά εργαλεία 

των κοινωνικών μέσων είναι δωρεάν ακόμη και για επαγγελματική χρήση. Έτσι, οι 

επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα  να εκτελούν εξαιρετικά επιτυχημένες εκστρατείες 

μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων έχοντας στη διάθεσή τους περιορισμένο προϋπολογισμό.  

 Τα κοινωνικά μέσα παρέχουν στους εμπόρους τη δυνατότητα να στοχεύουν σε 

συγκεκριμένα τμήματα του καταναλωτικού κοινού βάσει κυρίως των προσωπικών 

ενδιαφερόντων των χρηστών του δικτυακού τόπου αλλά και των διαδικτυακών φίλων 

τους. Με τον τρόπο αυτό προωθούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες στους χρήστες που 

δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον γι’ αυτά (Hill et al., 2006). Επιπλέον, η προσέγγιση της 

στοχευμένης αγοράς με τη χρήση των κοινωνικών μέσων απαιτεί ελάχιστο έως καθόλου 

κόστος (Weinberg, 2009), ενώ ακόμη επιτρέπει την  από στόμα σε στόμα προώθηση των 

προϊόντων πέρα από την δράση της αρχικής  διαφήμισης (Hill et al., 2006). Η ιογενής 

φύση των κοινωνικών μέσων σημαίνει ότι κάθε άτομο που διαβάζει τις αναρτήσεις κάθε 

επιχείρησης έχει τη δυνατότητα να διαδίδει τις ειδήσεις σε μεγαλύτερο εύρος του 

κοινωνικού του δικτύου, έτσι ώστε οι πληροφορίες να μπορούν να φτάσουν σε μεγάλο 

αριθμό ανθρώπων σε σύντομο χρονικό διάστημα (Weinberg, 2009). 

 Τα social media είναι ευρέως διαδεδομένα, με τον αριθμό των χρηστών που 

χρησιμοποιούν και ασχολούνται με τα κοινωνικά μέσα παγκοσμίως να αυξάνεται 

συνεχώς. Έτσι, η υιοθέτηση και η χρήση τους ως εργαλείο μάρκετινγκ από τις 

επιχειρήσεις είναι ιδιαίτερα σημαντική, προκειμένου να προωθήσουν τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες τους σε ένα ευρύ φάσμα καταναλωτών (Βλαχοπούλου και Δημητριάδης, 

2014). Μάλιστα, οι χρήστες των κοινωνικών μέσων είναι ιδιαίτερα ενεργοί εντάσσοντάς 

τα σε μεγάλο βαθμό στην καθημερινότητα τους. Επιπλέον, τα κοινωνικά μέσα δεν 

αφορούν μόνο το νεανικό κοινό, αλλά απευθύνονται και σε μεγαλύτερες ηλικίες, 

δίνοντας τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προσεγγίζουν ένα πολύ μεγάλο ηλικιακό 

φάσμα χρηστών (Ηοffman and Fodor, 2010).  

 Ακόμη, η ύπαρξη των κοινωνικών μέσων στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων, 

δίνει τη δυνατότητα στους ενεργούς χρήστες να έχουν άμεση πρόσβαση ανά πάσα 

στιγμή. Αυτό είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις καθώς μπορούν να γνωρίζουν άμεσα 

τις απόψεις των καταναλωτών για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχουν, τους 
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υπαλλήλους της εταιρείας, την εξυπηρέτηση πελατών κ.α. Έτσι, χάρη στην άμεση 

ανατροφοδότηση που προσφέρουν τα social media, οι επιχειρήσεις μπορούν να 

πραγματοποιήσουν αλλαγές, βελτιώσεις, διορθώσεις στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που 

προσφέρουν, να προωθήσουν νέα, καθώς και να παρακολουθούν τις τάσεις της αγοράς 

και να διαμορφώνουν τα προφίλ των χρηστών των κοινωνικών μέσων (Ηοffman and 

Fodor, 2010). 

 Ένα άλλο πλεονέκτημα των κοινωνικών μέσων είναι το γεγονός ότι ενθαρρύνουν 

την αμφίδρομη επικοινωνία, δίνοντας τη δυνατότητα σε φίλους, πελάτες, συναδέλφους 

και γενικότερα σε χρήστες να επικοινωνήσουν μεταξύ τους.  Έτσι οι επιχειρήσεις έχουν 

τη δυνατότητα να παρακολουθούν τι λέγεται ακριβώς γι’ αυτές, καθώς και να γνωρίζουν 

τις απόψεις των καταναλωτών σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. 

Επιπροσθέτως, στα social media δημοσιοποιούνται αρκετές πληροφορίες σχετικά με τις 

επιχειρήσεις, κάτι που επιτρέπει την ευκολότερη επικοινωνία μαζί τους αλλά και την 

αύξηση της δημοσιότητας τους, όταν βέβαια τα σχόλια που πραγματοποιούνται στα 

κοινωνικά μέσα είναι θετικά (Βλαχοπούλου και Δημητριάδης, 2014). Ακόμη, 

ενθαρρύνοντας την ηλεκτρονική συνομιλία και την έκφραση των απόψεων των πελατών. 

οι επιχειρήσεις καταφέρνουν να ενισχύουν σημαντικά το εμπορικό τους σήμα. Η 

δυνατότητα επικοινωνίας, λοιπόν, είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό του μάρκετινγκ των 

κοινωνικών μέσων, το οποίο δεν υπήρχε στα παραδοσιακά κανάλια μάρκετινγκ (Laudon 

and Traver, 2014).  

 Τέλος, η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και η διάδοση της χρήσης όλο και 

πιο εξελιγμένων κινητών συσκευών δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να έχουν 

πρόσβαση στα social media οποιαδήποτε χρονική στιγμή από όπου κι αν βρίσκονται. 

Έτσι, γίνεται   ακόμη πιο γρήγορη και άμεση τόσο η online ενημέρωση όσο και η online 

διαφήμιση μέσω των κοινωνικών δικτύων (Βλαχοπούλου και Δημητριάδης, 2014). 

 

 

3.7 Τα μειονεκτήματα του μάρκετινγκ των κοινωνικών μέσων 

Η υιοθέτηση και η χρήση των κοινωνικών μέσων ως εργαλείο μάρκετινγκ εκτός 

από τα θετικά στοιχεία και τα οφέλη  που προσφέρει στις επιχειρήσεις εμφανίζει και μια 

σειρά από προκλήσεις και επιπλοκές. Μπορεί τα social media να έχουν ταχύτατη 

ανάπτυξη και να υιοθετούνται όλο και περισσότερο από τις επιχειρήσεις, ωστόσο, η μη 

οργανωμένη και σωστή χρήση τους μπορεί να επιφέρει τα αντίθετα αποτελέσματα για 
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μια επιχείρηση, παρουσιάζοντας μία ανεπαρκή εικόνα επικοινωνίας προς τους 

καταναλωτές κι επιτρέποντας παράλληλα στους ανταγωνιστές να παρέχουν καλύτερη 

πληροφόρηση και εξυπηρέτηση και να επωφελούνται κερδίζοντας μεγαλύτερο μερίδιο 

της αγοράς (Gillin, 2013). 

  Η αλληλεπίδραση και η αμφίδρομη επικοινωνία αποτελούν βασικά στοιχεία του 

μάρκετινγκ των κοινωνικών μέσων. Αυτό συνεπάγεται ότι ο κάθε οργανισμός θα πρέπει 

να διαθέτει κάποιο άτομο ή ομάδα στελεχών τα οποία θα είναι υπεύθυνα για τη συνεχή 

ανανέωση του περιεχομένου των κοινωνικών σελίδων και την επικοινωνία με τους 

χρήστες απαντώντας είτε σε σχόλια είτε σε προσωπικά μηνύματα. Οι επιχειρήσεις χωρίς 

κάποια υπηρεσία για τη διαχείριση αυτών των κοινωνικών δικτύων θα δυσκολευτούν να 

ανταγωνιστούν αυτές που έχουν αναπτυγμένο τον εν λόγω κλάδο (Barefoot and Szabo, 

2010). Επιπροσθέτως, η μη χρήση ικανών στελεχών και αρμόδιων ομάδων για τη 

διαχείριση των κοινωνικών δικτύων της επιχείρησης μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένο 

χειρισμό των social media και επομένως και σε ανεπιτυχή αποτελέσματα (Gillin, 2007). 

Επιπλέον, η διαχείριση των κοινωνικών μέσων απαιτεί και μεγάλη χρονική δέσμευση 

από μέρους της επιχείρησης, γεγονός που έχει οδηγήσει πολλές μικρές εταιρείες στο να 

μη χρησιμοποιούν τα κοινωνικά μέσα ως εργαλείο μάρκετινγκ (Mandrusiak, 2011).  

  Ακόμη, σύμφωνα με τους Steinman και Hawkins (2010), είναι εξαιρετικά 

σημαντικό για τις εταιρείες να προστατεύουν τα δικά τους εμπορικά σήματα και τα 

πνευματικά τους δικαιώματα όταν χρησιμοποιούν τα social media, ώστε να τα 

προωθήσουν. Τα εμπορικά σήματα μιας εταιρείας και άλλες πνευματικές ιδιοκτησίες 

είναι εξίσου πολύτιμα με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρει. Η ικανότητα των 

κοινωνικών μέσων να διευκολύνουν την ανεπίσημη και αυτοσχέδια επικοινωνία σε 

πραγματικό χρόνο μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες να προωθήσουν τα σήματα τους και 

να διαδώσουν υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, μπορεί όμως 

παράλληλα να διευκολύνει την κατάχρηση ενός μέρους τους από τρίτους. Επιπροσθέτως, 

οι εταιρείες πρέπει να παρακολουθούν τα δικά τους μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς 

και τις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων τρίτων, για να διασφαλίσουν ότι όσοι παρέχουν 

περιεχόμενο μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης δεν κάνουν κατάχρηση της 

πνευματικής ιδιοκτησίας τους (Steinman and Hawkins, 2010). 

 Είναι σημαντικό να έχει κανείς κατά νου πως το μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων 

αποτελεί  μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για τις επιχειρήσεις. Αυτό πρακτικά σημαίνει 

ότι θα πρέπει να περιμένουν ένα εύλογο χρονικό διάστημα, έως ότου αρχίσουν να 

επωφελούνται από αυτή τη στρατηγική. Αυτό το χρονικό διάστημα μπορεί να είναι από 
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μερικούς μήνες έως ένα χρόνο, πριν αρχίσει μια εταιρεία να παρατηρεί τα οφέλη της 

αυξημένης εμπιστοσύνης των πελατών και κατ’ επέκταση της αύξησης των πωλήσεών 

της (Mandrusiak, 2011). 

 Τέλος, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η χρήση των κοινωνικών δικτύων από 

τις επιχειρήσεις έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την άμεση προβολή τους και τον ανοιχτό 

διάλογο με τους καταναλωτές. Μια πτυχή της κοινωνικής δικτύωσης που είναι ιδιαίτερα 

επιζήμια για τις εκστρατείες μάρκετινγκ είναι η αρνητική ανταπόκριση από την πλευρά 

των χρηστών. Οι δυσαρεστημένοι πελάτες ή οι ανταγωνιστές του κλάδου είναι σε θέση 

να προβάλλουν απογοητευτικές ή προσβλητικές εικόνες, αναρτήσεις ή βίντεο 

προκειμένου να καταστρέψουν μία εκστρατεία μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων και να 

προκαλέσουν δυσφήμηση για την εταιρεία και τα προϊόντα της (Cheung et al., 2009). 

Επιπλέον, αρνητικά ή άλλα μη εποικοδομητικά σχόλια δεν μπορούν να αγνοηθούν. Γι’ 

αυτό το λόγο η επιχείρηση οφείλει  να είναι προετοιμασμένη να απαντήσει σε τυχόν 

αρνητικές κριτικές, καθώς και να βελτιωθεί μέσα από αυτές (Βλαχοπούλου και 

Δημητριάδης, 2014). Τέλος, οι επιχειρήσεις χρείαζεται να διαχειρίζονται επαρκώς τα 

κοινωνικά δίκτυα, να ανταποκρίνονται άμεσα και να εξουδετερώνουν τις επιβλαβείς 

θέσεις (Hennig-Thurau et al., 2004). 

 

 

3.8 Η διεργασία του μάρκετινγκ των κοινωνικών μέσων 

Εκ πρώτης όψεως, τα διάφορα κοινωνικά δίκτυα προκαλούν μία σύγχυση στον 

τρόπο με τον οποίο λειτουργούν, καθώς καθένα από αυτά προσφέρει μία διαφορετική 

εμπειρία. Παρόλα αυτά είναι δυνατόν να προσεγγιστούν σε ένα κοινό πλαίσιο. Οι Laudon 

και Traver (2014) παρουσιάζουν τα πέντε βήματα της διαδικασίας του μάρκετινγκ 

κοινωνικών δικτύων τα οποία είναι η απόκτηση κοινού, η συμμετοχή, η ενίσχυση, η 

κοινότητα και η ενίσχυση του εμπορικού σήματος. Καθένα από τα βήματα είναι 

μετρήσιμο, με τα μέσα και τον τρόπο μέτρησης να διαφέρουν από το παραδοσιακό 

ηλεκτρονικό μάρκετινγκ.   

 Το πρώτο βήμα μίας εκστρατείας μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων ξεκινά με την 

απόκτηση κοινού. Αυτό επιτυγχάνεται με διάφορους τρόπους και μεθόδους, όπως είναι 

οι διατιμήσεις εμφάνισης στο News Feed ή τα αναδυόμενα παράθυρα, που σκοπό έχουν 

να προσελκύσουν τους χρήστες να γίνουν μέλη των εταιρικών κοινωνικών σελίδων. Αυτό 

αποτελεί και την αρχή των συνομιλιών μεταξύ των επιχειρήσεων και των πελατών. Οι 
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διαφημίσεις στα διάφορα κοινωνικά μέσα εμφανίζουν διάφορα κοινωνικά 

χαρακτηριστικά και γι’ αυτό συνήθως αποκαλούνται «κοινωνικές διαφημίσεις». Σκοπός 

των κοινωνικών διαφημίσεων είναι η προσέλκυση και παρότρυνση των χρηστών 

προκειμένου να ασκήσουν κάποια κοινωνική δράση, όπως συμμετοχή σε διαγωνισμούς, 

απόκτηση εκπτωτικών κουπονιών, η δωρεάν υπηρεσιών με απώτερο σκοπό την 

προσέλκυση νέων χρηστών. 

 Επόμενο βήμα αποτελεί η πρόκληση συμμετοχής, στην οποία, με τη χρήση 

διαφόρων μέσων, οι επιχειρήσεις προσπαθούν να ενθαρρύνουν το κοινό να 

αλληλεπιδράσει με το εμπορικό σήμα στα διάφορα κοινωνικά δίκτυα. Με άλλα λόγια, 

σκοπός των εταιρειών είναι η αφορμή για διάλογο με τους υπάρχοντες και δυνητικούς 

πελάτες της. Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν διάφορα μέσα, όπως ανάρτηση 

φωτογραφιών, κείμενο, βίντεο κλπ. προσπαθώντας να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των 

χρηστών, προκειμένου αυτοί με τη σειρά τους να σχολιάσουν και να εκφράσουν την 

άποψη τους.   

 Εφόσον η επιχείρηση έχει καταφέρει να προσελκύσει τους χρήστες να 

συμμετέχουν στα κοινωνικά της μέσα, ακολουθεί η ενίσχυση των μηνυμάτων της 

επιχείρησης. Η ενίσχυση βασίζεται στη χρήση της εγγενούς δύναμης των κοινωνικών 

δικτύων. Με άλλα λόγια, οι επιχειρήσεις βασίζονται στο γεγονός ότι προσελκύοντας έναν 

χρήστη και ενθαρρύνοντάς τον να μοιραστεί το ψηφιακό περιεχόμενο και την εμπειρία 

του με άλλους διαδικτυακούς φίλους, το αρχικό τους μήνυμα θα ενισχυθεί σε πολύ 

μεγάλο βαθμό. Άλλωστε, η διαφήμιση στα κοινωνικά μέσα χρεώνεται προς το παρόν για 

την προσέλκυση του αρχικού οπαδού και όχι για την περεταίρω ενίσχυση που μπορεί να 

λάβει μέσω αυτού.  

 Αφού οι επιχειρήσεις καταφέρουν να προσελκύσουν αρκετούς οπαδούς στα 

κοινωνικά τους μέσα, σειρά έχει η δημιουργία διαδικτυακών κοινοτήτων. Σε αυτές, τα 

μέλη θα συζητούν και θα ανταλλάσσουν απόψεις μεταξύ τους, θα ενημερώνονται για νέα 

προϊόντα και προσφορές, καθώς και για τα οφέλη που θα έχουν από την πρόσκληση 

άλλων χρηστών. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, ο απώτερος σκοπός των επιχειρήσεων 

είναι να αυξήσουν το μερίδιο τους στις διαδικτυακές συζητήσεις.  

 Τέλος, η διεργασία του μάρκετινγκ των κοινωνικών δικτύων ολοκληρώνεται με 

την ενίσχυση του εμπορικού σήματος. Εφόσον η αντίστοιχη διαδικασία κυλήσει με 

ομαλούς ρυθμούς, ακολουθεί η αύξηση των πωλήσεων των προϊόντων και υπηρεσιών. 

Στόχος του μάρκετινγκ των επιχειρήσεων είναι τα έσοδα των πωλήσεων και, σύμφωνα 

με τους συγγραφείς, οι εκστρατείες που πραγματοποιούνται στα κοινωνικά μέσα στα 



75 
 

πλαίσια της στρατηγικής του μάρκετινγκ δίνουν ώθηση σε αυτές. Ωστόσο, αυτό που 

συνεχίζει να διερευνάται  είναι αν η αυτή η ώθηση είναι μεγαλύτερη από αυτή που δίνουν 

τα εναλλακτικά ηλεκτρονικά μέσα. 

 

 

3.9 Φάσεις ωρίμανσης του μάρκετινγκ των κοινωνικών μέσων 

Παρά το γεγονός ότι στο σύγχρονο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον  όλοι μιλάνε 

για τα κοινωνικά μέσα και την ευρεία χρήση τους, οι Tuten και Solomon (2016)  τονίζουν 

το γεγονός ότι είναι διαφορετικό  μια επιχείρηση να υποστηρίζει ότι μπορεί να 

χρησιμοποιήσει τα κοινωνικά μέσα και άλλο πράγμα να ισχυρίζεται ότι διαθέτει μία 

στρατηγική που να ενσωματώνει τα κοινωνικά μέσα. Στην πρώτη περίπτωση, η 

επιχείρηση μπορεί να προχωρήσει στην υιοθέτηση διαφόρων κοινωνικών μέσων και να 

τα χρησιμοποιήσει, ώστε να δημιουργήσει διαφημιστικά κόλπα, ή ως εργαλεία 

δραστηριοποίησης, προκειμένου  να υποστηρίξει άλλες προσπάθειες μάρκετινγκ.  

 Σύμφωνα με τους συγγραφείς, καθώς οι οργανισμοί ωριμάζουν όσον αφορά τον 

τρόπο χρήσης του μάρκετινγκ κοινωνικής δικτύωσης, προγραμματίζουν με συστηματικό 

τρόπο τις δραστηριότητες τους στα κοινωνικά μέσα, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν ότι οι 

είναι συνεπείς με το γενικό πλαίσιο των προγραμμάτων μάρκετινγκ που ακολουθούν, και 

να μπορούν να επιτύχουν τους στόχους που έχουν θέσει σε αυτόν τον τομέα.  Με άλλα 

λόγια ο χρόνος και η εμπειρία εξελίσσουν διάφορες εφαρμογές που αρχίζουν ως 

πειράματα μίας χρήσης, σε πιο μακροχρόνια και προσεκτικά σχεδιασμένα στοιχεία, τα 

οποία οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν στα υπόλοιπα συστατικά της στρατηγικής 

μάρκετινγκ που ακολουθούν.    

 Η συνεχής εξέλιξη των κοινωνικών μέσων οδήγησε αρκετές επιχειρήσεις να 

πραγματοποιήσουν τα πρώτα τους δειλά βήματα, δημιουργώντας, για παράδειγμα, απλά 

μεμονωμένα προφίλ σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, αντί της ενσωμάτωσης στη 

γενικότερη στρατηγική μάρκετινγκ. Σε γενικές γραμμές, οι εταιρείες που επιθυμούν να 

ριχτούν στο παιχνίδι των κοινωνικών μέσων είναι πολλές, ωστόσο, ένας μεγάλος αριθμός 

προσπαθούν ακόμη να διαπιστώσουν τον τρόπο με τον οποίο θα τα χρησιμοποιήσουν, 

προκειμένου να ξεπεράσουν το στάδιο της δοκιμής και της καινοτομίας και να πετύχουν 

πραγματικά τους αντικειμενικούς τους στόχους (Tuten and Solomon, 2016). 
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 Σύμφωνα με τους Tuten και Solomon (2016), οι εταιρείες μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν με κριτήριο το επίπεδο της ωριμότητας τους στο μάρκετινγκ 

κοινωνικής δικτύωσης σε τρεις φάσεις : δοκιμή, μετάβαση και στρατηγική. 

Δοκιμαστική φάση 

 Η δοκιμαστική φάση (trial phase) αποτελεί την πρώτη κατά σειρά στη διαδικασία 

υιοθέτησης των κοινωνικών μέσων. Οι επιχειρήσεις σε αυτό το στάδιο εξετάζουν τις 

διάφορες πλατφόρμες και εφαρμογές των κοινωνικών μέσων, αλλά δεν ερευνούν με 

ποιον ακριβώς τρόπο τα κοινωνικά μέσα μπορούν να παίξουν ενεργό  ρόλο στο 

γενικότερο πρόγραμμα μάρκετινγκ. Κατά τις πρώτες φορές χρήσης των κοινωνικών 

μέσων, οι περισσότερες επιχειρήσεις επικεντρώνονται στην εκμάθηση  μίας νέας μορφής 

επικοινωνίας και στην εξερεύνηση της δυναμικής των μέσων αυτών ως τόπων 

διεξαγωγής της επικοινωνίας. Το στάδιο της δοκιμής και ο γενικότερος πειραματισμός 

είναι απαραίτητος για τους οργανισμούς, διότι τους βοηθάει αρχικά να εξοικειώνονται 

με τα νέα μέσα κι έπειτα να εντοπίζουν έξυπνες ιδέες με τις οποίες θα μπορέσουν να 

επιτύχουν τους στόχους τους. Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι συγγραφείς, πολλές 

επιχειρήσεις δεν αντιμετωπίζουν αυτή τη φάση ως ερευνητικό στάδιο, αλλά αντιθέτως 

ρίχνονται με τη μία στα βαθιά και επικεντρώνονται μόνο στους εντυπωσιακούς νέους  

τρόπους επικοινωνίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι περισσότερες να χρησιμοποιούν τα 

κοινωνικά μέσα για λιγότερο από δύο χρόνια. 

Μεταβατική φάση 

 Οι Tuten και Solomon (2016) αναφέρουν, ότι καθώς οι επιχειρήσεις ωριμάζουν 

στη χρήση των κοινωνικών μέσων και ειδικότερα στο μάρκετινγκ κοινωνικής δικτύωσης, 

εισέρχονται σταδιακά σε μία μεταβατική φάση (transition phase). Κατά τη διάρκεια 

αυτού του σταδίου, οι δραστηριότητες τους στα κοινωνικά μέσα πραγματοποιούνται 

σχετικά τυχαία και απρογραμμάτιστα, αλλά αρχίζει ήδη να αναπτύσσεται μέσα στον 

οργανισμό ένας πιο συστηματικός τρόπος σκέψης, βοηθώντας σημαντικά στην επίτευξη 

των εταιρικών στόχων.  

Στρατηγική φάση 

 Τέλος, η διαδικασία ολοκληρώνεται με την είσοδο των επιχειρήσεων  στην τελική 

στρατηγική φάση (strategic phase). Σύμφωνα με τους συγγραφείς, σ’ αυτό το στάδιο ο 

κάθε οργανισμός χρησιμοποιεί μία συστηματική διαδικασία, προκειμένου να 

προγραμματίσει τις δραστηριότητες στο μάρκετινγκ κοινωνικής δικτύωσης, έχοντας 
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σαφείς και προσανατολισμένους  στόχους. Τα κοινωνικά μέσα  ενσωματώνονται πλέον 

στο βασικό πρόγραμμα μάρκετινγκ της επιχείρησης, αποτελώντας μάλιστα κύριο 

συνθετικό της.  

 

 

3.10 Η τμηματοποίηση στο μάρκετινγκ των κοινωνικών μέσων 

Στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον οι επιχειρήσεις διαφόρων μεγεθών 

εφαρμόζουν τεχνικές και στρατηγικές μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων με στόχο την 

προσέλκυση δυνητικών πελατών στον ψηφιακό κόσμο. Αυτή η διαδικασία δεν τελείται 

με τυχαίο τρόπο αλλά αντιθέτως γίνεται με μεθοδευμένη στόχευση συγκεκριμένων 

ομάδων καταναλωτών με διπλό στόχο: αφενός να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των 

τελευταίων αφετέρου να επιτευχθούν οι εταιρικοί στόχοι. Η επίτευξη των παραπάνω 

σχετίζεται άμεσα με την τμηματοποίηση της αγοράς (market segmentation), δηλαδή την 

«διαδικασία διαίρεσης μιας αγοράς σε διακεκριμένες ομάδες, που έχουν κοινές ανάγκες 

και χαρακτηριστικά» (Tuten and Solomon, 2016, σελ. 92-93).  

 Σύμφωνα με τους Tuten και Solomon (2016) οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν 

συγκεκριμένες πληροφορίες και χαρακτηριστικά του καταναλωτικού κοινού στο οποίο 

απευθύνονται προκειμένου να επιτευχθεί η τμηματοποίηση της αγοράς. Ωστόσο, όταν 

πρόκειται για το μάρκετινγκ κοινωνικής δικτύωσης είναι απαραίτητο να λάβουν υπόψιν 

την ψηφιακή ζωή των καταναλωτών, ώστε να κατανοήσουν τα τμήματα αυτών και τον 

τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται οι απόψεις και οι συμπεριφορές τους, καθώς και να 

επιτύχουν μία αποτελεσματική στρατηγική κοινωνικής δικτύωσης. Οι μεταβλητές που 

χρησιμοποιούνται για την τμηματοποίηση του πληθυσμού μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν σε γεωγραφικές, δημογραφικές, ψυχογραφικές, αναζητούμενα 

οφέλη και μεταβλητές συμπεριφοράς.    

Γεωγραφική Τμηματοποίηση  

 Κατά τους Tuten και Solomon (2016) η γεωγραφική τμηματοποίηση (geographic 

segmentation) ομαδοποιεί τους διάφορους καταναλωτές κατά περιοχή, χώρα, μέγεθος 

αγοράς, πυκνότητα αγοράς και κλίμα. Για παράδειγμα, μία εταιρεία παραγωγής μπουφάν, 

όπως η North Face, παράγει περισσότερα μπουφάν σε περιοχές με ψυχρό κλίμα, ενώ μία 

εταιρεία που παράγει μαγιό, όπως η Roxy, θα διακινήσει μεγαλύτερες ποσότητες των 

προϊόντων της σε ηλιόλουστες περιοχές και τόπους καλοκαιρινών διακοπών. Αυτό το 

είδος τμηματοποίησης αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία για το μάρκετινγκ των 
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κοινωνικών μέσων όχι μόνο από χωροταξιακής άποψης, για τον καθορισμό των 

καναλιών διανομής των επιχειρήσεων, αλλά και λόγω της συνεχούς ενσωμάτωσης της 

τεχνολογίας γεωγραφικών συστημάτων (GPS Technology) στα κοινωνικά μέσα. Τα 

συστήματα αυτά προσφέροντας πληροφορίες σχετικά με τη θέση των ατόμων σε 

πραγματικό χρόνο, δίνουν πολλές δυνατότητες στις επιχειρήσεις, οι οποίες τα 

χρησιμοποιούν προκειμένου να απευθυνθούν σε ομάδες ατόμων με βάση τη φυσική τους 

παρουσία. To Foursquare αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα των λεγόμενων 

κοινωνικών μέσων γεω-στόχευσης. Μπορεί δηλαδή να χαρακτηριστεί εν μέρει κοινωνικό 

δίκτυο και εν μέρει σύστημα γεωγραφικής αναζήτησης. Οι χρήστες μπορούν να 

γνωρίζουν την παρουσία των φίλων τους, καθώς και την ύπαρξη τοπικών επιχειρήσεων.  

Έτσι η τμηματοποίηση της αγοράς με τη χρήση γεωγραφικών μεταβλητών αποκτά 

ιδιαίτερη σημασία για τις επιχειρήσεις.  

Δημογραφική Τμηματοποίηση 

 Σ’ αυτό τον τύπο τμηματοποίησης αξιοποιούνται διάφορα χαρακτηριστικά του 

καταναλωτικού κοινού, όπως η ηλικία, το φύλο, το εισόδημα, το εθνικό υπόβαθρο, η 

εκπαίδευση, ο κύκλος οικογενειακής ζωής και το επάγγελμα. Πιο συγκεκριμένα, όσον 

αφορά το μάρκετινγκ κοινωνικής δικτύωσης οι  Tuten και Solomon (2016) παραθέτουν 

το παράδειγμα της εκστρατείας το αποσμητικού Secret προκειμένου να περιγράψουν τη 

δημογραφική τμηματοποίηση (demographic segmentation) στα κοινωνικά μέσα. Η εν 

λόγω εταιρεία δεν αρκέστηκε απλώς στη χρήση παραδοσιακών μέσων (π.χ. διαφημίσεις 

σε περιοδικά που απευθύνονται σε γυναίκες) για την προσέλκυση της αγοράς – στόχου, 

αλλά η στρατηγική της είχε σκοπό την ανάδειξη της σημασίας των δημογραφικών 

χαρακτηριστικών. Έτσι, θέτοντας στο επίκεντρο τον παράγοντα φύλο και αξιοποιώντας 

τον από κοινού με το κοινωνικό ζήτημα του εκφοβισμού (bullying), δημιούργησε μια 

μεγάλη εκστρατεία στην οποία καλούσε όλες τις γυναίκες να αντιδράσουν σε τέτοια 

φαινόμενα. Η καμπάνια της εταιρείας, ξεκινώντας από το Facebook, είχε τεράστια 

απήχηση και πολύ γρήγορα εξαπλώθηκε στα δημοφιλέστερα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

συμβάλλοντας σημαντικά στην ανάδειξη του προβλήματος. 

Ψυχογραφική Τμηματοποίηση 

 Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για το διαμερισμό της αγοράς με βάση τα 

ψυχογραφικά χαρακτηριστικά είναι η προσωπικότητα, τα κίνητρα, ο τρόπος ζωής, οι 

απόψεις και οι πεποιθήσεις. Οι μεταβλητές αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε 

μόνες τους είτε σε συνδυασμό με άλλες, όπως για παράδειγμα οι γεωγραφικές. Τα 
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ψυχογραφικά κριτήρια δίνουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να γνωρίσουν την 

πραγματική εικόνα του καταναλωτικού κοινού. Οι Tuten και Solomon (2016) θέλοντας 

να εξηγήσουν καλύτερα την ψυχογραφική τμηματοποίηση (Psychographic segmentation) 

στα κοινωνικά μέσα αναφέρουν μία πρακτική εφαρμογή των ψυχογραφικών κριτηρίων 

στα κοινωνικά μέσα. Συγκεκριμένα, παρουσιάζουν τα ευρήματα μίας μελέτης μεγάλης 

κλίμακας της Unity Marketing σχετικά με τη σχέση των ψυχογραφικών χαρακτηριστικών 

και των ευχητήριων καρτών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, υπάρχει ένα 

τμήμα καταναλωτών, οι «ενναλακτικοί αναζητητές» οι οποίοι είναι πρόθυμοι να 

αντικαταστήσουν την παραδοσιακή ευχητήρια κάρτα, θεωρώντας ότι πλέον αρκούν τα 

κοινωνικά μέσα για τη διατήρηση διαπροσωπικών επαφών τόσο σε καθημερινή βάση 

όσο και σε ειδικές περιπτώσεις, όπως γενέθλια και εορτές. Έτσι, αφενός οι επιχειρήσεις 

που παράγουν αυτό το προϊόν κινδυνεύουν, αφετέρου δίνεται η ευκαιρία σε 

νεοεισερχόμενες εταιρείες στον κλάδο να παράσχουν τη δυνατότητα στους χρήστες του 

διαδικτύου να προσφέρουν δώρα και ευχές μέσω των κοινωνικών μέσων. Τέλος, αξίζει 

να σημειωθεί ότι ακόμη και μεγάλες επιχειρήσεις παγκόσμιας εμβέλειας, όπως τα 

Starbucks, δίνουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να προσφέρουν κάποιο από τα 

προϊόντα της ως δώρο μέσω των κοινωνικών μέσων. 

Τμηματοποίηση με βάση τα οφέλη 

 Η τμηματοποίηση με βάση τα οφέλη (Benefit segmentation) χωρίζει τους 

καταναλωτές σε ομάδες ανάλογα με τα οφέλη που λαμβάνουν οι τελευταίοι από την 

πληθώρα προϊόντων που υπάρχουν διαθέσιμα στην αγορά. Στο περιβάλλον των 

κοινωνικών μέσων, οι άνθρωποι θέλουν να έχουν σχέση με νόημα με τα επώνυμα 

προϊόντα που χρησιμοποιούν συχνά. Οι επιχειρήσεις από την πλευρά τους κάνουν ότι 

είναι δυνατόν να διατηρήσουν και να εμβαθύνουν τους δεσμούς τους με τους 

καταναλωτές. Έτσι, οι διάφορες επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν την συμμετοχή 

τους στα κοινωνικά μέσα προκειμένου να οικοδομήσουν μία βαθιά σχέση και διαχρονική 

αλληλεπίδραση με τους καταναλωτές (Tuten and Solomon, 2016). 

Συμπεριφορική Τμηματοποίηση 

 Σύμφωνα με τους Tuten και Solomon (2016), η συμπεριφορική τμηματοποίηση 

(Behavioral segmentation) ομαδοποιεί τα άτομα ανάλογα με τον τρόπο που ενεργούν σε 

σχέση με ένα «brand» ή μια κατηγορία προϊόντων. Κατά τη χρήση των κοινωνικών 

μέσων οι χρήστες αφήνουν τα ίχνη των δραστηριοτήτων τους, που συχνά ονομάζονται 

«κοινωνικό υπόλειμμα». Έτσι, με βάση τη συμπεριφορά που επιδεικνύουν απέναντι σε 
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κάθε αντίστοιχη ενέργεια, τα στελέχη του μάρκετινγκ κοινωνικών δικτύων έχουν τη 

δυνατότητα να χωρίσουν σε τμήματα το καταναλωτικό κοινό και να στοχεύσουν σ’ αυτό 

το οποίο θεωρούν καταλληλότερο για το προϊόν του. 

 

 

3.11 Στρατηγική μάρκετινγκ των κοινωνικών μέσων 

Οι επιχειρήσεις, μετά την υιοθέτηση των κοινωνικών μέσων και της 

ολοκλήρωσης της δοκιμαστικής και μεταβατικής φάσης, προχωρούν στο στρατηγικό 

προγραμματισμό των εκστρατειών του μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων, προκειμένου να 

πετύχουν τους εταιρικούς τους στόχους. Σύμφωνα με τους Tuten και Solomon (2016), τα 

βήματα της διαδικασίας είναι η ανάλυση της κατάστασης και ο εντοπισμός των 

κυριότερων ευκαιριών, η διατύπωση στόχων, η συλλογή πληροφοριών για την απόκτηση 

βαθύτερης γνώσης και στόχευσης των τμημάτων του καταναλωτικού κοινού, η επιλογή 

διαύλων και οχημάτων κοινωνικών μέσων, η δημιουργία μίας στρατηγικής εμπειριών, η 

καθιέρωση ενός προγράμματος δραστηριοποίησης με τη χρήση και άλλων εργαλείων 

προώθησης και η εκτέλεση και μέτρηση της εκστρατείας. 

Ανάλυση κατάστασης 

 Ένας καλός προγραμματισμός αρχίζει με την έρευνα του κλάδου των 

ανταγωνιστών, της κατηγορίας των προϊόντων ή υπηρεσιών και της αγοράς των 

καταναλωτών. Εφόσον τα στελέχη της επιχείρησης έχουν όλα τα στοιχεία της έρευνας, 

προχωρούν στην ανάλυση της κατάστασης για τον εντοπισμό τόσο των πιθανών 

προβλημάτων όσο και των νέων ευκαιριών. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τυπικά έναν 

έλεγχο των κοινωνικών μέσων, ενώ ακόμη πραγματοποιείται μία ανάλυση SWOT, για 

να επισημανθούν οι σχετικές πλευρές του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της 

επιχείρησης. Τα αρχικά της λέξη SWOT αναφέρονται στα Δυνατά σημεία (Strengths), 

τις Αδυναμίες (Weaknesses), τις Ευκαιρίες (Opportunities) και τις Απειλές (Threats).  Tα 

ισχυρά και αδύνατα στοιχεία του οργανισμού αφορούν το εσωτερικό περιβάλλον της 

επιχείρησης ενώ  οι ευκαιρίες και οι απειλές το εξωτερικό περιβάλλον (Tuten and 

Solomon, 2016). 

 Σύμφωνα με τους Tuten και Solomon (2016), στο στάδιο αυτό καθορίζονται όλοι 

οι στόχοι τους οποίους θέλει να επιτύχει μία επιχείρηση μέσω της εκστρατείας του 

μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων. Το περιεχόμενο των στόχων μπορεί να διαφοροποιείται 

ανάλογα με την περίσταση και το πρόβλημα που αντιμετωπίζεται. Η βασική υπόθεση 
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είναι ότι η εκστρατεία μπορεί να αγγίξει τους επιθυμητούς στόχους μάρκετινγκ, οι πιο 

συνήθεις από τους οποίους είναι η αύξηση της αναγνωρισιμότητας της επωνυμίας, η 

βελτίωση της φήμης της αλλά και του προϊόντος, η αύξηση της κίνησης στον διαδικτυακό 

τόπο, η διεύρυνση ή αύξηση της δραστηριότητας των δημοσίων σχέσεων, η βελτίωση 

στις αξιολογήσεις των μηχανών αναζήτησης, η βελτίωση της αντιλαμβανόμενης αξίας 

εξυπηρέτησης από τους πελάτες, η δημιουργία υποψήφιων πελατών, η μείωση του 

κόστους της απόκτησης και διατήρησης των τελευταίων, καθώς και η αύξηση των 

πωλήσεων και του εισοδήματος προκύπτει από αυτές.  

Το προφίλ του στοχευμένου τμήματος κοινωνικών καταναλωτών 

 Όπως σε κάθε πρόγραμμα μάρκετινγκ, έτσι και στο μάρκετινγκ κοινωνικών 

μέσων οι επιχειρήσεις είναι απαραίτητο να στοχεύσουν στα κατάλληλα τμήματα του 

καταναλωτικού κοινού. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, βασική προϋπόθεση είναι η 

διαμόρφωση ενός προφίλ κοινωνικών μέσων του στοχευμένου ακροατηρίου. Η στόχευση 

θα γίνει με βάση δημογραφικά, γεωγραφικά, ψυχογραφικά χαρακτηριστικά, καθώς και 

χαρακτηριστικά που σχετίζονται με το προϊόν. Το κοινωνικό προφίλ του καταναλωτικού 

κοινού θα βοηθήσει στην καλύτερη ανάλυση και κατανόηση της αγοράς-στόχου και 

χρειάζεται να περιλαμβάνει τις κοινωνικές δραστηριότητες και τα στυλ της αυτής, όπως 

το επίπεδο της συμμέτοχης στα κοινωνικά μέσα, οι δίαυλοι που χρησιμοποιούνται, οι 

διαδικτυακές κοινότητες που συμμετέχουν οι χρήστες, καθώς και η συμπεριφορά τους σ’ 

αυτές (Tuten and  Solomon, 2016). 

Επιλογή διαύλων και οχημάτων κοινωνικών μέσων  

 Από τη στιγμή που η επιχείρηση έχει εντοπίσει ποιες ομάδες καταναλωτών θέλει 

να προσεγγίσει, ακολουθεί η επιλογή του κατάλληλου μείγματος κοινωνικών μέσων. Με 

άλλα λόγια, επιλέγονται αυτά που θεωρούνται καταλληλότερα και θα συμπεριληφθούν 

στη στρατηγική του μάρκετινγκ των κοινωνικών μέσων, ώστε να βοηθήσουν την 

επιχείρηση να επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει. Οι επιλογές που θα γίνουν 

βρίσκονται μεταξύ των τεσσάρων ζωνών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες 

είναι η κοινωνική (ή δικτυωμένη) κοινότητα, η κοινωνική δημοσίευση, η κοινωνική 

ψυχαγωγία και το κοινωνικό εμπόριο. Μέσα σε κάθε ζώνη υπάρχουν πολλά και 

διαφορετικά οχήματα κοινωνικών μέσων που μπορούν να προσεγγίσουν κάποιο κοινό 

(Tuten and Solomon, 2016). 
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Δημιουργία μίας στρατηγικής εμπειριών 

 Σύμφωνα με τους Tuten και Solomon (2016), αν επρόκειτο για μία διαφημιστική 

εκστρατεία, το επόμενο βήμα που θα ακολουθούσε θα ήταν ο εντοπισμός μιας 

στρατηγικής δημιουργικού μηνύματος. Η στρατηγική αυτή αναφέρεται στην ευφάνταστη 

προσέγγιση που χρησιμοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια της εκστρατείας και προκύπτει 

από τη δήλωση τοποθέτησης, δηλαδή μία γραπτή διατύπωση που καθορίζει τη θέση της 

επιχείρησης και μένει αποτυπωμένη στο μυαλό του στοχευμένου καταναλωτικού κοινού. 

Η δήλωση της τοποθέτησης αποτελεί βασικό στάδιο κατά την προετοιμασία της 

στρατηγικής μάρκετινγκ των κοινωνικών μέσων, καθώς όλες οι προγραμματισμένες και 

εκτελούμενες δραστηριότητες σε αυτά θα πρέπει να υποστηρίζουν το επιθυμητό μήνυμα. 

Κατά τον προγραμματισμό των αντίστοιχων εκστρατειών μάρκετινγκ η διαδικασία 

λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο. Ωστόσο, επειδή τα κοινωνικά μέσα, σε αντίθεση με τα 

παραδοσιακά, επικεντρώνονται σε διαδραστικές εμπειρίες, κοινωνική διανομή και 

εμπλοκή, το μήνυμα έχει διαφορετική δομή και τίτλο. Πολλά στελέχη που ασχολούνται 

με το μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων το χαρακτηρίζουν ως σύνοψη εμπειριών.   

 Για να προκύψουν αυτές οι κοινωνικές εμπειρίες που θα αξίζει να 

συμπεριληφθούν στη στρατηγική της επιχείρησης, τα στελέχη προβαίνουν σε μία σειρά 

από διερευνητικές ερωτήσεις, Αφού ξεπεραστεί η διαδικασία της ανακάλυψης και της 

σύνοψης, η ομάδα στελεχών θα προχωρήσει στη σύλληψη ιδεών η δημιουργίας εννοιών. 

Η λέξη «Ανακάλυψη» χρησιμοποιείται για να περιγράψει το ερευνητικό κομμάτι του 

προγράμματος. Τέλος οι επιλεγμένες ιδέες θα επεξεργαστούν περισσότερο και θα 

προκύψουν τα πρωτότυπα, έτσι ώστε να περάσουν από τους κατάλληλους ελέγχους. 

Όταν η επιχείρηση θα επιχείρηση να εκπροσωπηθεί στα κοινωνικά μέσα, τα στελέχη θα 

επιλέξουν εκείνο το πρωτότυπο που θα εκπροσωπεί την επιχείρηση και θα εκφράζει με 

το καλύτερο δυνατό τρόπο τις θέσεις της.  

Ενσωμάτωση των κοινωνικών μέσων με άλλα προωθητικά στοιχεία και καθορισμός 

χρονοδιαγράμματος εκστρατείας  

 Οι παραδοσιακές εκστρατείες μάρκετινγκ έχουν κατά κανόνα ένα καθορισμένο 

χρονικό διάστημα υλοποίησης συνυφασμένο με την επίτευξη συγκεκριμένων εταιρικών 

στόχων. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, δεν ισχύει για το μάρκετινγκ των κοινωνικών μέσων. Οι 

συζητήσεις στις ηλεκτρονικές κοινότητες δεν σταματούν ποτέ, οπότε και η παρουσία των 

επωνυμιών σε αυτά χρειάζεται να ακολουθεί ανάλογη πορεία. Αυτό ισχύει κυρίως για τις 

επιχειρήσεις που προβαίνουν σε εξυπηρέτηση πελατών μέσω των κοινωνικών μέσων. 
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Πολλές εταιρείες, όπως για παράδειγμα η Dell και η Zappos, είναι διαρκώς προσβάσιμες 

στους καταναλωτές μέσω των εκστρατειών στα κοινωνικά μέσα. Έτσι, επιτυγχάνουν τη 

συνεχή παρουσία και την προβολή τους στα κοινωνικά μέσα στα οποία 

δραστηριοποιούνται (Tuten and Solomon, 2016). 

Εκτέλεση και μέτρηση αποτελεσμάτων 

 Στην τελευταία φάση του προγραμματισμού της στρατηγικής μάρκετινγκ των 

κοινωνικών μέσων, οι επιχειρήσεις υλοποιούν τη στρατηγική και μετρούν τα 

αποτελέσματα. Τα τελευταία χρησιμοποιούνται για να προσφέρουν βαθύτερη και 

εμπεριστατωμένη γνώση, να αναγνωριστούν τυχόν λάθη αλλά και να εντοπιστούν 

ευκαιρίες που πιθανόν προκύψουν (Tuten and Solomon, 2016). 

 

 

3.12 Η μέθοδος  POST 

 Οι Li και Bernoff (2008) σχεδίασαν και πρότειναν τη μέθοδο POST, η οποία, 

όπως προκύπτει και από το ακρωνύμιο, αποτελείται από τους Ανθρώπους (People),τους 

Στόχους (Objectives), τη Στρατηγική (Strategy) και την Τεχνολογία (Technology). Η 

στρατηγική αυτή αποτελεί ένα αποδεδειγμένο πλαίσιο για την ανάπτυξη μιας 

στρατηγικής μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η 

μέθοδος, σύμφωνα με τους συγγράφεις, δεν ξεκινά με την τεχνολογία, καθώς αποτελεί 

μία παράμετρο που διαφοροποιείται συνεχώς και με πολύ γρήγορο ρυθμό. 

Άνθρωποι: Ξεκινήστε με  ένα ακροατήριο 

 Η μέθοδος POST ξεκινάει με την παρατήρηση των πελατών του οργανισμού και 

τα κοινωνικά μέσα τα οποία χρησιμοποιεί. Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει την έρευνα 

σχετικά με το ποια κοινωνικά μέσα χρησιμοποιούν οι πελάτες, πόσο χρόνο δαπανούν σε 

αυτά, αν είναι ενεργοί χρήστες και τι είναι πρόθυμοι να κάνουν με τη χρήση των 

κοινωνικών μέσω και γενικότερα του διαδικτύου. Οι συγγραφείς τονίζουν ότι, ενώ είναι 

δυνατόν να παραλειφθεί αυτό το βήμα και η επιχείρηση να θεωρείται επιτυχής, είναι 

πιθανόν οι επιχειρήσεις να οργανώσουν μία ολόκληρη στρατηγική κοινωνικής δικτύωσης 

και οι πελάτες τους  αντί να ενταχθούν σε κάποιο κοινωνικό μέσο απλώς να απλά να 

σχολιάζουν. Έτσι είναι απαραίτητο η επιχείρηση να εξετάσει όλα τα παραπάνω 

ερωτήματα ώστε να έχει μία ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη άποψη (Li and 

Bernoff, 2008). 
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Στόχοι: Καθορισμός σαφών στόχων 

 Το επόμενο στάδιο της μεθόδου περιλαμβάνει τον καθορισμό των στόχων της 

επιχείρησης. Κάθε οργανισμός θα πρέπει να έχει σαφείς και συγκεκριμένους στόχους 

όσον αφορά τις εκστρατείες της στρατηγικής του μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων. Ο 

κυρίαρχος σκοπός αυτής της δραστηριότητας θα πρέπει να είναι η επέκταση της 

διαδικτυακής παρουσίας της επιχείρησης (Li and Bernoff, 2008).  

Στρατηγική: Ανάπτυξη σχέσεων με τους πελάτες 

 Η επόμενη φάση της μεθόδου, αναφέρεται στην εξής ερώτηση : «Πόσο θέλει η 

επιχείρηση να αλλάξει τις σχέσεις της με τους πελάτες;», υπενθυμίζοντας με αυτόν τον 

τρόπο ότι  βασική επιδίωξη του οργανισμού από τη χρήση των κοινωνικών μέσων είναι 

η ανάπτυξη και η διατήρηση των σχέσεων με τους πελάτες. Οι Li και Bernoff (2008), 

πρότειναν πέντε πρωταρχικές στρατηγικές που ακολουθεί ένας μεγάλος αριθμός 

επιχειρήσεων όταν ασχολείται με το μάρκετινγκ των κοινωνικών μέσων. Αυτές 

περιλαμβάνουν: 

1. Την Ακρόαση (Listening), η οποία ερευνά τις απόψεις του καταναλωτικού 

κοινού για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες ενός οργανισμού. 

2. Την Ομιλία (Talking), η οποία αξιοποιεί τα διάφορα κοινωνικά μέσα για τη 

δημοσίευση ανακοινώσεων, ιδεών και σκέψεων προς τους πελάτες. 

3. Την Ενεργοποίηση (Energizing), για την αναζήτηση και τη δημιουργία πιστών 

πελατών  

4. Την Υποστήριξη (Supporting), υποστηρίζοντας τους πελάτες που 

αλληλοβοηθούνται.  

5. Τον Εναγκαλισμό (Embracing), για την προσέλκυση πελατών στην επιχείρηση, 

προκειμένου να βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων της.  

Τεχνολογία: Επιλογή εργαλείων κοινωνικών μέσων  

 Το τελευταίο βήμα της μεθόδου POST, αναφέρεται στην εξής ερώτηση: «Τι 

είδους τεχνολογία ή τεχνολογίες θα χρησιμοποιήσει ένας οργανισμός, προκειμένου να 

επιτύχει τους στόχους του και να προσεγγίσει τους πελάτες;» Στο στάδιο αυτό, η 

επιχείρηση πρέπει να συλλέξει και να αναλύσει όλες τις πληροφορίες για τις τρέχουσες 

τεχνολογίες και τα δημοφιλή εργαλεία. Επίσης, δεν πρέπει να σταθεί σε έναν μόνο 

συγκεκριμένο παράγοντα στον οποίο εστιάζουν περισσότερο οι καταναλωτές, αλλά να 

εντάξει ένα ευρύ φάσμα εργαλείων στη στρατηγική μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων, ώστε 

να έχει όσο το δυνατόν επιτυχή αποτελέσματα. Είναι απαραίτητο, ακόμη, να εξετασθούν 



85 
 

από τα αρμόδια στελέχη της επιχείρησης τα διαθέσιμα κοινωνικά μέσα και να 

καθοριστούν αυτά που μεγιστοποιούν την απόδοση της επιχείρησης. Τέλος, η επιχείρηση 

χρειάζεται να επιλέξει εκείνα τα κοινωνικά μέσα που θεωρεί πως ταιριάζουν καλύτερα 

στο προφίλ της και προβάλλουν με ακρίβεια και σαφήνεια την ταυτότητα και τις 

προθέσεις της. 

 

 

3.13 Η μέτρηση του μάρκετινγκ των κοινωνικών μέσων 

Οι επιχειρήσεις σχεδιάζουν και εφαρμόζουν μία στρατηγική μάρκετινγκ στα 

κοινωνικά μέσα προκειμένου να επωφεληθούν από αυτή. Ωστόσο, για να ολοκληρωθεί 

μία εκστρατεία μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων είναι απαραίτητο να αξιολογηθεί η 

αποτελεσματικότητα της. Πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν τη διαδικασία πολύπλοκη, 

αναζητώντας τους κατάλληλους τρόπους να μετρήσουν την απόδοση των κοινωνικών 

μέσων. Μάλιστα το 90% σχεδόν των επιχειρήσεων τονίζει ότι θα ήθελαν να έχουν στη 

διάθεση τους καλύτερες χρηματοοικονομικές μετρήσεις, προκειμένου να εκτιμούν την 

αποτελεσματικότητα των δαπανών για τις στρατηγικές μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων 

(Tuten and Solomon, 2016). Σύμφωνα με τον Stelzner (2016),  στην ετήσια έκθεση για 

το 2016 σχετικά με την χρήση του social media marketing από τις επιχειρήσεις, μόνο το 

41% αυτών είναι σε θέση να μετρήσει την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων στα 

κοινωνικά μέσα. Η αδυναμία μέτρησης των δραστηριοτήτων στα social media είναι κάτι 

που απασχολεί χρόνια τις επιχειρήσεις. 

 Οι μετρήσεις που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι κατάλληλες 

για τους στόχους που έχουν τεθεί. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου κάποιες από αυτές μπορεί 

να μην είναι σχετικές ή να μην είναι ικανές να συλλάβουν τις κατάλληλες πληροφορίες 

για τους σκοπούς που τις χρησιμοποιεί μία επιχείρηση (Tuten and Solomon, 2016). Μία 

σχετική δημοσκόπηση σχετικά με τις χρησιμοποιούμενες μετρήσεις των κοινωνικών 

μέσων έδειξε ότι το (41%) των επιχειρήσεων χρησιμοποιεί τις επισκέψεις/θεάσεις, το 

(31%) τους ακόλουθους στους λογαριασμούς κοινωνικών μέσων που διαθέτουν, το 

(21%) τις απαντήσεις σε κοινωνική δραστηριότητα και το (16%) τον οργανικό θόρυβο 

(αναφορές από στόμα σε στόμα για την επωνυμία, σε κοινωνικούς διαύλους). Κάτω από 

το (10%) των επιχειρήσεων ανέφερε ότι χρησιμοποιεί μέτρα, όπως τα ποσοστά 

μετατροπής και η απόκτηση πόρων (Wong, 2014). 
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 Οι επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να μετράνε απλώς την ποσότητα των διαδράσεων 

που έχουν οι καταναλωτές με την επωνυμία αλλά και τον βαθμό της εμπλοκής που 

αισθάνονται οι χρήστες στη διάρκεια αυτής της αλληλεπίδρασης, καθώς και τον τρόπο 

που οι εμπειρίες που αποκόμισαν επηρέασαν τα συναισθήματά τους γι’ αυτή. Γι’ αυτό το 

λόγο οι οργανισμοί είναι απαραίτητο να συλλέγουν αριθμούς πιο διαγνωστικούς, όπως 

οι μετρήσεις για το πόσο αρεστή είναι η επωνυμία, η γνώση της, η εικόνα της, η 

καταλληλόλητα της, η αφοσίωση σε αυτή, η σχέση με αυτή και η πρόθεση αγοράς (Tuten 

and Solomon, 2016).  

 Η μέτρηση μίας εκστρατείας μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων δεν είναι 

προαιρετική αλλά αποτελεί μία αναγκαιότητα για όλες εκείνες τις επιχειρήσεις που 

λαμβάνουν σοβαρά υπόψιν τους τη στρατηγική μάρκετινγκ των κοινωνικών μέσων, 

προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους. Κάποιες επιχειρήσεις μπορεί να φοβούνται 

και άλλες να βρίσκονται στα πρώτα στάδια υιοθέτησης των κοινωνικών μέσων ως 

εργαλείο μάρκετινγκ. Παρ' όλα αυτά, στο τέλος μία εκστρατείας είναι απαραίτητο να 

υπάρχουν κάποια αποτελέσματα, καθώς η επένδυση στο μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων 

απαιτεί μία δικαιολόγηση. Τα στελέχη, λοιπόν, είναι σημαντικό να κατανοήσουν τα 

θετικά και τα αρνητικά στοιχεία και να αποφασίσουν για όλες τις απαραίτητες 

διορθωτικές κινήσεις (Tuten and Solomon, 2016).   

 Σύμφωνα με τον Roy (2009) το πλάνο μέτρησης οργανώνεται σύμφωνα με μία  

διαδικασία τεσσάρων βημάτων που είναι γνωστή ως DATA. H διαδικασία περιλαμβάνει 

τα εξής βήματα: 

1. Όρισε (Define): Οι επιχειρήσεις ορίζουν τα αποτελέσματα που θέλουν να 

προωθήσουν. 

2. Εκτίμησε (Assess): Εκτιμώνται τα έξοδα του προγράμματος και η πιθανή αξία 

των αποτελεσμάτων. 

3. Παρακολούθησε (Track): Παρακολούθηση των πραγματικών αποτελεσμάτων 

του προγράμματος και άμεση σύνδεση με τις προβλέψεις. 

4. Προσάρμοσε (Adjust): Οι επιχειρήσεις προχωρούν στην προσαρμογή του 

προγράμματος με βάση τα αποτελέσματα, ώστε να παρουσιαστούν βελτιωμένα 

αποτελέσματα στο μέλλον. 

Όρισε (Define) 

 Πρωταρχικό μέλημα της επιχείρησης είναι να καθορίσει με ακρίβεια τους 

στόχους της εκστρατείας μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων. Χωρίς την ύπαρξη 
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αντικειμενικών στόχων η μέτρηση είναι ανούσια. Οι στόχοι μπορεί να ποικίλουν από 

επωνυμία σε επωνυμία, ωστόσο θα πρέπει να είναι σαφείς, ώστε να μπορούν να 

μετρηθούν. Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός, οι στόχοι θα πρέπει να παρουσιάζουν 

χαρακτηριστικά SMART: Specific (συγκεκριμένοι), Measurable (μετρήσιμοι), 

Appropriate (κατάλληλοι), Realistic (ρεαλιστικοί), Time-oriented (χρονικά 

προσανατολισμένοι) (Tuten and Solomon, 2016). 

 Το επόμενο βήμα του πρώτου αυτού σταδίου αφορά την απόφαση που καλείται 

να πάρει η επιχείρηση για τις μετρήσεις (Metrics) ή τον συγκεκριμένο τύπο που θα 

χρησιμοποιηθεί για την μέτρηση των στόχων. Όταν μία επιχείρηση καθορίζει τις 

μετρήσεις, είναι σημαντικό να τις συνταιριάξει με τα αποτελέσματα που την ενδιαφέρουν 

και επιζητεί. O αριθμός μετρήσεων που μπορούν να εφαρμοστούν στα κοινωνικά μέσα 

είναι μεγάλος (Tuten and Solomon, 2016).  Σύμφωνα με τον Brown (2010) οι εξής τρείς 

βασικοί τύποι μετρήσεων των κοινωνικών μέσων είναι: 

▪ Οι μετρήσεις δραστηριότητας (activity metrics), οι οποίες μετρούν τις 

ενέργειες που αναλαμβάνει ο οργανισμός σε σχέση με τα κοινωνικά μέσα 

▪ Οι μετρήσεις διαδραστικότητας (interaction metrics), οι οποίες 

επικεντρώνονται στον τρόπο που η αγορά-στόχος εμπλέκει τα κοινωνικά μέσα με 

τις δραστηριότητες. 

▪ Οι μετρήσεις απόδοσης (return metrics), οι οποίες επικεντρώνονται στα 

αποτελέσματα που υποστηρίζουν την επιτυχία της επωνυμίας.   

 Μία άλλη συνηθισμένη μέθοδος που μετράει την επιτυχία είναι η απόδοση 

επένδυσης (ROI = Return of Investment).  Αποτελεί ένα μέτρο κερδοφορίας, δείχνοντας 

το πόσο αποτελεσματικά χρησιμοποιεί μία επιχείρηση το κεφάλαιο της προκειμένου να 

δημιουργήσει κέρδη. Προκειμένου να προσδιοριστεί η ROI, αποδίδεται μία οικονομική 

αξία στους διάφορους πόρους που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση της στρατηγικής, 

έπειτα μετρούνται τα οικονομικά αποτελέσματα και υπολογίζεται ο λόγος εισροών – 

αποτελεσμάτων.  

 Όταν η έννοια αυτή εφαρμόζεται στην επένδυση ενός οργανισμού στο μάρκετινγκ 

κοινωνικών μέσων, τότε χαρακτηρίζεται ως απόδοση επένδυσης στα κοινωνικά μέσα 

(SMROI = Social Media Return of Investment). Ωστόσο, υπάρχει μία δυσκολία 

υπολογισμού της SMROI, που οφείλεται στην διάχυτη, μεταδοτική και ποιοτική φύση 

των αποτελεσμάτων των κοινωνικών μέσων. Επιπλέον, οι επενδύσεις σε κοινωνικά μέσα 

δημιουργούν φήμη, εμπλοκή με το προϊόν και δυναμική, αναγκάζοντας τις επιχειρήσεις 

να αναζητούν τρόπους υπολογισμού αυτών. Γενικότερα, οι μελετητές έχουν παρουσιάσει 
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αρκετούς τρόπους υπολογισμού της SMROI, καθένας από τους οποίους ανταποκρίνεται 

καλύτερα σε κάποιον αντικειμενικό στόχο (Tuten and Solomon, 2016).   

 Επιπλέον, σύμφωνα με τους  Tuten και Solomon (2016) υπάρχουν κάποιες ακόμη 

αποδόσεις, οι οποίες προέκυψαν από την ενασχόληση των επιχειρήσεων με το 

μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων. Πιο συγκεκριμένα, μερικές από αυτές είναι οι εξής: 

▪ Η απόδοση των τρόπων εντύπωσης (return of impressions models), η οποία 

αποτυπώνει τις εντυπώσεις που δημιουργήθηκαν από την στρατηγική που 

εφαρμόστηκε από την επιχείρηση στα κοινωνικά μέσα. 

▪ Η απόδοση του υποδείγματος επίπτωσης στα κοινωνικά μέσα (return on 

social media impact model), η οποία επιχειρεί να εντοπίσει το επίπεδο κάλυψης 

σε όλα τα κοινωνικά μέσα στις διάφορες αγορές, σε σχέση με τις διαχρονικές 

πωλήσεις. 

▪ Η απόδοση του υποδείγματος επιρροής επί του στόχου (return of target 

influence model), η οποία βασίζεται στα δεδομένα δημοσκοπήσεων για να 

προσδιορίσει την αποτελεσματικότητα του μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων.  

▪ Η απόδοση του υποδείγματος κερδισμένων μέσων (return on earned media 

model), η οποία χρησιμοποιεί μία μέθοδο μετρήσεων που ονομάζεται αξία 

διαφημιστικού ισοδύναμου (AEV = advertising equivalency value), προκειμένου 

να εξισώσει τη δημοσιότητα στα κοινωνικά μέσα με το διαφημιστικό ισοδύναμο. 

Εκτίμησε (Assess)   

 Το δεύτερο στάδιο του προγράμματος μέτρησης, περιλαμβάνει των προσδιορισμό 

των επενδύσεων που απαιτούνται για τις δραστηριότητες του μάρκετινγκ κοινωνικών 

μέσων και τον τρόπο αξιολόγησης των αποτελεσμάτων. Κάποια από τα έξοδα που 

χρειάζεται να υπολογίσουν οι επιχειρήσεις είναι το κόστος ευκαιρίας (opportunity cost), 

η ταχύτητα αντίδρασης (speed of response) και ο έλεγχος μηνύματος (message control). 

Μία άλλη απλή μέθοδος εκτίμησης του κόστους και της αξίας είναι ο πίνακας ανάλυσης 

του κόστους και των οφελών από την υιοθέτηση και δραστηριοποίηση της επιχείρησης 

στα κοινωνικά μέσα (Tuten and Solomon, 2016). 

Παρακολούθησε (Track) 

 Κατά το στάδιο της παρακολούθησης, οι επιχειρήσεις συλλέγουν όλα τα 

απαραίτητα δεδομένα για την εκτίμηση των αποτελεσμάτων. Η διαδικασία της 

παρακολούθησης περιλαμβάνει τις εξής συνιστώσες: 

▪ Εντοπισμός μηχανισμών παρακολούθησης 
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▪ Καθορισμός συγκρίσεων βασικής γραμμής 

▪ Δημιουργία χρονοδιαγράμματος δραστηριοτήτων 

▪ Ανάπτυξη δεδομένων συναλλαγών 

▪ Μέτρηση προπομπών συναλλαγών 

▪ Θέσπιση χρονοδιαγράμματος και αναζήτηση σχημάτων 

Υπάρχουν αρκετά χρήσιμα εργαλεία παρακολούθησης τα οποία χρησιμοποιούν οι 

επιχειρήσεις, όπως συγκεντρωτικά συστήματα ή επιμέρους εργαλεία ανά κοινωνικό 

μέσο. Επίσης, κάποια κοινωνικά μέσα προσφέρουν τα δικά τους εργαλεία, όπως για 

παράδειγμα το Facebook προσφέρει το Facebook Insights, ενώ υπάρχουν και υπηρεσίες 

που προσφέρουν συγκεκριμένες μορφές μετρήσεων (Tuten and Solomon, 2016). 

Προσάρμοσε (Adjust) 

 Το τελικό στάδιο στη διαδικασία είναι η προσαρμογή. Αποτελεί σημαντικό 

κομμάτι της διαδικασίας, διότι βοηθά την επιχείρηση να βελτιώσει τις στρατηγικές 

μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων, έτσι ώστε να έχει μελλοντικά καλύτερα αποτελέσματα. 

(Tuten and Solomon, 2016).    

 Εκτός όμως από ένα συγκεκριμένο πλάνο μέτρηση του μάρκετινγκ κοινωνικών 

μέσων, πολλές επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται ακόμη σε πρώιμα στάδια 

δραστηριοποίησης σε αυτά αναζητούν ευκολότερους τρόπους μέτρησης πριν 

προχωρήσουν στην κατάρτιση ενός αντίστοιχου οργανωμένου πλάνου. O Brito (2007) 

προτείνει ορισμένες τέτοιες μετρήσεις, όπως η κατανάλωση περιεχομένου, η αύξηση 

περιεχομένου, η κοινοποίηση περιεχομένου, η αφοσίωση στο περιεχόμενο οι συζητήσεις 

περιεχομένου και η εμπλοκή με το περιεχόμενο.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο: ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ 

ΜΑΡΚΕΙΤΝΓΚ 

 

Σήμερα, κάθε μάρκα έχει παγκόσμια εμβέλεια. Οι επιχειρήσεις λειτουργούν σε 

μια παγκόσμια σφαίρα, όπου οι πελάτες από κάθε γωνιά του πλανήτη μπορούν να έχουν 

πρόσβαση στο περιεχόμενό τους, να ανακαλύπτουν και να αλληλεπιδρούν με άλλους 

καταναλωτές και να προσθέτουν τη δική τους φωνή στις συνομιλίες για τα διάφορα 

εμπορικά σήματα. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να γνωρίζουν τις διαφορετικές ανάγκες του 

κοινού τους σε όλο τον κόσμο και να διαμορφώνουν προϊόντα και υπηρεσίες που τις 

ικανοποιούν. Επί του παρόντος, μόλις το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού έχει 

πρόσβαση στο διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, αυτός ο αριθμός ανέρχεται σε 3,77 

δισεκατομμύρια ανθρώπους, εκ των οποίων τα 2,8 δισεκατομμύρια αποτελούν ενεργούς 

χρήστες των κοινωνικών μέσων. Με άλλα λόγια, περίπου τα 3/4 των πολιτών που 

συνδέονται στο διαδίκτυο χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γεγονός που 

αποδεικνύει το πόσο διαδεδομένα έχουν γίνει κοινωνικά μέσα. Επιπλέον, το 90% των 

χρηστών αυτών συνδέεται στα κοινωνικά δίκτυα κάνοντας χρήση των κινητών τους 

συσκευών (Kemp, 2017). 

 Τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης έχουν γίνει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της 

καθημερινής ζωής των ανθρώπων τις τελευταίες δεκαετίες. Κάθε χρόνο, τα στατιστικά 

στοιχεία δείχνουν ότι όλο και περισσότερα άτομα με πρόσβαση στο διαδίκτυο 

συμμετέχουν τουλάχιστον σε μία από τις πολλές πλατφόρμες κοινωνικών μέσων που 

είναι διαθέσιμες. Είναι ενδιαφέρον ότι τα κοινωνικά μέσα έχουν εξελιχθεί με την πάροδο 

του χρόνου και δεν αποτελούν μόνο έναν τόπο, όπου οι χρήστες του διαδικτύου 

μοιράζονται σχόλια, εμπειρίες και φωτογραφίες. Αντ' αυτού, έχουν γίνει ένα σημαντικό 

εργαλείο μάρκετινγκ τόσο για τις τοπικές όσο και για τις παγκόσμιες εταιρείες, καθώς 

και για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να εισέλθουν στις διεθνείς αγορές. Επομένως, τα 

κοινωνικά μέσα ενημέρωσης αποτελούν πλέον ένα σημαντικό στοιχείο οποιασδήποτε 

διεθνούς εκστρατείας μάρκετινγκ (Sierra, 2016). 

 

4.1 Τα διαφορά κοινωνικά μέσα σε παγκόσμιο επίπεδο 

Στο σύγχρονο, παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, τα κοινωνικά μέσα είναι 

πανταχού παρόντα. Οι επιχειρήσεις τα χρησιμοποιούν προκειμένου να επικοινωνήσουν 

και να έρθουν σε επαφή με τους πελάτες τους, καθώς και για να προωθήσουν τα προϊόντα 
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και τις υπηρεσίες τους. Αντίστοιχα, οι καταναλωτές συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία 

και είναι συνεχώς συνδεδεμένοι στα κοινωνικά δίκτυα χρησιμοποιώντας τόσο τους 

προσωπικούς τους υπολογιστές όσο και τις κινητές συσκευές. Έτσι, είναι φανερό πως τα 

κοινωνικά μέσα αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής των 

ανθρώπων. Παρακάτω, θα αναλυθούν τα κοινωνικά μέσα ορισμένων χωρών, οι πολίτες 

των οποίων διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στον παγκόσμιο ιστό και αποτελούν 

πρόσφορο έδαφος για την εφαρμογή εκστρατειών του μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων. 

Κίνα 

 Η Κίνα αποτελεί μία από τις πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις όσον αφορά τη 

χρήση των κοινωνικών μέσων. Η πολυπληθέστερη χώρα στον κόσμο έχει ορισμένους 

περιορισμούς σχετικά με τις ιδιότητες του ιστού. Δεν είναι μυστικό ότι πολλές ξένες 

ιστοσελίδες και πλατφόρμες κοινωνικών μέσων μπλοκάρονται στην Κίνα για λόγους 

προστασίας της χώρας, σύμφωνα με τους κυβερνητικούς αξιωματούχους. Στη λίστα με 

τα αποκλεισμένα κοινωνικά μέσα, υπάρχει σχεδόν οτιδήποτε σχετίζεται με το Google 

(μηχανή αναζήτησης Google, Google+, Google Drive, ακόμα και Gmail), το Pinterest, 

το SlideShare, το WhatsApp, το Facebook, το Twitter, το Instagram και πολλά άλλα. Μια 

τέτοια λίστα καθιστά εύκολη την Κίνα να φαίνεται αποσυνδεδεμένη, αλλά στην 

πραγματικότητα ισχύει ακριβώς το αντίθετο (Aalders, 2016). Σύμφωνα με το Internet 

World Stats (http://www.internetworldstats.com/), πρόκειται για την χώρα με τους 

περισσότερους ενεργούς χρήστες του διαδικτύου, με τον αριθμό να φτάνει τα 731,4 

εκατομμύρια. Οι Κινέζοι χρησιμοποιούν αποκλειστικά τα τοπικά κοινωνικά μέσα 

προωθώντας έτσι τη βιομηχανία τεχνολογίας της χώρας. Το QZone είναι το κορυφαίο 

κοινωνικό δίκτυο με 632 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες, ενώ το QQ και το WeChat, 

αποτελούν τις αγαπημένες εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων της Κίνας, έχοντας 

περισσότερους χρήστες κι από το QZone (Hutt, 2017). Άλλα δημοφιλή κοινωνικά μέσα 

είναι το Youku, το Weibo και το LinkedIn, το οποίο αποτελεί μία από τις λίγες δυτικές 

πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που δεν έχει αποκλειστεί (Aalders, 2016). 

Ινδία  

 Η Ινδία έχοντας 462 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες βρίσκεται, σύμφωνα με το 

Internet World Stats (http://www.internetworldstats.com/), στη δεύτερη θέση της λίστας 

με τους περισσότερους ενεργούς χρήστες ανά τον κόσμο. Το 65% των πολιτών 

εξακολουθεί να μην έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, ωστόσο πραγματοποιούνται 

συντονισμένες προσπάθειες, προκειμένου να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο αυτό 
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το ποσοστό. Αυτό αποδεικνύει άλλωστε και το γεγονός ότι η Ινδία βρίσκεται μεταξύ των 

πέντε κορυφαίων χωρών του κόσμου όσον αφορά το ρυθμό ανάπτυξης των χρηστών του 

διαδικτύου, με το αντίστοιχο ποσοστό να φτάνει το 90% έναντι 19% του παγκόσμιου 

μέσου όρου (Velayanikal, 2016). Ο αριθμός των χρηστών από την Ινδία αυξάνεται 

εκθετικά, καθώς το διαδίκτυο γίνεται πιο προσιτό σε αστικές και αγροτικές περιοχές 

(Park, 2017). 

 Οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης της χώρας δημιουργούν ένα τεράστιο όγκο 

κίνησης σε σύγκριση με άλλες, κάτι που ωστόσο δεν οφείλεται αποκλειστικά στην 

πυκνότητα του πληθυσμού. Η Ινδία είναι χωρίς αμφιβολία μια από τις πιο τεχνολογικά 

ενεργές χώρες στον κόσμο, παράγοντας, μεταξύ άλλων, ταλαντούχους πτυχιούχους 

στους τομείς της Πληροφορικής, της Μηχανικής, του Προγραμματισμού, της Ανάλυσης 

Δεδομένων. Πολλοί προγραμματιστές, νεοσύστατες εταιρείες και εταιρείες τεχνολογίας 

άρχισαν να επεκτείνονται στη χώρα λόγω της αυξανόμενης τεχνολογικής προόδου. Αυτή 

η πρώιμη εξέλιξη της τεχνολογίας είναι και ο βασικός λόγος που οι Ινδοί χρήστες είναι 

τόσο ενεργοί στα κοινωνικά μέσα (Park, 2017). Ο αριθμός των ενεργών χρηστών των 

κοινωνικών μέσων φτάνει τα 153 εκατομμύρια, με τα 130 εκατομμύρια αυτών να 

επιλέγουν τη σύνδεση στα κοινωνικά δίκτυα μέσω των κινητών συσκευών (Velayanikal, 

2016). Το Facebook αποτελεί το δημοφιλέστερο κοινωνικό μέσο στην Ινδία αποτελώντας 

τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο ιστότοπο στη χώρα και  τρίτο σε επισκεψιμότητα, πίσω 

από τη Google. Άλλοι δημοφιλείς ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης είναι το Twitter, το 

LinkedIn, το Instagram και το Google Plus,  ενώ μεγάλο αριθμό χρηστών εμφανίζουν και 

οι εφαρμογές επικοινωνίας  Facebook Messenger και WhatsΑpp (Park, 2017). 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ) 

 Οι ΗΠΑ αποτελούν την τρίτη κατά σειρά χώρα με τους περισσότερους ενεργούς 

χρήστες σύμφωνα με το Internet World Stats (http://www.internetworldstats.com/) και 

μάλιστα είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι περίπου το 88% των Αμερικανών 

χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Σήμερα,  σύμφωνα με το Pew Research Center (2017), 

περίπου οι επτά στους δέκα Αμερικανούς χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

για να συνδεθούν μεταξύ τους, να ασχοληθούν με το περιεχόμενο των ειδήσεων, να 

μοιραστούν πληροφορίες και να διασκεδάσουν. Όταν το Pew Research Center άρχισε να 

παρακολουθεί την υιοθέτηση των κοινωνικών μέσων το 2005, μόνο το 5% των 

Αμερικανών ενηλίκων χρησιμοποιούσε τουλάχιστον μία από τις διαθέσιμες πλατφόρμες. 

Μέχρι το 2011, το ποσοστό αυτό αυξήθηκε στους μισούς Αμερικανούς και σήμερα το 
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69% του κοινού χρησιμοποιεί κάποιο είδος κοινωνικών μέσων. Καθώς όλο και 

περισσότεροι Αμερικανοί τα υιοθετούν, η βάση των χρηστών τους γίνεται όλο και πιο 

αντιπροσωπευτική του ευρύτερου πληθυσμού. Οι νεότεροι ενήλικες ήταν μεταξύ των 

πρώτων χρηστών των κοινωνικών μέσων και συνεχίζουν να τα χρησιμοποιούν σε μεγάλο 

βαθμό στη καθημερινή τους ζωή, ενώ η χρήση από τους ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας 

έχει αυξηθεί κυρίως τα τελευταία χρόνια. Το Facebook είναι το πιο ευρέως 

χρησιμοποιούμενο μέσο και η βάση των χρηστών του είναι ως επί το πλείστων 

αντιπροσωπευτική του πληθυσμού της χώρας. Μικρότερος αριθμός πολιτών 

χρησιμοποιεί άλλα κοινωνικά δίκτυα όπως το Twitter, το Pinterest, το Instagram και το 

LinkedIn. Η χρήση τους ποικίλλει, καθώς εξαρτάται από  διάφορους παράγοντες όπως η 

ηλικία, το φύλο και το μορφωτικό επίπεδο. Τέλος, για τους περισσότερους χρήστες, τα 

κοινωνικά μέσα αποτελούν μέρος της καθημερινότητας τους. Περίπου τα τρία τέταρτα 

των χρηστών Αμερικάνων του Facebook και περίπου οι μισοί χρήστες του Instagram, 

επισκέπτονται τους εν λόγω  ιστότοπους τουλάχιστον μία φορά την ημέρα. 

Βραζιλία  

 Με σχεδόν 140 εκατομμύρια χρήστες διαδικτύου, σύμφωνα με το Internet World 

Stats (http://www.internetworldstats.com/), η Βραζιλία είναι η μεγαλύτερη αγορά 

διαδικτύου στη Λατινική Αμερική και η τέταρτη μεγαλύτερη αγορά διαδικτύου στον 

κόσμο σε αριθμό χρηστών. Το 65% σχεδόν του πληθυσμού έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, 

με τους Βραζιλιάνους να αποδεικνύονται ιδιαίτερα ενεργοί σε αυτόν τον τομέα. Σύμφωνα 

με το Statista, (www.statista.com)  η μηνιαία χρήση του διαδικτύου στη Βραζιλία ανήλθε 

σε 25,7 ώρες ανά χρήστη το 2016, την ίδια στιγμή που ο μέσος όρος της Λατινικής 

Αμερικής ήταν 18,6 ώρες. Επιπλέον, το 90% των Βραζιλιάνων χρηστών είχε πρόσβαση 

στο διαδίκτυο καθημερινά για προσωπικούς λόγους.   

 Τα κοινωνικά μέσα είναι πράγματι ιδιαίτερα δημοφιλή στη Βραζιλία. Σύμφωνα 

με το Statista (www.statista.com), υπήρχαν σχεδόν 100 εκατομμύρια χρήστες 

κοινωνικών δικτύων στη χώρα το 2016, με τον αριθμό αυτό να προβλέπεται πως θα  

αυξηθεί σε περίπου 114 εκατομμύρια μέχρι το 2021. Το Facebook αποτελεί το κορυφαίο 

κοινωνικό δίκτυο στη χώρα και είναι ιδιαίτερα δημοφιλές μεταξύ των Βραζιλιάνων 

ηλικίας 20 έως 29 ετών, καθώς η ηλικία αυτή αντιπροσωπεύει το 36% των πολιτών. Άλλα 

κορυφαία κοινωνικά δίκτυα στη Βραζιλία είναι το WhatsApp, το Facebook Messenger, 

το Google Plus και το Instagram.  

 

http://www.statista.com/
http://www.statista.com/


94 
 

Ιαπωνία 

 Για μια χώρα που χαρακτηρίζεται για την τεχνολογική της ανάπτυξη και που 

υιοθέτησε τα κινητά τηλέφωνα αρκετά νωρίτερα από πολλές άλλες χώρες, το πάθος της 

Ιαπωνίας για κοινωνικά μέσα δεν προκαλεί έκπληξη (Fensom, 2016). Είναι αξιοσημείωτο 

το γεγονός ότι το 94% των πολιτών της Ιαπωνίας, σύμφωνα με το Internet World Stats 

(http://www.internetworldstats.com/), έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και μάλιστα 

σύμφωνα με το Statista (www.statista.com) ο μισός πληθυσμός είναι ενεργός στα 

κοινωνικά μέσα. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε επιχείρηση αποφασίσει να τα 

χρησιμοποιήσει ως εργαλείο μάρκετινγκ, έχει τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή με τους 

μίσους πολίτες της χώρας (Neely, 2016).  

Το μεγαλύτερο κοινωνικό δίκτυο της Ιαπωνίας είναι το Line,το οποίο 

χρησιμοποιείται από το 90% των Ιαπώνων. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για μία 

εφαρμογή κινητής ανταλλαγής μηνυμάτων που ξεκίνησε το 2010 και κέρδισε 

δημοτικότητα το 2011, όταν οι καταστροφές του σεισμού και του τσουνάμι στη χώρα 

επηρέασαν τις ηλεκτρικές γραμμές. Δεδομένων των συνθηκών, οι κυβερνητικοί 

αξιωματούχοι και οι πολίτες κατέφυγαν στην ηλεκτρονική επικοινωνία για ειδήσεις, 

ενημερώσεις και εύρεση φίλων και αγαπημένων μετά τις καταστροφές. Σήμερα, το LINE 

διαθέτει 200 εκατομμύρια χρήστες και αποτελεί το  μεγαλύτερο μέσο τόσο για την 

προσωπική όσο και για την επαγγελματική επικοινωνία. Επεκτείνεται ευρέως στην 

Ιαπωνία, αλλά ξεκίνησε αρχικά από το ιαπωνικό παράρτημα της κορεατικής εταιρείας 

Naver (Kurihara, 2016). Το LINE έχει αναπτυχθεί γρήγορα προσφέροντας μια 

αυξανόμενη ποικιλία χαρακτηριστικών, από δωρεάν κλήσεις φωνής και βίντεο έως 

παιχνίδια και εκπτωτικά κουπόνια. Η εφαρμογή ήταν επιτυχής με την ενσωμάτωση κάθε 

εφικτής υπηρεσίας στην πλατφόρμα της, από κινητά παιχνίδια έως υπηρεσίες 

ηλεκτρονικών πληρωμών και φόρων. Μόλις εμφανίζεται μια εφικτή επιχειρηματική ιδέα, 

οι φορείς της προσπαθούν να την ενσωματώσουν πολύ γρήγορα στο εν λόγω κοινωνικό 

μέσο, κάτι που έχει καθοριστική σημασία για τη συνεχώς αυξανόμενη επιτυχία του.  

Το δεύτερο σε προτίμηση κοινωνικό δίκτυο της χώρας είναι το Twitter, το οποίο 

από την αρχή αγκαλιάστηκε ιδιαίτερα θερμά από τους χρήστες των κοινωνικών μέσων 

(Fensom, 2016). Μάλιστα, αποτελεί το μέσο για την έκφραση παραπόνων στην 

καθημερινή επικοινωνία των πολιτών. Τρίτο σε κατάταξη έρχεται το Facebook, το οποίο 

χρησιμοποιείται τόσο για προσωπική όσο και για επαγγελματική χρήση (Kurihara, 2016). 

 Η άνοδος του LINE, του Twitter και του Facebook έχει σημαντικό αντίκτυπο σε 

παλαιότερα δημοφιλή τοπικά κοινωνικά, μέσα όπως το Mixi, το οποίο ακολουθεί μία 

http://www.statista.com/
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ιδιαίτερα πτωτική πορεία τα τελευταία χρόνια (Fensom, 2016). Τέλος, αξίζει να 

σημειωθεί, ότι η χρήση της τοπικής γλώσσας και των τοπικών κοινωνικών μέσων, 

αποτελούν τα κλειδιά για την επιτυχή πορεία όσων επιχειρήσεων προσπαθούν να 

δραστηριοποιηθούν στην Ιαπωνία χρησιμοποιώντας τα ως εργαλείο μάρκετινγκ 

(Kurihara, 2016). 

Ρωσία 

 Σύμφωνα με το Internet World Stats (http://www.internetworldstats.com/), η 

Ρωσία αποτελεί την ευρωπαϊκή χώρα με τους περισσότερους ενεργούς χρήστες τους 

διαδικτύου. Τα κοινωνικά μέσα  παρουσιάζουν μία διαφορά στην εν λόγω χώρα, καθώς, 

ενώ πάνω από το 82% του πληθυσμού χρησιμοποιεί λογαριασμούς κοινωνικής 

δικτύωσης, ενδέχεται να μην είναι λογαριασμοί σε ιστότοπους που είναι δημοφιλείς σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Με άλλα λόγια, το Facebook, το Twitter, το Instagram και το 

YouTube κυριαρχούν στον κόσμο των κοινωνικών μέσων στις περισσότερες χώρες, αλλά 

στη  Ρωσία συχνά προτιμώνται τα τοπικά κοινωνικά μέσα που είναι αντικαταστάσεις 

αυτών. Αυτή η διαφορά έχει τεράστια σημασία για τα εμπορικά σήματα που 

χρησιμοποιούν τους ιστότοπους κοινωνικών μέσων για διαφήμιση, καθώς οι τελευταίοι 

μπορούν να αλλάξουν εντελώς μια στρατηγική μάρκετινγκ που χρησιμοποιείται σε άλλα 

μέρη του κόσμου (Smith, 2016).  

Παρά ορισμένες αλλαγές που παρατηρούνται κάθε χρόνο στην κατάσταση 

σχετικά με τα κοινωνικά μέσα, τα δύο κορυφαία ρωσικά κοινωνικά δίκτυα είναι το 

VKontakte (VK) και Ondoklassniki (OΚ) (Gusseva, 2016). Το VKontakte είναι η πιο 

δημοφιλής πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης στη χώρα, με πάνω από 46,6 εκατομμύρια 

μηνιαίους χρήστες. Υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα γεγονότα για το VK, αλλά η 

πλατφόρμα περιγράφεται καλύτερα ως συνδυασμός Facebook και πλατφόρμας κοινής 

χρήσης αρχείων. Ενώ to VK μπορεί να είναι πιο δημοφιλές στους νεότερους χρήστες (18-

34 ετών), οι μεγαλύτεροι σε ηλικία δείχνουν να προτιμούν το Ondoklassniki. Το OK έχει 

πάνω από 31,5 εκατομμύρια χρήστες ανά μήνα, με την πλειοψηφία (69%) να είναι 

γυναίκες (Smith, 2016). Όλα τα μεγάλα παγκόσμια κοινωνικά δίκτυα, όπως το Facebook, 

το Twitter, το Instagram, το Google + και το LinkedIn, διατηρούν τις θέσεις τους ως 

δευτερεύοντα δίκτυα (Gusseva, 2016). Άλλα δημοφιλή ρωσικά κοινωνικά μέσα είναι, το 

Moi Mir που είναι κάτι παρόμοιο με  το Google+, το Rutube που είναι ουσιαστικά η 

απάντηση της Ρωσίας στο YouTube, και το Livejournal (Smith, 2016). Τέλος, μόνο το 

27% των Ρώσων χρηστών του διαδικτύου επισκέπτονται συχνά ηλεκτρονικά 
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καταστήματα, ενώ το 91% χρησιμοποιεί καθημερινά κοινωνικά δίκτυα. Τα παραπάνω 

στοιχεία έχουν ως  αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι προϋπολογισμοί μάρκετινγκ να 

μετατοπίζονται στα κοινωνικά μέσα (Gusseva, 2016). 

Γερμανία  

 Η Γερμανία έχει μία πιο μετριοπαθή σχέση με τα κοινωνικά μέσα συγκριτικά με 

άλλες χώρες. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη δυσπιστία των Γερμανών πολιτών 

σχετικά με την ιδιωτική ζωή, γεγονός που έχει αναδείξει την απροθυμία της χώρας να 

υιοθετήσει πλήρως τα κοινωνικά δίκτυα. Ωστόσο, αυτό αρχίζει να αλλάζει, καθώς οι 

νεότερες γενιές επιλέγουν να τα χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο. Η Γερμανία είναι 

η δεύτερη ευρωπαϊκή χώρα στην κατάταξη του Internet World Stats 

(http://www.internetworldstats.com/), με τους περισσότερους ενεργούς χρήστες τους 

διαδικτύου, καθώς το  85% των ενήλικων Γερμανών έχουν πρόσβαση σ’ αυτό. Παρόλ’ 

αυτά, μόνο οι μισοί από αυτούς συμμετέχουν στα κοινωνικά δίκτυα και μάλιστα είναι 

πολύ λιγότεροι σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη από 

τις γερμανικές δημόσιες τηλεοπτικές εταιρείες ARD και ZDF (Davies, 2017). Το 

Facebook είναι το δημοφιλέστερο κοινωνικό δίκτυο στη Γερμανία έχοντας 28 

εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες, από τους οποίους τα 21 εκατομμύρια συνδέονται 

καθημερινά. Άλλα δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα είναι το Insagram, το Snapchat kai to 

Twitter (Waltz-Oppertshäuser, 2017). Το Xing είναι το πιο δημοφιλές επαγγελματικό 

δίκτυο στη Γερμανία, έχοντας συνολικά  10,5 εκατομμύρια χρήστες, τόσο εντός της 

χώρας όσο και στα γερμανόφωνα κράτη, όπως είναι η Ελβετία και η Αυστρία. Ωστόσο, 

τελευταία παρατηρείται ιδιαίτερη αύξηση των χρηστών του LinkedIn στις χώρες αυτές, 

καθώς ο αριθμός τους αγγίζει τα εννιά εκατομμύρια. Οι ειδικοί το αποδίδουν αυτ στο 

γεγονός ότι πολλοί από τους πολίτες των κρατών αυτών έχουν ζήσει στο εξωτερικό, σε 

χώρες όπου το εν λόγω κοινωνικό μέσο είναι ιδιαίτερα δημοφιλές (Davies, 2017). 

Ηνωμένο Βασίλειο 

 Το 92% περίπου των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με το Internet 

World Stats, έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και η χρήση των ιστότοπων κοινωνικής 

δικτύωσης αποτελεί κομμάτι της καθημερινής ζωής. Τον  Ιανουάριο του 2017, ο 

συνολικός αριθμός ενεργών χρηστών κοινωνικών μέσων, σύμφωνα με το Statista 

(www.statista.com), ανήλθε στα 42 εκατομμύρια. Οι νεότερες ηλικίες των πολιτών 

αυτών φαίνεται να τα χρησιμοποιούν περισσότερο, ενώ παρατηρείται και μία αύξηση 

στον αριθμό των χρηστών άνω των 34 ετών. Επιπλέον, οι γυναίκες χρησιμοποιούν 

http://www.statista.com/
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περισσότερο τα κοινωνικά μέσα σε σχέση με τους άνδρες, καθώς ο αριθμός των 

γυναικείων λογαριασμών προφίλ είναι μεγαλύτερος. Τέλος, το Facebook αποτελεί την 

δημοφιλέστερη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης, ακολουθούμενο από το YouTube, το 

Twitter και το Instagram. 

 

 

4.2 Αξιώματα για τη χρήση των κοινωνικών μέσων στη διεθνή στρατηγική 

μάρκετινγκ 

Οι Berthon et al. (2012) προτείνουν ορισμένα αξιώματα τα οποία χρειάζεται να 

λαμβάνουν υπόψη τους οι επιχειρήσεις, προκειμένου να χρησιμοποιούν με 

αποτελεσματικό τρόπο τα κοινωνικά μέσα στη διεθνή στρατηγική μάρκετινγκ. Τα 

αξιώματα αυτά είναι : 

1. Τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης αποτελούν συνάρτηση της τεχνολογίας, του 

πολιτισμού και της κυβέρνησης μιας συγκεκριμένης χώρας. 

 Σύμφωνα με τους συγγραφείς, το προφίλ των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης 

μιας συγκεκριμένης χώρας (δηλαδή οι πιο σημαντικοί τύποι κοινωνικών μέσων 

ενημέρωσης και ο τρόπος που χρησιμοποιούνται) καθορίζεται από τρία πράγματα για τη 

συγκεκριμένη χώρα: την τεχνολογία (υποδομή που επιτρέπει τα κοινωνικά μέσα), τον 

πολιτισμός (κοινές αξίες) και την κυβέρνηση (θεσμικοί κανόνες και οι κανονισμοί).  

 Αρχικά, το επίπεδο τεχνολογικής εξέλιξης της χώρας, όπως η ευρυζωνικότητα και 

η διαθέσιμη ταχύτητα διαδικτύου, θα καταστήσουν ορισμένα κοινωνικά μέσα λιγότερο 

ή περισσότερο δημοφιλή σε σχέση με τα άλλα. Για παράδειγμα, το YouTube είναι 

λιγότερο δημοφιλές στις αναδυόμενες αγορές σε σύγκριση με τις χώρες της Βόρειας 

Αμερικής και της Δυτικής Ευρώπης, διότι καταναλώνει σημαντικό εύρος ζώνης. 

Επιπροσθέτως, η δημοτικότητα ενός κοινωνικού μέσου σε μια χώρα, θα εξαρτηθεί σε 

μεγάλο βαθμό από τη στάση της κυβέρνησης της χώρας αυτής σε σχέση με αυτό. Διά του 

λόγου το αληθές, η κινεζική κυβέρνηση έχει απαγορεύσει τον ιστότοπο κοινωνικής 

δικτύωσης Facebook, με αποτέλεσμα οι ντόπιοι κάτοικοι να μην έχουν πρόσβαση στη 

δημοφιλή ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και οι επισκέπτες να μένουν 

έκπληκτοι όταν διαπιστώνουν ότι αυτός ο αποκλεισμός ισχύει και για τους ίδιους κατά 

την παραμονή τους στην Κίνα. Τέλος, η επιλογή και η δημοτικότητα των κοινωνικών 

μέσων καθορίζεται επίσης από πολιτιστικά πρότυπα και αξίες. Για παράδειγμα, το 

Facebook και το LinkedIn είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ινδία 



98 
 

και τη Νότια Αφρική, ενώ το ενδιαφέρον για τα κοινωνικά μέσα Mixi και Gree υπάρχει 

αποκλειστικά στην Ιαπωνία, όπου το ενδιαφέρον για το Facebook ή το LinkedIn είναι 

ελάχιστο. 

 Από τη σκοπιά της διεθνούς στρατηγικής μάρκετινγκ, αυτό σημαίνει ότι οι 

επιχειρήσεις δεν μπορούν να ακολουθήσουν μία ενιαία λύση ή μια τυποποιημένη 

προσέγγιση όταν πρόκειται για τη χρήση των κοινωνικών μέσων. Μια εταιρεία θα πρέπει 

να προσαρμόσει τις πτυχές των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης της παγκόσμιας 

στρατηγικής μάρκετινγκ που χρησιμοποιεί, έτσι ώστε να ταιριάζει και να ικανοποιεί τις 

εθνικές διαφορές. Ακόμη, ενώ μπορεί να μπει στον πειρασμό να ακολουθήσει το ρητό 

της παγκόσμιας τυποποίησης και ίσως να καταστήσει δυνατή την τυποποίηση πτυχών 

του μάρκετινγκ, όπως η στρατηγική για το προϊόν, την τιμολόγηση και τη διανομή, θα 

είναι επικίνδυνο έως και αδύνατο να τυποποιηθεί η συνιστώσα των κοινωνικών μέσων 

στην επικοινωνιακή στρατηγική της επιχείρησης. 

2. Στην εποχή των κοινωνικών μέσων, τα τοπικά γεγονότα σπάνια παραμένουν 

τοπικά. 

 Πριν την εμφάνιση των κοινωνικών μέσων, ο κίνδυνος ότι οι δραστηριότητες του 

διεθνούς μάρκετινγκ μιας πολυεθνικής εταιρείας θα μπορούσαν να επηρεαστούν από ένα 

περιστατικό σε μία μεμονωμένη χώρα ήταν πολύ μικρός. Για παράδειγμα, το Δεκέμβριο 

του 1984, μια διαρροή αερίου ισοκυανικού μεθυλίου σημειώθηκε στο εργοστάσιο 

φυτοφαρμάκων της Union Carbide India Limited, στο Μποπάλ της Ινδίας. Παρά το 

γεγονός ότι η τραγωδία ήταν μεγάλη, δεν είχε σημαντική αρνητική επίδραση στα 

εμπορικά σήματα της εταιρείας σε διεθνές επίπεδο, στα οποία συμπεριλαμβάνονταν και 

οι μπαταρίες Eveready. Το γεγονός αυτό ήταν τοπικό και, για διάφορους λόγους και 

σκοπούς, παρέμεινε έτσι. Επομένως, δεν υπήρχαν πολλές ευκαιρίες για το ευρύ κοινό της 

Ινδίας, των Ηνωμένων Πολιτειών ή οποιασδήποτε άλλης χώρας να συμμετάσχουν άμεσα 

στο διάλογο σχετικά με την καταστροφή.    

 Στη σημερινή εποχή που χαρακτηρίζεται ως εποχή των κοινωνικών μέσων, το 

τοπικό σχεδόν αναπόφευκτα γίνεται παγκόσμιο, είτε αυτό είναι επιθυμητό είτε όχι. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό που συνέβη  με την εταιρεία με τη γνωστή μάρκα 

Kit Kat. Η Greenpeace κινήθηκε εναντίον της Nestle, επειδή είναι σημαντικός αγοραστής 

φοινικέλαιου, το οποίο καλλιεργείται ως επί το πλείστων σε περιοχές με τροπικά δάση, 

κυρίως στην Ινδονησία και τη Μαλαισία, τα οποία καταστρέφονται για την παραγωγή 

του. Αυτό το γεγονός είναι ιδιαίτερα καταστροφικό για τους ουραγκοτάγκους, καθώς  και 
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για τα άλλα άγρια πλάσματα που ζουν σε αυτά τα δάση. Η Greenpeace δημιούργησε μια 

διαφήμιση που περιελάβανε ένα άτομο που κατανάλωνε ένα Kit Kat, με τη νόστιμη 

μπάρα σοκολάτας να μετατρέπεται σε αιμορραγικά δάκτυλα ουραγκοτάγκου όταν ο 

καταναλωτής έσπαζε ένα κομμάτι  σοκολάτας. Η Greenpeace έβαλε τη διαφήμιση στο 

YouTube και η Nestle ζήτησε σύντομα να αφαιρεθεί. Ωστόσο, αντικαταστάθηκε άμεσα 

από άλλους καταναλωτές που είχαν ήδη προλάβει να το κατεβάσουν στους προσωπικούς 

τους υπολογιστές. Πολύ σύντομα, θυμωμένοι καταναλωτές από όλο τον κόσμο άρχισαν 

να συγκεντρώνονται στη σελίδα της Nestle για το Kit Kat στο Facebook, ζητώντας την 

επαναφορά του βίντεο. Ο νέος διαχειριστής που ήταν υπεύθυνος για τη διαχείριση της 

σελίδας άρχισε αντιπαρατίθεται μαζί τους, μέχρι το σημείο όπου η Nestle βρέθηκε σε 

αμήχανη θέση. Τελικά, το Μάιο του 2010, η Nestle ανακοίνωσε  ότι θα σταματήσει να 

προμηθεύεται προϊόντα που προέρχονται από την καταστροφή των τροπικών δασών. 

Έτσι, ενώ ο διάλογος μεταξύ της Greenpeace και της Nestle ξεκίνησε αρχικά στη 

Μαλαισία και την Ινδονησία, η συζήτηση έλαβε ταχέως παγκόσμιες διαστάσεις, καθώς 

οι καταναλωτές χρησιμοποίησαν διεθνώς τα κοινωνικά μέσα προκειμένου να 

συμμετάσχουν σε αυτή.  

 Από τη σκοπιά της στρατηγικής μάρκετινγκ σε διεθνές επίπεδο, αυτό σημαίνει 

ότι τα στελέχη μιας εταιρείας πρέπει να παρακολουθούν συνεχώς τις τοπικές ειδήσεις 

σχετικά με τις προσφορές και τις μάρκες προϊόντων μιας επιχείρησης και να υπολογίζουν 

τον αντίκτυπο των φαινομενικά τοπικών εκδηλώσεων στη συνολική στρατηγική. Αυτό 

που μοιάζει με ένα μικρό μειονέκτημα σε μια τοπική αγορά θα μπορούσε να οδηγήσει σε 

μια μεγάλη παγκόσμια καταστροφή για την επιχείρηση. Ομοίως, ένας προφανώς τοπικός 

θρίαμβος για την επιχείρηση θα μπορούσε να μετατραπεί σε μια σημαντική, διεθνή 

ευκαιρία μάρκετινγκ. 

3. Στην εποχή των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης, τα γενικά ζητήματα σπάνια 

παραμένουν γενικά. Δηλαδή, τα μακροοικονομικά ζητήματα τείνουν να 

επανερμηνεύονται ως τοπικά. 

 Το τρίτο αξίωμα αποτελεί ένα συμπλήρωμα στο δεύτερο. Ακριβώς όπως οι 

τοπικές εκδηλώσεις αποκτούν παγκόσμιο χαρακτήρα, έτσι και τα παγκόσμια φαινόμενα 

συχνά επανερμηνεύονται ως τοπικά. Δηλαδή, το γενικό πάντα ερμηνεύεται και 

εφαρμόζεται σε τοπικό επίπεδο. Έτσι, τα παγκόσμια ζητήματα, όπως η παγκόσμια 

αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη, η οικονομική κρίση και η δημοκρατία, 

αντιμετωπίζονται και επεξεργάζονται με διαφορετικούς τρόπους από τις διάφορες χώρες, 
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περιφέρειες και φυλές. Σε γενικές γραμμές, αυτό συνέβαινε πάντοτε. Ωστόσο, τα 

κοινωνικά μέσα έχουν επιταχύνει δραματικά αυτή τη διαδικασία και έχουν προσθέσει το 

στοιχείο του απρόβλεπτου γεγονότος. Τα πράγματα συμβαίνουν ταχύτερα και με 

λιγότερα συγκεκριμένα αποτελέσματα. 

 Κατά την περίοδο που αναδύθηκε το κίνημα «Αραβική Άνοιξη» και το ζήτημα 

της δημοκρατίας κατέστη καταλυτικό σε όλο τον αραβικό κόσμο, τα κοινωνικά μέσα 

ενημέρωσης διαδραμάτισαν τόσο κεντρικό ρόλο στη διάδοση των πληροφοριών και τον 

συντονισμό της δράσης, που ορισμένοι χαρακτήρισαν αυτό το φαινόμενο ως 

«Επανάσταση του Twitter». Το ζήτημα όμως είναι ότι το κίνημα της δημοκρατίας 

ερμηνεύθηκε και έδρασε με πολύ διαφορετικούς τρόπους σε διαφορετικά μέρη του 

αραβικού κόσμου. Ορισμένες κοινότητες, όπως η Λιβύη, επέλεξαν βίαιη εξέγερση, ενώ 

άλλες, όπως η Αίγυπτος, επέλεξαν ειρηνικές διαδηλώσεις (Mourtada & Salem, 2011). 

 Με βάση τα αξιώματα 2 και 3 συμπεραίνεται ότι τα κοινωνικά μέσα επιτελούν 

διάφορες λειτουργίες στο διεθνές πλαίσιο. Πρώτον, διευκολύνουν την ταχεία διάδοση 

πληροφοριών, δεύτερον, επιτρέπουν τη συντομότερη μεταφορά και συνάθροιση των 

ερμηνευτικών πλαισίων που έχουν νόημα για αυτές τις πληροφορίες και τρίτον, 

επιτρέπουν τον άμεσο συντονισμό της δράσης, ή ακριβέστερα, την αλληλεπίδραση.  

4. Η τεχνολογία τείνει να είναι ιστορικά εξαρτημένη. Δηλαδή οι τεχνολογίες σε 

διαφορετικές χώρες εξελίσσονται κατά μήκος μοναδικών τροχιών λόγω της 

αδράνειας και όχι επειδή είναι η βέλτιστη λύση. 

 Επειδή οι τεχνολογίες που καθίστανται σε διαφορετικές χώρες και περιβάλλοντα 

είναι αποτέλεσμα της υπάρχουσας υποδομής, του πολιτισμού και της κυβέρνησης της 

εκάστοτε χώρας, εξελίσσονται κατά μήκος μοναδικών τροχιών λόγω αδράνειας και όχι 

επειδή αποτελούν τη βέλτιστη λύση. Η περίπτωση του MXit στη Νότια Αφρική είναι ένα 

ενδιαφέρον παράδειγμα αυτού του αξιώματος. Το MXit (προφέρεται ως 'mix it') είναι μια 

δωρεάν εφαρμογή άμεσων μηνυμάτων που εκτελείται σε πολλές πλατφόρμες για κινητά 

και υπολογιστές. Οι χρήστες μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους στην εφαρμογή MXit 

και σε άλλες πλατφόρμες, όπως το Yahoo, το ICQ, το Google Talk και το Facebook. 

 Το MXit έχει πάνω από 27 εκατομμύρια συνδρομητές, καθιστώντας το 

μεγαλύτερο κοινωνικό δίκτυο στην Αφρική με 40.000 νέους συνδρομητές να 

συμμετέχουν κάθε μέρα. Πράγματι, είναι πολύ μεγαλύτερο από το Facebook στη Νότια 

Αφρική όσον αφορά τον αριθμό των συνολικών μελών. Το MXit επιτρέπει στους χρήστες 

να στέλνουν και να λαμβάνουν ελεύθερα μηνύματα κειμένου και πολυμέσων, κάτι που 
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είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μια χώρα όπου τα τηλεφωνικά δίκτυα είναι πολύ ακριβά 

και όπου η τακτική ανταλλαγής μηνυμάτων κειμένου δεν αποτελεί επιλογή για τους νέους 

καταναλωτές. 

 Ενώ το MXit κυκλοφόρησε και σε πολλές άλλες χώρες, η πραγματική του 

επιτυχία ήταν μόνο στην αγορά προέλευσης του. Η διείσδυση στην αγορά της Νότιας 

Αφρικής εξηγείται καλά από τις δυνάμεις της τεχνολογίας, του πολιτισμού και της 

κυβέρνησης. Η κυριότερη ιδιοκτησία του σταθερού τηλεφωνικού συστήματος στη χώρα 

υπάγεται σε μια εταιρεία με την επωνυμία Telkom, η οποία εξακολουθεί να ανήκει  σε 

μεγάλο βαθμό στην εθνική κυβέρνηση. Επιπλέον ενώ υπάρχει ελεύθερος ανταγωνισμός 

στις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, η Telkom κατέχει σημαντικό μετοχικό μερίδιο στο 

μεγαλύτερο πάροχο, τη Vodacom. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ο ανταγωνισμός μεταξύ 

των παρόχων  κινητής τηλεφωνίας να είναι σκληρός, πράγμα που σημαίνει ότι οι χρήστες 

πληρώνουν υψηλά ποσά για την κινητή τηλεφωνία, συμπεριλαμβανομένων των 

μηνυμάτων κειμένου και τη χρήση δεδομένων. Επιπροσθέτως, λόγω του εφησυχασμού 

της Telkom, οι επενδύσεις σε διαδικτυακές υποδομές ήταν μέχρι πρόσφατα σχετικά 

μικρές, ενώ παράλληλα επιβραδύνθηκαν από τα διεθνή πρότυπα. Συνεπώς, για πολλούς 

Νοτιοαφρικάνους, ιδίως για τους νεότερους καταναλωτές, η πρόσβαση στο ευρυζωνικό 

διαδίκτυο είναι είτε απαγορευτικά δαπανηρή είτε μη διαθέσιμη. Το γεγονός ότι σε μια 

κουλτούρα όπου ο νέος πληθυσμός επιθυμεί να επικοινωνήσει μεταξύ του τα δίκτυα 

επικοινωνίας θεωρούνται είτε μη διαθέσιμα είτε μη ασφαλή, εξηγεί τη μοναδική επιτυχία 

του MXit. 

 Συμπερασματικά, η τεχνολογία σε μια συγκεκριμένη χώρα τείνει να εξαρτάται 

ιστορικά από τρεις παράγοντες, την κατάσταση των τρεχουσών και προηγουμένως 

αναπτυγμένων τεχνολογιών σε αυτή, την κουλτούρα της και την κυβέρνησή της. Με 

βάση το παράδειγμα της MXit, οι επιχειρήσεις όσον αφορά τη διεθνή στρατηγική τους 

στο μάρκετινγκ είναι σημαντικό να κατανοήσουν ότι αν δεν λάβουν υπόψιν τους 

παραπάνω παράγοντες και την αλληλένδετη σχέση που υπάρχει μεταξύ τους, ενέχεται ο 

κίνδυνος να μην πετύχει η διείσδυση τους στην τοπική αγορά.  

 

 

4.3 Τα οφέλη του μάρκετινγκ  των κοινωνικών μέσων στο διεθνές μάρκετινγκ 

Όταν μία επιχείρηση αποφασίζει να έρθει σε επαφή με το καταναλωτικό κοινό 

ανοίγοντας διάλογο, προκειμένου να αφουγκραστεί τις απόψεις του και να προωθήσει τα 

προϊόντα ή τις υπηρεσίες της, θα πρέπει να γίνει με όσο το δυνατό πιο εγκάρδιο τρόπο, 
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ιδίως αν δραστηριοποιείται στις αγορές του εξωτερικού. Τα κοινωνικά μέσα παρέχουν 

μια ιδιαίτερα προσπελάσιμη πλατφόρμα για την επικοινωνία των επωνυμιών με τα 

μεγάλα παγκόσμια ακροατήρια, χωρίς να χρειάζεται να δαπανώνται κεφάλαια για 

τηλεοπτικές διαφημίσεις ή τον τοπικό τύπο. Τα προφίλ των κοινωνικών μέσων μπορούν 

να αυξήσουν την αναγνωρισιμότητα μιας επωνυμίας στο εξωτερικό και να ωθήσουν το 

παγκόσμιο ακροατήριο  να γίνει πελάτης της επιχείρησης (Phillips, 2015).  

 Ένα άλλο πλεονέκτημα  που προσφέρουν τα κοινωνικά μέσα στις επιχειρήσεις 

που δραστηριοποιούνται διεθνώς, είναι ότι τις βοηθούν να αναπτύξουν μία 

διαπολιτισμική ικανότητα, η οποία μπορεί αργότερα να εφαρμοστεί στις διάφορες 

εκστρατείες μάρκετινγκ. Με άλλα λόγια, επιτρέπουν σε μια εταιρεία ή ένα εμπορικό 

σήμα όχι μόνο να μεταφράσει τις διάφορες δραστηριότητες μάρκετινγκ σε πολλές άλλες 

γλώσσες (κάτι που είναι ήδη ένα πλεονέκτημα), αλλά και να αποκτήσει περισσότερες 

γνώσεις και καλύτερη κατανόηση σχετικά με  τους καταναλωτές σε ξένους πολιτισμούς. 

Επιπλέον, της δίνουν τη δυνατότητα να κατανοήσει τις διαφορετικές συμπεριφορές του 

καταναλωτικού κοινού και τις καλύτερες πρακτικές μάρκετινγκ σε άλλες χώρες. 

 Η χρήση των κοινωνικών μέσων ως εργαλείων μάρκετινγκ βοηθάει ακόμη τις 

επιχειρήσεις να προσαρμόσουν καλύτερα τις  εκστρατείες μάρκετινγκ στην κουλτούρα 

των χωρών δραστηριοποίησής τους. Είναι, άλλωστε, γνωστό ότι κάθε χώρα έχει τη δική 

της κουλτούρα, καθώς και διαφορετικά ήθη, έθιμα και κοινωνικούς κανόνες. Δεδομένου 

ότι τα κοινωνικά μέσα είναι πολύ πιο προσωπικά σε σχέση με άλλες μορφές μάρκετινγκ, 

η χρήση τους υποχρεώνει τις εταιρείες να προσαρμόζουν τις επικοινωνίες τους στο 

συγκεκριμένο, στοχοθετημένο κοινό, βοηθώντας έτσι να κατανοήσουν καλύτερα τους 

τοπικούς πολιτισμούς. Ακόμη, αποκτούν τη δυνατότητα να συμβαδίζουν με τις τάσεις σε 

εθνικό επίπεδο και να γίνονται πιο ευέλικτες στις αλλαγές των προτιμήσεων των 

καταναλωτών στις ξένες αγορές (Sierra, 2016). 

 Τέλος, κατά τους Okazaki και Taylor (2013), η δημιουργία κοινωνικών δικτύων 

είναι σημαντική για τη διεθνή διαφήμιση και το μάρκετινγκ, διότι ένας ιστότοπος 

κοινωνικής δικτύωσης αποτελεί ένα αποτελεσματικό μέσο για τη δημιουργία και τη 

διατήρηση δικτύων με εύκολο και φθηνό τρόπο. Έτσι, ο αριθμός των ασθενών δεσμών 

έχει πιθανότητες αύξησης. Με τον όρο ‘αδύναμοι δεσμοί’ χαρακτηρίζονται εκείνα τα  

δίκτυα, στα οποία υπάρχει λιγότερη προσωπική αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών και 

λειτουργούν ως «τοπικές γέφυρες» μεταξύ τμημάτων του δικτύου που διαφορετικά θα 

αποσυνδέονταν (Krackhardt, 1992). Έτσι, οι αδύναμοι δεσμοί μπορούν να επιτρέψουν σε 

μια εταιρεία να αποκτήσει στρατηγικό πλεονέκτημα για τη διαθεσιμότητα των πόρων, 
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γεφυρώνοντας ποικίλους απομακρυσμένους συναισθηματικά και γεωγραφικά 

παράγοντες (Okazaki and Taylor, 2013).  

 

 

4.4 Τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στη χρήση των 

κοινωνικών μέσων στο διεθνές μάρκετινγκ 

 Τα κοινωνικά μέσα αποτελούν τα τελευταία χρόνια βασικό στοιχείο στην 

εργαλειοθήκη του μάρκετινγκ των επιχειρήσεων και κυρίως αυτών που ήδη 

δραστηριοποιούνται ή επιχειρούν να δραστηριοποιηθούν διεθνώς. Ωστόσο, για να 

εφαρμοστούν οι εκστρατείες του μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων και να καρπωθούν τα 

οφέλη οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ξεπεραστούν κάποια εμπόδια. Υπάρχουν περιπτώσεις 

που οι προκλήσεις είναι μεγάλες και άλλες που είναι πιο εύκολο για τις επιχειρήσεις να 

παρακάμψουν τις δυσκολίες που προκύπτουν, προκειμένου να επιτευχθούν οι 

εκστρατείες των κοινωνικών μέσων και επομένως οι στόχοι μάρκετινγκ που θέτουν. 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα πιο κοινά προβλήματα που συναντώνται στην χρήση των 

κοινωνικών μέσων ως εργαλείο μάρκετινγκ στο διεθνές περιβάλλον.     

Οργανωτικές προκλήσεις 

 Μία από τις πιο κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι περισσότερες 

πολυεθνικές μάρκες, είναι ο τρόπος που θα δημιουργήσουν μια στρατηγική κοινωνικών 

μέσων που να ανταποκρίνεται στο διεθνή τους προσανατολισμό. Οι επιχειρήσεις 

καλούνται να λάβουν αποφάσεις σχετικά με την επιλογή των κατάλληλων κοινωνικών 

μέσων που θα χρησιμοποιήσουν στην εκάστοτε χώρα. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι 

επιχειρήσεις διατηρούν το ίδιο εταιρικό προφίλ σε αυτά για όλες τις χώρες, ενώ άλλες 

φορές επιλέγουν χρησιμοποιούν ξεχωριστό για κάθε κράτος δραστηριοποίησης. 

Επιπλέον, χρειάζεται να επιλέγουν τα κατάλληλα στελέχη, τα οποία θα διαχειρίζονται τα 

εταιρικά προφίλ και θα είναι υπεύθυνα για την άμεση απόκριση και επίλυση 

προβλημάτων στις διάφορες χώρες. Τέλος, είναι σημαντικό  να καθορίζουν το κατάλληλο 

περιεχόμενο προς δημοσίευση, δεδομένου ότι απευθύνονται σε ένα παγκόσμιο 

ακροατήριο. Συμπερασματικά, οι επιχειρήσεις  θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο 

με σαφή προσανατολισμό, που να εκφράζει την  θέση της τους στα κοινωνικά μέσα, 

παρέχοντας παράλληλα αρκετή ευελιξία, προκειμένου να καλύπτονται οι διάφορες 

ανάγκες κάθε χώρας (Lewis PR, 2011). 
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Οι γλώσσες των χωρών δραστηριοποίησης 

 Οι περισσότερες επιχειρήσεις που επιλέγουν τη χρήση των κοινωνικών μέσων ως 

εργαλείο μάρκετινγκ στη διεθνή τους στρατηγική, θα πρέπει να λαμβάνουν σοβαρά 

υπόψιν τους τη σημασία του περιεχομένου στην τοπική  γλώσσα (Lewis PR, 2011). Τα 

κοινωνικά μέσα έχουν δημιουργήσει την ανάγκη για προσωπικό μάρκετινγκ που να 

καταλαβαίνει περισσότερες από μία γλώσσες (Johston, 2017). Τα ίδια τα κοινωνικά 

δίκτυα έχουν παρατηρήσει την ανάγκη επικοινωνίας των χρηστών σε διαφορετικές 

γλώσσες και για αυτό πολλά από αυτά έχουν μεταφράσει τους ιστότοπούς τους σε έναν 

μεγάλο αριθμό από αυτές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Facebook, το οποίο 

έχει μεταφραστεί σε 74 γλώσσες. Επιπλέον, πολλά από τα κοινωνικά μέσα διαθέτουν 

αυτόματη μετάφραση του δημοσιευμένου περιεχομένου αλλά και των μηνυμάτων.  Αν 

και τα μενού των πλατφορμών των κοινωνικών μέσων είναι ήδη πολύγλωσσα και οι 

θέσεις των χρηστών μπορούν να μεταφραστούν αυτόματα, οι εταιρείες που στοχεύουν 

να διαφημιστούν σε έναν από αυτούς τους ιστότοπους, οφείλουν να διασφαλίσουν ότι τα 

βασικά μηνύματα μεταφράζονται πλήρως από επαγγελματίες και είναι προσαρμοσμένα 

στη γλώσσα της χώρας- στόχου (Wooten, 2011). Αυτό που έχει νόημα σε μια γλώσσα θα 

μπορούσε να καταλήξει ως πλήρης αποτυχία σε μία άλλη, αν δεν μεταφραστεί σωστά. 

Για παράδειγμα, η μετάφραση της Google μπορεί να είναι αρκετή σε ορισμένες 

περιπτώσεις, αλλά υπάρχουν πιθανότητες μία λάθος απόδοση νοήματος να οδηγήσει σε 

γελοιοποίηση της επωνυμίας (Phillips, 2015), όπως έχει συμβεί άλλωστε κατά καιρούς. 

Γι’ αυτό είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται επαγγελματίες μεταφραστές ή στελέχη 

που γνωρίζουν την εκάστοτε τοπική διάλεκτο (Panjwani, 2013). Επιπροσθέτως, ακόμη 

και οι άνθρωποι στις χώρες όπου μιλούν την αγγλική γλώσσα από κοινού με τη μητρική 

τους, μπορεί να προσβληθούν εάν οι επιχειρήσεις δεν επικοινωνούν ποτέ στη γλώσσα 

τους. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να δείχνουν στους καταναλωτές πως είναι σαν αυτούς, 

προκειμένου να γίνουν αποδεκτές, χρησιμοποιώντας την τοπική γλώσσα, του 

καταναλωτικού κοινού που απευθύνονται, προκειμένου να έρθουν σε επαφή και να 

επικοινωνήσουν μαζί του  (Johston, 2017).  

 Επομένως, κάθε οργανισμός με διεθνή δραστηριότητα που χρησιμοποιεί τα 

κοινωνικά μέσα ως επικοινωνιακό εργαλείο, οφείλει να συμβουλεύεται, εξειδικευμένα 

στελέχη του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και διάφορα τοπικά στελέχη, για τις 

μεταφράσεις και τις δημοσιεύσεις του εκάστοτε περιεχομένου στα κοινωνικά μέσα. Έτσι 

θα αποφευχθούν αρκετές αστοχίες, θα εξοικονομηθεί χρόνος και χρήμα και θα υπάρξουν 

επιτυχημένες εκστρατείες κοινωνικών μέσων, αυξάνοντας την αποδοχή της επωνυμίας 
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σε παγκόσμιο επίπεδο και δημιουργώντας ένα ακροατήριο υποστηρικτών σε διάφορες 

χώρες.  

Οι πλατφόρμες των κοινωνικών μέσων 

 Ακόμη και αν τα μεγάλα κοινωνικά δίκτυα, όπως το Facebook, το Twitter, το 

LinkedIn, το YouTube κ.α., συνεχίσουν να αυξάνονται παγκοσμίως, τα τοπικά κοινωνικά 

μέσα, όπως το Mixi στην Ιαπωνία,  το Orkut στη Βραζιλία, το VKontakte στη Ρωσία κ.α., 

έχοντας μία ισχυρή παρουσία στις χώρες αυτές, αποτελούν μια σημαντική παράμετρο 

που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την ανάπτυξη στρατηγικών κοινωνικών μέσων 

στο διεθνές μάρκετινγκ (Lewis PR, 2011). Γίνεται έτσι φανερό, ότι μία αναζήτηση για 

δίκτυα κοινωνικών μέσων ανά τον κόσμο, θα αποφέρει πιθανώς διάφορους τοπικούς 

ιστότοπους που θα μπορούσαν να γίνουν το μυστικό όπλο μάρκετινγκ μίας επιχείρησης 

που δραστηριοποιείται διεθνώς. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι οι επιτυχημένες 

μάρκες έχουν αξιοποιήσει την τοπική δημοτικότητα των κοινωνικών δικτύων, 

ενισχύοντας το εμπορικό σήμα τους και επεκτείνοντας τις δραστηριότητες τους στη 

διεθνή αγορά (Phillips, 2015). Επομένως, για να επιτευχθούν τα καλύτερα αποτελέσματα 

μάρκετινγκ των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης στο διεθνές περιβάλλον, θα πρέπει οι 

επιχειρήσεις να προσδιορίσουν τα δημοφιλέστερα κοινωνικά μέσα σε κάθε αγορά και να 

αναπτύξουν εκστρατείες προσαρμοσμένες στο τοπικό καταναλωτικό κοινό (Wooten, 

2011). 

Τα πολιτιστικά στοιχεία χωρών δραστηριοποίησης 

 Τα πολιτιστικά στοιχεία αναφέρθηκαν παραπάνω ως ένας από τους παράγοντες 

που χρειάζεται να λαμβάνει υπόψιν μια εταιρεία στο μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων που 

επιλέγει να εφαρμόσει σε μια χώρα. Ωστόσο, έχουν υπάρξει κατά καιρούς αρκετές 

καμπάνιες πολλών εκατομμυρίων δολαρίων που απέτυχαν σε ορισμένες χώρες, επειδή 

κάτι μεταφράστηκε λανθασμένα σε κάτι εντελώς διαφορετικό ή επειδή το περιεχόμενο 

ήταν προσβλητικό σε αυτόν τον πολιτισμό. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

διεθνώς οφείλουν να κατανοήσουν ότι οι κουλτούρες κάθε χώρας αποτελούν σημαντική 

συνιστώσα στη διεθνή τους παρουσία. Στα κοινωνικά μέσα, όπου οι επιχειρήσεις δεν 

έχουν τον έλεγχο του περιεχομένου που σχετίζεται με τη μάρκα τους, αυτό γίνεται ακόμη 

πιο δύσκολο (Lewis PR, 2011). Οι διάφορες χώρες δραστηριοποίησης έχουν τη δική τους 

κουλτούρα και τους δικούς κοινωνικούς κανόνες.. Επειδή το κοινωνικό μάρκετινγκ είναι 

πιο προσωπικό, απαιτείται να δείχνει κατανόηση του πολιτισμού της χώρας στην οποία  

αποφασίζει να πραγματοποιήσει την εκστρατεία κοινωνικών μέσων η επιχείρηση 
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(Johston, 2017). Επομένως, η πολιτιστική προσαρμογή στα τοπικά έθιμα των κοινωνικών 

μέσων είναι ζωτικής σημασίας, διότι αυτό το μάρκετινγκ στοχεύει σε μια κουλτούρα 

μέσα σε έναν πολιτισμό (Wooten, 2011). Καταληκτικά, θα λέγαμε πως τα κοινωνικά 

μέσα αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο στη διεθνή στρατηγική μάρκετινγκ, ωστόσο οι 

επιχειρήσεις οφείλουν να σέβονται όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με τον πολιτισμό και 

την κουλτούρα των χωρών δραστηριοποίησής τους κατά τη χάραξη αντίστοιχων 

εκστρατειών, ώστε να μην οδηγούνται σε απρόσμενα ανεπιτυχή αποτελέσματα. 

Οι κυβερνήσεις των χωρών δραστηριοποίησης 

 Όπως και με τα πολιτιστικά στοιχεία, έτσι και η εκάστοτε πολιτική αρχή μιας 

χώρας μπορεί να μην αποτελέσει σύμμαχο αλλά εμπόδιο στις δραστηριότητες μάρκετινγκ 

μιας επιχείρησης. Η ταχεία ανάπτυξη των κοινωνικών μέσων έχει αλλάξει τον τρόπο που 

άνθρωποι αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Αυτά τα κανάλια έχουν δημιουργηθεί 

προκειμένου οι χρήστες να έχουν τη δυνατότητα να αναρτήσουν κάποιο περιεχόμενο, να 

το διαμοιράσουν, να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν με άλλους χρήστες. 

Ουσιαστικά, οι κοινωνικές πλατφόρμες ενισχύουν τις φωνές των ανθρώπων και  αυτό 

ακριβώς είναι που κάνει αυτά τα κανάλια επικοινωνίας μεγάλα. Ωστόσο, παρά γεγονός 

ότι οι περισσότερες χώρες ανά τον κόσμο αγκαλιάζουν και ενθαρρύνουν τη χρήση 

κοινωνικών μέσων, υπάρχουν και κάποιες συγκεκριμένες που τα λογοκρίνουν. Ενώ, 

λοιπόν, σε πολλά μέρη είναι ελεύθερη η πρόσβαση στο διαδίκτυο, δεν είναι λίγες η 

περιπτώσεις που αυτή η δυνατότητα είναι περιορισμένη. Κατά καιρούς έχουν 

παρατηρηθεί κυβερνήσεις που αναλαμβάνουν δράση είτε λογοκρίνοντας το περιεχόμενο 

των κοινωνικών μέσων, καθιστώντας το απρόσιτο ή σε ακραίες περιπτώσεις, 

διαγράφοντας εντελώς το περιεχόμενό τους. 

 Προς επίρρωση των παραπάνω, το Μάρτιο του 2014, οι κυβερνητικοί 

αξιωματούχοι της Τουρκίας προχώρησαν στην απαγόρευση του Twitter, όταν άρχισαν 

να διαδίδονται νέα σχετικά με κυβερνητικά σκάνδαλα. Στη συνέχεια, το 2015, η τουρκική 

κυβέρνηση μπλόκαρε τη χρήση του Twitter, του Facebook και του YouTube, με την 

επίσημη πρόφαση να  σταματήσουν να μεταδίδονται βίαιες εικόνες από την ομηρία του 

εισαγγελέα του κράτους Mehmet Selim Kiraz, από τους μαχητές της αριστεράς. 

 Αντίστοιχα, μετά τις αμφισβητούμενες προεδρικές εκλογές του Ιράν το 2009, οι 

Ιρανοί έσπευσαν στα κοινωνικά μέσα προκειμένου να εκφράσουν τη διαφωνία τους προς 

την κυβέρνηση και να διοργανώσουν διαμαρτυρίες. Αυτό οδήγησε στην απότομη 

απαγόρευση του Facebook, του Twitter και του YouTube  Ωστόσο, αν και  η κυβέρνηση 
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λογοκρίνει τα κοινωνικά μέσα, ο Πρόεδρος Χασάν Ρουχάνι τα έχει καταστήσει ως 

βασικό εργαλείο των διοικητικών του καθηκόντων, ιδίως το Twitter, στο οποίο διαθέτει  

δύο λογαριασμούς, έναν στην αγγλική γλώσσα κι έναν στα Περσικά, τους οποίους 

χρησιμοποιεί με συνέπεια, αναρτώντας δημοσιεύσεις σχετικά με τις εσωτερικές και 

εξωτερικές υποθέσεις της χώρας. 

 Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα λογοκρισίας των κοινωνικών μέσων 

παρουσιάζεται στην Κίνα, όπου όλες οι σημαντικές υπηρεσίες κοινωνικών μέσων 

παραμένουν μόνιμα αποκλεισμένες. Το Facebook, το Twitter, το YouTube, ακόμη και το 

Google, απαγορεύτηκαν όταν οι Κινέζοι αξιωματούχοι ισχυρίστηκαν ότι οι πλατφόρμες 

κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιήθηκαν για τον συντονισμό αντικυβερνητικών 

διαμαρτυριών. Παρόλο που οι "δυτικές" κοινωνικές πλατφόρμες απαγορεύονται τη χώρα, 

επιτρέπεται να λειτουργούν τα κινέζικα κοινωνικά μέσα, όπως το Weibo και το Renren. 

Η χρήση των εγχώριων κοινωνικών μέσων, επιτρέπει στην Κίνα να προωθήσει τη δική 

της εγχώρια βιομηχανία τεχνολογίας. 

 Η Βόρεια Κορέα είναι μια ακόμη ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα περίπτωση, καθώς η 

χώρα δεν απαγορεύει μόνο τα κοινωνικά μέσα, αλλά το διαδίκτυο στο σύνολό του για 

τον μαζικό πληθυσμό. Η χώρα έχει δημιουργήσει ένα εσωτερικό διαδίκτυο που δεν 

συνδέεται με εξωτερικές πηγές ιστού.  Η πρόσβαση είναι διαθέσιμη μόνο με ειδική 

εξουσιοδότηση και χρησιμοποιείται μόνο για κυβερνητικούς σκοπούς. 

 Το Βιετνάμ μπλοκάρει ανεπιφύλακτα το Facebook από το 2009, αν και η 

απαγόρευση περιστασιακά άρθηκε. Όπως συμβαίνει με πολλές χώρες που εμποδίζουν τα 

κοινωνικά μέσα, η κυβέρνηση δεν θέλει τους πολίτες να είναι σε θέση να επικρίνουν τις 

πολιτικές, να μοιράζονται ειδήσεις χωρίς λογοκρισία σε πραγματικό χρόνο ή να έχουν 

την ικανότητα να οργανώνουν εκδηλώσεις διαμαρτυρίας. 

 Συμπερασματικά, τα κοινωνικά εργαλεία χρησιμοποιούνται τα τελευταία χρόνια 

ως βασικό εργαλείο μάρκετινγκ σε πολλές χώρες. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται διεθνώς θα πρέπει να λαμβάνουν σοβαρά υπόψιν τους τον πολιτικό 

παράγοντα όταν επιχειρήσουν να τα χρησιμοποιήσουν σε μία ξένη χώρα, καθώς μπορεί 

να αποτελέσουν τροχοπέδη σε μια μελλοντική τους εκστρατεία στα κοινωνικά μέσα. 

Επιπλέον, ακόμη και στις χώρες που δεν έχει απαγορευτεί εξ ολοκλήρου η χρήση των 

κοινωνικών μέσων, οφείλουν να είναι προσεκτικές, καθώς το περιεχόμενο τους μπορεί 

να λογοκριθεί και να καταδικαστεί από κυβερνητικούς αξιωματούχους (Deutsch, 2016). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

5.1 Μεθοδολογία έρευνας 

5.1.1 Είδος έρευνας 

 Για τους σκοπούς της έρευνας της παρούσας διπλωματικής εργασίας, επιλέχθηκε 

ως καταλληλότερη μέθοδος η εμπειρική ποσοτική έρευνα, έχοντας ως βασική πηγή 

πληροφοριών τη συλλογή πρωτογενών στοιχείων με τη χρήση ηλεκτρονικού 

ερωτηματολογίου, από τυχαίο δείγμα ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων.  

 Η Ποσοτική Έρευνα είναι η συστηματική εμπειρική έρευνα των παρατηρούμενων 

φαινομένων μέσω στατιστικών, μαθηματικών ή υπολογιστικών τεχνικών (Creswell, 

2003). Σύμφωνα με τους Aliaga και Gunderson (2000), η ποσοτική έρευνα εστιάζει στην 

ανάλυση και επεξήγηση των φαινομένων μέσα από τη συλλογή αριθμητικών δεδομένων, 

τα οποία αναλύονται χρησιμοποιώντας μαθηματικές μεθόδους και πιο συγκεκριμένα 

στατιστικές. Η μεθοδολογία μιας ποσοτικής έρευνας διατηρεί την υπόθεση ενός 

εμπειρικού παραδείγματος. 

 Οι ποσοτικές μέθοδοι βασίζονται σε ποσοτικά δεδομένα, όπως τα αριθμητικά 

στοιχεία και οι στατιστικές συγκρίσεις, προκειμένου να εξάγουν αιτιατές σχέσεις. 

Βασικός στόχος τους είναι να ταξινομηθούν τα διάφορα δεδομένα σε κατηγορίες έτσι 

ώστε να μπορούν να μετρηθούν και μετέπειτα να κατασκευαστούν τα στατιστικά 

μοντέλα, προκειμένου να αναλυθεί και να εξηγηθεί αυτό που παρατηρείται. Οι ποσοτικές 

έρευνες ακολουθούν ως επί το πλείστον έναν αυστηρό και προκαθορισμένο ερευνητικό 

σχεδιασμό, κάτι που σημαίνει ότι οι περισσότερες κρίσιμες αποφάσεις έχουν ληφθεί από 

τον ερευνητή πριν από τη διεξαγωγή της έρευνας και το ερευνητικό αντικείμενο είναι εκ 

των προτέρων ξεκάθαρο (Κυριαζή, 2006). 

 Η ποσοτική μέθοδος επιλέχθηκε για την πραγματοποίηση της παρούσας έρευνας, 

λόγω της μεγαλύτερης αξιοπιστίας των πληροφοριών που συλλέγονται, καθώς 

προέρχονται από τον άμεσο χρήστη. Η δυσκολία της μεθόδου αυτής συνίσταται στη 

συλλογή των απαντήσεων, καθώς ο όγκος τους μπορεί να είναι πολύ μεγάλος και η 

συλλογή και η ανάλυσή τους χρονοβόρα. 
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5.1.2 Προσδιορισμός δείγματος έρευνας  

 Στη συγκεκριμένη έρευνα, ο πληθυσμός, δηλαδή αυτοί που κλήθηκαν να 

απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο της έρευνας και με βάση τους οποίους διαμορφώθηκε 

το δείγμα, περιλαμβάνει τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις προϊόντων ή υπηρεσιών 

που δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους της αγοράς και πιο συγκεκριμένα 

αποτελούν μέλη είτε του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) είτε του 

Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ). Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 136 

ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις που απάντησαν με ειλικρίνεια και χωρίς κανένα 

δισταγμό στο ερωτηματολόγιο που τους στάλθηκε. 

 

5.1.3 Εργαλεία και μέσα συλλογής δεδομένων 

 Για την υλοποίηση μίας ποσοτικής εμπειρικής έρευνας και τη συλλογή 

πρωτογενών στοιχείων υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι, κάθε μία με τα δικά της διαφορετικά 

χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Οι πιο διαδεδομένες τεχνικές 

συλλογής δεδομένων, οι οποίες χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο μίας εμπειρικής έρευνας, 

είναι η συνέντευξη και το ερωτηματολόγιο. Η συνέντευξη μπορεί να είναι δομημένη ή 

κατευθυνόμενη, συνέντευξη σε βάθος και ελεύθερη ή μη δομημένη, ενώ διακρίνεται σε 

επιμέρους τύπους, όπως προσωπική, τηλεφωνική, ταχυδρομική και διαδικτυακή. Το 

ερωτηματολόγιο είναι ένα έντυπο που περιέχει μια σειρά δομημένων ερωτήσεων, 

κλειστού ή ανοιχτού τύπου και πολλαπλών επιλογών, οι οποίες παρουσιάζονται σε μια 

συγκεκριμένη σειρά και στις οποίες ο ερωτώμενος καλείται να απαντήσει γραπτά 

(Ζαφειρίου, 2003).  

 Σύμφωνα με τους Wilson και McLean, το ερωτηματολόγιο είναι ένα εύχρηστο 

και ευρέως διαδεδομένο εργαλείο για τη συλλογή ερευνητικών δεδομένων, το οποίο 

παρέχει δομημένα αριθμητικά στοιχεία (Cohen et al., 2008). 

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα που συνοδεύουν τη χρήση του ερωτηματολογίου σε μία 

ποσοτική εμπειρική έρευνα είναι τα εξής: 

• Γρήγορη απόκριση ερωτώμενων : Η αποστολή των ερωτηματολογίων με τη 

χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι άμεση, επιτρέπει την γρήγορη 

συλλογή τους και τον έλεγχο της αποστολής τους. 

• Ευρεία κάλυψη: Χάρη στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι δυνατόν να 

προσεγγισθεί ένας μεγάλος αριθμός ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων στην 
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ελληνική επικράτεια σε σύντομο χρονικό διάστημα με μεγάλη ευκολία και 

ταχύτητα.   

• Πολύ μικρό κόστος σε σχέση με την ευρεία γεωγραφική και αριθμητική 

προσέγγιση που παρέχει (Aaker et al., 1998). 

• Δεν απαιτεί τη φυσική παρουσία του ερευνητή (Cohen et al., 2008). 

• Συμπληρώνεται οποιαδήποτε χρονική στιγμή. 

• Είναι σχετικά εύληπτο και εύκολο στην ανάλυση (Cohen et al., 2008). 

• Γνήσια πρωτογενή δεδομένα  

 Παρά τα πολλά πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η χρήση του ερωτηματολογίου, 

υπάρχουν και ορισμένα μειονεκτήματα. Οι Cohen et al. (2008) αναφέρουν τα εξής: 

• Ορισμένες φορές ενέχεται ο κίνδυνος επιστροφών. 

• Εάν υπάρχουν μόνο ερωτήσεις κλειστού τύπου, είναι πιθανό να μην καλύπτεται 

επαρκώς η ανάγκη για αυθεντικότητα του ερωτηματολογίου. 

• Εάν χρησιμοποιούνται μόνο ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, τα άτομα στα οποία 

απευθύνεται μπορεί να μη θέλουν να καταγράψουν τις απαντήσεις τους, για τους 

δικούς τους λόγους. 

• Τα άτομα μειωμένου αλφαβητισμού είναι πιθανό να δυσκολευτούν στη 

συμπλήρωσή του. 

• Συχνά συμπληρώνονται βιαστικά και απρόσεκτα. 

• Ένα παραμορφωμένο, μη αντιπροσωπευτικό, πολύ μικρό ή πολύ μεγάλο δείγμα, 

μπορεί να οδηγήσει σε τροποποίηση των δεδομένων ή να εμποδίσει τη στατιστική 

ανάλυση. 

ενώ ακόμη, κατά τον Ζαφειρίου (2003): 

• Ο ερευνητής δεν είναι σε θέση να αποσαφηνίσει τις ανοιχτές ερωτήσεις. 

• Υποχρεώνει    τον    ερωτηθέντα    να    απαντήσει    με    έναν συγκεκριμένο 

τρόπο. 

 Με βάση τα πλεονεκτήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω αναφορικά με τη χρήση 

του ερωτηματολογίου ως μέσο συλλογής των πρωτογενών στοιχείων ποσοτικών ερευνών  

και λαμβάνοντας υπόψιν την πίεση του χρόνου και τους περιορισμένους οικονομικούς 

πόρους, το ερωτηματολόγιο κρίθηκε ως το καταλληλότερο εργαλείο για την 

διεκπεραίωση της έρευνας και την εξαγωγή πολύτιμων συμπερασμάτων. 
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Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε και παρατίθεται στο παράρτημα, 

βασίστηκε στη βιβλιογραφία και αποτελείται από 27 ερωτήσεις οι οποίες χωρίζονται σε 

δύο βασικές ομάδες. 

Τα γενικά στοιχεία της επιχείρησης: Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει τις οχτώ 

πρώτες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, σκοπός των οποίων είναι να διασαφηνιστούν 

τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος και να παρέχουν χρήσιμες στατιστικές 

πληροφορίες. Πιο συγκεκριμένα, αφορούν τον κλάδο στον οποίο ανήκει η επιχείρηση 

(Ερώτηση 1), τι εμπορεύεται (Ερώτηση 2), το κοινό που απευθύνεται (Ερώτηση 3), τον 

αριθμό των εργαζομένων που απασχολεί (Ερώτηση 4), το έτος ίδρυσης της επιχείρησης 

(Ερώτηση 5), τα έτη εξαγωγικής δραστηριότητας (Ερώτηση 6), τον αριθμό των χωρών 

στις οποίες πραγματοποιεί εξαγωγές η επιχείρηση, καθώς και τις κυριότερες από αυτές 

(Ερώτηση 7), και το ποσοστό των εσόδων της επιχείρησης που προέρχονται από τις 

διεθνείς δραστηριότητες (Ερώτηση 8). Οι ερωτήσεις 4, 5, 6, και 7 είναι ανοιχτού τύπου 

ενώ οι 1, 2, 3, και 8 είναι κλειστού τύπου και συγκεκριμένα αμοιβαία αποκλειόμενες. 

Η χρήση των κοινωνικών μέσων στο διεθνές μάρκετινγκ: Στην ενότητα αυτή 

περιλαμβάνονται οι ερωτήσεις 9-27. Αναλυτικότερα, η ερώτηση 9 είναι κλειστού τύπου 

και διχοτομική (Ναι/Όχι) και εξετάζει αν η επιχείρηση διαθέτει τη δική της εταιρική 

ιστοσελίδα. Εάν η απάντηση στη συγκεκριμένη ερώτηση είναι “Ναι”, τότε ο ερωτώμενος 

συνεχίζει κανονικά με την επόμενη ερώτηση, ενώ αν η απάντηση του είναι “Όχι”,  τότε 

οδηγείται απευθείας στην ερώτηση 12.  

Οι  ερωτήσεις 10 («Πόσα χρόνια διαθέτει η επιχείρηση τη δική της εταιρική 

ιστοσελίδα;») και 11 («Σε ποιες γλώσσες είναι γραμμένη και μεταφρασμένη η εταιρική σας 

ιστοσελίδα;») είναι ανοιχτού τύπου και αφορούν αποκλειστικά τις επιχειρήσεις που 

διαθέτουν τη δική τους εταιρική ιστοσελίδα.  

Η ερώτηση 12 είναι κλειστού τύπου και διχοτομική (Ναι/Όχι) και σκοπός της 

ήταν να εξετάσει αν οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τα κοινωνικά 

μέσα (social media) στο διεθνές μάρκετινγκ (Alarcón et al., 2012; Siamagka et al., 2012; 

Sahoo, 2015; Stelzner, 2016). Εάν η απάντηση στην ερώτηση αυτή είναι “Ναι”, τότε ο 

ερωτώμενος οδηγείται απευθείας στην ερώτηση 15,  ενώ αν η απάντηση είναι “Όχι”, ο 

ερωτώμενος καλείται να απαντήσει σε δύο επιπλέον ερωτήσεις, συγκεκριμένα στις 

ερωτήσεις 13 και 14, φτάνοντας έτσι στην ολοκλήρωση του ερωτηματολογίου.  

Η ερώτηση 13 περιλαμβάνει εφτά υποερωτήματα (i. επικέντρωση σε άλλα 

εργαλεία επικοινωνίας, ii. μη ικανοποιητική προηγούμενη εμπειρία, iii. δεν ήταν κατάλληλα 
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για την επιχείρηση, iv. έλλειψη γνώσης και αβεβαιότητα για τα πιθανά οφέλη που 

προσφέρουν, v. αρνητικές επιπτώσεις, vi. έλλειψη γνώσης και ορθής κατάρτισης του 

προσωπικού και vii. κόστος), είναι κλειστή και εξετάζει τους λόγους για τους οποίους η 

επιχείρηση δεν χρησιμοποιεί τα κοινωνικά μέσα στο διεθνές μάρκετινγκ (Siamagka et 

al., 2012; Sahoo, 2015).  Κάθε υποερώτημα μετρήθηκε με βάση μία πενταβάθμια 

κλίμακα Likert με την εξής διαβάθμιση: 1. Καθόλου σημαντικός, 2. Ελάχιστα 

σημαντικός, 3. Αρκετά σημαντικός, 4. Πολύ σημαντικός, 5. Πάρα πολύ σημαντικός.  

Η ερώτηση 14 ερευνά αν οι επιχειρήσεις σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν τα 

κοινωνικά μέσα στο μέλλον (Alarcón et al., 2012), είναι κλειστού τύπου και αμοιβαία 

αποκλειόμενη.  

Η ερώτηση 15 είναι ανοιχτού τύπου  και χρησιμοποιήθηκε για να καταγραφεί ο 

αριθμός των ετών χρήσης των κοινωνικών μέσων στο διεθνές μάρκετινγκ από την 

επιχείρηση (Sahoo, 2015).  

Η ερώτηση 16 είναι κλειστού τύπου και πολλαπλής επιλογής και εξετάζει σε ποια 

κοινωνικά μέσα διατηρεί εταιρικό προφίλ η επιχείρηση (Alarcón et al., 2012; Siamagka 

et al., 2012; Sahoo, 2015; Stelzner, 2016).  

Η ερώτηση 17 διερευνά ποιος διαχειρίζεται τα κοινωνικά μέσα της επιχείρησης, 

είναι κλειστού τύπου και πολλαπλής επιλογής.  

Η ερώτηση 18 είναι κλειστή και αμοιβαία αποκλειόμενη και εξετάζει πόσο συχνά 

ανανεώνεται το περιεχόμενο στα κοινωνικά μέσα της επιχείρησης (Stelzner, 2016).  

Η ερώτηση 19 είναι ανοιχτού τύπου και ερευνά ποιες γλώσσες χρησιμοποιεί η 

επιχείρηση στα κοινωνικά μέσα.  

Η ερώτηση 20 περιλαμβάνει εφτά υποερωτήματα (i. αύξηση της 

ανανωρισιμότητας της επιχείρησης στη διεθνή αγορά, ii. προσέλκυση νέων πελατών, iii. 

αύξηση των εσόδων, iv. βελτίωση της επικοινωνίας/ διαδραστικότητας με τους πελάτες, v. 

αύξηση της επισκεψιμότητας του εταιρικού site, vi. προσέγγιση ενός συγκεκριμένου 

μεριδίου της διεθνούς αγοράς και vii. άνοδος στο search rankings των μηχανών 

αναζήτησης), είναι κλειστή και εξετάζει πόσο σημαντικά είναι τα παραπάνω κίνητρα για 

τη χρήση των κοινωνικών μέσων στο διεθνές μάρκετινγκ (Siamagka et al., 2012; Sahoo, 

2015; Stelzner, 2016). Κάθε υποερώτημα μετρήθηκε με βάση μία πενταβάθμια κλίμακα 

Likert με την εξής διαβάθμιση: 1. Καθόλου σημαντική, 2. Ελάχιστα σημαντική, 3. 

Αρκετά σημαντική, 4. Πολύ σημαντική, 5. Πάρα πολύ σημαντική.  

Η ερώτηση 21 περιλαμβάνει έξι υποερωτήματα (i. διαγωνισμοί, ii. παιχνίδια, iii. 

βίντεο, iv. φωτογραφίες, v. ενημέρωση για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες και vi. όλα τα 
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παραπάνω), είναι κλειστή και διερευνά κατά πόσο δημοσιεύονται από την επιχείρηση 

στα κοινωνικά μέσα  τα παραπάνω είδη περιεχομένου (Stelzner, 2016).  Κάθε 

υποερώτημα μετρήθηκε με τη βοήθεια μίας πενταβάθμιας κλίμακας Likert με την εξής 

διαβάθμιση: 1. Καθόλου, 2. Ελάχιστα, 3. Αρκετά, 4. Πολύ 5. Πάρα πολύ.  

Η ερώτηση 22 περιλαμβάνει εφτά υποερωτήματα (i. έντυπη διαφήμιση, ii. 

τηλεοπτικές διαφημίσεις, iii. ραδιοφωνικές διαφημίσεις, iv. εμπορικές εκθέσεις, v. e-mail 

marketing, vi. άμεσο μάρκετινγκ, vii. χορηγίες, viii. διοργάνωση εκδηλώσεων, ix. 

διαδικτυακή διαφήμιση), είναι κλειστού τύπου και διερευνά κατά πόσο περιόρισε η 

επιχείρηση τα παραπάνω εργαλεία επικοινωνίας, λόγω της χρήσης των κοινωνικών 

μέσων στο διεθνές μάρκετινγκ. Καθένα από τα υποερωτήματα μετρήθηκε με βάση μία 

πενταβάθμια κλίμακα Likert με την εξής διαβάθμιση: 1. Καθόλου, 2. Ελάχιστα, 3. 

Αρκετά, 4. Πολύ 5. Πάρα πολύ. 

Η ερώτηση 23 περιλαμβάνει πέντε υποερωτήματα (i. η οργανωτική δομή και ο 

τρόπος λειτουργίας της επιχείρησης, ii. οι γλώσσες των χωρών που πραγματοποιούνται οι 

εξαγωγές, iii. τα δημοφιλέστερα κοινωνικά μέσα (social media) στις χώρες εξαγωγών, iv. 

τα πολιτιστικά στοιχεία (ήθη και έθιμα) των χωρών δραστηριοποίησης, v. οι κυβερνήσεις 

των χωρών που πραγματοποιούνται οι εξαγωγές), είναι κλειστού τύπου και εξετάζει κατά 

πόσο οι παραπάνω παράγοντες επηρεάζουν τη χρήση των κοινωνικών μέσων στο διεθνές 

μάρκετινγκ της επιχείρησης (Lewis PR, 2011). Κάθε υποερώτημα μετρήθηκε με τη 

βοήθεια μίας πενταβάθμιας κλίμακας Likert με την εξής διαβάθμιση: 1. Καθόλου, 2. 

Ελάχιστα, 3. Αρκετά, 4. Πολύ 5. Πάρα πολύ. 

Η ερώτηση 24 περιλαμβάνει δεκαέξι υποερωτήματα (i. ενίσχυσε την προβολή της 

επιχείρησης στο εξωτερικό, ii. άλλαξε τον τρόπο που δημιουργεί και συστήνει η επιχείρηση 

τις διαφημιστικές καμπάνιες, iii. ενίσχυσε την εμπορική επωνυμία της επιχείρησης, iv. 

δημιούργησε ταχύτερη και αποτελεσματικότερη επικοινωνία με τους ξένους καταναλωτές, 

v. βοήθησε την επιχείρηση να προσεγγίσει περισσότερους δυνητικούς πελάτες στο 

εξωτερικό, vi. συντέλεσε στην δημιουργία ανταγωνιστικού  πλεονεκτήματος έναντι των 

ανταγωνιστών, vii. ενίσχυσε την αλληλεπίδραση με τους πελάτες στο εξωτερικό, viii. 

συντέλεσε στην αύξηση των πωλήσεων στο εξωτερικό, ix. έδωσε τη δυνατότητα στην 

επιχείρηση να έρθει σε επαφή με πελάτες στο εξωτερικό που δεν μπορούσε να πλησιάσει με 

άλλα μέσα, x. διεύρυνε τις δημόσιες σχέσεις, xi. ενίσχυσε τη δημιουργικότητα και την 

καινοτομία, xii. μείωσε τις δαπάνες για το διεθνές μάρκετινγκ, xiii. αύξησε την κίνηση στην 

εταιρική ιστοσελίδα / τους συνδρομητές / τη λίστα μελών, xiv. βοήθησε το εταιρικό site να 

ανέβει στα search rankings στις μηχανές αναζήτησης, xv. βοήθησε στην επίτευξη 
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συμφωνιών, xvi. οδήγησε σε νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες και συνεργασίες), είναι 

κλειστού τύπου και εξετάζει αν συμφωνεί ή διαφωνεί ο ερωτόμενος με τις παραπάνω 

προτάσεις (Alarcón et al., 2012; Stelzner, 2016). Καθένα από τα υποερωτήματα 

μετρήθηκε με βάση μία πενταβάθμια κλίμακα Likert με την εξής διαβάθμιση: 1. 

Διαφωνώ απόλυτα, 2. Διαφωνώ, 3. Ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ, 4. Συμφωνώ, 5. 

Συμφωνώ απόλυτα. 

Η ερώτηση 25 είναι κλειστού τύπου και αμοιβαία αποκλειόμενη και διερευνά εάν 

η επιχείρηση μετράει την απόδοση των κοινωνικών μέτρων στο διεθνές μάρκετινγκ 

(Alarcón et al., 2012; Stelzner, 2016; Tuten and Solomon, 2016). Ο ερωτώμενος καλείται 

να επιλέξει μεταξύ τριών επιλογών (Ναι/Όχι/Δεν γνωρίζω). Στην περίπτωση που η 

απάντηση είναι “Ναι”, o ερωτώμενος συνεχίζει κανονικά στην επόμενη ερώτηση, 

διαφορετικά το ερωτηματολόγιο ολοκληρώνεται.  

Η ερώτηση 26 είναι κλειστή και αμοιβαία αποκλειόμενη και εξετάζει αν οι 

επιχειρήσεις που μετράνε την απόδοση των κοινωνικών μέτρων στο διεθνές μάρκετινγκ 

διαθέτουν οργανωμένο σχέδιο (Tuten and Solomon, 2016). Η απάντηση που καλείται να 

επιλέξει ο ερωτώμενος προέρχεται μεταξύ τριών επιλογών (Ναι/Όχι/Δεν γνωρίζω). Εάν 

η απάντηση είναι “Όχι” τότε ο ερωτώμενος συνεχίζει στην επόμενη και τελευταία 

ερώτηση, αν όμως η απάντηση είναι είτε “Nαι” είτε “Δεν γνωρίζω” ολοκληρώνεται η 

διαδικασία συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου.  

Η ερώτηση 27 είναι κλειστού τύπου και πολλαπλής επιλογής και διερευνά ποιους 

τρόπους μέτρησης της απόδοσης των κοινωνικών μέσων χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις, 

οι οποίες δεν διαθέτουν οργανωμένο σχέδιο μέτρησης (Siamagka et al., 2012; Tuten and 

Solomon, 2016). Με την απάντηση της ερώτησης αυτής ο ερωτώμενος έχει ολοκληρώσει 

τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. 

 

5.1.4 Συλλογή δεδομένων 

 Η διαδικασία της έρευνας έλαβε χώρα κατά τη χρονική περίοδο από 25/09/2017 

έως 25/10/2017. Η συλλογή των στοιχείων πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο του 

δομημένου ερωτηματολογίου. Ειδικότερα, για τις ανάγκες της έρευνας δημιουργήθηκε 

ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο στην ελληνική γλώσσα χρησιμοποιώντας τις φόρμες 

του Google Drive. Το ερωτηματολόγιο απεστάλη στις επιχειρήσεις μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, συνοδευόμενο από μία συνοδευτική επιστολή που αναφέρει τους σκοπούς 

της έρευνας, προκειμένου το δείγμα να είναι ενήμερο για τους λόγους που καλείται να το 
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συμπληρώσει και να αντιμετωπιστεί οποιοδήποτε συναίσθημα ανασφάλειας και 

καχυποψίας. Τα στοιχεία επικοινωνίας των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων 

προήλθαν από τον κατάλογο εξαγωγέων του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος 

(ΣΕΒΕ, 2017), από τον κατάλογο εξαγωγέων του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων 

(ΠΣΕ, 2017), καθώς και από τις εταιρικές σελίδες των επιχειρήσεων.  

 Κατά τη συλλογή ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων υπάρχουν ορισμένοι 

παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την έρευνα, η αντιμετώπιση των οποίων ήταν 

απαραίτητη. Πρώτον, ο κίνδυνος να ληφθούν διπλές και τριπλές απαντήσεις από τον ίδιο 

ερωτώμενο, ιδίως μετά από επαναληπτικές αποστολές. Ο περιορισμός αυτού του 

κινδύνου πραγματοποιήθηκε αρχικά με την ταυτοποίηση των απαντήσεων του εκάστοτε 

ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου με τη σύγκρισή τους με τα ήδη ληφθέντα και στη 

συνέχεια με την αφαίρεση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του ερωτώμενου, ο οποίος 

απέστειλε το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο, από τη σχετική λίστα, προκειμένου να 

αποφευχθεί η πιθανότητα να λάβει από παράλειψη ή λάθος περαιτέρω φορές το ίδιο 

ερωτηματολόγιο. 

 Ένα άλλο εμπόδιο στη συλλογή των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων είναι η 

γενική δυσπιστία και ενόχληση που υπάρχει στις ομάδες των χρηστών που λαμβάνουν τα 

λεγόμενα “Αυθαίρετα Γράμματα (Unsolicited Mail)” ή τα “Άχρηστα Γράμματα (Spam 

Mail)”. Η συνηθέστερη αντίδραση των περισσότερων είναι η αγνόηση και/ή η διαγραφή 

τέτοιων μηνυμάτων. Προκειμένου να αποφευχθεί το συγκεκριμένο εμπόδιο, 

χρησιμοποιήθηκε ως ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής αυτή του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας (@uom.edu.gr,) έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι ο αποστολέας δεν είναι 

κάποια άλλη ιδιωτική επιχείρηση με ύποπτα κίνητρα.  

 

5.1.5 Ανάλυση δεδομένων 

Η ανάλυση των δεδομένων της παρούσας έρευνας έγινε με τη χρήση του 

προγράμματος στατιστικής ανάλυσης SPSS 23.0. Τα στοιχεία που προέκυψαν από τις 

απαντήσεις των ερωτηματολογίων κωδικοποιήθηκαν κατά την εισαγωγή τους στο SPSS 

23.0 ενώ για την ανάλυση των δεδομένων και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων έγινε 

χρήση πινάκων συχνοτήτων, μέσων όρων και διαγραμμάτων. 
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5.2 Ανάλυση αποτελεσμάτων ερευνάς 

1. Γενικά στοιχεία για την επιχείρηση 

Στην ενότητα αυτή, αναλύονται ορισμένα  δημογραφικά στοιχεία του δείγματος 

όπως προέκυψαν από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων. 

1. Κλάδος Επιχείρησης 

Στον Πίνακα 1 και στο Διάγραμμα 1 παρουσιάζονται οι συχνότητες και τα 

ποσοστά σχετικά με τον κλάδο που δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις του δείγματος. 

Το 23,5% δραστηριοποιείται στον κλάδο των τροφίμων, το 14% στον κλάδο των 

κατασκευών, ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 10,3% στη βιομηχανία.  

Πίνακας 1: Κλάδος Επιχείρησης 

 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

 Βιομηχανία 14 10,3 10,3 

Ενέργεια 2 1,5 1,5 

Κατασκευές 19 14,0 14,0 

Κλωστοϋφαντουργία 5 3,7 3,7 

Μεταφορές - Logistics 1  0,7 0,7 

Πληροφορική - Νέα 

τεχνολογία 
11 8,1 8,1 

Τουρισμός - ψυχαγωγία 1 0,7 0,7 

Τρόφιμα - ποτά 32 23,5 23,5 

Χημικά 8 5,9 5,9 

Άλλο 43 31,6 31,6 

Σύνολο 136 100 100 
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Διάγραμμα 1: Κλάδος επιχείρησης  

 

2. Τι εμπορεύεται η επιχείρηση; 

Ο Πίνακας 2 και το Διάγραμμα 2 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά 

σχετικά με το τι εμπορεύεται η επιχείρηση του δείγματος. Το 66,9% των επιχειρήσεων 

δήλωσε ότι εμπορεύεται υλικά αγαθά, ενώ το 24,3% και υπηρεσίες και υλικά αγαθά. Ένα 

μικρό ποσοστό της τάξης του 8,8% εμπορεύεται υπηρεσίες. 

Πίνακας 2: Τι εμπορεύεται η επιχείρηση σας; 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

 Υπηρεσίες 12 8,8 8,8 

Υλικά αγαθά 91 66,9 66,9 

Και τα δύο 33 24,3 24,3 

Σύνολο 136 100 100 

 

10%
1%

14%

4%
1%

8%

1%

23%

6%

32%

Βιομηχανία

Ενέργεια

Κατασκευές

Κλωστουφαντουργία

Μεταφορές - Logistics

Πληροφορική - Νέα τεχνολογία

Τουρισμός - ψυχαγωγία

Τρόφιμα - ποτά

Χημικά

Άλλο



118 
 

 

Διάγραμμα 2: Τι εμπορεύεται η επιχείρηση σας; 

 

3. Σε ποιο κοινό στοχεύει/απευθύνεται η επιχείρηση; 

Ο Πίνακας 3 και το Διάγραμμα 3 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά 

σχετικά με το κοινό που απευθύνονται οι επιχειρήσεις του δείγματος. Το 47,8% των 

επιχειρήσεων δήλωσε ότι απευθύνεται σε επιχειρήσεις, ενώ το 46,3% και σε επιχειρήσεις 

και σε καταναλωτές. Ένα  μικρό  ποσοστό  της τάξης του  5,9%  δήλωσε πως απευθύνεται 

μόνο  σε καταναλωτές. 

       Πίνακας 3: Σε ποιο κοινό στοχεύει/απευθύνεται η επιχείρηση; 

 Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο Ποσοστό 

 Καταναλωτές 8 5,9 5,9 

Επιχειρήσεις 65 47,8 47,8 

Και τα δύο 63 46,3 46,3 

Σύνολο 136 100 100 
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Διάγραμμα 3: Σε ποιο κοινό στοχεύει/απευθύνεται η επιχείρηση σας; 

 

4. Αριθμός Εργαζομένων Επιχείρησης 

Ο Πίνακας 4 παρουσιάζει την ελάχιστη τιμή, τη μέγιστη τιμή, το μέσο όρο και 

την τυπική απόκλιση, αναφορικά με τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούν οι 

επιχειρήσεις του δείγματος. Η ελάχιστη τιμή είναι ένας εργαζόμενος, η μέγιστη 450 και 

ο μέσος όρος 44,33 εργαζόμενοι. 

Πίνακας 4: Αριθμός Εργαζομένων Επιχείρησης 

 N Ελάχιστο Μέγιστο Μ.Ο. 

Τυπική. 

Απόκλιση 

 136 1 450 44,33 70,48 

N  136     
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5. Έτη Λειτουργίας Επιχείρησης 

Ο Πίνακας 5 παρουσιάζει την ελάχιστη τιμή, τη μέγιστη τιμή, το μέσο όρο και 

την τυπική απόκλιση, αναφορικά με τον αριθμό των ετών που λειτουργούν οι 

επιχειρήσεις του δείγματος. Η ελάχιστη τιμή είναι 2 έτη, η μέγιστη 117 και ο μέσος όρος 

32,15 έτη. 

Πίνακας 5: Έτη Λειτουργίας Επιχείρησης 

 N Ελάχιστο Μέγιστο Μ.Ο. 

Τυπική. 

Απόκλιση 

 136 2 117 32,15 18,04 

N  136     

 

6. Πόσα χρόνια πραγματοποιεί εξαγωγές η επιχείρησή σας;  

Ο Πίνακας 6 παρουσιάζει την ελάχιστη τιμή, τη μέγιστη τιμή, το μέσο όρο και 

την τυπική απόκλιση, αναφορικά με το πόσα χρόνια πραγματοποιούν εξαγωγές οι 

επιχείρησεις του δείγματος. Η ελάχιστη τιμή είναι ένα έτος, η μέγιστη 58 και ο μέσος 

όρος 16,96 χρόνια. 

Πίνακας 6: Πόσα χρόνια πραγματοποιεί εξαγωγές η επιχείρησή σας; 

 N Ελάχιστο Μέγιστο Μ.Ο. 

Τυπική. 

Απόκλιση 

 136 1 58 16,96 10,36 

N  136     

 

7.1 Σε πόσες χώρες (εκτός της Ελλάδας) δραστηριοποιείται η επιχείρηση σας; 

Ο Πίνακας 7 παρουσιάζει την ελάχιστη τιμή, τη μέγιστη τιμή, το μέσο όρο και τη 

τυπική απόκλιση, αναφορικά με την ερώτηση «σε πόσες χώρες (εκτός της Ελλάδας) 

δραστηριοποιείται η επιχείρηση σας;». Η ελάχιστη τιμή είναι σε 1 χώρα, η μέγιστη σε 52 

και ο μέσος όρος σε 7,32 χώρες. 
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Πίνακας 7: Σε πόσες χώρες (εκτός της Ελλάδας) δραστηριοποιείται η 

επιχείρηση σας; 

 N Ελάχιστο Μέγιστο Μ.Ο. 

Τυπική. 

Απόκλιση 

 136 1 52 7,32 8,49 

N  136     

 

7.2 Ποιες είναι οι κυριότερες πέντε χώρες που δραστηριοποιείται η επιχείρηση σας 

εκτός από την Ελλάδα; 

Ο Πίνακας 8 και το Διάγραμμα 4 παρουσιάζουν τα ποσοστά των απαντήσεων του 

δείγματος, σχετικά με τις πέντε κυριότερες χώρες που δραστηριοποιούνται οι 

επιχειρήσεις του δείγματος, εκτός από την Ελλάδα. Οι μεγαλύτεροι μέσοι όροι 

εντοπίστηκαν στην Κύπρο και στη Γερμανία, με μέσο όρο 41,2% και 36,8% αντίστοιχα, 

ενώ ο μικρότερος μέσος όρος εντοπίστηκε στην Ιταλία, με μέσο όρο 22,8%. 

Πίνακας 8: Ποιες είναι οι κυριότερες πέντε χώρες που δραστηριοποιείται η 

επιχείρηση σας εκτός από την Ελλάδα; 

Α/Α Κυριότερες χώρες Ναι 

1 Κύπρος 41,2% 

2 Γερμανία 36,8% 

3 Βουλγαρία 33,1% 

4 Αλβανία 22,8% 

5 Ιταλία 22,8% 
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Διάγραμμα 4: Ποιες είναι οι κυριότερες πέντε χώρες που δραστηριοποιείται η 

επιχείρηση σας εκτός από την Ελλάδα; 

 

8. Τι ποσοστό (%) των εσόδων της επιχείρησης προέρχεται από διεθνείς 

δραστηριότητες;   

Ο Πίνακας 9 και το Διάγραμμα 5 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά 

σχετικά με το ποσοστό των εσόδων της επιχείρησης που προέρχονται από διεθνείς 

δραστηριότητες. Το 55,1% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι το ποσοστό των εσόδων από 

διεθνείς δραστηριότητες είναι από 0% έως 20%, ενώ για το 26,4% το ποσοστό αυτό 

κυμαίνεται από 21% έως 60%. 

Πίνακας 9: Τι ποσοστό (%) των εσόδων της επιχείρησης προέρχεται από διεθνείς 

δραστηριότητες; 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

 0% έως 20% 75 55,1 55,1 

21% έως 40% 18 13,2 13,2 

41% έως 60% 18 13,2 13,2 

61% έως 80% 9 6,6 6,6 

81% έως 100% 16 11,8 11,8 

Σύνολο 136 100 100 
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Διάγραμμα 5: Τι ποσοστό (%) των εσόδων της επιχείρησης προέρχεται από 

διεθνείς δραστηριότητες; 

 

 

2. Η χρήση των κοινωνικών μέσων στο διεθνές μάρκετινγκ 

Στην ενότητα αυτή αναλύονται οι ερωτήσεις που σχετίζονται με τη χρήση των 

κοινωνικών μέσων στο διεθνές μάρκετινγκ από τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις 

οι οποίες κλήθηκαν να απαντήσουν το ερωτηματολόγιο της έρευνας.  

9. Διαθέτει η επιχείρηση σας τη δική της εταιρική ιστοσελίδα (website); 

Ο Πίνακας 10 και το Διάγραμμα 6 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά 

σχετικά με την ερώτηση «διαθέτει η επιχείρηση σας τη δική της εταιρική ιστοσελίδα 

(website);». Το 93,4% των επιχειρήσεων απάντησε θετικά, ενώ το 6,6%  δήλωσε ότι δεν 

διαθέτει. 
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Πίνακας 10: Διαθέτει η επιχείρηση σας τη δική της εταιρική ιστοσελίδα (website); 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

 Ναι 127 93,4 93,4 

Όχι 9 6,6 6,6 

Σύνολο 136 100 100 

 

 

Διάγραμμα 6: Διαθέτει η επιχείρηση σας τη δική της εταιρική ιστοσελίδα 

(website); 

 

10. Πόσα χρόνια διαθέτει η επιχείρηση σας τη δική της εταιρική ιστοσελίδα 

(website); 

Ο Πίνακας 11 παρουσιάζει την ελάχιστη τιμή, τη μέγιστη τιμή, το μέσο όρο και 

τη τυπική απόκλιση, αναφορικά με την ερώτηση «πόσα χρόνια διαθέτει η επιχείρηση σας 

τη δική της εταιρική ιστοσελίδα (website);» στην οποία κλήθηκαν να απαντήσουν οι 
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επιχειρήσεις που απάντησαν θετικά στην ερώτηση 10. Η ελάχιστη τιμή είναι μισός 

χρόνος, η μέγιστη είναι 30 και ο μέσος όρος τα 12,09 χρόνια. 

Πίνακας 11: Πόσα χρόνια διαθέτει η επιχείρηση σας τη δική της 

εταιρική ιστοσελίδα (website); 

 N Ελάχιστο Μέγιστο Μ.Ο. 

Τυπική. 

Απόκλιση 

 127 0,5 30 12,09 5,83 

N  127     

 

11. Σε ποιες γλώσσες είναι γραμμένη και μεταφρασμένη η εταιρική σας ιστοσελίδα 

(website); 

Ο Πίνακας 12 και το Διάγραμμα 7 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά 

σχετικά με την ερώτηση «σε ποιες γλώσσες είναι γραμμένη και μεταφρασμένη η εταιρική 

ιστοσελίδα σας (website);». Το 87,4% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι η εταιρική 

ιστοσελίδα τους είναι μεταφρασμένη και γραμμένη στα αγγλικά, ενώ το 76,4% στα 

ελληνικά. Χαρακτηριστικό είναι ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων χρησιμοποιεί 

ταυτοχρόνως και τις δύο γλώσσες. Άλλες γλώσσες που χρησιμοποιούνται σε μικρότερο 

βαθμό είναι τα γερμανικά, τα ρωσικά και τα βουλγάρικα ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 

10,2% χρησιμοποιεί κάποια άλλη γλώσσα. 

Πίνακας 12: Σε ποιες γλώσσες είναι γραμμένη και μεταφρασμένη η εταιρική σας 

ιστοσελίδα (website); 

Α/Α Γλώσσες Ναι 

1 Ελληνικά 76,4% 

2 Αγγλικά 87,4% 

3 Γερμανικά 12,6% 

4 Ρωσικά 7,1% 

5 Βουλγάρικα 3,1% 

6 Άλλη γλώσσα 10,2% 
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Διάγραμμα 7: Σε ποιες γλώσσες είναι γραμμένη και μεταφρασμένη η εταιρική σας 

ιστοσελίδα (website); 

 

12. Χρησιμοποιεί η επιχείρηση σας τα κοινωνικά μέσα (social media) στο διεθνές 

μάρκετινγκ ; 

Ο Πίνακας 13 και το Διάγραμμα 8 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά 

σχετικά με την ερώτηση «χρησιμοποιεί η επιχείρηση σας τα κοινωνικά μέσα (social 

media) στο διεθνές μάρκετινγκ;». Το 61% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι χρησιμοποιεί τα 

κοινωνικά μέσα στο διεθνές μάρκετινγκ, ενώ το 39% ότι δεν τα χρησιμοποιεί. 

Πίνακας 13: Χρησιμοποιεί η επιχείρηση σας τα κοινωνικά μέσα (social media) στο 

διεθνές μάρκετινγκ; 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

 Ναι 83 61 61 

Όχι 53 39 39 

Σύνολο 136 100 100 
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Διάγραμμα 8: Χρησιμοποιεί η επιχείρηση σας τα κοινωνικά μέσα (social media) 

στο διεθνές μάρκετινγκ; 

 

13. Ποιοι ήταν οι λόγοι για τους οποίους δεν χρησιμοποιεί  η επιχείρηση σας τα 

κοινωνικά (social media)  μέσα στο διεθνές μάρκετινγκ; 

Ο Πίνακας 14 και το Διάγραμμα 9 παρουσιάζουν τους μέσους όρους των 

απαντήσεων σχετικά με την ερώτηση «ποιοι ήταν οι λόγοι για τους οποίους δεν 

χρησιμοποιεί  η επιχείρηση σας τα κοινωνικά (social media)  μέσα στο διεθνές 

μάρκετινγκ;» που κλήθηκαν να απαντήσουν οι επιχειρήσεις που δεν χρησιμοποιούν τα 

κοινωνικά μέσα στο διεθνές μάρκετινγκ απαντώντας «Όχι» στην ερώτηση 12. Οι 

μεγαλύτεροι μέσοι όροι σημαντικότητας εντοπίστηκαν στις προτάσεις «επικέντρωση σε 

άλλα εργαλεία επικοινωνίας» και «δεν είναι κατάλληλα για την επιχείρηση» με μέσο όρο 

3,50 και 3,37 αντίστοιχα, ενώ ο μικρότερος μέσος όρος σημαντικότητας εντοπίστηκε 

στην πρόταση «αρνητικές επιπτώσεις» με μέσο όρο 1,61. 
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Πίνακας 14: Ποιοι ήταν οι λόγοι για τους οποίους δεν χρησιμοποιεί  η επιχείρηση σας τα 

κοινωνικά (social media)  μέσα στο διεθνές μάρκετινγκ; 

A/A  Καθόλου 

σημαντικός 

Ελάχιστα 

σημαντικός 

Αρκετά 

σημαντικός 

Πολύ 

σημαντικός 

Πάρα πολύ 

σημαντικός 

M.O. 

1 Επικέντρωση 

σε άλλα 

εργαλεία 

επικοινωνίας 

77,7 15,4 28,8 15,4 32,7 3,50 

2 Μη 

ικανοποιητική 

προηγούμενη 

εμπειρία 

42,3 19,2 23,1 5,8 9,6 2,21 

3 Δεν ήταν 

κατάλληλα 

για την 

επιχείρηση 

17,6 9,8 17,6 27,5 27,5 3,37 

4 Έλλειψη 

γνώσης και 

αβεβαιότητα 

για τα πιθανά 

οφέλη που 

προσφέρουν 

26,9 21,2 25,0 19,2 7,7 2,59 

5 Αρνητικές 

επιπτώσεις 

61,5 26,9 5,8 0,0 5,8 1,61 

6 Έλλειψη 

γνώσης και 

ορθής 

κατάρτισης 

του 

προσωπικού 

28,8 15,4 26,9 13,5 15,4 2,71 

7 Κόστος 44,2 28,8 19,2 5,8 1,9 1,92 
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Διάγραμμα 9: Ποιοι ήταν οι λόγοι για τους οποίους δεν χρησιμοποιεί  η επιχείρηση 

σας τα κοινωνικά (social media)  μέσα στο διεθνές μάρκετινγκ; 

 

14. Σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τα κοινωνικά μέσα (social media)  στο διεθνές 

μάρκετινγκ της επιχείρησης σας  στο μέλλον; 

Ο Πίνακας 15 και το Διάγραμμα 10 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά 

σχετικά με την ερώτηση «σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τα κοινωνικά (social media)  στο 

διεθνές μάρκετινγκ της επιχείρησης σας στο μέλλον;» που κλήθηκαν να απαντήσουν οι 

επιχειρήσεις που δεν χρησιμοποιούν τα κοινωνικά μέσα στο διεθνές μάρκετινγκ 

απαντώντας «Όχι» στην ερώτηση 12. Το 45,3% των επιχειρήσεων απάντησε θετικά, ενώ 

το 34% απάντησε ότι δεν το γνωρίζει ακόμα. Ένα πολύ μικρό ποσοστό της τάξης του 

7,4% απάντησε ότι δεν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα κοινωνικά μέσα στο μέλλον, ενώ 

μία επιχείρηση απάντησε ότι θα τα χρησιμοποιήσει μόνο για επικοινωνία με το 

προσωπικό της εάν χρειαστεί.  
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Πίνακας 15: Σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τα κοινωνικά (social media)  στο 

διεθνές μάρκετινγκ της επιχείρησης σας  στο μέλλον; 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

 Ναι 24 17,6 45,3 

Όχι 10 7,4 18,9 

Δεν γνωρίζω 18 13,2 34,0 

Άλλο 1 0,7 1,9 

 Σύνολο 53  39,0 100 

 Missing System 83 61  

 Σύνολο 136 100  

 

 
Διάγραμμα 10: Σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τα κοινωνικά (social media)  στο 

διεθνές μάρκετινγκ της επιχείρησης σας  στο μέλλον; 
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15. Πόσα χρόνια χρησιμοποιεί η επιχείρηση σας τα κοινωνικά μέσα (social media); 

Ο Πίνακας 16 παρουσιάζει την ελάχιστη τιμή, τη μέγιστη τιμή, το μέσο όρο και 

την τυπική απόκλιση, αναφορικά με την ερώτηση «πόσα χρόνια χρησιμοποιεί η 

επιχείρηση σας τα κοινωνικά μέσα» που κλήθηκαν να απαντήσουν οι επιχειρήσεις που 

χρησιμοποιούν τα κοινωνικά μέσα στο διεθνές μάρκετινγκ απαντώντας «Ναι» στην 

ερώτηση 12. Η ελάχιστη τιμή είναι ένας χρόνος, η μέγιστη 11  χρόνια και ο μέσος όρος 

είναι 4,69 χρόνια. 

Πίνακας 16: Πόσα χρόνια χρησιμοποιεί η επιχείρηση σας τα κοινωνικά 

μέσα (social media); 

 N Ελάχιστο Μέγιστο Μ.Ο. 

Τυπική. 

Απόκλιση 

 83 1,00 11,00 4,69 2,57 

 N  83     

 

16. Σε ποια από τα παρακάτω κοινωνικά μέσα (social media) διαθέτετε εταιρικό 

προφίλ;  

Ο Πίνακας 17 και το Διάγραμμα 11 παρουσιάζουν τα ποσοστά των απαντήσεων 

του δείγματος σχετικά με την ερώτηση «σε ποια από τα παρακάτω κοινωνικά μέσα (social 

media) διαθέτετε εταιρικό προφίλ;». Οι μεγαλύτεροι μέσοι όροι κοινωνικών μέσων που 

διαθέτει η επιχείρηση του δείγματος προφίλ εντοπίστηκαν στο Facebook και στο 

LinkedIn, με μέσο όρο 58,8% και 35,3% αντίστοιχα, ενώ ο μικρότερος μέσος όρος 

εντοπίστηκε στο Pinterest, με μέσο όρο 8,8%. 

Πίνακας 17: Σε ποια από τα παρακάτω κοινωνικά μέσα (social media) διαθέτετε 

εταιρικό προφίλ; 

A/A Κοινωνικά δίκτυα Διαθέτει 

1 Facebook 58,8% 

2 Google+ 25,0% 

3 Youtube 30,9% 

4 Twitter 23,5% 
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5 LinkedIn 35,3% 

6 Instagram 21,3% 

7 Pinterest 8,8% 

 

Διάγραμμα 11: Σε ποια από τα παρακάτω κοινωνικά μέσα (social media) διαθέτετε 

εταιρικό προφίλ; 

 

17. Ποιος διαχειρίζεται τα κοινωνικά μέσα (social media) της επιχείρησης σας; 

Ο Πίνακας 18 και το Διάγραμμα 12 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά 

σχετικά με την ερώτηση «ποιος διαχειρίζεται τα κοινωνικά (social media) της επιχείρησης 

σας;» που κλήθηκαν να απαντήσουν οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τα κοινωνικά 

μέσα στο διεθνές μάρκετινγκ. Το 79,5% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι εξειδικευμένα 

στελέχη της επιχείρησης διαχειρίζονται τα κοινωνικά μέσα (social media) της 

επιχείρησης τους, ενώ το 15,7% ότι τα διαχειρίζεται εξωτερικός συνεργάτης. 
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Πίνακας 18: Ποιος διαχειρίζεται τα κοινωνικά (social media) της επιχείρησης 

σας; 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

 Εξειδικευμένα στελέχη της 

επιχείρησης 
66 48,5 79,5 

Εξωτερικός συνεργάτης 13 9,6 15,7 

Όλο το προσωπικό 4 2,9 4,8 

Σύνολο 83 61 100 

 Missing System 53 39  

Σύνολο 136 100  

 

 

Διάγραμμα 12: Ποιος διαχειρίζεται τα κοινωνικά (social media) της επιχείρησης 

σας; 
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18. Πόσο συχνά ανανεώνεται το περιεχόμενο στα κοινωνικά μέσα (social media) της 

επιχείρησης σας; 

Ο Πίνακας 19 και το Διάγραμμα 13 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά 

σχετικά με την ερώτηση «πόσο συχνά ανανεώνεται το περιεχόμενο στα κοινωνικά μέσα 

(social media) της επιχείρησης σας;». Το 32,5% των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τα 

κοινωνικά μέσα  δήλωσε ότι ανανεώνει το περιεχόμενο κάθε εβδομάδα, ενώ το 21,7% 

κάθε μήνα. Καθημερινά, ανανεώνει το περιεχόμενο ένα ποσοστό της τάξεως του 13,3%. 

Πίνακας 19: Πόσο συχνά ανανεώνεται το περιεχόμενο στα κοινωνικά μέσα (social 

media) της επιχείρησης σας; 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

 Καθημερινά 11 8,1 13,3 

Κάθε 2-3 μέρες 17 12,5 20,5 

Κάθε 4-5 μέρες 10 7,4 12,0 

Κάθε εβδομάδα 27 19,9 32,5 

Κάθε μήνα 18 13,2 21,7 

Σύνολο 83 61 100 

 Missing System 53 39  

Σύνολο 136 100  
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Διάγραμμα 13: Πόσο συχνά ανανεώνεται το περιεχόμενο στα κοινωνικά μέσα 

(social media) της επιχείρησης σας; 

 

19. Ποιες γλώσσες χρησιμοποιείτε στα κοινωνικά μέσα (social media) της 

επιχείρησης σας; 

Ο Πίνακας 20 και το Διάγραμμα 14 παρουσιάζουν τα ποσοστά σχετικά με την 

ερώτηση «ποιες γλώσσες χρησιμοποιείτε στα κοινωνικά μέσα (social media) της 

επιχείρησης σας;» που κλήθηκαν να απαντήσουν οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τα 

κοινωνικά μέσα στο διεθνές μάρκετινγκ.. Το 84,3% των επιχειρήσεων χρησιμοποιεί την 

αγγλική γλώσσα, ενώ το 80,7% τα ελληνικά. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η 

πλειοψηφία των επιχειρήσεων χρησιμοποιεί και τις δύο γλώσσες. Ένας μικρός αριθμός 

επιχειρήσεων χρησιμοποιεί και άλλες γλώσσες όπως γερμανικά, ολλανδικά και Ισπανικά. 

 

 

 

 



136 
 

Πίνακας 20: Ποιες γλώσσες χρησιμοποιείτε στα κοινωνικά μέσα (social media) της 

επιχείρησης σας; 

Α/Α Γλώσσες Ναι 

1 Ελληνικά 80,7% 

2 Αγγλικά 84,3% 

3 Γερμανικά 3,6% 

4 Ολλανδικά 1,2% 

5 Ισπανικά 1,2% 

 

 

Διάγραμμα 14: Ποιες γλώσσες χρησιμοποιείτε στα κοινωνικά μέσα (social media) 

της επιχείρησης σας; 

20. Πόσο σημαντικά είναι τα παρακάτω κίνητρα για την χρήση των κοινωνικών 

μέσων (social media) στο διεθνές μάρκετινγκ της επιχείρησης σας; 

Ο Πίνακας 21 και το Διάγραμμα 15 παρουσιάζουν τους μέσους όρους των 

απαντήσεων του δείγματος σχετικά με την ερώτηση «πόσο σημαντικά είναι τα παρακάτω 

κίνητρα για την χρήση των κοινωνικών μέσων (social media) στο διεθνές μάρκετινγκ της 

επιχείρησης σας;». Οι μεγαλύτεροι μέσοι όροι σημαντικότητας εντοπίστηκαν στα 

κίνητρα «αύξηση της επισκεψιμότητας του εταιρικού site» και «βελτίωση της 

επικοινωνίας/ διαδραστικότητας με τους πελάτες», με μέσο όρο 4,19 και 4,18 αντίστοιχα, 

ενώ ο μικρότερος μέσος όρος εντοπίστηκε στο κίνητρο «αύξηση εσόδων», με μέσο όρο 

3,71. 
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Πίνακας 21: Πόσο σημαντικά είναι τα παρακάτω κίνητρα για την χρήση των 

κοινωνικών μέσων (social media) στο διεθνές μάρκετινγκ της επιχείρησης σας; 

A/A  Καθόλου 

σημαντική 

Ελάχιστα 

σημαντική 

Αρκετά 

σημαντική 

Πολύ 

σημαντική 

 

Πάρα 

πολύ 

σημαντική 

M.O. 

1 Αύξηση της 

ανανωρισιμότητας 

της επιχείρησης 

στη διεθνή αγορά 

2,4 3,6 18,1 26,5 49,4 4,16 

2 Προσέλκυση νέων 

πελατών 

0,0 6,0 22,9 28,9 42,2 4,07 

3 Αύξηση των 

εσόδων 

1,2 19,3 24,1 18,1 37,3 3,71 

4 Βελτίωση της 

επικοινωνίας/ 

διαδραστικότητας 

με τους πελάτες 

0,0 4,8 16,9 33,7 44,6 4,18 

5 Αύξηση της 

επισκεψιμότητας 

του εταιρικού site 

0,0 3,6 18,1 33,7 44,6 4,19 

6 Προσέγγιση ενός 

συγκεκριμένου 

μεριδίου της 

διεθνούς αγοράς 

3,6 9,6 26,5 26,5 33,7 3,77 

7 Άνοδος στο 

search rankings 

των μηχανών 

αναζήτησης 

3,6 3,6 18,1 26,5 48,2 4,12 
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Διάγραμμα 15: Πόσο σημαντικά είναι τα παρακάτω κίνητρα για την χρήση των 

κοινωνικών μέσων (social media) στο διεθνές μάρκετινγκ της επιχείρησης σας; 

 

21. Κατά πόσο δημοσιεύονται τα παρακάτω είδη περιεχομένου στα κοινωνικά μέσα 

(social media) της επιχείρησης σας; 

Ο Πίνακας 22 και το Διάγραμμα 16 παρουσιάζουν τους μέσους όρους των 

απαντήσεων των επιχειρήσεων που  χρησιμοποιούν τα κοινωνικά μέσα στο διεθνές 

μάρκετινγκ  σχετικά με την ερώτηση «κατά πόσο δημοσιεύονται τα παρακάτω είδη 

περιεχομένου στα κοινωνικά μέσα (social media) της επιχείρησης σας;». Οι μεγαλύτεροι 

μέσοι όροι συχνότητας εντοπίστηκαν στις προτάσεις «φωτογραφίες» και «ενημέρωση για 

τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες» με μέσο όρο 4,30 και 4,13 αντίστοιχα, ενώ ο μικρότερος 

μέσος όρος εντοπίστηκε στη πρόταση «παιχνίδια» με μέσο όρο 1,38. 
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Πίνακας 22: Κατά πόσο δημοσιεύονται τα παρακάτω είδη περιεχομένου στα 

κοινωνικά μέσα (social media) της επιχείρησης σας; 

A/A  Καθόλου Ελάχιστα Αρκετά Πολύ Πάρα 

πολύ 

M.O. 

1 Διαγωνισμοί 47,0 21,7 8,4 12,0 10,8 2,18 

2 Παιχνίδια 74,7 16,9 3,6 4,8 0,0 1,38 

3 Βίντεο 10,0 20,0 31,3 22,5 16,3 3,15 

4 Φωτογραφίες 1,2 3,6 13,3 27,7 54,2 4,30 

5 Ενημέρωση για 

τα προϊόντα ή 

τις υπηρεσίες 

1,2 6,0 18,1 27,7 47,0 4,13 

6 Όλα τα 

παραπάνω 

8,5 8,5 41,5 31,7 9,8 3,25 

 

 

Διάγραμμα 16: Κατά πόσο δημοσιεύονται τα παρακάτω είδη περιεχομένου στα 

κοινωνικά μέσα (social media) της επιχείρησης σας; 
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22. Κατά πόσο περιόρισε η επιχείρηση σας τα παρακάτω εργαλεία επικοινωνίας, 

λόγω της χρήσης των κοινωνικών μέσων (social media) στο διεθνές μάρκετινγκ; 

Ο Πίνακας 23 και το Διάγραμμα 17 παρουσιάζουν τους μέσους όρους των 

απαντήσεων στην ερώτηση «κατά πόσο περιόρισε η επιχείρηση σας τα παρακάτω εργαλεία 

επικοινωνίας, λόγω της χρήσης των κοινωνικών μέσων (social media) στο διεθνές 

μάρκετινγκ;». Οι μεγαλύτεροι μέσοι όροι συχνότητας περιορισμών εντοπίστηκαν στις 

προτάσεις «ραδιοφωνικές διαφημίσεις» και «τηλεοπτικές διαφημίσεις» με μέσο όρο 3,33 

και 3,30 αντίστοιχα, ενώ ο μικρότερος μέσος όρος εντοπίστηκε στη πρόταση «άμεσο 

μάρκετινγκ», με μέσο όρο 2,06. 

Πίνακας 23: Κατά πόσο περιόρισε η επιχείρησή σας τα παρακάτω εργαλεία 

επικοινωνίας, λόγω της χρήσης των κοινωνικών μέσων (social media) στο διεθνές 

μάρκετινγκ; 

A/A  Καθόλου Ελάχιστα Αρκετά Πολύ Πάρα 

πολύ 

M.O. 

1 Έντυπη 

διαφήμιση 

15,7 19,3 19,3 20,5 25,3 3,2 

2 Τηλεοπτικές 

διαφημίσεις 

30,1 7,2 7,2 13,3 42,2 3,3 

3 Ραδιοφωνικές 

διαφημίσεις 

30,1 7,2 8,4 7,2 47,0 3,33 

4 Εμπορικές 

εκθέσεις 

44,6 21,7 15,7 6,0 12,0 2,19 

5 E-mail 

marketing 

47,0 16,9 19,3 7,2 9,6 2,15 

6 Άμεσο 

μάρκετινγκ 

38,6 32,5 19,3 3,6 6,0 2,06 

7 Χορηγίες 41,0 22,9 13,3 4,8 18,1 2,36 
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8 Διοργάνωση 

εκδηλώσεων 

37,3 26,5 14,5 7,2 14,5 2,34 

9 Διαδικτυακή 

διαφήμιση 

33,7 21,7 26,5 9,6 8,4 2,37 

 

 

Διάγραμμα 17: Κατά πόσο περιόρισε η επιχείρηση σας τα παρακάτω εργαλεία 

επικοινωνίας, λόγω της χρήσης των κοινωνικών μέσων (social media) στο διεθνές 

μάρκετινγκ; 

 

23. Κατά πόσο επηρεάζουν οι παρακάτω παράγοντες τη χρήση των κοινωνικών 

μέσων (social media) στο διεθνές μάρκετινγκ της επιχείρησης σας; 

Ο Πίνακας 24 και το Διάγραμμα 18 παρουσιάζουν τους μέσους όρους των 

απαντήσεων του δείγματος σχετικά με την ερώτηση «κατά πόσο επηρεάζουν οι παρακάτω 

παράγοντες τη χρήση των κοινωνικών μέσων (social media) στο διεθνές μάρκετινγκ της 

επιχείρησης σας;». Οι μεγαλύτεροι μέσοι όροι συχνότητας επιρροής εντοπίστηκαν στις 
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προτάσεις «οργανωτική δομή και ο τρόπος λειτουργίας της επιχείρησης» με  μέσο όρο 3,24 

καθώς και «οι γλώσσες των χωρών που πραγματοποιούνται οι εξαγωγές» και «τα 

δημοφιλέστερα κοινωνικά μέσα (social media) στις χώρες εξαγωγών» με και 3,22 

αντίστοιχα, ενώ ο μικρότερος μέσος όρος εντοπίστηκε στην πρόταση «οι κυβερνήσεις 

των χωρών που πραγματοποιούνται οι εξαγωγές» με μέσο όρο 2,48. 

Πίνακας 24: Κατά πόσο επηρεάζουν οι παρακάτω παράγοντες τη χρήση των 

κοινωνικών μέσων (social media) στο διεθνές μάρκετινγκ της επιχείρησης σας; 

A/A  Καθόλου Ελάχιστα Αρκετά Πολύ Πάρα 

πολύ 

M.O. 

1 Η οργανωτική 

δομή και ο τρόπος 

λειτουργίας της 

επιχείρησης 

9,6 19,3 26,5 26,5 18,1 3,24 

2 Οι γλώσσες των 

χωρών που 

πραγματοποιούνται 

οι εξαγωγές 

7,2 21,7 28,9 25,3 16,9 3,22 

3 Τα δημοφιλέστερα 

κοινωνικά μέσα 

(social media) στις 

χώρες εξαγωγών 

8,4 18,1 31,3 26,5 15,7 3,22 

4 Τα πολιτιστικά 

στοιχεία (ήθη και 

έθιμα) των χωρών 

δραστηριοποίησης 

14,5 25,3 27,7 21,7 10,8 2,89 

5 Οι κυβερνήσεις 

των χωρών που 

πραγματοποιούνται 

οι εξαγωγές 

16,9 41,0 25,3 10,8 6,0 2,48 
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Διάγραμμα 18: Κατά πόσο επηρεάζουν οι παρακάτω παράγοντες τη χρήση των 

κοινωνικών μέσων (social media) στο διεθνές μάρκετινγκ της επιχείρησης σας; 

 

24. Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις αναφορικά 

με τη χρήση των κοινωνικών μέσων (social media) στο διεθνές μάρκετινγκ της 

επιχείρησης σας; 

Ο Πίνακας 25 και το Διάγραμμα 19 παρουσιάζουν τους μέσους όρους των 

απαντήσεων του δείγματος σχετικά με την ερώτηση «σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ή 

διαφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις αναφορικά με τη χρήση των κοινωνικών μέσων 

(social media) στο διεθνές μάρκετινγκ της επιχείρησης σας;». Οι μεγαλύτεροι μέσοι όροι 

συμφωνίας εντοπίστηκαν στις προτάσεις «αύξησε την κίνηση στην εταιρική ιστοσελίδα / 

τους συνδρομητές / τη λίστα μελών» και «ενίσχυσε την εμπορική επωνυμία της 

επιχείρησης» με μέσο όρο 3,95 και 3,85 αντίστοιχα, ενώ ο μικρότερος μέσος όρος 

εντοπίστηκε στην πρόταση «βοήθησε στην επίτευξη συμφωνιών» με μέσο όρο 2,91. 
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Πίνακας 25: Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις, 

αναφορικά με τη χρήση των κοινωνικών μέσων (social media) στο διεθνές μάρκετινγκ της 

επιχείρησης σας; 

A/A  

 

 

Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ Ούτε 

συμφωνώ 

/ ούτε 

διαφωνώ 

Συμφωνώ Συμφωνώ 

απόλυτα 

M.O. 

1 Ενίσχυσε την 

προβολή της 

επιχείρησης στο 

εξωτερικό. 

4,8 3,6 24,1 37,3 30,1 3,84 

2 Άλλαξε τον τρόπο 

που δημιουργεί και 

συστήνει η 

επιχείρηση τις 

διαφημιστικές 

καμπάνιες. 

3,6 4,8 28,9 37,3 25,3 3,75 

3 Ενίσχυσε την 

εμπορική επωνυμία 

της επιχείρησης. 

4,8 1,2 21,7 48,2 24,1 3,85 

4 Δημιούργησε 

ταχύτερη και 

αποτελεσματικότερη 

επικοινωνία με τους 

ξένους 

καταναλωτές. 

6,0 3,6 24,1 48,2 18,1 3,68 
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5 Βοήθησε την 

επιχείρηση να 

προσεγγίσει 

περισσότερους 

δυνητικούς πελάτες 

στο εξωτερικό. 

6,0 7,2 27,7 38,6 20,5 3,6 

6 Συντέλεσε στην 

δημιουργία 

ανταγωνιστικού  

πλεονεκτήματος 

έναντι των 

ανταγωνιστών. 

4,8 12,0 47,0 21,7 14,5 3,28 

7 Ενίσχυσε την 

αλληλεπίδραση με 

τους πελάτες στο 

εξωτερικό. 

3,6 6,0 31,3 44,6 14,5 3,6 

8 Συντέλεσε στην 

αύξηση των 

πωλήσεων στο 

εξωτερικό. 

6,0 8,4 48,2 28,9 8,4 3,25 

9 Έδωσε τη 

δυνατότητα στην 

επιχείρηση να έρθει 

σε επαφή με πελάτες 

στο εξωτερικό που 

δεν μπορούσε να 

πλησιάσει με άλλα 

μέσα. 

4,9 13,4 24,4 39,0 18,3 3,52 

10 Διεύρυνε τις 

δημόσιες σχέσεις. 

3,6 1,2 25,3 51,8 18,1 3,79 
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11 Ενίσχυσε τη 

δημιουργικότητα 

και την καινοτομία. 

4,8 15,7 34,9 28,9 15,7 3,34 

12 Μείωσε τις δαπάνες 

για το διεθνές 

μάρκετινγκ. 

10,8 20,5 24,1 30,1 14,5 3,16 

13 Αύξησε την κίνηση 

στην εταιρική 

ιστοσελίδα / τους 

συνδρομητές / τη 

λίστα μελών. 

2,4 3,6 15,7 53,0 25,3 3,95 

14 Βοήθησε το 

εταιρικό site να 

ανέβει στα search 

rankings στις 

μηχανές 

αναζήτησης. 

3,6 2,4 26,5 49,4 18,1 3,75 

15 Βοήθησε στην 

επίτευξη 

συμφωνιών. 

8,4 27,7 34,9 21,7 7,2 2,91 

16 Οδήγησε σε νέες 

επιχειρηματικές 

δραστηριότητες και 

συνεργασίες. 

8,5 18,3 30,5 35,4 7,3 3,14 
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Διάγραμμα 19: Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις παρακάτω 

προτάσεις αναφορικά με τη χρήση των κοινωνικών μέσων (social media) στο 

διεθνές μάρκετινγκ της επιχείρησης σας; 
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σε επαφή με πελάτες στο εξωτερικό που δεν 

μπορούσε να πλησιάσει με άλλα μέσα. 

Διεύρυνε τις δημόσιες σχέσεις.

Ενίσχυσε τη δημιουργικότητα και την καινοτομία. 

Μείωσε τις δαπάνες για το διεθνές μάρκετινγκ. 

Αύξησε την κίνηση στην εταιρική ιστοσελίδα / 
τους συνδρομητές / τη λίστα μελών.

Βοήθησε το εταιρικό site να ανέβει στα search 
rankings στις μηχανές αναζήτησης. 

Βοήθησε στην επίτευξη συμφωνιών.

Οδήγησε σε νέες επιχειρηματικές 
δραστηριότητες και συνεργασίες. 
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25. Μετράει η επιχείρηση σας την απόδοση των κοινωνικών μέσων (social media)  

στο διεθνές μάρκετινγκ; 

Ο Πίνακας 26 και το Διάγραμμα 20 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά 

σχετικά με την ερώτηση «μετράει η επιχείρηση σας την απόδοση των κοινωνικών μέσων 

(social media)  στο διεθνές μάρκετινγκ;» στην οποία κλήθηκαν να απαντήσουν οι 

επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τα κοινωνικά μέσα στο διεθνές μάρκετινγκ. Το 56,6% 

των επιχειρήσεων δήλωσε ότι μετράει η επιχείρηση του την απόδοση των κοινωνικών 

μέσων (social media)  στο διεθνές μάρκετινγκ, ενώ το 34,9% ότι δεν την μετράει. 

Πίνακας 26: Μετράει η επιχείρηση σας την απόδοση των κοινωνικών μέσων 

(social media)  στο διεθνές μάρκετινγκ; 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

 Ναι 47 34,6 56,6 

Όχι 29 21,3 34,9 

Δεν γνωρίζω 7 5,1 8,4 

Σύνολο 83 61 100 

 Missing System 53 39  

   Σύνολο 136 100  

 

 

Διάγραμμα 20: Μετράει η επιχείρηση σας την απόδοση των κοινωνικών μέσων 

(social media)  στο διεθνές μάρκετινγκ; 
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26. Διαθέτει η επιχείρηση σας οργανωμένο πλάνο για την μέτρηση της απόδοσης 

των κοινωνικών μέσων (social media); 

Ο Πίνακας 27 και το Διάγραμμα 21 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά 

σχετικά με την ερώτηση «διαθέτει η επιχείρηση σας οργανωμένο πλάνο για την μέτρηση 

της απόδοσης των κοινωνικών μέσων (social media);» στην οποία κλήθηκαν να 

απαντήσουν οι επιχειρήσεις που απάντησαν θετικά στην ερώτηση 25. Το 53,2% των 

επιχειρήσεων απάντησε θετικά, ενώ το 42,6% δήλωσε ότι δεν διαθέτει κάποιο 

οργανωμένο πλάνο. 

Πίνακας 27: Διαθέτει η επιχείρηση σας οργανωμένο πλάνο για την μέτρηση της 

απόδοσης των κοινωνικών μέσων (social media); 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

 Ναι 25 18,4 53,2 

Όχι 20 14,7 42,6 

Δεν γνωρίζω 2 1,5 4,3 

Σύνολο 47 34,6 100 

 Missing System 89 65,4  

Σύνολο 136 100  

 

 

Διάγραμμα 21: Διαθέτει η επιχείρηση σας οργανωμένο πλάνο για την μέτρηση της 

απόδοσης των κοινωνικών μέσων (social media); 
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27. Ποιον τρόπο χρησιμοποιεί η επιχείρησή σας για να μετρήσει τις δραστηριότητες 

των κοινωνικών μέσων (social media)  στο διεθνές μάρκετινγκ; 

Ο Πίνακας 28 και το Διάγραμμα 22 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά 

σχετικά με την ερώτηση «ποιον τρόπο χρησιμοποιεί η επιχείρηση σας για να μετρήσει της 

δραστηριότητες των κοινωνικών μέσων (social media)  στο διεθνές μάρκετινγκ;» στην 

οποία κλήθηκαν να απαντήσουν οι επιχειρήσεις που απάντησαν «Όχι» στην ερώτηση 26. 

Το 85% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι χρησιμοποιεί τον αριθμό των οπαδών/φίλων του 

εταιρικού προφίλ, την αναδημοσίευση του περιεχομένου των εταιρικών προφίλ από το 

καταναλωτικό κοινό και τη συμμετοχή στο περιεχόμενο (πραγματοποίηση σχολίων). 

Πίνακας 28: Ποιον τρόπο χρησιμοποιεί η επιχείρησή σας για να μετρήσει τις 

δραστηριότητες των κοινωνικών μέσων (social media)  στο διεθνές μάρκετινγκ; 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

 Τον αριθμό οπαδών/φίλων του 

εταιρικού προφίλ 
1 0,7 5 

Την αναδημοσίευση του 

περιεχομένου των εταιρικών προφίλ 

από το καταναλωτικό κοινό 

1 0,7 5 

Τη συμμετοχή στο περιεχόμενο 

(πραγματοποίηση σχολίων) 
1 0,7 5 

Όλα τα παραπάνω 17 12,5 85 

Σύνολο 20 14,7 100 

 Missing System 116 85,3  

Σύνολο 
136 

100 
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Διάγραμμα 22: Ποιον τρόπο χρησιμοποιεί η επιχείρησή σας για να μετρήσει τις 

δραστηριότητες των κοινωνικών μέσων (social media)  στο διεθνές μάρκετινγκ; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

6.1 Συμπεράσματα 

Συνοψίζοντας, η παρούσα διπλωματική εργασία είχε ως στόχο να διερευνήσει τη 

χρήση των κοινωνικών μέσων στο διεθνές μάρκετινγκ των επιχειρήσεων. Στο πρώτο 

μέρος, εξετάστηκε σε θεωρητικό πλαίσιο, μέσα από την ανάλυση ξενόγλωσσης και 

ελληνικής αρθρογραφίας και βιβλιογραφίας, το αντικείμενο της μελέτης. Με βάση, αυτή 

τη λεπτομερή ανασκόπηση που πραγματοποιήθηκε, καταρτήθηκε ένα ερωτηματολόγιο 

27 ερωτήσεων, το οποίο και στάλθηκε ηλεκτρονικά σε ελληνικές εξαγωγικές 

επιχειρήσεις, προκειμένου να διερευνηθεί η χρήση των κοινωνικών μέσων στο διεθνές 

τους μάρκετινγκ. 

Η ραγδαία ανάπτυξη του διαδικτύου τα τελευταία χρόνια επέφερε αξιοσημείωτες 

αλλαγές στον τρόπο που δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις, ιδίως στον τομέα του 

μάρκετινγκ. Ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις ενέταξαν σταδιακά το διαδίκτυο στις 

διάφορες στρατηγικές μάρκετινγκ αποκομίζοντας σημαντικά οφέλη, όπως τη μείωση των 

δαπανών για την προβολή των εμπορικών σημάτων, τη γρήγορη πρόσβαση σε δεδομένα 

και πληροφορίες για το καταναλωτικό κοινό καθώς και τη δυνατότητα να γνωρίσουν νέα 

γεωγραφικά όρια, εκμηδενίζοντας αυτά των εγχώριων αγορών, προωθώντας τα προϊόντα 

και τις υπηρεσίες τους σε οποιαδήποτε μέρος του πλανήτη και προσελκύοντας νέους 

πελάτες. Έτσι, το διαδικτυακό μάρκετινγκ άρχισε να αποτελεί σημαντικό συστατικό της  

λειτουργίας τους. 

Επιπλέον, μέσω της εξέλιξης του παγκόσμιου ιστού από Web 1.0  σε Web  2.0 

και την εμφάνιση των κοινωνικών μέσων (social media), οι χρήστες έχουν πλέον τη 

δυνατότητα να εκφράζουν την άποψη τους για οποιαδήποτε διαδικτυακή ανάρτηση και 

να παράγουν οι ίδιοι το δικό τους περιεχόμενο, διακόπτοντας έτσι την έως τώρα 

μονόδρομη ροή πληροφοριών από την πλευρά των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, τα 

κοινωνικά μέσα (social media) έδωσαν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να βρίσκονται 

σε άμεση και διαρκή αλληλεπίδραση με τους καταναλωτές, να ανταλλάσσουν 

πληροφορίες και να προβάλλουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, μέσω των 

διαδικτυακών πλατφορμών και κοινοτήτων. Αυτό το γεγονός οδήγησε τις επιχειρήσεις 

να επιδιώξουν να βρεθούν εκεί ακριβώς που βρίσκονται και οι καταναλωτές  και να 

εκμεταλλευτούν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά τα νέα μέσα εντάσσοντας τα στις 

διάφορες στρατηγικές μάρκετινγκ.  
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Τα οφέλη από τη χρήση των κοινωνικών μέσων για τους σκοπούς του μάρκετινγκ 

είναι πολλά. Εκτός από την επικοινωνία με το καταναλωτικό κοινό, ιδιαίτερα ωφέλιμη 

είναι η μείωση του αντίστοιχου κόστους και των εξόδων μάρκετινγκ σε σχέση με τις 

μέχρι πρότινος μεθόδους, καθώς επίσης και η ώθηση που προσφέρει στις πωλήσεις των 

επιχειρήσεων. Βέβαια, όπως σε κάθε φαινόμενο, έτσι κι εδώ δε λείπουν οι προκλήσεις 

και τα εμπόδια. Λόγου χάρη, η ανάγκη για καθημερινή παρουσία των επιχειρήσεων στα 

κοινωνικά μέσα καθιστά απαραίτητη την ύπαρξη εξειδικευμένου προσωπικού, ενώ 

ακόμη χρειάζεται να παρέλθει ένα εύλογο χρονικό διάστημα, προκειμένου οι τελευταίες 

να μπορέσουν να καρπωθούν τα οφέλη της χρήσης των κοινωνικών μέσων. Τέλος, η 

παρουσία των διαφόρων εμπορικών σημάτων τόσο στο διαδίκτυο όσο και στα κοινωνικά 

μέσα επιφέρει την ανάγκη για προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, ενώ 

παράλληλα οι επιχειρήσεις χρειάζεται να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τυχόν 

κακεντρεχή σχόλια που μπορεί να βλάψουν την εικόνα της επωνυμίας τους. 

Για τους παραπάνω λόγους, η ανάπτυξη μίας οργανωμένης στρατηγικής 

μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων είναι απαραίτητη για κάθε επιχείρηση. Τα τελευταία 

χρόνια, πολλές από αυτές έκαναν δειλά προσπάθειες να τα εντάξουν στις διάφορες 

λειτουργίες τους, περνώντας έτσι από μία δοκιμαστική φάση. Με την πάροδο του χρόνου 

κι έχοντας περάσει από ένα μεταβατικό στάδιο, φαίνεται να έχουν κατορθώσει την 

υλοποίηση μιας πιο συντονισμένης χρήσης των κοινωνικών μέσων, έως ότου τελικά να 

καταλήξουν στην ανάπτυξη μία οργανωμένης στρατηγικής. Ακολουθώντας τα στάδια 

του εκάστοτε σχεδιασμού που έχει χαραχθεί, οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να πετύχουν 

τους διάφορους στόχους μάρκετινγκ που έχουν τεθεί, εξυπηρετώντας παράλληλα τους 

γενικότερους σκοπούς τους. Τέλος, προχωρούν στην μέτρηση της απόδοσης των 

κοινωνικών μέσων, ώστε να διορθώσουν τυχόν λάθη που προέκυψαν κατά την εφαρμογή. 

Βέβαια, μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο όσο 

αναφορά τον τρόπο  μέτρησης, χωρίς να διαθέτουν οργανωμένο πλάνο, ενώ μία μερίδα 

αγνοεί το συγκεκριμένο στάδιο στην εφαρμογή του μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων. 

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη διεθνή αγορά και χρησιμοποιούν τα 

κοινωνικά μέσα ως εργαλείο μάρκετινγκ οφείλουν ακόμη να γνωρίζουν τις 

ιδιαιτερότητες που παρουσιάζονται στην κάθε χώρα. Είναι σημαντικό να είναι ενήμερες 

για το τεχνολογικό υπόβαθρο των χωρών στις οποίες επιλέγουν να δραστηριοποιηθούν, 

για τα πολιτισμικά και πολιτικά τους χαρακτηριστικά, καθώς και για τον τρόπο που 

αντιμετωπίζονται οι ξένες επιχειρήσεις στις χώρες που εντάσσονται στο πεδίο 

ενδιαφέροντος τους. Ακόμη, οι διαχειριστές των κοινωνικών μέσων θα πρέπει να είναι 
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ιδιαίτερα προσεκτικοί και ενημερωμένοι για τον τρόπο χρήσης τους σε ένα διαφορετικό 

περιβάλλον, για τις συνήθειες, την κουλτούρα  και τα μυστικά επικοινωνίας των 

χρηστών, για τυχόν απαγορεύσεις από τη νομοθεσία, καθώς και για διάφορες άλλες 

ιδιαιτερότητες που μπορούν να έχουν αρνητικές συνέπειες για τα εμπορικά σήματα. 

 Επιπλέον, η χρήση των κοινωνικών μέσων ως εργαλείο μάρκετινγκ στις διεθνείς 

δραστηριότητες προσφέρει τη δυνατότητα παγκόσμιας προβολής και διαφήμισης, 

αυξάνοντας την αναγνωρισιμότητα της επιχείρησης ανά τον κόσμο με πολύ μικρότερο 

κόστος σε σχέση με τις έως τώρα διεθνείς εκστρατείες μάρκετινγκ. Επίσης, βοηθά 

σημαντικά στην κατανόηση και σκιαγράφηση του προφίλ των καταναλωτών των χωρών 

δραστηριοποίησης, καθώς και των πολιτισμικών στοιχείων και της κουλτούρας τους.  

Από την άλλη, η υιοθέτηση των κοινωνικών μέσων και η ένταξή τους στις διεθνείς 

εκστρατείες μάρκετινγκ παρουσιάζει ορισμένα εμπόδια. Οι επιχειρήσεις καλούνται να 

διαμορφώσουν όσο το δυνατόν καλύτερα μία στρατηγική μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων, 

λαμβάνοντας υπόψιν τους διάφορους παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν σε μη 

επιθυμητά αποτελέσματα. Έτσι, είναι σημαντικό, οι επιχειρήσεις να κατανοήσουν τους 

πολιτικούς και πολιτισμικούς παράγοντες, τις γλωσσικές διαφορές και ιδιομορφίες, 

καθώς και τον τρόπο χρήσης των κοινωνικών μέσων στις χώρες που σκοπεύουν να 

εφαρμόσουν την εκάστοτε στρατηγική μάρκετινγκ. 

Όσον αφορά τη χρήση των κοινωνικών μέσων στο διεθνές μάρκετινγκ των 

ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων, τα βασικά συμπεράσματα που εξάγονται  από τη 

στατιστική ανάλυση των στοιχείων της ερευνάς συνοψίζονται ως εξής: 

➢ Το 93,4% των επιχειρήσεων του δείγματος διαθέτουν τη δική τους εταιρική 

ιστοσελίδα για ένα χρονικό διάστημα του οποίου ο μέσος όρος κυμαίνεται στα 

12,09 χρόνια. Επιπλέον, σχετικά με τις γλώσσες που είναι γραμμένη και 

μεταφρασμένη η εταιρική τους ιστοσελίδα, το 87,4% των επιχειρήσεων δήλωσε 

ότι η εταιρική ιστοσελίδα τους είναι μεταφρασμένη και γραμμένη στα αγγλικά, 

ενώ το 76,4% στα ελληνικά. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι, η πλειοψηφία 

των επιχειρήσεων χρησιμοποιεί ταυτοχρόνως και τις δύο γλώσσες. 

➢ Το 61% των επιχειρήσεων του δείγματος δήλωσε ότι χρησιμοποιεί τα κοινωνικά 

μέσα στο διεθνές μάρκετινγκ. 

➢ Σχετικά με το χρόνο χρήσης των κοινωνικών μέσων, μέσος όρος είναι 4,69 

χρόνια. 
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➢ Τα κυριότερα κοινωνικά μέσα  που επιλέγουν οι επιχειρήσεις να διαθέτουν 

εταιρικό λογαριασμό είναι το Facebook με ποσοστό 58,8% και το LinkedIn  με 

35,3%. 

➢ Όσον αφορά τη διαχείριση των κοινωνικών μέσων,  το 79,5% των επιχειρήσεων 

δήλωσε ότι πραγματοποιείται από εξειδικευμένα στελέχη της επιχείρησης.  

➢ Οι περισσότερες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τα κοινωνικά μέσα και 

συγκεκριμένα το 32,5%, υποστηρίζει ότι ανανεώνει το περιεχόμενο στα εταιρικά 

προφίλ κάθε εβδομάδα. Αξίζει να σημειωθεί, ότι ένα ποσοστό της τάξης του 

13,3%. ανανεώνει το περιεχόμενο καθημερινά. 

➢ Οι γλώσσες που χρησιμοποιούνται στα κοινωνικά μέσα από τις επιχειρήσεις, 

είναι κυρίως η αγγλική και η ελληνική σε ποσοστό 84,3%, και 80,7% αντίστοιχα. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων χρησιμοποιεί 

ταυτοχρόνως και τις δύο γλώσσες.  

➢ Τα σημαντικότερα κίνητρα για τις επιχειρήσεις προκειμένου να χρησιμοποιούν 

τα κοινωνικά μέσα στο διεθνές τους μάρκετινγκ είναι η αύξηση της 

επισκεψιμότητας του εταιρικού site και η βελτίωση της επικοινωνίας/ 

διαδραστικότητας με τους πελάτες. 

➢ Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τα κοινωνικά μέσα στο διεθνές μάρκετινγκ 

επιλέγουν κυρίως να δημοσιεύουν φωτογραφίες ή διάφορες ενημερώσεις σχετικά 

με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.  

➢ Με τη χρήση των κοινωνικών μέσων ως εργαλείο επικοινωνίας στο διεθνές 

μάρκετινγκ, οι επιχειρήσεις υποστηρίζουν ότι περιόρισαν κυρίως τις τηλεοπτικές 

και ραδιοφωνικές διαφημίσεις αλλά και την έντυπη διαφήμιση. 

➢ Η οργανωτική δομή και ο τρόπος λειτουργίας της επιχείρησης, οι γλώσσες των 

χωρών που πραγματοποιούνται οι εξαγωγές, καθώς και τα δημοφιλέστερα 

κοινωνικά μέσα στις χώρες εξαγωγών αποτελούν τους βασικότερους παράγοντες 

που επηρεάζουν τη χρήση των κοινωνικών μέσων στο διεθνές μάρκετινγκ των 

επιχειρήσεων του δείγματος.  

➢ Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τα κοινωνικά μέσα στο τους διεθνές 

μάρκετινγκ δήλωσαν ότι η χρήση των κοινωνικών μέσων αύξησε την κίνηση στην 

εταιρική ιστοσελίδα, καθώς και τον αριθμό των συνδρομητών και των μελών, ενώ  

ακόμη ενίσχυσε την εμπορική επωνυμία και την προβολή της επιχείρησης στο 

εξωτερικό. 
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➢ Το 56,6% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι μετράει η επιχείρηση του την απόδοση 

των κοινωνικών μέσων στο διεθνές μάρκετινγκ, ενώ το 34,9% ότι δεν την 

μετράει. 

➢ Σχετικά με τις επιχειρήσεις που μετρούν την απόδοση των κοινωνικών μέσων στο 

διεθνές μάρκετινγκ, το 53,2% αυτών, υποστηρίζει ότι διαθέτει οργανωμένο πλάνο 

για την μέτρησή τους. Εν αντιθέσει, το 42,6% δήλωσε ότι δεν διαθέτει κάποιο 

οργανωμένο πλάνο με το 85% αυτών να αναφέρει πως χρησιμοποιεί ως μέτρο 

απόδοσης των κοινωνικών μέσων τον αριθμό των οπαδών/φίλων του εταιρικού 

προφίλ, την αναδημοσίευση του περιεχομένου των εταιρικών προφίλ από το 

καταναλωτικό κοινό και τη συμμετοχή στο περιεχόμενο (πραγματοποίηση 

σχολίων). 

➢ Το 39% των επιχειρήσεων του δείγματος που δεν χρησιμοποιεί τα κοινωνικά 

μέσα στο διεθνές μάρκετινγκ αναφέρει ως κύριους λόγους την επικέντρωση σε 

άλλα εργαλεία επικοινωνίας, αλλά και ότι δεν τα θεωρεί κατάλληλα για την 

επιχείρηση. Ωστόσο, το 45,3% των επιχειρήσεων αυτών δηλώνουν πως είναι 

διατεθειμένες να τα χρησιμοποιήσουν στο διεθνές μάρκετινγκ στο μέλλον.   

 

 

6.2 Προτάσεις  

 Με βάση την ανάλυση του θέματος που παρουσιάστηκε λεπτομερώς στα 

προηγούμενα κεφάλαια και τα παραπάνω συμπεράσματα, είναι σημαντικό να 

διαμορφωθεί μία σειρά από χρήσιμες, εφαρμόσιμες και ουσιαστικής σημασίας 

προτάσεις, απευθυνόμενες προς τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται διεθνώς. Οι 

προτάσεις αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μία δεξαμενή προβληματισμού και 

ιδεών από τα ενδιαφερόμενα μέρη με σκοπό την ευρύτερη εξέλιξη και ανάπτυξή τους. 

 Η ταχεία ανάπτυξη των τεχνολογιών του διαδικτύου και κυρίως των κοινωνικών 

μέσων έχει αλλάξει σημαντικά τη καταναλωτική συμπεριφορά. Οι καταναλωτές πλέον 

έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε διάφορες διαδικτυακές κοινότητες εκφράζοντας 

ελεύθερα τη γνώμη τους, συμβουλεύοντας τους υπόλοιπους χρήστες για τα διάφορα 

προϊόντα και υπηρεσίες. Οι επιχειρήσεις που απευθύνονται  σε καταναλωτές από όλο τον 

κόσμο οφείλουν να συμμετέχουν ενεργά στα κοινωνικά μέσα προκειμένου να διατηρούν 

μία επαφή με  το καταναλωτικό κοινό, να ανταποκρίνονται στα θετικά ή αρνητικά σχόλια 

του, να επικοινωνούν μαζί του και να αφουγκράζονται τις πραγματικές ανάγκες του.  
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 Η αποφυγή, η αναβολή ή ακόμη και η άρνηση της ενασχόλησης με τα κοινωνικά 

μέσα μπορεί να κοστίσει τόσο σε όρους ανταγωνιστικότητας όσο και σε επίπεδο 

οικονομικών απολαβών. Προκειμένου να αποφευχθεί η όποια απομόνωση στις αγορές 

που δραστηριοποιούνται, είναι απαραίτητο οι επιχειρήσεις να αποκτήσουν τα δικά τους 

εταιρικά προφίλ στα κοινωνικά μέσα και να τα εντάξουν στην γενικότερη πολιτική 

προβολής και επικοινωνίας τους, κάνοντας αισθητή την παρουσία τους.  

Οι επιχειρήσεις οφείλουν ακόμη να επιλέγουν τα κατάλληλα άτομα που θα 

διαχειρίζονται τα κοινωνικά τους μέσα, έτσι ώστε να αποκομίζουν το μέγιστο των 

δυνατοτήτων που προσφέρουν. Σε περιπτώσεις που η διαχείριση των τελευταίων 

πραγματοποιείται από εξειδικευμένα στελέχη της επιχείρησης, είναι απαραίτητο να 

υπάρχει μία συνεχής κατάρτιση και εκπαίδευση του συγκεκριμένου προσωπικού σχετικά 

με την εξέλιξη των τεχνολογιών του διαδικτύου και των εφαρμογών του. 

 Επιπλέον, η παρουσία των επιχειρήσεων στον παγκόσμιο ιστό προϋποθέτει την 

πλήρη ενημέρωση σχετικά με τη νομοθεσία που αφορά το διαδίκτυο. Οι επιχειρήσεις θα 

πρέπει να έχουν γνώση, έτσι ώστε να μην πραγματοποιήσουν κάποιο λάθος που μπορεί 

να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα αλλά και να είναι σε θέση να προστατεύουν τα 

πνευματικά δικαιώματα των εμπορικών τους σημάτων. Επιπλέον, οφείλουν να 

λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τα δικαιώματα και την ανάγκη των χρηστών για ιδιωτικότητα.  

 Η επιτυχία της χρήσης των κοινωνικών μέσων στο διεθνές μάρκετινγκ των 

επιχειρήσεων οφείλεται αποκλειστικά στην διαμόρφωση και την υλοποίηση της 

κατάλληλης στρατηγικής. Οι επιχειρήσεις πρέπει, έπειτα από μία ενδελεχή και 

εμπεριστατωμένη έρευνα, να διαμορφώνουν την κατάλληλη στρατηγική μάρκετινγκ  

κοινωνικών μέσων που θα φέρει και τα επιθυμητά αποτελέσματα. Επιπρόσθετα,  λόγω 

της δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων σε ένα διεθνές περιβάλλον, είναι σημαντικό να 

λαμβάνεται υπόψη μία σειρά παραγόντων, όπως τα πολιτιστικά στοιχεία και οι 

γλωσσικές διαφοροποιήσεις των χωρών δραστηριοποίησης,  οι πολιτικοί παράγοντες, 

καθώς το τεχνολογικό υπόβαθρο που υπάρχει στις χώρες αυτές, προκειμένου να 

αποφευχθούν τυχόν ευτράπελα στην εφαρμογή των εκάστοτε στρατηγικών.   

 Τέλος, η ανατροφοδότηση αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την ορθή  λειτουργία 

μίας επιχείρησης. Γι’ αυτό το λόγο, πέρα από τη διαμόρφωση μίας ορθής στρατηγικής 

μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διαμορφώνουν κι ένα 

οργανωμένο πλάνο για την μέτρηση της απόδοσης των κοινωνικών μέσων. Η μέτρηση 

της απόδοσης μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στο να εντοπιστούν τυχόν λάθη και 

παραλείψεις κατά την εφαρμογή των στρατηγικών και στη συνέχεια, αφού εξεταστούν, 
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να διορθωθούν, για να αποφευχθεί η επανάληψή τους. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μην 

παραλείπεται το συγκεκριμένο στάδιο και να δαπανώνται οι πόροι που απαιτούνται, έτσι 

ώστε οι επιχειρήσεις, έχοντας πλήρη εικόνα της κατάστασης και βελτιώνοντας τυχόν 

προβλήματα που εντοπίστηκαν, να αποκομίσουν καλύτερα αποτελέσματα. 

 

 

6.3 Περιορισμοί της μελέτης & προοπτικές για μελλοντική έρευνα 

 Η εν λόγω εργασία αποτελεί μία εμπειρική έρευνα και συνεπώς παρουσιάζει 

κάποιους περιορισμούς τους οποίους, για λόγους επιστημονικής ορθότητας, είναι 

σημαντικό να αναφέρουμε. Αρχικά, ένας βασικός περιορισμός μπορεί να θεωρηθεί το 

μέγεθος του δείγματος (136 επιχειρήσεις), το οποίο είναι ενδεικτικό και δεν μπορεί να 

οδηγήσει σε γενίκευση των αποτελεσμάτων. Ακόμη, η αποστολή του ερωτηματολόγιου 

μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και παρά το γεγονός ότι δόθηκαν οι απαραίτητες 

εγγυήσεις για την ανωνυμία των συμμετεχόντων, αντιμετωπίσθηκε από ορισμένες 

επιχειρήσεις με δισταγμό και επιφύλαξη. Τέλος, παρά το γεγονός πως τα κοινωνικά μέσα, 

και πιο συγκεκριμένα η χρήση τους στο διεθνές μάρκετινγκ, αποτελούν αντικείμενο 

μελέτης των ερευνητών και των ακαδημαϊκών την τελευταία δεκαετία, η αντίστοιχη 

βιβλιογραφία και το σύνολο των επιστημονικών άρθρων είναι περιορισμένα, ενώ ο 

μεγαλύτερος όγκος πληροφοριών προέρχεται κυρίως από ιστοσελίδες που φιλοξενούν τα 

αποτελέσματα εμπειρικών ερευνών ανθρώπων του χώρου. Παρόλ’ αυτά, η ύπαρξη των 

παραπάνω περιορισμών δεν μειώνει σε καμία περίπτωση την συνεισφορά της 

συγκεκριμένης μελέτης, η οποία προσφέρει πολύτιμα στοιχεία σχετικά με τη χρήση των 

κοινωνικών μέσων στο διεθνές μάρκετινγκ.  

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν να μελετηθεί η χρήση των κοινωνικών 

μέσων στο διεθνές μάρκετινγκ των επιχειρήσεων, ενώ μέσω της έρευνας που 

εκπονήθηκε, το επίκεντρο του ενδιαφέροντος στράφηκε στη χρήση των κοινωνικών 

μέσων στο διεθνές μάρκετινγκ των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων. Οι πολλές 

πλευρές και η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη στο χώρο του διαδικτύου και ειδικότερα στα 

κοινωνικά μέσα, καθιστούν τα τελευταία ένα πολύ ενδιαφέρον αντικείμενο για έρευνα. 

Είναι προφανές, ότι μία πρώτη αναλυτική προσέγγιση, όπως αποτελεί η συγκεκριμένη 

μελέτη, δεν είναι δυνατόν να καλύψει πλήρως το αντικείμενο και αφήνει ακόμα αρκετά 

περιθώρια για μελλοντικές έρευνες για την υλοποίηση των οποίων χρειάζεται να 

αντιμετωπισθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι περιορισμοί που παρουσιάστηκαν στην 
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προηγούμενη ενότητα. Επιπλέον, διατηρώντας το ίδιο γνωστικό αντικείμενο, θα 

μπορούσε να πραγματοποιηθεί αντίστοιχη έρευνα σε άλλες χώρες τόσο με συγγενή όσο 

και με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά. Τέλος, σε επόμενο επίπεδο, ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον θα παρουσίαζε η μελέτη της χρήσης των κοινωνικών μέσων από τις 

ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις που διαθέτουν τους περισσοτέρους οπαδούς/φίλους 

στα δημοφιλέστερα κοινωνικά μέσα. 
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Παράρτημα 

 Στο παρών παράρτημα παρατάσσεται το ερωτηματολόγιο της έρευνας που 

πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας και το οποίο κλήθηκαν να 

απαντήσουν οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις στις οποίες στάλθηκε σε ηλεκτρονική 

μορφή. 

   ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

«Έρευνα χρήσης των κοινωνικών μέσων στο διεθνές μάρκετινγκ» 

Ονομάζομαι Γκουτζιούλης Νικόλαος και είμαι μεταπτυχιακός φοιτητής στο Π.Μ.Σ στις 

Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης 

Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το παρόν ερωτηματολόγιο 

χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση της έρευνας της διπλωματικής μου εργασίας, 

έχοντας  σκοπό να μελετήσει τη χρήση των κοινωνικών μέσων (social media) στο διεθνές 

μάρκετινγκ των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων. O όρος κοινωνικά μέσα (social 

media) αναφέρεται στις συνεργατικές εφαρμογές και τεχνολογίες που καθιστούν ικανή 

τη συμμετοχή, τη διασύνδεση, τη δημιουργία περιεχομένου από τους χρήστες, την 

ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία μεταξύ μιας κοινότητας χρηστών. Σας 

ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμπλήρωσή του. Εκτιμώμενος χρόνος 5-10 

λεπτά.  

1.ΓΕΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

1. Σε ποιον κλάδο δραστηριοποιείται η επιχείρηση σας;  

 Βιομηχανία Μετάλλων 

 Ενέργεια  

 Κατασκευές 

 Κλωστοϋφαντουργία 

 Μεταφορές-Logistics 

 Πληροφορική-Νέα Τεχνολογία 

 Τουρισμός-Ψυχαγωγία 

 Τρόφιμα-Ποτά  

 Χημικά 

 Άλλο 
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2. Τι εμπορεύεται η επιχείρηση σας; 

 Προιόντα  

 Υπηρεσίες  

 Και τα δύο  

3. Σε ποιο κοινό στοχεύει/απευθύνεται η επιχείρηση σας; 

 Καταναλωτές 

 Επιχειρήσεις  

 Και τα δύο  

4. Πόσους εργαζόμενους απασχολεί η επιχείρηση σας;   

 

5. Πότε ιδρύθηκε η επιχείρηση σας;  

 

6. Πόσα χρόνια πραγματοποιεί εξαγωγές η επιχείρησή σας;  

 

7. Σε πόσες χώρες (εκτός της Ελλάδας) δραστηριοποιείται η επιχείρηση σας και ποιες 

είναι οι κυριότερες (αναφέρετε έως  πέντε χώρες); 

 

   

8. Τι ποσοστό (%) των εσόδων της επιχείρησης προέρχεται από διεθνείς 

δραστηριότητες;   

 0% έως 20% 

 21% έως 40% 

 41% έως 60% 

 61% έως 80% 

 81% έως 100% 

2. Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

9. Διαθέτει η επιχείρηση σας τη δική της εταιρική ιστοσελίδα (website); 

 Ναι 

 Όχι 

Αν η απάντηση σας είναι "Όχι" μεταβείτε στην ερώτηση 12 
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10. Πόσα χρόνια διαθέτει η επιχείρηση σας τη δική της εταιρική ιστοσελίδα (website);  

 

11. Σε ποιες γλώσσες είναι γραμμένη και μεταφρασμένη η εταιρική σας ιστοσελίδα 

(website);  

12. Χρησιμοποιεί η επιχείρηση σας τα κοινωνικά μέσα (social media) στο διεθνές 

μάρκετινγκ ; 

 Ναι  

 Όχι  

Αν η απάντησή σας είναι “Ναι” μεταβείτε στην 15 ερώτηση. 

13. Ποιοι ήταν οι λόγοι για τους οποίους δεν χρησιμοποιεί  η επιχείρηση σας τα 

κοινωνικά (social media)  μέσα στο διεθνές μάρκετινγκ; 

 Πάρα πολύ 

σημαντικός 

Πολύ 

σημαντικός 

Αρκετά 

σημαντικός 

Ελάχιστα 

σημαντικός 

Καθόλου 

σημαντικός 

Επικέντρωση σε 

άλλα εργαλεία 

επικοινωνίας 

     

Μη 

ικανοποιητική 

προηγούμενη 

εμπειρία 

     

Δεν ήταν 

κατάλληλα για 

την επιχείρηση 

     

Έλλειψη 

γνώσης και 

αβεβαιότητα για 

τα πιθανά οφέλη 

που προσφέρουν 

     

Αρνητικές 

επιπτώσεις  

     

Έλλειψη 

γνώσης και 

ορθής 

κατάρτισης του 

προσωπικού 
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Κόστος      

 

14. Σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τα κοινωνικά (social media)  στο διεθνές μάρκετινγκ 

της επιχείρησης σας  στο μέλλον; 

 Ναι  

 Όχι  

 Δεν γνωρίζω 

 Άλλο  

15. Πόσα χρόνια χρησιμοποιεί η επιχείρηση σας τα κοινωνικά μέσα (social media); 

 

16. Σε ποια από τα παρακάτω κοινωνικά μέσα (social media) διαθέτετε εταιρικό 

προφίλ;  

 Facebook 

 Google+ 

 YouTube 

 Twitter 

 LinkedIn 

 Instagram 

 Pinterest 

 Άλλο 

17. Ποιος διαχειρίζεται τα κοινωνικά (social media) της επιχείρησης σας; 

 Εξειδικευμένα στελέχη της επιχείρησης  

 Εξωτερικός συνεργάτης  

 Όλο το προσωπικό 

 Άλλος/οι 
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18.Πόσο συχνά ανανεώνεται το περιεχόμενο στα κοινωνικά μέσα (social media) της 

επιχείρησης σας; 

 Καθημερινά 

 Κάθε 2-3 ημέρες 

 Κάθε 4-5 ημέρες 

 Κάθε εβδομάδα 

 Κάθε μήνα 

19. Ποιες γλώσσες χρησιμοποιείτε στα κοινωνικά μέσα (social media) της επιχείρησης 

σας;  

 

20. Πόσο σημαντικά είναι τα παρακάτω κίνητρα για την χρήση των κοινωνικών μέσων 

(social media) στο διεθνές μάρκετινγκ της επιχείρησης σας; 

 Πάρα 

πολύ 

σημαντική  

Πολύ 

σημαντική  

Αρκετά 

σημαντική  

Ελάχιστα 

σημαντική  

Καθόλου 

σημαντική  

Αύξηση της 

ανανωρισιμότητας της 

επιχείρησης στη 

διεθνή αγορά  

     

Προσέλκυση νέων 

πελατών  
     

Αύξηση των εσόδων      

Βελτίωση της 

επικοινωνίας/ 

διαδραστικότητας με 

τους πελάτες  

     

Αύξηση της 

επισκεψιμότητας του 

εταιρικού site  

     

Προσέγγιση ενός 

συγκεκριμένου 

μεριδίου της διεθνούςς 

αγοράς  

     

Άνοδος στο search 

rankings των μηχανών 

αναζήτησης  
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21. Κατά πόσο δημοσιεύονται τα παρακάτω είδη περιεχομένου στα κοινωνικά μέσα 

(social media) της επιχείρησης σας; 

 Πάρα 

πολύ 

Πολύ  Αρκετά Ελάχιστα  Καθόλου 

Διαγωνισμοί      

Παιχνίδια      

Βίντεο      

Φωτογραφίες      

Ενημέρωση για τα 

προϊόντα ή τις 

υπηρεσίες 

     

Όλα τα παραπάνω      

 

22. Κατά πόσο περιόρισε η επιχείρηση σας τα παρακάτω εργαλεία επικοινωνίας, λόγω 

της χρήσης των κοινωνικών μέσων (social media) στο διεθνές μάρκετινγκ; 

 Πάρα πολύ  Πολύ Αρκετά  Ελάχιστα Καθόλου  

Έντυπη 

διαφήμιση  

     

Τηλεοπτικές 

διαφημίσεις  

     

Ραδιοφωνικές 

διαφημίσεις 

     

Εμπορικές 

εκθέσεις  

     

E-mail 

marketing 

     

Άμεσο 

μάρκετινγκ 

     

Χορηγίες       

Διοργάνωση 

εκδηλώσεων 

     

Διαδικτυακή 

διαφήμιση 
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23. Κατά πόσο επηρεάζουν οι παρακάτω παράγοντες τη χρήση των κοινωνικών μέσων 

(social media) στο διεθνές μάρκετινγκ της επιχείρησης σας ; 

 Πάρα 

πολύ 

Πολύ Αρκετά Ελάχιστα Καθόλου  

Η οργανωτική 

δομή και ο τρόπος 

λειτουργίας της 

επιχείρησης 

      

Οι γλώσσες των 

χωρών που 

πραγματοποιούνται 

οι εξαγωγές 

     

Τα δημοφιλέστερα 

κοινωνικά μέσα 

(social media) στις 

χώρες εξαγωγών 

     

Τα πολιτιστικά 

στοιχεία (ήθη και 

έθιμα) των χωρών 

δραστηριοποίησης 

     

Οι κυβερνήσεις 

των χωρών που 

πραγματοποιούνται 

οι εξαγωγές 
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24. Παρακαλώ σημειώστε αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις. Η 

χρήση των κοινωνικών μέσων (social media) στο διεθνές μάρκετινγκ της επιχείρησης 

σας ... 

 

 

Συμφωνώ 

απόλυτα  

Συμφωνώ  Ούτε 

συμφωνώ / 

ούτε 

διαφωνώ 

Διαφωνώ  Διαφωνώ 

απόλυτα 

Ενίσχυσε την 

προβολή της 

επιχείρησης στο 

εξωτερικό. 

     

Άλλαξε τον τρόπο 

που δημιουργεί και 

συστήνει η 

επιχείρηση τις 

διαφημιστικές 

καμπάνιες. 

     

Ενίσχυσε την 

εμπορική επωνυμία 

της επιχείρησης. 

     

Δημιούργησε 

ταχύτερη και 

αποτελεσματικότερη 

επικοινωνία με τους 

ξένους 

καταναλωτές. 

     

Βοήθησε την 

επιχείρηση να 

προσεγγίσει 

περισσότερους 

δυνητικούς πελάτες 

στο εξωτερικό. 

     

Συντέλεσε στην 

δημιουργία 

ανταγωνιστικού  

πλεονεκτήματος 

έναντι των 

ανταγωνιστών.  

     

Ενίσχυσε την 

αλληλεπίδραση με 

τους πελάτες στο 

εξωτερικό. 

     

Συντέλεσε στην 

αύξηση των 

πωλήσεων στο 

εξωτερικό. 

     

Έδωσε τη 

δυνατότητα στην 

επιχείρηση να έρθει 

σε επαφή με πελάτες 
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στο εξωτερικό που 

δεν μπορούσε να 

πλησιάσει με άλλα 

μέσα.  

Διεύρυνε τις 

δημόσιες σχέσεις. 
     

Ενίσχυσε τη 

δημιουργικότητα 

και την καινοτομία.  

     

Μείωσε τις δαπάνες 

για το διεθνές 

μάρκετινγκ.  

     

Αύξησε την κίνηση 

στην εταιρική 

ιστοσελίδα / τους 

συνδρομητές / τη 

λίστα μελών. 

     

Βοήθησε το 

εταιρικό site να 

ανέβει στα search 

rankings στις 

μηχανές 

αναζήτησης.  

     

Βοήθησε στην 

επίτευξη 

συμφωνιών. 

     

Οδήγησε σε νέες 

επιχειρηματικές 

δραστηριότητες και 

συνεργασίες.  

     

 

25. Μετράει η επιχείρηση σας την απόδοση των κοινωνικών μέσων (social media)  στο 

διεθνές μάρκετινγκ; 

 Ναι  

 Όχι 

 Δεν γνωρίζω 

Αν η απάντηση σας στην ερώτηση 25 είναι “Ναι” προχωρήστε στην ερώτηση 26, 

διαφορετικά το ερωτηματολόγιο ολοκληρώθηκε.     

26. Διαθέτει η επιχείρηση σας οργανωμένο πλάνο για την μέτρηση της απόδοσης των 

κοινωνικών μέσων (social media); 

 Ναι  

 Όχι  

 Δεν γνωρίζω 

Αν η απάντηση σας στην ερώτηση 26 ήταν “ Όχι” προχωρήστε στην ερώτηση 27, 

διαφορετικά το ερωτηματολόγιο ολοκληρώθηκε. 
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27. Ποιον τρόπο χρησιμοποιεί η επιχείρηση σας για να μετρήσει της δραστηριότητες των 

κοινωνικών μέσων (social media)  στο διεθνές μάρκετινγκ; 

 Τον αριθμό οπαδών/φίλων του εταιρικού προφίλ  

 Την ανταπόκριση του καταναλωτικού κοινού στο δημοσιευμένο περιεχόμενο   

 Την αναδημοσίευση του περιεχομένου των εταιρικών προφίλ, από το 

καταναλωτικό κοινό  

 Τη συμμετοχή στο περιεχόμενο (πραγματοποίηση σχολίων)  

 Όλα τα παραπάνω  

 Άλλο  

 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ! 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 


