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Περίληψη 

Η απουσία του ανθρώπινου και κοινωνικού στοιχείου αποτελεί μία σημαντική 

αδυναμία που εμποδίζει την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η ανάδυση του 

κοινωνικού εμπορίου(social commerce) μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση  αυτής της 

κατάστασης. Το κοινωνικό εμπόριο είναι μια νέα εξέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου 

που συνδυάζει τις εμπορικές και τις κοινωνικές δραστηριότητες με την ανάπτυξη των 

κοινωνικών τεχνολογιών στις ιστοσελίδες ηλεκτρονικού εμπορίου. Το γεγονός αυτό, 

επανεισάγει την κοινωνική πτυχή των αγορών ηλεκτρονικού εμπορίου, αυξάνοντας 

το βαθμό της κοινωνικής παρουσίας σε διαδικτυακό περιβάλλον.  

Με τη δημοτικότητα και την ανάπτυξη των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, 

το κοινωνικό εμπόριο έχει ταχύτατα αναδυθεί ως ένα νέο φαινόμενο. Αυτό 

αντιπροσωπεύει μια αλλαγή στον τρόπο σκέψης των καταναλωτών από ατομικές σε 

συλλογικές αποφάσεις. Ωστόσο, δεν έχει γίνει ακόμη πλήρως κατανοητό, ειδικά το 

επιχειρηματικό μοντέλο των διαφορετικών τύπων του κοινωνικού εμπορίου. Αυτό το 

έγγραφο παρέχει μια επισκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τον ορισμό και τα 

χαρακτηριστικά του κοινωνικού εμπορίου, και παρουσιάζει τέσσερις τύπους 

πλατφόρμας κοινωνικού εμπορίου. Πρόκειται για το ηλεκτρονικό εμπόριο με 

προσανατολισμό στο κοινωνικό εμπόριο, το κοινωνικό εμπόριο προσανατολισμένο 

στο ενδιαφέρον, το κοινωνικό εμπόριο προσανατολισμό στα κοινωνικά δίκτυα και το 

κοινωνικό εμπόριο προσανατολισμένο στις ομάδες αγοράς. Παρουσιάζεται επίσης, 

ένα εννοιολογικό πλαίσιο για την κατανόηση του επιχειρηματικού μοντέλου του 

κοινωνικού εμπορίου από τα βασικά συστατικά του , τα οποία είναι η πρόταση αξίας, 

η πηγή εσόδων, η ικανότητα και η βιωσιμότητα. 

Σε αυτή την εργασία, προτείνεται μια νέα κατηγορία επιχειρηματικού μοντέλου 

κοινωνικού εμπορίου με την ονομασία: «Συμβουλές και Συστάσεις».  Η πρόταση 

αυτή επιτεύχθηκε με την ανάλυση του επιχειρηματικού μοντέλου της ιστοσελίδας 

κοινωνικού εμπορίου Polyvore με τη βοήθεια των εννέα επιχειρηματικών 

τετραγώνων του business model canvas. (Osterwalder και Pigneur, 2009) 

Η πλατφόρμα της Polyvore σε μεγάλο βαθμό πιστώνεται με την παροχή συστάσεων 

και συμβουλών από την κοινότητα των μελών της σε ένα υψηλό επίπεδο κοινωνικού 

εμπορίου και είναι πολύ καλά προσαρμοσμένη ως εργαλείο μάρκετινγκ για την 

απόκτηση νέων πελατών, κυρίως επειδή επιτρέπει τις οπτικές συστάσεις, οι οποίες 

είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τη διαδικτυακή μόδα.  
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Abstract 

Lacking the presence of human and social elements is claimed one major weakness 

that is hindering the growth of e-commerce. The emergence of social commerce 

might help ameliorate this situation. Social commerce is a new evolution of e-

commerce that combines the commercial and social activities by deploying social 

technologies into e-commerce sites. Social commerce reintroduces the social aspect of 

shopping to e-commerce, increasing the degree of social presences in online 

environment. 

With the popularity and growth of social media, social commerce has been quickly 

emerged as a new phenomenon. It represents a shift in consumers’ thinking from 

individual decisions to collaborative decision. However it has not yet been fully 

understood, especially about the business model of different types of social 

commerce. This paper offers a literature review on the definition and characteristics 

of social commerce, and it proposes four types of social commerce platform. They are 

e-commerce-oriented social commerce, interest-oriented social commerce, social 

network-oriented social commerce and group buying-oriented social commerce. 

Different type should have a different business model. Finally, we study a conceptual 

framework for understanding social commerce business model from the key 

components, which are value proposition, revenue source, capability and 

sustainability. 

In this paper, a new category of social commerce business model is proposed, called 

"Advices and Recommendations" or "Advices and Referral. This proposal was 

achieved by analyzing the business model of the Polyvore website with the 

development of the nine business blocks of the business model canvas. (Osterwalder 

and Pigneur, 2009) 

The Polyvore platform is largely credited with providing advice and advice from the 

community of its members to a high level of social commerce, and is well suited as a 

marketing tool and the acquisition of new customers, mainly because it allows for 

visual recommendations, which are especially important for online fashion. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Η πραγματοποίηση αγορών υπήρξε πάντα μια κοινωνική δραστηριότητα. Οι 

καταναλωτές έχουν την τάση να επηρεάζονται από τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις 

τους με άλλα άτομα  κατά τη λήψη αγοραστικών αποφάσεων (Godes et al. 2005). Η 

άφιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου αφαίρεσε την κοινωνική αυτή πτυχή των αγορών. 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο  εστιάζει περισσότερο στη μεγιστοποίηση της 

αποδοτικότητας και στη μονόδρομη αλληλεπίδραση μεταξύ των πελατών και του 

συστήματος (Huang & Benyoucef 2013).  Η ανάπτυξη των κοινωνικών τεχνολογιών 

επαναφέρει το κοινωνικό στοιχείο στη  διαδικτυακή αγοραστική διαδικασία, 

καθιστώντας τη διαδικτυακή αγορά μια πιο κοινωνική εμπειρία (Baozhou, Weiguo 

2015). 

Η ταχεία ανάπτυξη των κοινωνικών μέσων και του Web 2.0 έχει προσφέρει τεράστιες 

δυνατότητες για τη μετατροπή του ηλεκτρονικού εμπορίου από ένα περιβάλλον 

προσανατολισμένο στο προϊόν σε ένα κοινωνικό και πελατοκεντρικό περιβάλλον 

(Wigand et al., 2008). Στην ουσία, τα κοινωνικά μέσα αναφέρονται σε εφαρμογές που 

βασίζονται στο διαδίκτυο βασισμένες στο Web 2.0, ενώ το Web 2.0 αναφέρεται σε 

μια έννοια καθώς και μια πλατφόρμα για την αξιοποίηση της συλλογικής νοημοσύνης 

(Kaplan, Haenlein 2010). Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι πελάτες έχουν πρόσβαση 

σε κοινωνικές γνώσεις και εμπειρίες που υποστηρίζουν την καλύτερη κατανόηση των 

αγοραστικών τους στόχων και τη λήψη πιο ενημερωμένων αποφάσεων αγοράς 

(Dennison et al., 2009).  

Οι  διαδικτυακές επιχειρήσεις είναι σε θέση να εντοπίσουν τις συμπεριφορές των 

πελατών που θα τους δώσουν πληροφορίες για τις εμπειρίες αγορών και τις 

προσδοκίες τους και θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν επιτυχημένες 

επιχειρηματικές στρατηγικές (Constantinides, Fountain 2008). Δεδομένου ότι τα 

αμοιβαία αυτά πλεονεκτήματα έχουν αναγνωριστεί από τις επιχειρηματικούς 

οργανισμούς, το ηλεκτρονικό εμπόριο υφίσταται μια νέα εξέλιξη υιοθετώντας μια 

ποικιλία χαρακτηριστικών, λειτουργιών και δυνατοτήτων Web 2.0, με σκοπό τη 
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βελτίωση της συμμετοχής των πελατών (Kim & Srivastava 2007), την προώθηση των 

σχέσεων με τους πελάτες (Liang et al., 2011) και την επίτευξη μεγαλύτερης 

οικονομικής αξίας (Parise και Guinan 2008). Αυτή η εξέλιξη του ηλεκτρονικού 

εμπορίου εξομοιώνεται με τη γέννηση του κοινωνικού εμπορίου.( Huang,  Benyoucef 

2013) 

1.2 ΣΤΟΧΟΣ 

Η αυξανόμενη δημοτικότητα των εφαρμογών των κοινωνικών μέσων μαζικής 

ενημέρωσης, όπως τα blogs, forums και τα κοινωνικά δίκτυα, έχει δημιουργήσει 

ευκαιρίες για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων στο ηλεκτρονικό 

εμπόριο (Tredinnick, 2006). Μεταξύ αυτών των νέων προτύπων, το κοινωνικό 

εμπόριο επιτρέπει στους πελάτες να συμμετέχουν στη δραστηριότητα της εμπορίας 

και της πώλησης των προϊόντων σε απευθείας σύνδεση αγορά και κοινότητες 

(Stephen, Toubia, 2009) και έχει αλλάξει τον τρόπο που οι πελάτες και οι 

επιχειρήσεις αλληλεπιδρούν και συνεργάζονται μεταξύ τους.  

Από την άλλη πλευρά, οι πελάτες στις παραδοσιακές διαδικτυακές αγορές όπως το 

eBay και Craigslist  συναλλάσσονται καθημερινά με εντελώς αγνώστους, γεγονός 

που τους καθιστά ευάλωτους σε κακόβουλους που μπορούν να τους εξαπατήσουν. 

Παρά την ένταξή των συστημάτων φήμης, διαφαίνεται ότι οι κακόβουλοι χρήστες 

μπορούν με τεχνητά μέσα να διογκώσουν τη φήμη τους (Bhattacharjee, Goel, 2005). 

Αντίθετα, μια κοινωνική αγορά  θα ενσωματώσει τα χαρακτηριστικά των κοινωνικών 

δικτύων σε μια διαδικτυακή κοινότητα αγορών, επιτρέποντας στους πελάτες να 

αναζητούν αγορές από τους φίλους ή τους φίλους των φίλων τους (FOF).( 

Swamynathan et al, 2008) 

Στόχος της παρούσας έρευνας λοιπόν, είναι αρχικά να παρουσιαστεί το φαινόμενο 

του κοινωνικού εμπορίου. Σε έναν κόσμο των κοινωνικών μέσων και της μόνιμης 

ανατροφοδότηση σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, νέοι παράγοντες 

επιτυχίας έχουν προκύψει για τους λιανοπωλητές.  

Επομένως δεύτερος στόχος της εργασίας είναι να καταδείξει τους νέους τους 

τρόπους χρήσης του κοινωνικού εμπορίου από τους έμπορους για την ανάπτυξη του 

ηλεκτρονικού εμπορίου της επιχείρησής τους και την αύξηση της κερδοφορίας τους. 

Τρίτος στόχος είναι παρουσιαστούν οι καινούργιες κατηγορίες επιχειρηματικών 

μοντέλων που προκύπτουν από το κοινωνικό εμπόριο αλλά και τέταρτος βασικός 
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στόχος είναι δημιουργήσει η συγκεκριμένη μελέτη μια νέα κατηγορία 

επιχειρηματικού μοντέλου για το κοινωνικό εμπόριο. 

1.3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Για την επίτευξη των στόχων της πτυχιακής εργασίας πραγματοποιείται συστηματική 

βιβλιογραφική επισκόπηση. Η συγκέντρωση της βιβλιογραφίας πραγματοποιείται 

μέσω κάποιων λέξεων κλειδιά όπως Social Commerce, E-Commerce, Social Media, 

Business Model, Canvas, Polyvore, community, advices. Στη συνέχεια αναλύεται 

και τελικά παρουσιάζεται η υπάρχουσα βιβλιογραφία ώστε να δημιουργηθεί το 

απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο για το γνωστικό αντικείμενο. 

Αρχικά πραγματοποιείται μια εννοιολογική προσέγγιση όσον αφορά το κοινωνικό 

εμπόριο και τις κοινωνικές αγορές. Επιπλέον, γίνεται χρήση του μοντέλου 

πληροφοριών(i-model) που οι Zhang και Benjamin [2007], προκειμένου να 

παρουσιαστεί η εξελικτική πορεία του κοινωνικού εμπορίου από το 2005 έως το 

2011. 

Ο καμβάς επιχειρηματικού μοντέλου των Alexander Osterwalder και Yves 

Pigneur(2009) χρησιμοποιείται για την ανάλυση του επιχειρηματικού μοντέλου της 

Polyvore. Πραγματοποιείται ανάλυση των εννιά επιχειρηματικών τετραγώνων του 

καμβά και παρουσιάζονται έξι παραδείγματα λιανοπωλητών που συνεργάστηκαν με 

την πλαφόρμα της Polyvore 

Τέλος, αναλύονται δύο μελέτες περίπτωσης εφαρμογής κοινωνικού εμπορίου όπως η 

αγορά κοινωνικού εμπορίου Cargho.com και η κινητή κοινωνική αγορά  Shopee. 

 

1.4 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

  

Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελείται από πέντε συνολικά κεφάλαια 

συμπεριλαμβανομένου και του παρόντος κεφαλαίου. Στο κεφάλαιο 2 

πραγματοποιείται συστηματική βιβλιογραφική επισκόπηση. Αρχικά παρουσιάζονται 

επακριβείς , συναφείς και ευρύτεροι ορισμοί του κοινωνικού εμπορίου οι οποίοι 

αποτυπώνονται σε δύο πίνακες εννοιολογικών προσεγγίσεων. Στη συνέχεια 

αναλύεται η εξελικτική πορεία του κοινωνικού εμπορίου από το 2005 έως το 2011 με 

τη βοήθεια των τεσσάρων διαστάσεων του μοντέλου πληροφοριών των Zhang και 
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Benjamin(2007). Έπειτα παρουσιάζονται οι προκλήσεις του παραδοσιακού 

ηλεκτρονικού εμπορίου και οι διαφορές κοινωνικού και ηλεκτρονικού εμπορίου. 

Στο δεύτερο μέρος του κεφαλαίου αυτού αναλύονται οι αρχές σχεδιασμού του 

ηλεκτρονικού εμπορίου και του Web 2.0 με σκοπό να εντοπιστούν οι βασικές αρχές 

σχεδιασμού του κοινωνικού εμπορίου.   

Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι κατηγορίες πλατφορμών κοινωνικού 

εμπορίου και ένα πλαίσιο επιχειρησιακών μοντέλων για την ταξινόμηση του 

κοινωνικού εμπορίου από τα βασικά συστατικά του. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο, αναλύεται το επιχειρηματικό μοντέλο της ιστοσελίδας 

κοινωνικού εμπορίου Polyvore με τη βοήθεια του επιχειρηματικού μοντέλου του 

Canvas και γίνεται λόγος για τα αποτελέσματα της επιτυχημένης στρατηγικής της. 

Επίσης προτείνεται μια νέα κατηγορία επιχειρηματικού εμπορίου 

Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύονται οι μελέτες περίπτωσης των ιστοσελίδων 

κοινωνικού εμπορίου Cargoh και Shopee και στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται 

τα συμπεράσματα της έρευνας και οι μελλοντικές προοπτικές. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

2.1. ΕΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 

2.1.2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ- SOCIAL COMMERCE 

 

Ο όρος κοινωνικό εμπόριο (social commerce) προέρχεται από τους ορισμούς της 

κοινωνικής δικτύωσης και του ηλεκτρονικού εμπορίου. Όπως προτείνουν οι Wang & 

Zhang(2012), το κοινωνικό εμπόριο αποτελεί μια μορφή εμπορίου με τη 

διαμεσολάβηση των κοινωνικών μέσων και ο ορισμός αυτός υιοθετείται από έναν 

μεγάλο αριθμός ερευνητών. Θα μπορούσε επίσης να αναφέρεται ως η εκτέλεση 

δραστηριοτήτων ηλεκτρονικού εμπορίου και συναλλαγών μέσω των κοινωνικών 

μέσων και του λογισμικού Web 2.0 (Gonalves, Zhang P., 2013).  Ως εκ τούτου, το 

κοινωνικό εμπόριο μπορεί να θεωρηθεί ως ένα υποσύνολο του ηλεκτρονικού 

εμπορίου που βελτιώνει τη χρήση των κοινωνικών μέσων με σκοπό τη βοήθεια στις 

εμπορικές συναλλαγές και στις δραστηριότητες των πελατών.( Kang, Park, 2009) 
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Ένας άλλος σημαντικός αριθμός επαγγελματιών μιλούν για το κοινωνικό εμπόριο ως 

συνεργασία της αγοράς και των πελατών σε περιβάλλον παρόμοιο με της κοινωνικής 

δικτύωσης (Chen et al, 2013)  

Πιο αναλυτικά, το κοινωνικό εμπόριο είναι μια αναδυόμενη τάση στην οποία οι 

πωλητές αλληλεπιδρούν σε απευθείας σύνδεση με κοινωνικά δίκτυα και οι πωλητές  

δεν είναι επιχειρήσεις αλλά άτομα. Οι αγορές κοινωνικού εμπορίου έχουν τέσσερα 

καθοριστικά χαρακτηριστικά: (1) οι πωλητές (ή καταστηματάρχες) είναι άτομα, αντί 

των επιχειρήσεων, (2) οι πωλητές δημιουργούν ποικιλία προϊόντων τα οποία είναι 

οργανωμένα ως εξατομικευμένα συνδεδεμένα καταστήματα, (3) οι πωλητές 

δημιουργούν υπερ-συνδέσεις μεταξύ των εξατομικευμένων καταστημάτων τους, και 

(4) Τα κίνητρα των πωλητών αναφέρονται με βάση τις πωλήσεις που 

πραγματοποιούνται από τα καταστήματά τους (Toubia, 2009). Επίσης το κοινωνικό 

εμπόριο σύμφωνα με τον  Beisel (2005), αποτελεί υποομάδα της « κεκαλυμμένης 

διαφήμισης περιεχομένου» , όπου το περιεχόμενο είναι η διαφήμιση  που 

δημιουργείται από ένα φίλο (wishlists, giftlists, picklists, ετικέτες, συστάσεις) 

παρέχοντας στους καταναλωτές πλούσιο κοινωνικό πλαίσιο και  σχετικότητα με τις 

αγορές που κάνουν . Παρομοίως, το κοινωνικό εμπόριο θεωρείται ένα αξιόπιστο 

περιβάλλον στο οποίο οι μελλοντικοί καταναλωτές λαμβάνουν αποφάσεις αγοράς με 

βάση τις συμβουλές ενός δικτύου φίλων και της οικογένειας και όχι αγνώστων που 

δεν γνωρίζουν ή δεν εμπιστεύονται .(Lee Raito, 2007).  O Paul Mardsen(2009) τονίζει 

ότι το κοινωνικό εμπόριο αποτελεί ένα υποσύνολο του ηλεκτρονικού εμπορίου που 

περιλαμβάνει τη χρήση κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης , που υποστηρίζουν 

την κοινωνική αλληλεπίδραση και τις συνεισφορές των χρηστών, για να βοηθήσει τη 

διαδικτυακή αγορά και την πώληση των προϊόντων και υπηρεσιών .  

Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός, ότι το κοινωνικό εμπόριο περιλαμβάνει 

πολλαπλούς κλάδους, όπως το μάρκετινγκ, την επιστήμη των υπολογιστών, την 

κοινωνιολογία και την ψυχολογία, οι οποίες μπορούν να προστεθούν στην 

ποικιλομορφία των ορισμών. Για παράδειγμα, στο μάρκετινγκ, το κοινωνικό εμπόριο 

είναι μια αξιοσημείωτη τάση στις ηλεκτρονικές αγορές όπου οι επιχειρήσεις 

εκμεταλλεύονται τα κοινωνικά μέσα ή το Web 2.0 ως εργαλείο άμεσου μάρκετινγκ 

για να στηρίξουν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και την αγοραστική συμπεριφορά 

των πελατών τους (Constantinides, Fountain 2008). Εστιάζοντας στην τεχνολογία των 

υπολογιστών, οι Lee et al. (2008) περιγράφουν το κοινωνικό εμπόριο ως διαδικτυακή 

http://www.genuinevc.com/archives/2005/12/the_beginnings.htm
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μεσολάβηση που συνδυάζει τεχνολογίες Web 2.0, όπως το Ajax (Murugesan 2007) 

και το RSS (Wigand et al., 2008) με αλληλεπιδραστικές πλατφόρμες, όπως οι 

ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης και οι κοινότητες περιεχομένου σε ένα εμπορικό 

περιβάλλον. Όσον αφορά την κοινωνιολογία, το κοινωνικό εμπόριο αφορά την 

αξιοποίηση κοινωνικών μέσων διαδικτύου από εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου, 

εστιάζοντας στον αντίκτυπο της κοινωνικής επιρροής που διαμορφώνει η 

αλληλεπίδραση μεταξύ των καταναλωτών (Kim,  Srivastava, 2007). Τέλος, ο 

Marsden (2009) ασχολείται με το κοινωνικό εμπόριο όσον αφορά την ψυχολογία των 

κοινωνικών αγορών, όπου οι άνθρωποι επηρεάζονται από σημαντικές πληροφορίες 

που προέρχονται από ανθρώπους μέσα σε μια δικτυακή κοινότητα όταν 

πραγματοποιούν διαδικτυακές αγορές. 

Δεδομένου ότι ο όρος εισήχθη από το Yahoo το 2005, το κοινωνικό εμπόριο έχει 

καθοδηγηθεί σε μεγάλο βαθμό από την πρακτική και όχι από την έρευνα. Οι πελάτες 

μπορούν να συνεργάζονται σε απευθείας σύνδεση, να ανταλλάσουν πληροφορίες 

σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, και να λαμβάνουν συμβουλές από έμπιστα 

πρόσωπα. To γεγονός αυτό χαρακτηρίζεται από πολλές προς πολλές συναλλαγές, αντί 

της παραδοσιακής ηλεκτρονικής ιστοσελίδας που είναι μια σχέση μεταξύ πωλητών 

και αγοραστών. Όλα αυτά δείχνουν την έλευση του κοινωνική εμπορίου. Ωστόσο, με 

την ανάπτυξη την πρακτική του κοινωνικού εμπορίου , η μορφή του κοινωνικού 

εμπορίου αλλάζει συνεχώς. Η παρακάτω είναι μια ενδεικτική λίστα με τον ορισμό 

του κοινωνικού εμπορίου (Yajing, Youshi, Yufei, 2015). (Βλέπε Πίνακας 1) 

Χρονολογία Συγγραφέας Ορισμός 

2007 Kim και 

Srivastava 

Κοινωνικό εμπόριο είναι η χρήση κοινωνικών 

κοινοτήτων που βασίζονται στο διαδίκτυο από 

εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου, με έμφαση στην 

επίδραση της κοινωνικής επιρροής που διαμορφώνει η 

αλληλεπίδραση μεταξύ των καταναλωτών. 

2008 Wigand και 

αλλοι 

Κοινωνικό εμπόριο είναι η εφαρμογή των κοινωνικών 

μέσων μαζικής ενημέρωσης που διαμορφώνει την 

επιχείρηση και τη μετατρέπει σε μια αγορά με κέντρο 

το χρήστη κι όχι τα αγαθά και τις υπηρεσίες. 
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2009 ΙBM, 

Dennison 

Το Κοινωνικό εμπόριο μπορεί να οριστεί ως μια 

εφαρμογή word of mouth στο ηλεκτρονικό εμπόριο, 

και είναι η ένωση των προϊόντων ενός λιανοπωλητή 

και την αλληλεπίδραση των αγοραστών με 

περιεχόμενο. 

2009 Marsden Κοινωνικό εμπόριο είναι μια αναδυόμενη κατηγορία 

του ηλεκτρονικού εμπορίου, που βασίζεται στην 

πλατφόρμα των κοινωνικών μέσων όπως οι υπηρεσίες 

του κοινωνικού δικτύου και οι υπηρεσίες μέσα από 

πλατφόρμες. 

 

2010 

 

Afrasiabi Rad 

και 

Benyoucef 

 

Κοινωνικό εμπόριο «Αναφέρεται και στα δύο δίκτυα 

των πωλητών και αγοραστών. Είναι η εξέλιξη του 

ηλεκτρονικού εμπορίου, η οποία βασίζεται σε ένα-

προς-ένα αλληλεπιδράσεις, σε μια πιο κοινωνική και 

διαδραστική μορφή του ηλεκτρονικού εμπορίου». 

 

2011 Liang, Ηο, Li Κοινωνικό εμπόριο «To Κοινωνικό εμπόριο 

αναδεικνύεται ως ένα σημαντικό βήμα στo 

ηλεκτρονικό εμπόριο, κυρίως λόγω της αύξησης της 

δημοτικότητας των ιστοσελίδων κοινωνικής 

δικτύωσης όπως το Facebook, Linkedln, και 

Twitter»(σελ. 1). 

 

2012 Liang and 

Turban 

Κοινωνικό εμπόριο αναφέρεται γενικά στην διανομή  

των δραστηριοτήτων και των συναλλαγών του 

ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω του περιβάλλοντος 
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κοινωνικού εμπορίου και περιλαμβάνει τη χρήση της 

τεχνολογίας τα κοινωνικών μέσων για την υποστήριξη 

των απευθείας σύνδεσης αλληλεπιδράσεων για να 

βοηθήσει στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών. 

2012 Wang and 

Zhang 

Κοινωνικό εμπόριο είναι μια μορφή εμπορίου που 

προκαλείται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που 

αφορούν τη σύγκλιση μεταξύ του online και offline 

περιβάλλοντος. 

2012 S.J.Yu Το κοινωνικό εμπόριο έχει συνδυάσει τα κοινωνικά 

μέσα και το ηλεκτρονικό εμπόριο και αναφέρεται στην 

ενσωμάτωση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης των 

χρηστών στην κοινότητα ηλεκτρονικού εμπορίου, στο 

διαμοιρασμό πληροφοριών για τα προϊόντα και την 

παροχή συμβουλών. 

2013 L Zhou Κοινωνικό εμπόριο δεν είναι μόνο μια απλή 

συγχώνευση μεταξύ του ηλεκτρονικού εμπορίου και 

της τεχνολογίας κοινωνικής δικτύωσης αλλά αποτελεί  

ενσωμάτωση με τις εμπορικές δραστηριότητες, και 

τους μηχανισμούς και προώθηση της κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης και της εμπιστοσύνης. 

2013 Haarhaus Το Κοινωνικό εμπόριο μπορεί να θεωρηθεί ως η 

συμβίωση του ηλεκτρονικού εμπορίου και των 

κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης 

 

Πηγη: Yajing, Youshi, Yufei, 2015 

 

2.1.2 SOCIAL COMMERCE, SOCIAL SHOPPING, SOCIAL 

MARKETPLACE 

Ενώ το «κοινωνικό εμπόριο»(social commerce) και οι «κοινωνικές αγορές»(social 

shopping) χρησιμοποιούνται εναλλακτικά από κάποιους η άποψη που επικρατεί είναι 
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ότι οι κοινωνικές αγορές είναι ένα υποσύνολο του κοινωνικού εμπορίου. Μια έρευνα 

μάρκετινγκ (Stephen, Toubia 2010) αντιμετωπίζει αυτά τα δύο ως ξεχωριστές έννοιες 

με την κύρια διαφορά ότι το κοινωνικό εμπόριο συνδέει τους πωλητές και οι 

κοινωνικές αγορές συνδέουν τους πελάτες. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο όρος κοινωνικές 

αγορές μερικές φορές έχει χρησιμοποιηθεί για να αναφερθεί σε μια κοινωνική 

συμπεριφορά εκτός σύνδεσης πριν από το 2005 (Wang, 2009). Για παράδειγμα, οι 

κοινωνικές αγορές μπορεί να αναφέρονται σε ηδονική αγοραστική συμπεριφορά, 

κίνητρα (Tauber, 1995), ή προσανατολισμούς (Marshall και Heslop, 1988) σε 

ρύθμιση εκτός σύνδεσης (π.χ., σε ένα πραγματικό εμπορικό κέντρο), και η έννοια 

αυτή εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ευρέως στη λογοτεχνία μάρκετινγκ μετά το 

2005 (Jamala, Daviesa, Chudryb και Al-Marri, 2006, Patel και Sharma, 2009). 

Παρομοίως, ο όρος κοινωνικό εμπόριο έχει χρησιμοποιηθεί πριν από το 2005, σε 

λίγες μελέτες που να αναφέρονται σε εκτός σύνδεσης δραστηριότητες που βασίζονται 

στο κοινωνικό στοιχείο (Snyder, Cheavens και Sympson, 1997).. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι ορισμένοι χρησιμοποιούν τον όρο της κοινωνικής αγοράς και του  κοινωνικό 

εμπορίου εναλλακτικά (Tedeschi, 2006). Άλλοι διαφοροποιούν τις δύο έννοιες. Ο 

Beisel (2005) αντιλαμβάνεται τις κοινωνικές αγορές ως την πράξη του διαμοιρασμού 

της εμπειρίας των αγορών με τους άλλους. Έτσι, οι δύο όροι είναι διαφορετικοί στο 

πεδίο: οι κοινωνικές αγορές είναι ένα υποσύνολο του κοινωνικών εμπορίου, και ως εκ 

τούτου έχει στενότερο πεδίο εφαρμογής από αυτό του κοινωνική εμπορίου. 

Από την άλλη πλευρά η έννοια των κοινωνικών αγορών χρησιμοποιείται συχνά ως 

συνώνυμο με τον όρο «κοινωνικό εμπόριο» στη βιβλιογραφία. «Οι κοινωνικές αγορές 

είναι μια μέθοδος ηλεκτρονικού εμπορίου όπου οι φίλοι των αγοραστών συμμετέχουν 

στην εμπειρία αγορών. Οι κοινωνικές αγορές επιχειρούν να χρησιμοποιήσουν την 

τεχνολογία για να μιμηθούν τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις που βρέθηκαν σε φυσικά 

εμπορικά κέντρα και καταστήματα»(Wikipedia 2012b). Ο ορισμός αυτός 

αντικατοπτρίζει την συνώνυμη χρήση των κοινωνικών αγορών και του κοινωνικού  

εμπορίου, και ως εκ τούτου θεωρείται επίσης το υψηλότερο στάδιο της εξέλιξης. Παρ 

'όλα αυτά, πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ των δύο εννοιών. Οι κοινωνικές αγορές 

αντιπροσωπεύουν κάτι περισσότερο από μια λογική εξέλιξη. Δεδομένου ότι η 

τεχνολογική ανάπτυξη συνέχεια προοδεύει, μπορεί να υποτεθεί ότι το κοινωνικό 

εμπόριο θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς στο μέλλον και θα 

δημιουργήσει νέα εργαλεία. Ωστόσο, η κατάσταση θα ποικίλλει, ανάλογα με την 

επικρατούσα μορφή του κοινωνικού εμπορίου. (Heinemann , Gaiser 2014) 
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Η επιστημονική κοινότητα έχει πολλές ευκαιρίες για τη διερεύνηση αυτού του 

μοναδικού και ξεχωριστού φαινομένου.. Ο Πίνακας 2 συνοψίζει τις έννοιες των 

κοινωνικών αγορών(social shopping, social marketplace, social business). 

Χρονολογία Συγγραφέας Ορισμός 

2007 Jascanu et αϊ Social shopping: Ένας συνδυασμός της 

κοινωνικής δικτύωσης και του ηλεκτρονικού 

εμπορίου. 

 

2007 Leitner και 

Grechenig 

Social shopping (ονομάζεται επίσης social 

commerce) Ένα νέο φαινόμενο «χαρακτηρίζεται 

από την προσφορά πλατφορμών όπου οι 

καταναλωτές συνεργάζονται σε απευθείας 

σύνδεση, λαμβάνουν συμβουλές από αξιόπιστα 

άτομα, εντοπίζουν τα σωστά προϊόντα μιας 

αποθήκης και τέλος πραγματοποιούν την αγορά 

τους» 

2008 Massetti «Οι social businesses διαφέρουν από τα μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα παραδοσιακά 

ιδρύματα στο γεγονός ότι οι κοινωνικές 

επιχειρήσεις πρέπει να έχουν κέρδη για να 

λειτουργήσουν με επιτυχία.  

2009 Wang  Social shopping(ονομάζεται και social 

commerce), ένας νέος τύπος σύνδεσης 

καταστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου με 

καταστήματα κοινωνικής δικτύωσης μέσω των 

κοινωνικών μέσων. 

2009 Shen και Eder Social Shopping «Η επέκταση του Business-to-

Consumer ηλεκτρονικού εμπορίου όπου οι 

καταναλωτές αλληλεπιδρούν μεταξύ τους ως 

κεντρικός μηχανισμός για τη διεξαγωγή 

απευθείας σύνδεσης δραστηριοτήτων για 
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αγορές, όπως την ανακάλυψη των προϊόντων, τη 

συγκέντρωση και την ανταλλαγή πληροφοριών 

για τα προϊόντα και τη λήψη συνεργατικών 

αποφάσεων αγοράς 

2009 Kang and Park Social Shopping. Ένα είδος ηλεκτρονικού 

εμπορίου, όπου οι άνθρωποι μπορούν να 

υποβάλουν τις παρατηρήσεις και κριτικές 

προϊόντων σε blogs ή online κοινότητες 

 

2011 Wang, G Κοινωνικές αγορές και κοινωνικό εμπόριο «Τα 

Κοινωνικά καταστήματα και το ηλεκτρονικό 

εμπόριο δεν είναι διχοτομικές έννοιες. Οι 

κοινωνικές αγορές μπορεί να είναι μια 

εξελικτική έννοια, που σημαίνει μια μοναδική 

τοποθεσία προώθησης ηλεκτρονικού εμπορίου 

με λειτουργίες κοινωνικής δικτύωσης, ή 

συνεργατική έννοια, που σημαίνει σύνδεση 

ιστοσελίδων ηλεκτρονικού εμπορίου με άλλους 

δικτυακούς τόπους κοινωνικής δικτύωσης για να 

σχηματίσουν στρατηγική συμμαχία 

 

  

 

2012 

 

Swamynathan 

G., Wilson W., 

Boe, B., 

Almeroth K., Y. 

Zhao,B 

 

Social Marketplace Μια κοινωνική αγορά  θα 

ενσωματώσει τα χαρακτηριστικά των 

κοινωνικών δικτύων σε μια κοινότητα αγορών, 

επιτρέποντας στους πελάτες να αναζητούν 

αγορές από τους φίλους τους ή τους φίλους των 

φίλων τους 

Πηγή: Wang , Zhang , Yufei , 2012 
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2.1.3 ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ 2005-2011 

Αυτή η ενότητα διηγείται τα ιστορικά γεγονότα και τα κρίσιμα σημεία καμπής του 

κοινωνικού εμπορίου, όπως περιγράφεται σε μεγάλο βαθμό στα άρθρα του εμπορίου 

και στις δημοσιεύσεις του διαδικτύου. Για να γίνει η περιγραφή με ένα δομημένο 

τρόπο, κάθε χρόνος ακολουθεί κατά μήκος τις τέσσερις διαστάσεων του μοντέλου 

πληροφοριών των Zhang και Benjamin (2007): τους ανθρώπους, τη διαχείριση, την 

τεχνολογία, καθώς και τις πληροφορίες. Υπάρχουν περιπτώσεις, όμως, όπου οι 

τέσσερις αυτές διαστάσεις διαπλέκονται μεταξύ τους.(Wang , Zhang , Yufei , 2012) 

Κοινωνικό εμπόριο 2005 

Ο όρος κοινωνικό εμπόριο χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2005 στο Yahoo! 

(Rubel, 2005). Στις 11 Νοεμβρίου 2005, το Yahoo!» της Shoposphere αποτελεί την 

πρώτη προσπάθεια κατανόησης του κοινωνικού εμπορίου(Rothberg, 2005).Εκείνη 

την εποχή, υπάρχουν πολλές προβλέψεις και προβολές για το κοινωνικό εμπόριο. Από 

την διάσταση άνθρωποι, θεωρείται ότι οι καταναλωτές βασίζονται σε συνομηλίκους 

(peer-περιεχόμενο που δημιουργείται) ως πηγές των πληροφοριών τους και όχι σε 

έμπορους (έμπορος που δημιουργεί περιεχόμενο.  

Από την διάσταση της διαχείρισης, οι βασικές ιδέες είναι δύο: (1) οι διαφημίσεις στο 

διαδίκτυο δεν θα πρέπει να στοχεύουν στην προσέλκυση δυνητικών καταναλωτών 

αλλά στην παροχή συμβουλών στους καταναλωτές, επιτρέποντας στους αγοραστές να 

ανακαλύψουν τα προϊόντα με βάση τους καταλόγους από άλλους αγοραστές, και (2) 

το κοινωνικό εμπόριο θα πρέπει να καταστεί το κυρίαρχο πρότυπο του μάρκετινγκ 

του ηλεκτρονικού εμπορίου από τη σκέψη της μικρής στη σκέψη της μεγάλης ουράς. 

Μια στρατηγική σκέψης με μικρή ουρά αποτελεί η προσέλκυση της προσοχής, ενώ 

μια στρατηγική σκέψη μακράς ουρά απαιτεί η εύρεση εξειδικευμένων προϊόντων. Οι 

στρατηγικές αυτές παρέχουν πιθανές ευκαιρίες κερδών για τις μικρές επιχειρήσεις με 

την πώληση μικρών αριθμών αντικειμένων δύσκολων να βρεθούν προκειμένου να 

διαφοροποιηθούν από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις.   

Από την τεχνική διάσταση, το κοινωνική εμπόριο παρουσιάζεται ως ιστοσελίδες 

ηλεκτρονικού εμπορίου που κάνουν χρήση των χαρακτηριστικών που 

δημιουργούνται από το χρήστη, όπως τα blogs (Rothberg 2005), ή η συνεργασία με 

τις πλατφόρμες των blog (Rubel, 2005). Για παράδειγμα, το μπλογκ Treonauts 
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παρέχει συμβουλές και σχόλια σχετικά με τα προϊόντα, και οι συνεργάτες του 

ηλεκτρονικού εμπορίου του χειρίζονται τις εντολές (Rubel, 2005). Έτσι, οι 

προβλέψεις από το 2005 σχετικά με το κοινωνικό εμπορίου καταδεικνύουν 

ουσιαστικά τα πιθανά οφέλη κέρδους από bloggers και  μικρές επιχειρήσεις.  

Από την πλευρά των πληροφοριών, το περιεχόμενο δημιουργείται από ομότιμους, 

γεγονός που κατέστη δυνατό από την εμφάνιση του Web 2.0 τεχνολογιών. .(Wang , 

Zhang , Yufei , 2012) 

 

Κοινωνικό εμπόριο 2006 

Πολλές πραγματεύσεις και παραδοχές εμφανίστηκαν το 2006 όσον αφορά τους 

καταναλωτές και τις ανάγκες τους. Από την διάσταση των ανθρώπων, η πρώτη 

υπόθεση είναι ότι οι καταναλωτές δεν μπορούν πάντα να είναι ο προσανατολισμένοι 

στο στόχο. Δηλαδή, μπορεί να μην έχουν πάντα σαφείς ιδέες για το τι ή πού θέλουν 

να αγοράσουν. Αυτή η υπόθεση υποστηρίζει ότι άλλοι αγοραστές θα βοηθήσουν τους 

αγοραστές να δημιουργήσουν συγκεκριμένες ιδέες για αγορές (Tedeschi, 2006). Η 

δεύτερη υπόθεση είναι ότι οι αγοραστές θα ήθελα πραγματοποιήσουν αγορές με 

άλλους ανθρώπους και να επενδύσουν χρόνο για την κοινωνικοποίηση για να 

δημιουργήσουν πιο ξεκάθαρες ιδέες αγορών (Beisel, 2006).  

Οι υποθέσεις για τους καταναλωτές συνδέονται με τη διάσταση της διαχείρισης. Αντί 

να ασχοληθούν με τις συναλλαγές, οι οποίες θεωρούνται ότι αποτελούν το επίκεντρο 

του ηλεκτρονικού εμπορίου, οι επιχειρήσεις καλούνται να παράσχουν χώρους 

συνεργασίας για τους αγοραστές για να ανταλλάξουν ιδέες αγοράς, ενισχύοντας έτσι 

τη συνολική αγοραστική εμπειρία τους. Η  ιδέα για εξειδικευμένα προϊόντα από 

μικρούς εμπόρους λιανικής πώλησης συνεχίζεται το 2006. Επιπλέον, 

δημιουργήθηκαν προτάσεις από γιγάντιους λιανοπωλητές όπως το eBay, την 

Amazon, την GateWay και τη Wal-Mart για να σχηματίσουν στρατηγικές συμμαχίες 

με δικτυακούς τόπους κοινωνικής δικτύωσης (O'Malley, 2006), ή να ενσωματώσουν 

κοινωνικές λειτουργίες στις ιστοσελίδες τους. (Wang , Zhang , Yufei , 2012) 

Από την διάσταση της τεχνολογίας, πολλά ξεκινήματα ιστοσελίδων κοινωνικού 

εμπορίου ανέπτυξαν πλατφόρμες πληροφορικής κατά τη διάρκεια αυτής της 

περιόδου, όπως This.Next, Kaboodle, wists, StyleHive, Crowdstorm, ενώ αρκετές 

άλλες αγωνίζονται, συμπεριλαμβανομένων myPickList, StyleFeeder, Slister και 
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ClipClip. Η γενική τάση είναι η ενσωμάτωση των λειτουργιών κοινωνικής δικτύωσης 

σε αγοραστικές δραστηριότητες και η ταυτόχρονη διερεύνηση κατάλληλων και 

πρακτικών επιχειρηματικών μοντέλων. Το Facebook και το MySpace, δεδομένου της 

μαζικής κίνηση τους, θεωρούνται κοινωνικά δίκτυα με ισχυρές επιχειρηματικές 

δυνατότητες. Ωστόσο, η πρόκληση για την υλοποίηση επιτυχημένου κοινωνικού 

εμπορίου σε αυτές τις περιοχές είναι η επιτυχής σύνδεσης τους με του χώρους του 

ηλεκτρονικού επιχειρείν [O'Malley, 2006].  

Από την πλευρά της πληροφορίας, οι ιστοσελίδες κοινωνικών αγορών υποστηρίζουν 

τους καταναλωτές, συνδυάζοντας την έρευνα και την αγορά σε μια δραστηριότητα 

μιας στάσης. (Wang , Zhang , Yufei , 2012) 

Κοινωνική Εμπόριο το 2007 

Οι ιστοσελίδες κοινωνικών αγορών ξεκινούν να αυξάνονται σημαντικά το 2007, 

οδηγώντας σε περαιτέρω προσπάθειες για την κατανόηση των καταναλωτών και την 

ανάπτυξη κατάλληλων επιχειρηματικών μοντέλων και στρατηγικών. Από την 

διάσταση άνθρωποι, δύο αντικρουόμενες γενικεύσεις σχετικά με τους κοινωνικούς 

αγοραστές συζητούνται αυτή τη στιγμή. Η πρώτη είναι ότι οι καταναλωτές είναι 

ορθολογικοί φορείς που επιθυμούν να γνωρίζουν τι πιστεύουν, αγοράζουν ή 

προτείνουν οι φίλοι τους ή άλλοι ομοϊδεάτες. (McCarthy, 2007). Έτσι, οι συστάσεις 

από φίλους φαίνονται επιθυμητές επειδή θα προκαλούσαν μια αίσθηση της 

αξιοπιστίας και της εμπιστοσύνης στο μυαλό των καταναλωτών, η οποία με τη σειρά 

της θα καταστούσαν πιο πιθανή  την αγορά των προτεινόμενων προϊόντων (Gordon, 

2007). Ως εκ τούτου, η έννοια του κοινωνικού δικτύου αρχίζει να συνδέεται με τις 

έννοιες των συστάσεων από ομοτίμους της εμπιστοσύνης και της αξιοπιστίας. Στο 

πλαίσιο αυτής της ορθολογικής παραδοχής συμπεριφοράς, οι κοινωνικοί αγοραστές 

αναζητούν ορθολογικές πληροφορίες που  οδηγούνται από τη γνωστική σκέψη. Σε 

αντίθεση με αυτό, η δεύτερη γενίκευση είναι ότι οι κοινωνικοί αγοραστές είναι μη-

ορθολογικοι και καθοδηγούνται από θετικές επιπτώσεις ή συναισθηματικές συνδέσεις 

με άλλους που εμπλέκονται στις αγοραστικές δραστηριότητες, και συχνά κάνουν 

απρογραμμάτιστες αγορές (Voight, 2007) (Wang , Zhang , Yufei , 2012). 

Από την διάσταση της διαχείρισης, ενώ η τάση των επιχειρήσεων κατά το έτος πριν 

από το 2006 είναι η αξιοποίηση δικτυακών τόπων κοινωνικής δικτύωσης από τις 

ιστοσελίδες ηλεκτρονικού εμπορίου, το θέμα το 2007 είναι οι ιστοσελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης να αξιοποιήσουν τις λειτουργίες των αγορών. Αυτό αποδεικνύεται από το 
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γεγονός ότι το 2007, η ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης του Facebook προσθέτει 

υπηρεσίες για αγορές στο μενού που δίνουν τη δυνατότητα στα μέλη του να 

παρακολουθούν τις αγορές των άλλων μελών (Creamer, 2007). Οι άνθρωποι αρχίζουν 

να αμφισβητούν και να διερευνούν τις επιχειρηματικές αξίες του κοινωνικού 

εμπορίου (Creamer, 2007). Σε παραδοσιακά μοντέλα μικρής ουράς, η διαφήμιση 

είναι η κύρια πηγή της επιχειρηματικής αξίας. Ωστόσο, το 2007, μια νέα αντίληψη 

είναι ότι η κοινωνική δικτύωση μπορεί να δημιουργήσει επιχειρηματική αξία από 

διαφορετικές πηγές. Ένα άλλο ζήτημα είναι το πώς να συγκλίνουν online και offline 

κοινωνικά δίκτυα ώστε να αντικατοπτρίζει τις συμπεριφορές αγορών των χρηστών 

μεταξύ online και offline τρόπων (Creamer, 2007). Εστιάζοντας αποκλειστικά σε 

απευθείας σύνδεση κοινωνικά δίκτυα, αγνοώντας τα offline κοινωνικά δίκτυα 

θεωρείται περιορισμός (Creamer, 2007). Στην Κίνα, η ομάδα-αγοράς (ή Tuangou) 

γίνεται μια μορφή αγοράς επίσης γνωστή ως «cwordsumption», με σκοπό τη 

συγκέντρωση ομάδων μαζί που θα μπορούσαν στη συνέχεια να διαπραγματεύονται 

με τους εμπόρους (Harkin, 2007). Από την διάσταση της τεχνολογίας, το κοινωνικό 

εμπόριο θεωρείται ότι είναι πιο προηγμένο από τις μηχανές αναζήτησης. Οι μηχανές 

αναζήτησης φαίνεται να έχουν δύο περιορισμούς: πρώτον, δεν μπορούν να πουν 

στους αγοραστές τι σκέφτονται ή αγοράζουν οι φίλοι τους ή άλλοι αγοραστές και 

δεύτερον περιορίζουν τις μικρές επιχειρήσεις με περιορισμένους προϋπολογισμούς 

για την καταχώρησή τους στην κορυφή των αποτελεσμάτων αναζήτησης (McCarthy, 

2007) . Το κοινωνικό εμπόριο, ως εκ τούτου, γίνεται ένα ισχυρό εργαλείο, καθώς 

συνδυάζει τις λειτουργίες της μηχανής αναζήτησης και τις λειτουργίες της  

κοινωνικής δικτύωσης (McCarthy, 2007). Ο αριθμός των δικτυακών τόπων 

κοινωνικής αγορών αυξάνεται σε μεγάλο βαθμό το 2007. Οι πλατφόρμες 

πληροφορικής επεκτείνονται από τα blogs, σε δικτυακούς τόπους κοινωνικής 

δικτύωσης (π.χ., το MySpace, το Second Life), και σε ιστοσελίδες περιεχομένου που 

δημιουργούνται από το χρήστη (δηλ, YouTube). Ομοίως, οι λειτουργίες σε αυτές τις 

περιοχές γίνονται πιο ποικιλόμορφες. Οι επιχειρηματικές έννοιες όπως επώνυμα 

κοινωνικά δίκτυα και οι επώνυμες κοινότητες καλλιεργούν την ιδέα ότι οι 

καταναλωτές μπορούν να δημιουργήσουν σελιδοδείκτη ή blog τα προϊόντα της 

επιλογής τους (Corcoran, 2007). (Wang , Zhang , Yufei , 2012)  

Από την διάσταση των πληροφοριών, το περιεχόμενο ή πληροφορίες που 

διαμοιράζονται στο κοινωνικό εμπορίου εξελίχθηκε από τις παραδοσιακές συστάσεις 
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που  βασίζονται σε κείμενο σε αυτές με ακουστική και οπτική βάση (δηλαδή, το 

YouTube).  

Κοινωνικό εμπόριο 2008 

Το έτος 2008 μπορεί να θεωρηθεί ως το έτος κατά το οποίο προηγούμενες 

προβλέψεις και οι προσδοκίες για το  κοινωνικό εμπόριο εκδηλώνονται σε 

πραγματικές επιχειρηματικές πρακτικές. Τέτοιες πρακτικές επηρεάζουν ένα ευρύ 

φάσμα των βιομηχανιών που εκτείνονταν από τη μόδα (π.χ., Stylehive) έως τα έπιπλα 

(π.χ., ShopStyle). Οι κοινωνικοί σελιδοδείκτες ή «λίστες επιθυμιών» και η κοινή 

χρήση του κουπονιού κερδίζει έδαφος. Καθώς οι επιχειρηματικές πρακτικές του 

κοινωνικού εμπορίου αρχίζουν να αναδύονται, το ίδιο κάνουν και οι συγκεκριμένες 

στρατηγικές και πρακτικές προκλήσεις. (Wang , Zhang , Yufei , 2012) 

Από την διάσταση άνθρωποι, ενώ το κοινωνικό εμπόριο αναμένεται να οδηγήσει σε 

ισχυρή επιχειρηματική αξία, γίνεται αντιληπτό, ότι οι χρήστες δεν είναι πάντα 

δεκτικοί σε μηνύματα έμπορων ούτε συμπεριφέρονται με τρόπους που οι έμποροι θα 

ήθελαν (Clawson, 2008). Παρά το φαινομενικά τεράστιο αριθμό των χρηστών στα 

κοινωνικά δίκτυα, ο αριθμός των ενεργών χρηστών που ασκούν άμεσα εμπόριο 

θεωρείται ότι είναι πολύ μικρός για να δημιουργήσει τεράστια επαγγελματική αξία ή 

για να φέρει την επανάσταση των επιχειρήσεων (Clawson, 2008). Ως εκ τούτου 

πιθανολογείται ότι τα κοινωνικά δίκτυα είναι ευεργετικά κυρίως σε σχέση με το 

μάρκετινγκ και το branding, αλλά όχι επωφελή από την άποψη της παραγωγής των 

χρημάτων ή των επιχειρηματικών συναλλαγών. Αυτό οδηγεί στην πεποίθηση ότι η 

δημιουργία εφαρμογών για αγορές σε μέρη όπως το Facebook είναι απλά ένα μικρό 

πρόσθετο που παρέχει ένα οριακό συντελεστή για την παραγωγή κερδών. 

Από την διάσταση της διαχείρισης, ενώ οι συστάσεις για αγορές αποτελούν 

σημαντικό στοιχείο της επιχειρηματικής στρατηγικής τα προηγούμενα χρόνια, 

ευρήματα διαπραγμάτευσης προκύπτουν το 2008 (Kooser, 2008). Αυτή η 

επιχειρηματική στρατηγική τονίζει τη σύνδεση των αγοραστών με τα προϊόντα, 

ιδιαίτερα με τα εξειδικευμένα προϊόντα. Αξίζει να σημειωθεί ότι καμία από αυτές τις 

επιχειρηματικές στρατηγικές δεν φαίνεται να είναι σημαντικά διαφορετική από 

εκείνες του ηλεκτρονικού εμπορίου. Το κοινωνικό εμπόριο επαναχρησιμοποιεί 

μερικές από τις παραδοσιακές στρατηγικές ηλεκτρονικού εμπορίου για να φέρει το 

κοινωνικό δίκτυο στην πρώτη γραμμή για τη σύνδεση των αγοραστών μεταξύ τους ή 

με τα προϊόντα. Το συμπέρασμα είναι ότι το κοινωνικό εμπορίου, αυτή τη φορά, δεν 
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είναι μια νέα εφαρμογή ή επανάσταση, αλλά μάλλον μια εξέλιξη ηλεκτρονικού 

εμπορίου. Ωστόσο, η διαφορά μεταξύ του κοινωνικού εμπορίου και του 

ηλεκτρονικού εμπορίου είναι σαφώς ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο επικεντρώνεται στη 

μεγιστοποίηση της απόδοσης με τις στρατηγικές για εξελιγμένες αναζητήσεις, με ένα 

κλικ αγορών, καθώς και τις συστάσεις των συστημάτων, με βάση την προηγούμενη 

δραστηριότητα αγορών των χρηστών (Carroll, 2008). Το κοινωνικό εμπόριο, από την 

άλλη πλευρά, θέτει τους στόχους των αγορών και την αποτελεσματικότητα σε 

δευτερεύουσα θέση σε σχέση με τους κοινωνικούς στόχους, όπως είναι η ανταλλαγή 

πληροφοριών και η δικτύωση (Carroll, 2008). Η διαφορά μεταξύ του ηλεκτρονικού 

εμπορίου και του κοινωνικού εμπορίου αποδεικνύεται περαιτέρω από την προοπτική 

του προσανατολισμού των δύο φύλων. Οι αγορές για διασκέδαση ή για κοινωνικούς 

σκοπούς (π.χ., κοινωνικό εμπόριο) θεωρείται ότι έχει πιο θηλυκό προσανατολισμό, 

ενώ η αποδοτικότητα, μεγιστοποιώντας το ηλεκτρονικό εμπόριο θεωρείται ότι έχει 

αρσενικό προσανατολισμό (Carroll, 2008). Αυτή η διάσταση του φύλου είναι 

σύμφωνη με μεταγενέστερη έκθεση για την κοινωνική δικτύωση η οποία έδειξε ότι 

«τα κοινωνικά δίκτυα φθάνουν ένα υψηλότερο ποσοστό γυναικών παρά ανδρών σε 

παγκόσμιο επίπεδο, με 75,8 τοις εκατό όλων των γυναικών σε απευθείας σύνδεση 

επίσκεψη σε ένα κοινωνικό δίκτυο το Μάιο του 2010 σε σχέση με 69,7 τοις εκατό 

των ανδρών. Οι γυναίκες ξοδεύουν 30 τοις εκατό περισσότερο χρόνο σε ιστοσελίδες 

κοινωνικής δικτύωσης σε σχέση με τους άνδρες»(comScore, 2010). (Wang , Zhang , 

Yufei , 2012)  

Από την τεχνική διάσταση, οι ιστοσελίδες κοινωνικών αγορών και ένας συνδυασμός 

ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης με τις λειτουργίες του εμπορίου εξακολουθούν να 

είναι τάση. Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις συνεχίζουν να αξιοποιούν το περιεχόμενο 

που δημιουργείται από το χρήστη στις ιστοσελίδες κοινωνικών αγορών. (Wang , 

Zhang , Yufei , 2012) 

Από την διάσταση των  πληροφοριών, το  περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας κοινωνικών 

αγορών είναι «σχεδιασμένο συνεργατικά» στις κοινότητες των χρηστών (Gaulin, 

2008). Η έννοια του «συνεργατικού σχεδιασμού» βασίζεται στο περιεχόμενο που 

δημιουργείται από χρήστες, αν και η έννοια του «χρήστη» αναφέρεται όχι μόνο σε 

μεμονωμένα άτομα, αλλά και σε ομάδες και κοινότητες. (Wang , Zhang , Yufei , 

2012). 

Κοινωνικό εμπόριο 2009 
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Το 2009, το κοινωνικό εμπόριο επεκτείνεται για να συμπεριλάβει νέες τεχνικές 

πλατφόρμες και επιχειρηματικές πρακτικές (π.χ., Twitter, κινητά τηλέφωνα, που 

συνδυάζουν τη σύνδεση με offline δραστηριότητες αγορών, κλπ). Περισσότερη 

προσοχή δίνεται επίσης στην προσπάθεια για την καλύτερη κατανόηση των 

καταναλωτών. Από την διάσταση των ανθρώπων, αναγνωρίζεται ότι οι πελάτες 

μπορούν είναι σε θέση να ακολουθήσουν τα δικά τους συμφέροντα , μειώνοντας έτσι 

τη σημασία του ρόλου των  εμπόρων στη διαμόρφωση των συμφερόντων των 

πελατών(Hoffman, 2009). Για παράδειγμα, οι χρήστες μπορούν να βασίζονται στα 

δικά τους κοινωνικά δίκτυα για να συγκεντρώσουν πληροφορίες για το προϊόν αντί 

να στηρίζονται σε πληροφορίες που παρέχονται από τους εμπόρους. Νέες προκλήσεις 

στο κοινωνικό εμπόριο εντοπίζονται αυτή τη στιγμή, συμπεριλαμβανομένου του 

τρόπου συνεργασίας με τους καταναλωτές και της επιρροής των πελατών στις 

διαδικτυακές κοινότητες (Gray, 2009? Hoffman, 2009). Η κοινωνική ψυχολογία έχει 

συνταχθεί για να εξηγήσει τη σημασία των κοινωνικών δικτύων για τους 

καταναλωτές. Προσδιορίζονται τα εργαλεία που οι κοινωνική αγοραστές 

χρησιμοποιούν για να πραγματοποιήσουν έξυπνες αποφάσεις: κοινωνική απόδειξη 

(δηλαδή, ακολουθούν το πλήθος), αρχή (δηλαδή, ακολουθούν την αρχή), η 

σπανιότητα (δηλαδή, τα πράγματα που σπανίζουν είναι καλά πράγματα), οι 

προτιμήσεις (δηλαδή, ακολουθούν αυτά που τους αρέσουν κλπ), τη συνοχή (δηλαδή, 

να είναι συνεπείς με τις προηγούμενες πεποιθήσεις και  συμπεριφορές τους), και της 

αμοιβαιότητας (δηλαδή, την αποπληρωμή της εύνοιας) (Marsden, 2009). Αυτά τα έξι 

χαρακτηριστικά παρέχουν ένα πλαίσιο για έξι στρατηγικές κοινωνικού εμπορίου: τη 

στρατηγική κοινωνικής απόδειξης, τη στρατηγική της αρχής, τη στρατηγική 

σπανιότητας, τη στρατηγική της προτίμησης, τη στρατηγική της συνοχής και τη 

στρατηγική της αμοιβαιότητας (Marsden, 2009b).Επομένως, η κατανόηση των 

συμπεριφορικών πτυχών του κοινωνικού εμπορίου μεταφέρεται από ένα περιγραφικό 

επίπεδο σε εννοιολογικό και επεξηγηματικό επίπεδο. (Wang , Zhang , Yufei , 2012) 

Επιπλέον, μια σειρά χρονολογικών ορισμών εμφανίζεται, προσδιορίζοντας έξι πτυχές 

του κοινωνικού εμπορίου: τις κοινωνικές αγορές, τις βαθμολογίες και τα σχόλια, τις 

προτάσεις, τα φόρουμ και τις κοινότητες, την κοινωνική βελτιστοποίηση των μέσων 

μαζικής ενημέρωσης, και τις κοινωνικές διαφημίσεις και τις εφαρμογές (Marsden, 

2009a).  Οι ορισμοί αυτοί καταδεικνύουν ότι το κοινωνική εμπόριο και το 

ηλεκτρονικού εμπόριο συμπίπτουν σε διάφορες διαστάσεις (δηλαδή, βαθμολογία και 

σχόλια, προτάσεις, τα φόρουμ και κοινότητες). Το γεγονός αυτό, αποδεικνύει ότι το 
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κοινωνικό εμπόριο δεν είναι μια επανάσταση διαφορετική στην ουσία από το 

ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλά μάλλον μια εξέλιξη με βάση τις πρακτικές του 

ηλεκτρονικού εμπορίου. (Wang , Zhang , Yufei , 2012) 

Από την διάσταση της διαχείρισης, προτάσεις πραγματοποιούνται σαν 

επιχειρηματικές πρακτικές, για τη δημιουργία κοινωνικής παρουσίας των 

ηλεκτρονικών επιχειρήσεων σε δικτυακούς τόπους κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και 

σε ιστοσελίδες ηλεκτρονικού εμπορίου. Τον Αύγουστο του 2009, το πρώτο 

κατάστημα ηλεκτρονικού εμπορίου ξεκίνησε στο Facebook. Επειδή το Facebook 

θέτει σε εφαρμογή το ηλεκτρονικό εμπόριο στην εφαρμογή των ειδήσεων, δόθηκε 

νέο νόημα στο κοινωνικό εμπόριο με τη φράση αγορά ειδήσεων[Klaassen, 2009]. 

Εκτός από την κοινωνική τους παρουσία σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, οι 

επιχειρήσεις δημιουργούν τις δικές τους «κοινότητες που ελέγχονται από την 

εταιρία» για την παροχή κοινωνικών χώρων για τους πελάτες τους να ανταλλάσσουν 

πληροφορίες για το προϊόν (Hoffman, 2009). Η «συνδημιουργία» προσδιορίζει την 

πηγή πληροφοριών στο κοινωνικό εμπόριο. Αποτελεί μια στρατηγική επιχειρηματική 

ιδέα που περιγράφει τη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και των πελατών για τη 

δημιουργία διαφημιστικών μηνυμάτων ή διαφημίσεων που δημιουργούνται από τον 

πελάτη μέσω της «κοινότητας που ελέγχεται από την εταιρία», αλλά «δεν υπάρχουν 

ακόμα βέλτιστες πρακτικές και εγκατεστημένα επιχειρηματικά μοντέλα» (Hoffman, 

2009). (Wang , Zhang , Yufei , 2012) 

Από την τεχνική διάσταση, πλατφόρμες πληροφορικής επεκτείνονται πέρα από το 

Facebook για να συμπεριλάβουν το Twitter και τα κινητά τηλέφωνα (Gray, Hwang, 

2009]. Τα κινητά τηλέφωνα ειδικότερα θεωρούνται γόνιμο πεδίο για τη μελλοντική 

ανάπτυξη του κοινωνικού εμπορίου (Smith, 2009). Το κοινωνικό εμπόριο του 2009 

περιλαμβάνει μια περαιτέρω έννοια πολλαπλών καναλιών με τις δύο έννοιες τόσο της 

διαχείρισης όσο και της τεχνολογίας. Πρώτον, αυτό σημαίνει ένα συνδυασμό 

απευθείας σύνδεσης (δηλαδή, online marketing) και εκτός σύνδεσης καναλιών 

(δηλαδή, οι δραστηριότητες μέσα στο κατάστημα) μέσω των κοινωνικών μέσων 

(Smith, 2009). Με βάση αυτή την ιδέα, οι κοινωνικές αγορές έχουν διαφορετική 

έννοια: την ανταλλαγή ιδεών για αγορές με φίλους μέσω κοινωνικών μέσων (π.χ. 

κινητό τηλέφωνο), πραγματοποιώντας αγορές «High Street» (on-line). Δεύτερον, τα 

πολλαπλά κανάλια σημαίνουν τη χρήση διαφορετικών κοινωνικών μέσων μαζικής 

ενημέρωσης ή κοινωνικών δίικτύων για την ολοκλήρωση της δραστηριότητας 

αγοράς. Για παράδειγμα, το Oasis, ένα εμπορικό σήμα μόδας, χρησιμοποιεί το 
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Facebook και το Twitter ως δύο διαφορετικά social media για την προώθηση της 

εκδήλωσης σε διάφορα στάδια. Ο Smith (2009) αναφέρει ότι, «ενώ το Facebook 

λειτουργεί ως ένα μεγάλο οδηγό πριν από ένα γεγονός, το Twitter είναι ένα 

αποτελεσματικό εργαλείο σε πραγματικό χρόνο για να συμμετέχουν τα άτομα όταν 

συμβαίνει το γεγονός». (Wang , Zhang , Yufei , 2012). 

Από την διάσταση των πληροφοριών, βλέπουμε τη σύγκλιση της στρατηγικής 

περιεχομένου που συγκλίνει με τη στρατηγική σε διάφορα κοινωνικά δίκτυα στα 

διάφορα κοινωνικά μέσα. (Wang , Zhang , Yufei , 2012). 

Κοινωνικό Εμπόριο  2010 

Γίνεται φανερό το 2010 πως το κοινωνικό εμπόριο γίνεται ένα παγκόσμιο φαινόμενο, 

αν και όλες οι χώρες ή περιοχές δεν έχουν το ίδιο επίπεδο ανάπτυξης στη σύλληψη 

και την πρακτική. Για παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι συζητήσεις βρίσκονται 

σε εξέλιξη σχετικά με την έννοια του κοινωνικού εμπορίου (Είναι κοινωνικές 

δραστηριότητες στις ιστοσελίδες εμπορίου ή / και το εμπόριο στις κοινωνικές 

ιστοσελίδες;) και αν η Βρετανία είναι έτοιμη για αυτό. Ωστόσο, η πρόοδος σε 

ορισμένες χώρες ωθεί την κοινωνική πρακτική του εμπορίου σε ένα νέο επίπεδο. 

(Wang , Zhang , Yufei , 2012) 

Από την διάσταση των ανθρώπων, το κοινωνικό εμπόριο συνδέεται με τα οικονομικά 

προβλήματα των χρηστών πέρα από την ανάγκη τους για διασκέδαση. Συγχωνεύει  

τις ανάγκες της κοινωνικής διασκέδασης με την κοινωνική αποταμίευση. Στην 

Ιαπωνία, για παράδειγμα, υπάρχει μια τάση προς αυτό που ονομάζεται Mainichi 

Tokubai (που σημαίνει «καθημερινή διαπραγμάτευση») όπου το περιεχόμενο 

δημιουργείται συνεργατικά από οικονομικά ευπαθείς καταναλωτές (Marsden, 2010). 

Η έννοια Mainichi Tokubai  καταδεικνύει τα οικονομικά προβλήματα των Ιαπώνων 

χρηστών, ιδιαίτερα των νοικοκυρών, για την καταπολέμηση του αποπληθωρισμού. 

Στην Κίνα, το Tuangou γίνεται μια διάχυτη τάση που προέρχεται από απευθείας 

σύνδεσης δωμάτια συνομιλίας με στόχο την «τη συγχώνευση της διαδικτυακής 

συνεργασίας με το κέντρο λιανικού εμπορίου» (Marsden, 2010). Η συγκεκριμένη 

ομάδα διαπραγμάτευσης κινέζικου στυλ επιτρέπει στους αγοραστές να αυτό- 

οργανωθούν και να λάβουν τις εκπτώσεις από τις δικές τους διαπραγματεύσεις 

σχετικά με τα εμπορικά σήματα που τους αρέσουν από τους λιανοπωλητές. Ο 

πυρήνας αυτής της ομάδας διαπραγμάτευσης είναι οι εκπτώσεις που δεν γνωρίζουν 

και μπορούν οι ομάδες τις ανακαλύψουν με διαπραγμάτευση. Το γεγονός αυτό είναι 
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διαφορετικό από τις προκαθορισμένες τιμές ή τις πρακτικές των ομάδων κουπονιών 

(δηλαδή, οι εκπτώσεις έχουν προ-αποφασιστεί από τους εμπόρους λιανικής πώλησης 

/ πωλητές για να δελεάσουν τη μάζα ) που είναι διάχυτες στο ηλεκτρονικό εμπόριο 

και στο κοινωνικό εμπόριο στις δυτικές χώρες, όπως οι ΗΠΑ και ο Καναδάς. 

Ορισμένοι θεωρούν ότι το συγκεκριμένο κινέζικο στυλ της ομάδας 

διαπραγματεύσεων να είναι πιο ενδιαφέρον (Marsden, 2010) και προτείνουν την 

ένταξη του στις ομάδες αγοράς δυτικού στυλ ως ένας τρόπος για να ενισχυθεί η 

κοινωνική απόλαυση και η περιπέτεια στην κοινωνική αποταμίευση.  (Wang , Zhang , 

Yufei , 2012) 

Ωστόσο, το επιχειρηματικό μοντέλο της Groupon για προσφορές σε ομάδες 

καταναλωτών έχει γίνει όλο και πιο δημοφιλές σε όλο τον κόσμο. Για παράδειγμα, οι 

Groupon Janpan και Groupon Ταϊβάν, που διαθέτουν κουπόνια για τις τοπικές 

επιχειρήσεις και υπηρεσίες, ξεκίνησαν τον Αύγουστο και τον Δεκέμβριο του 2010, 

αντίστοιχα. (Wang , Zhang , Yufei , 2012) 

Από την πλευρά της διαχείρισης, η έννοια της Tuangou γίνεται διάχυτη και 

εξελίσσεται από μια διαδικτυακή ομάδα αγοράς μονής ρύθμισης και καναλιού  

(δηλαδή, από το κατάστημα σε απευθείας σύνδεση) σε ομάδα αγοράς πολλαπλών 

ρυθμίσεων και καναλιών για το 2010 (π.χ., συνδυάζουν online και offline 

λιανοπωλητές, μέσα μαζικής ενημέρωσης ή κοινωνικά δίκτυα). (Wang , Zhang , 

Yufei , 2012) 

Η κατανόηση των καταναλωτών και των αντίστοιχων επιχειρηματικών στρατηγικών 

συγχρονίζονται με τις πλατφόρμες πληροφορικής. Το Facebook εγκαινιάζει πρώτη 

εφαρμογή της ομάδας αγοράς (Marsden, 2010). Η μάχη για την ομάδα-αγοράς μεταξύ 

του Facebook (η μεγαλύτερη ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης) και της Groupon (τη 

μεγαλύτερη συλλογική ιστοσελίδα αγοράς) αναμένεται να ξεκινήσει. Το Facebook 

αναμένεται να γίνει το de facto της πλατφόρμας κοινωνικού εμπορίου (Marsden, 

2010). Παρά το σκεπτικισμό το 2008 που θεωρούσε ότι το κοινωνική εμπόριο είναι 

καλό για το μαρκάρισμα αλλά όχι για κέρδος, το Facebook αρχίζει να αποφέρει 

κέρδη. Ως εκ τούτου, αναπτύχθηκε ο όρος f-commerce (Facebook commerce) (Crum, 

2010). (Wang , Zhang , Yufei , 2012)  

Οι πλατφόρμες πληροφορικής που υποστηρίζουν το κοινωνικό εμπόριο επεκτείνονται 

πέρα από το Facebook, το MySpace και το Twitter για να περιλαμβάνουν εφαρμογές 

για έξυπνα τηλέφωνα (όπως το iPhone και Android). Η εφαρμογή iGroup 
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απελευθερώνεται για τους χρήστες iPhone με σκοπό να διαμοιράζονται πληροφορίες 

με τις online επαφές τους (δηλαδή, σε απευθείας σύνδεση κοινωνικό δίκτυο), που 

τυχαίνει να είναι σε μια συγκεκριμένη θέση (δηλαδή, στα καταστήματα λιανικής 

πώλησης (PatentlyApple, 2010).  

Από την πλευρά της πληροφορίας, ενώ το κοινωνικό εμπόριο γίνεται μια παγκόσμια 

τάση, το περιεχόμενο τώρα μπορεί να δημιουργείται συνεργατικά από τους 

παγκόσμιους πελάτες, ενώ εξακολουθούν να βρίσκονται εντός διαφόρων πολιτισμών 

σε διαφορετικά έθνη,  κοινότητες ή ομάδες. (Wang , Zhang , Yufei , 2012) 

Το κοινωνικό εμπόριο το 2011 

Το 2011, το κοινωνικό εμπόριο συνεχίζει να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται. Από 

την διάσταση άνθρωποι, οι αγοραστές αντιστοιχίζονται με τα ενδιαφέροντα τους, 

εκτός από τα κοινωνικά δίκτυα τους. Το σκεπτικό είναι ότι οι άνθρωποι έχουν κάποια 

ενδιαφέροντα που δεν μπορούν να επηρεαστούν από τους συνομηλίκους τους, Ως εκ 

τούτου, το κοινωνικό εμπόριο μπορεί να προχωρήσει περαιτέρω σε γραφικές 

παραστάσεις του χάρτη ενδιαφέροντος των ανθρώπων (Malik, 2011). Έχουν 

επεξεργαστεί αυτό το σκεπτικό και υποστηρίζουν ότι η κοινωνικοποίηση και 

συστάσεις από ομότιμους δεν ασκεί πάντα ισχυρή επιρροή στο κοινωνικό εμπόριο. 

(Wang , Zhang , Yufei , 2012) 

Από την διάσταση της διαχείρισης, οι ηλεκτρονικές ιστοσελίδες δημοπρασιών όπως 

το  eBay ενσωματώνουν το Facebook στην αρχική του σελίδα για να ανοίξουν ένα 

δρόμο για το κοινωνικό εμπόριο (Ghesh, 2011). Η πρακτική του κοινωνικού 

εμπορίου κινείται περαιτέρω στο ηλεκτρονικό επιχειρείν των online δημοπρασιών, 

μέσω της διευκόλυνσης των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης. Η επιχειρηματική 

στρατηγική της ομάδας αγοράς συνεχίζει να αναπτύσσεται το 2011. Παρά την πολλά 

υποσχόμενη ανάπτυξη της Groupon, το επιχειρηματικό μοντέλο της παρενοχλείται 

από τις απομιμήσεις της «το deal της ημέρας» στην Κίνα και την επίθεση του 

Facebook (Wang,2011). Η έννοια «κοινωνική επιχείρηση» χρησιμοποιείται για την 

πρόβλεψη του μοντέλου B2B μέσω των social media (Brito, 2011), αν και μερικοί 

άνθρωποι εξακολουθούν να προβάλουν την κοινωνική επιχειρηματικότητα ως B2C ή 

άτομα σε άτομα (Neisser, 2011). (Wang , Zhang , Yufei , 2012) 

Από την διάσταση της τεχνολογίας, το Facebook συνεχίζει να είναι η πλατφόρμα που 

βρίσκεται στο προσκήνιο της σκηνής του κοινωνικού εμπορίου, ως παράδειγμα στην 
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πράξη του eBay που συμπεριλαμβάνει Facebook στην βιτρίνα του. Το 2011, η 

Google εγκαινιάζει την υπηρεσία της κοινωνικής δικτύωσης, Google+, η οποία 

αναμένεται να οδηγήσει σε google commerce(g-commerce) στο εγγύς μέλλον. 

Επιπλέον, η SellSimply έχει ξεκινήσει να δημιουργεί αγορές διαθέσιμες στο Twitter, 

η οποία φέρνει το περαιτέρω twitter commerce(t-commerce).  (Wang , Zhang , Yufei , 

2012) 

Από την διάσταση πληροφορίες, η ζήτηση για εξειδικευμένο και περιορισμένο 

περιεχόμενο εξακολουθεί και αυξάνεται έτσι ώστε να ταιριάζουν οι αγοραστές από 

διαφορετικές κουλτούρες και διαφορετικά συμφέροντα. (Wang , Zhang , Yufei , 

2012) 

2.1.3 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 

Με την ανάπτυξη της πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου, το παραδοσιακό 

ηλεκτρονικό εμπόριο δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες των  πελατών.  

(1) Υπάρχουν πολλά προϊόντα για το ηλεκτρονικό εμπόριο, μεταξύ των οποίων 

υπάρχουν πολλά παρόμοια προϊόντα. Αυτό φαινόμενο δημιουργεί στους πελάτες 

σύγχυση σχετικά με το κόστος και την ποιότητα κατά την αναζήτηση πληροφοριών 

για τα προϊόντα ενός είδους. Εν τω μεταξύ, οι άνθρωποι που έχουν διαφορετική 

δύναμη κατανάλωσης έχουν μια ποικιλία απαιτήσεων, έτσι ώστε η πλατφόρμα με 

επίκεντρο τα προϊόντα δύσκολα ανταποκρίνεται στις ανάγκες τις προσωπικότητας 

των ανθρώπων. Για τους πωλητές, όλη η αξία για τον πελάτη προορίζεται για όλους 

τους πελάτες. Δηλαδή, το πεδίο εφαρμογής της αγοράς και των προϊόντων είναι 

επίσης σημαντικό. (Yajing , Youshi , Yufei , 2015) 

(2) Η έλλειψη εμπιστοσύνης έχει γίνει το σημείο συμφόρησης της ανάπτυξης 

προοπτικών του ηλεκτρονικού εμπορίου και είναι ένα σημαντικό ζήτημα για το 

ηλεκτρονικό εμπόριο. Αν και η από στόμα σε στόμα επικοινωνία έχει θετική 

επίδραση στην λήψη αποφάσεων και των πωλήσεων των πωλητών, ο πελάτης με 

μεγαλύτερη εμπειρία του διαδικτύου μπορούν να βρουν λιγότερες αξιόπιστες 

πληροφορίες. Επειδή ο  καθένας μπορεί να παρέχει πληροφορίες στο διαδίκτυο, η 

αξιοπιστία των πληροφοριών αυτών τείνει να ποικίλει σίγουρα. Μερικά σχόλια 

μπορεί να μην είναι αληθή, έτσι οι άνθρωποι δεν εμπιστεύονται αυτά τα σχόλια, τα 
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οποία έχουν αρνητική επίδραση στις αγοραστικές τους δραστηριότητες .  Οι Jones και 

Leonard (2005) υποστήριξαν ότι η δυσπιστία είναι ένας από τους κύριους λόγους για 

τους οποίους οι απευθείας σύνδεση επιχειρήσεις αποτυγχάνουν να δημιουργήσουν 

μια θετική σχέση ανάμεσα στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. (Yajing , Youshi , 

Yufei , 2015) 

(3) Υπάρχουν πολλοί λιανοπωλητές στην παραδοσιακή πλατφόρμα ηλεκτρονικού 

εμπορίου. Εξαιτίας του γεγονότος  ότι οι αγορές απευθείας σύνδεσης καθιστούν πιο 

διαφανείς τις πωλήσεις, η αγορά είναι πιο ανταγωνιστική. Αυτοί οι πωλητές είναι 

πρόθυμοι να βρουν ένα άλλο κανάλι μάρκετινγκ, για να μειωθεί το κόστος πώλησης 

και να προσελκύσουν περισσότερους πελάτες. (Yajing , Youshi , Yufei , 2015) 

2.1.4 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο θεωρείται ότι είναι προσανατολισμένο προς την 

αποτελεσματικότητα, τη συναλλαγή και τον «ανδρισμό» ενώ το κοινωνικό εμπόριο 

είναι προσανατολισμένο προς την κοινωνική δικτύωση, το branding, και 

«θηλυκότητα» (Beisel, 2006, Clawson, 2008 Carroll, 2008). Ενώ το κοινωνικό 

εμπόριο παρουσιάζεται από κάποιους ως μια νέα κατηγορία του ηλεκτρονικού 

εμπορίου συνδυάζοντας αγορές και κοινωνική δικτύωση σε απευθείας σύνδεση 

(Harkin, 2007, Wang, 2009), άλλοι θεωρούν το κοινωνικό εμπόριο ως υποκατηγορία 

του ηλεκτρονικού εμπορίου (Kooser, 2008 Marsden, 2009a). Κάποιοι ισχυρίζονται 

ότι το κοινωνικό εμπόριο δεν είναι μια επανάσταση, αλλά μια εξέλιξη που 

οικοδομήθηκε στις έννοιες και τις εφαρμογές του ηλεκτρονικού εμπορίου (Kooser, 

2008, Marsden, 2009a). Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι ο σχεδιασμός του παραδοσιακού 

ηλεκτρονικού εμπορίου βασίζεται στον κατάλογο, ενώ ο σχεδιασμός του κοινωνικού 

εμπορίου συνδυάζει την εικονική αγορά με τις κοινωνικές θέσεις για τη συνεργασία 

(Khoury, Shen και Shirmohammadi, 2008). Τέλος, κάποιοι ερευνητές υποστηρίζουν 

ότι οι παραδοσιακές ιστοσελίδες ηλεκτρονικού εμπορίου πωλούν κατά κύριο λόγο 

πραγματικά αντικείμενα, ενώ οι ιστοσελίδες κοινωνικών αγορών πωλούν και τα δύο 

και εικονικά και πραγματικά αντικείμενα. Ωστόσο, οι αγορές δεν είναι η κύρια 

λειτουργία, αλλά η επέκταση της κατηγορίας των δικτυακών τόπων κοινωνικής 

δικτύωσης (Cha, 2009). (Wang and Zhang 2012). 

Οι διαφορές μεταξύ του ηλεκτρονικού εμπορίου και του κοινωνικού εμπορίου 

μπορούν να τονιστούν όσον αφορά τους επιχειρηματικούς στόχους, τη σύνδεση με 
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τους πελάτες και την αλληλεπίδραση του συστήματος. Όσον αφορά τους 

επιχειρηματικούς στόχους, το ηλεκτρονικό εμπόριο επικεντρώνεται στη 

μεγιστοποίηση της απόδοσης με στρατηγικές για εξελιγμένες αναζητήσεις, αγορές με 

ένα κλικ, εικονικούς καταλόγους που βασίζονται σε προδιαγραφές και συστάσεις που 

βασίζονται στην προηγούμενη αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών(Carroll 

2008). Το κοινωνικό εμπόριο, ωστόσο, είναι προσανατολισμένο προς κοινωνικούς 

στόχους, όπως η δικτύωση, η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών, με 

δευτερεύουσα εστίαση στις αγορές (Wang and Zhang 2012). Όσον αφορά τη σύνδεση 

με τους πελάτες, οι πελάτες συνήθως αλληλεπιδρούν με τις πλατφόρμες 

ηλεκτρονικού εμπορίου ατομικά και ανεξάρτητα από άλλους πελάτες, ενώ το 

κοινωνικό εμπόριο περιλαμβάνει διαδικτυακές κοινότητες που υποστηρίζουν την 

κοινωνική σύνδεση για την ενίσχυση της συνομιλίας μεταξύ των πελατών (Kim και 

Srivastava 2007). Όσον αφορά την αλληλεπίδραση του συστήματος, το ηλεκτρονικό 

εμπόριο στην κλασσική μορφή του σχεδόν πάντα παρέχει μονόδρομη περιήγηση, 

όπου πληροφορίες για τους πελάτες σπάνια επιστρέφονται στις επιχειρήσεις ή σε 

άλλους πελάτες. Το κοινωνικό εμπόριο, ωστόσο, αναπτύσσει πιο κοινωνικές και 

διαδραστικές προσεγγίσεις που επιτρέπουν στους πελάτες να εκφράζονται και να 

διαμοιράζονται τις πληροφορίες τους με άλλους πελάτες καθώς και με επιχειρήσεις 

(Parise και Guinan 2008). (Wang and Zhang 2012). 

 

 

2.2.ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 

Δεδομένου ότι το κοινωνικό εμπόριο είναι ένας συνδυασμός του ηλεκτρονικού 

εμπορίου και του Web 2.0 (Constantinides et al, 2008), ένα πρώτο βήμα προς την 

κατανόηση του σχεδιασμού του κοινωνικού εμπορίου είναι η  ξεχωριστή μελέτη της 

βιβλιογραφίας σχεδιασμού για το ηλεκτρονικό εμπόριο και το Web 2.0. (Huang, 

Benyoucef  2013) 

2.2.1 ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
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Δεδομένου ότι ο στόχος του σχεδιασμού του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι η 

προώθηση της αλληλεπίδρασης των πελατών, η υποστήριξη λήψης αποφάσεων των 

πελατών και η ενθάρρυνση τους να επιστρέψουν (Helander και Khalid 2000), γίνεται 

έρευνα για  το σχεδιασμό του ηλεκτρονικού εμπορίου από την πλευρά του χρήστη. 

Ως εκ τούτου, σε αυτό το τμήμα, μια σειρά από χαρακτηριστικά που απαιτούνται για 

το σχεδιασμό αποτελεσματικών συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου εξετάζονται και 

κατηγοριοποιούνται κυρίως από τον τομέα της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης 

υπολογιστή . Αυτά τα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά είναι η χρηστικότητα, η 

ποιότητα των πληροφοριών, η ποιότητα της ιστοσελίδας, η ποιότητα των 

υπηρεσιών και το παιχνίδι. (Huang, Benyoucef 2013) 

Η εύκολη χρήση είναι μία από τις πιο σημαντικές αρχές σχεδιασμού του 

ηλεκτρονικού εμπορίου (Li και Li 2011). Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό 

Προτύπων (1998), η χρηστικότητα αναφέρεται στην αποτελεσματικότητα, την 

αποδοτικότητα και την ικανοποίηση με τις οποίες συγκεκριμένοι χρήστες 

επιτυγχάνουν συγκεκριμένους στόχους σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο χρήσης. Αφού 

οι ιστοσελίδες εξυπηρετούν ως η διασύνδεση με το σύστημα ηλεκτρονικού εμπορίου, 

μελέτες ευχρηστίας έχουν εξετάσει σε μεγάλο βαθμό το σχεδιασμό της ιστοσελίδας 

εμπορίου, με ιδιαίτερη έμφαση στην ευκολία χρήσης και την φιλικότητα προς το 

χρήστη. Η χρηστικότητα αντικατοπτρίζει την αντίληψη της εύκολης κατανόησης της 

δομής ενός συστήματος, την απλότητα της χρήσης του δικτυακού τόπου, την 

ταχύτητα του εντοπισμού ενός αντικειμένου, την αντιλαμβανόμενη ευκολία 

πλοήγησης στην ιστοσελίδα, τις συνεπείς μορφές σχεδιασμού, και τη δυνατότητα των 

χρηστών να ελέγξουν τις κινήσεις τους μέσα στο σύστημα. Οι  Helander and Khalid 

2000 περιγράφουν τη διάσταση χρηστικότητας σε πτυχές της απλότητας, της 

υποστήριξη, της προσβασιμότητας, της ορατότητας, της αναστρέψιμης δράσης, της 

αξιολόγησης και της εξατομίκευσης. Στην περιγραφή τους, η απλότητα αναφέρεται 

στην χρήση απλών λειτουργιών και η υποστήριξης στη διατήρηση του έλεγχου του 

πελάτη. Η προσβασιμότητα και η ορατότητα μπορεί να επιτευχθεί καθιστώντας τα 

αντικείμενα προσβάσιμα και ορατά. Η αναστρέψιμη δράση αποτελεί τη δυνατότητα 

να παρέχονται λειτουργίες αναίρεσης ανά πάσα στιγμή. Η αξιολόγηση είναι η παροχή 

ενός μηχανισμού σχολίων  μέσα από  υπηρεσίες και τέλος η εξατομίκευση επιτρέπει 

στο χρήστη να προσαρμόσει το περιβάλλον. (Huang, Benyoucef 2013) 

Η ποιότητα πληροφοριών αποτελεί θεμελιώδη αρχή του σχεδιασμού στο 

ηλεκτρονικό εμπόριο, δεδομένου ότι είναι μια πηγή αξίας για τους πελάτες (Molla και 
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Licker 2001). Αναφέρεται στη συνάφεια, την ακρίβεια, την κατανόηση και τη 

χρησιμότητα των πληροφοριών που παρέχονται από την ιστοσελίδα του 

ηλεκτρονικού εμπορίου (Susser και Ariga 2006). Οι Hasan  και Abuelrub (2011) την 

αποκαλούν ποιότητα του περιεχομένου και ισχυρίζονται ότι μπορεί να επηρεάσει 

σημαντικά τη στάση των πελατών και την αλληλεπίδραση με το ηλεκτρονικό 

εμπόριο. Μια τέτοια σημασία επεκτείνουν περαιτέρω οι Liu και Arnett (2000), οι 

οποίοι ισχυρίζονται ότι η ποιότητα των πληροφοριών συνδέεται στενά με την 

κερδοφορία των επιχειρήσεων, την ποιότητα αποφάσεων και την απόδοση, τα 

αναμενόμενα οφέλη των συστημάτων πληροφοριών και το επίπεδο της χρήσης του 

συστήματος. Επιπλέον, οι αντιλήψεις των χρηστών για τα πληροφοριακά συστημάτα 

και την αποδοχή τους συστημάτων πληροφοριών καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από 

το αν οι μοναδικές, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες μπορούν να παραδοθούν 

για την κάλυψη των αναγκών τους. Με ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας των 

πληροφοριών, τα συστήματα πληροφοριών εν γένει, καθώς και τα συστήματα 

ηλεκτρονικού εμπορίου ειδικότερα, μπορούν να χρησιμοποιηθεί πλήρως από ένα 

ευρύτερο φάσμα χρηστών (Yang et al. 2005). Κατά συνέπεια, η ποιότητα των 

πληροφοριών στο ηλεκτρονικό εμπόριο θα πρέπει να δοθεί έμφαση σε μια σειρά από 

υπό σχεδιασμό στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων της ακρίβειας, της επικαιρότητας, 

της συνάφειας, της ευέλικτης παρουσίασης πληροφοριών, της πληροφορίες τιμών, 

της σύγκρισης του προϊόντος, της διαφοροποίησης των υπηρεσιών και της πλήρη 

περιγραφή του προϊόντος. (Huang, Benyoucef 2013) 

Η ποιότητα της ιστοσελίδας ορίζεται ως η απόδοση του συστήματος ηλεκτρονικού 

εμπορίου στην παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών (Liao et al. 2006). Έχει 

σημαντική επίδραση στην απόφαση των πελατών της αγοράς (Liang και Lai 2002), 

την ικανοποίηση (Chu et al. 2007) και την εμπιστοσύνη (McKnight et al. 2002). Οι 

πελάτες είναι συνήθως δυσαρεστημένοι με ιστοσελίδες ηλεκτρονικού εμπορίου που 

τις χαρακτηρίζει η αργή πρόσβαση, η αναποτελεσματική ανάκτηση λάθους, η κακή 

λειτουργία και ο κακός υπολογισμός, και οι υπηρεσίες χωρίς ασφάλεια (Liu και 

Arnett 2000). Αντίθετα, το υψηλό επίπεδο της ποιότητας του σχεδιασμού της 

ιστοσελίδας μπορεί να επιτευχθεί με την εστίαση στην εμφάνιση, το περιεχόμενο, τη 

λειτουργικότητα, την πλοήγηση και την ασφάλεια. Με τον όρο εμφάνιση αναφέρεται 

η παρουσίαση μιας ιστοσελίδας, η οποία θα πρέπει να βασίζεται σε μια ποικιλία από 

οπτικά στοιχεία σχεδίασης, όπως το μέγεθος του κειμένου, το χρώμα, τη διάταξη 

σελίδας και γραμματοσειρά για να ενισχύσει την οπτική ελκυστικότητα (Lee & Lee 
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2003). Το περιεχόμενο παρέχει στους πελάτες μια πολύτιμη πηγή πληροφοριών, η 

οποία πρέπει να είναι πάντα επίκαιρη, πλήρης και ακριβής (Hasan και Abuelrub 

2011). Η λειτουργικότητα αναφέρεται σε μια σειρά από λειτουργίες και ιδιότητες που 

ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών όταν ολοκληρώνουν τις εργασίες τους(Stefani 

και Ξένος 2011). Η πλοήγηση διευκολύνει τον προσανατολισμό χώρο, ενισχύοντας 

την ικανότητα των πελατών να εξακριβώσουν τον έλεγχο πλοήγησης, έτσι ώστε να 

μπορούν να καθοδηγήσουν την κίνησή τους γύρω από την περιοχή για τον εντοπισμό 

των σχετικών αντικειμένων (Tung et al. 2003). Τέλος, η ασφάλεια διασφαλίζει ότι οι 

πελάτες μπορούν να αλληλεπιδράσουν με τις αναμενόμενες υπηρεσίες με ασφαλή 

τρόπο ανά πάσα στιγμή (Lee και Kozar 2006). (Huang, Benyoucef 2013) 

Η ποιότητα των υπηρεσιών αποτελεί μια βασική αρχή στο σχεδιασμό του 

ηλεκτρονικού εμπορίου. Σε γενικές γραμμές, ορίζεται ως οι δυνατότητες απευθείας 

σύνδεση υποστήριξης που προσφέρονται στους  παρόχους ηλεκτρονικού εμπορίου 

(Wolfinbarger και Gilly 2003). Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βοήθειας, όπως συχνές 

ερωτήσεις, παρακολούθηση των παραγγελιών και διαχείρισης παραπόνων. Η μη 

αποτελεσματική παροχή στήριξης μπορεί να οδηγήσει σε απώλειες πελατών και 

πωλήσεων (DeLone και McLean 2004). Οι Heim και Field (2007) προτείνουν 

τέσσερις συγκεκριμένες διαστάσεις στη διαμόρφωση της ποιότητας ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών. Αυτές περιλαμβάνουν την ιστοσελίδα του σχεδιασμού που επιτρέπει 

στους καταναλωτές να βαθμολογήσουν την ικανοποίησή τους για την επιχειρηματική 

διαδικασία, την αξιοπιστία η οποία επιτρέπει στους καταναλωτές να αξιολογήσουν 

την πρακτική εκπλήρωση, την ασφάλεια και την προστασία της ιδιωτικής ζωής που 

επιτρέπουν στους καταναλωτές να βαθμολογήσουν την αντίληψή τους για την 

προστασία της ιδιωτικής ζωής και την εξυπηρέτησης πελατών που επιτρέπει στους 

καταναλωτές να βαθμολογήσετε την υπηρεσία υποστήριξη. (Huang, Benyoucef 2013) 

Τέλος, η σημασία της διάθεσης για παιχνίδι ως ένα χαρακτηριστικό του σχεδιασμού 

έχει τονιστεί από διάφορους σχεδιαστές. Στην ουσία, αυτό σημαίνει να 

αντιλαμβάνονται την απόλαυση, όταν οι πελάτες αλληλεπιδρούν με ιστοσελίδες 

ηλεκτρονικού εμπορίου. Ένας ικανοποιημένος πελάτης μπορεί να λάβει την 

ευχαρίστηση τόσο σε υλικό όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο στο ηλεκτρονικό 

εμπόριο (Jarvenpaa και Todd 1996). Τέτοια απολαυστική εμπειρία δεν κινητοποιεί 

μόνο τη συμμετοχή των πελατών, αλλά επίσης ενθαρρύνει τις επαναλαμβανόμενες 

επισκέψεις τους. Για την καλύτερη κατανόηση του σχεδιασμού της διάθεσης για 

παιχνίδι στο ηλεκτρονικό εμπόριο, ο Katerattanakul (2002) δίνει λεπτομέρειες για τη 
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διάθεση σχεδιασμού του παιχνιδιού όσον αφορά τον έλεγχο, την εστίαση προσοχής, 

την περιέργεια και το ενδιαφέρον . Όσον αφορά τον έλεγχο, η διάθεση για παιχνίδι 

μπορεί να επιτευχθεί με το σχεδιασμό ενός καλά οργανωμένου περιεχόμενου της 

ιστοσελίδας, την αποτελεσματική πλοήγηση, τη γρήγορη χρονική ανταπόκριση και 

την  εύκολη συναλλαγή. Από την άποψη της εστίασης της προσοχής, η διασκέδαση 

μπορεί να επιτευχθεί με την προσφορά ενός ελκυστικού και αισθητικού 

περιβάλλοντος της ιστοσελίδας, καθώς και τα κατάλληλα κινούμενα σχέδια και το 

περιεχόμενο ήχου. Σε σχέση με την περιέργεια,  οι υπερσύνδεσμοι που παρέχονται 

στις ιστοσελίδες θα πρέπει να παρακινήσουν τη γνωστική περιέργεια των πελατών 

για να ανακαλύψουν περισσότερες λειτουργίες και υπηρεσίες. Για την επίτευξη του 

εγγενούς ενδιαφέροντος, οι ιστοσελίδες θα πρέπει να παρέχουν σχετικό περιεχόμενο 

που να ταιριάζει με τα συμφέροντα των πελατών. (Huang, Benyoucef 2013) 

2.2.2 ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ WEB 2.0 

 

Το Web 2.0 αποτελεί ένα άλλο βασικό στοιχείο στο σχεδιασμό του κοινωνικού 

εμπορίου και ως εκ τούτου, αυτή η ενότητα είναι αφιερωμένη σε αυτό. Το Web 2.0 

αξιοποιεί τη δύναμη του διαδικτύου με έναν πιο συνεργατικό και διαδραστικό τρόπο, 

ενθαρρύνοντας τις δικτυωμένες κοινότητες σε κοινωνικές συνδέσεις και παρέχοντας 

για τη χρήση του διαδικτύου με σκοπό την πιο αποτελεσματική προσέλκυση 

χρηστών. Ως εκ τούτου, το Web 2.0 βασίζεται στο σχεδιασμό με επίκεντρο τον 

χρήστη με τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά: τη συμμετοχή των χρηστών 

(Nitsche et al 2009), τις συνομιλίες μεταξύ των χρηστών (Koch et al 2011) την 

κοινότητα (Κωνσταντινίδης et al 2008), την αίσθηση αναγνώρισης των 

συμμετεχόντων (Han et al 2011) και το σύστημα καλής ποιότητας (Almeida et al. 

2009) (Huang, Benyoucef 2013). 

Η συμμετοχή, η οποία έχει αναγνωριστεί ως βασική ιδιότητα του Web 2.0 (Moham et 

al. 2008), αναφέρεται στις διάφορες δραστηριότητες που περιλαμβάνουν τους 

χρήστες που αλληλεπιδρούν με τις υπηρεσίες και τις εφαρμογές. Υποστηρίζει 

ουσιαστικά τους χρήστες στην παραγωγή, την ανταλλαγή, την επεξεργασία και τη 

διάδοση πληροφοριών. Για να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των χρηστών, μια σειρά από 

χαρακτηριστικά σχεδιασμού έχουν προταθεί από προηγούμενες μελέτες. Πιο 

συγκεκριμένα, η δημιουργία περιεχομένου από τον χρήστη, ο διαμοιρασμός 

πληροφοριών, η ένταση στη δέσμευση και το επίπεδο της αλληλεπίδρασης, η παροχή 
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κινήτρων και η δημιουργία εργασιών. Για παράδειγμα, ο Constantinides et al. (2008) 

επισημαίνουν ότι η παροχή πληροφοριών που έχουν δημιουργηθεί από το χρήστη και 

η εύκολη πρόσβαση προάγουν σημαντικά τη συμμετοχή, την παροχή κινήτρων στους 

χρήστες να δημιουργούν, να επεξεργαστούν και να διανέμουν το περιεχόμενο. Αυτή η 

δημιουργία, η επεξεργασία και η διάδοση των πληροφοριών μπορεί να οδηγήσει σε 

εκδημοκρατισμό της γνώσης καθιστώντας ενεργά δεσμευμένους τους χρήστες. 

Επιπλέον, οι Han et al. (2011) δίνουν έμφαση στο διαμοιρασμό του περιεχομένου του 

σχεδιασμού για να επιταχύνει τη συμμετοχή των χρηστών, γεγονός που υποδηλώνει 

ότι είναι σημαντικό να παρέχεται η δυνατότητα διαμοιρασμού ή διανομής του 

περιεχομένου που οι χρήστες επιθυμούν να γνωρίζουν. Από την άποψη αυτή, ο Najjar 

(2011) υπογράμμισε πολλά ειδικά χαρακτηριστικά σχεδιασμού για να υποστηρίξει 

την ανταλλαγή πληροφοριών, όπως η προσθήκη σημασιολογικών προσαυξήσεων στις 

σελίδες με κουμπιά όπως «διαμοιρασμός» και «μου αρέσει», ποστάροντας 

ειδοποιήσεις, δημιουργώντας blogs με περιεχόμενο διασκέδασης, παρέχοντας 

αξιολογήσεις των προϊόντων, και την προσθήκη ετικετών περιεχομένου για τη 

διευκόλυνση της αναζήτησης.Τέλος, η δημιουργία στόχου θα πρέπει να επιτρέπει 

στους χρήστες να αναλάβουν διάφορους ρόλους σε μια σειρά από καθήκοντα, όπως 

συν-σχεδιαστής ή συν-δημιουργός. (Huang, Benyoucef 2013)  

Η συνομιλία σχετίζεται με την αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών, υποστηρίζοντας 

ουσιαστικά την οικοδόμηση ομότιμων κοινοτήτων. Η επικοινωνία και η σύνδεση 

αποτελούν θεμελιώδεις αρχές της συνομιλίας (Han et al. 2011). Με άλλα λόγια, η 

επικοινωνία παρέχει στους χρήστες πολλά κανάλια συνομιλίας με τους φίλους τους 

ώστε να μπορούν να μεταφέρουν τις απόψεις τους σε πραγματικό χρόνο. Η σύνδεση 

καθιστά δυνατή τη διατήρηση των σχέσεων που δημιουργούνται και σε  online και 

offline συνθήκες. (Huang, Benyoucef 2013) 

Η κοινότητα σχετίζεται με μια oμάδα συμμετεχόντων και αποτελεί τη δύναμη του 

δικτύου που παράγει κοινωνικές επιδράσεις. Επηρεάζει σημαντικά την απόδοση 

συμμετεχόντων με υπηρεσίες και εφαρμογές. Όπως φαίνεται από τους Constantinides 

και τον Fountain (2008), τα αποτελέσματα δικτύου και τη χρήσης από ομοτίμους έχει 

δραματικά κινητοποιήσει τις πεποιθήσεις των χρηστών και την πίστη. Θεωρούν ότι οι 

κοινότητες θα πρέπει εύκολα να δημιουργηθούν με βάση τις ειδικές ομάδες 

ενδιαφερόντων και οι χρήστες θα πρέπει να είναι σε θέση να διαμοιραστούν ελεύθερα 

την εμπειρία και τις γνώσεις τους μέσα στην κοινότητα. Ομοίως, ο Murugesan (2007) 

ασχολείται με τη δημιουργία κοινωνικών δικτύων ανθρώπων με κοινά ενδιαφέροντα. 
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Αυτές οι κοινότητες θα πρέπει να στηρίξουν τη συνεργασία και να συγκεντρώσουν 

συλλογική νοημοσύνη. Επιπλέον, οι  Koch et al. (2011) οραματίζονται το σχέδιο 

διαχείρισης της κοινότητας μέσα από την παρουσίαση των online και offline 

γεγονότων για να οδηγήσει την ανάπτυξη της κοινότητας και την παροχή της 

ορατότητας και της διαφάνειας. (Huang, Benyoucef 2013) 

Μέσα σε κοινωνικές δραστηριότητες και περιεχόμενο, οι συμμετέχοντες πρέπει να 

αναγνωρίζονται από τους άλλους ανθρώπους. Η αναγνώριση αυτή μπορεί να 

εκληφθεί ως κοινωνική απόδειξη για να ενθαρρύνει την εμπλοκή των 

συμμετεχόντων. Σε αυτό το πλαίσιο οι Αlmeida et al(2009) κάνουν λόγο για το 

σχεδιασμό ταυτότητας (2009) από την άποψη της ταυτότητας συμμετέχοντος και την 

ευαισθητοποίηση του περιεχομένου. Προτείνουν τη χρήση αποτελεσματικών μέσων 

αναπαράστασης και έκφρασης για να αναδειχθεί η ταυτότητα και η ευαισθητοποίηση 

του περιεχομένου, όπως η παροχή των προφίλ των συμμετεχόντων, εικόνες, άβαταρς 

και βίντεο. Επιπλέον, η αναγνώριση συμμετεχόντων μπορεί επίσης να προωθηθεί από 

την οπτική προβολή των χαρακτηριστικών του συμμετέχοντα, την πρόσφατη 

δραστηριότητα και την κατάσταση μέσω των κοινωνικών μέσων.  

Η ποιότητα του συστήματος είναι ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό του σχεδιασμού 

του Web 2.0, που επηρεάζει τις αντιλήψεις και τη δέσμευση των συμμετεχόντων. Η 

ποιότητα μπορεί να χωριστεί σε χαρακτηριστικά περιβάλλοντος, τη διαφάνεια και τον 

έλεγχο του χρήστη. Πιο συγκεκριμένα, οι τοποθεσίες Web 2.0 θα πρέπει να 

σχεδιαστούν με απλότητα, ευελιξία, δυνατότητα ενημέρωσης, τον πλούτο και την 

ανταπόκριση (Murugesan 2007). Θα πρέπει να υπάρχει μια φιλική προς τον χρήστη 

διασύνδεση με πλούσια μέσα ενημέρωσης (Moham et al. 2008) και σαφείς 

συνδέσμους πλοήγησης (Almeida et al. 2009). Ιδιαίτερα, οι Web 2.0 εφαρμογές θα 

πρέπει να προσφέρουν απλές λειτουργίες και η πρόταση αξίας τους θα πρέπει να είναι 

εύκολα αναγνωρίσιμη (Constantinides 2008). O έλεγχος του χρήστη θα πρέπει να 

επεκταθεί σε Web 2.0, δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να κατέχουν τα 

δεδομένα τους σε μια ιστοσελίδα και να ασκούν έλεγχο επί των στοιχείων (Moham et 

al. 2008) (Huang, Benyoucef 2013) 

2.2.3 ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 

Έχοντας διερευνήσει τα χαρακτηριστικά του σχεδιασμού, όπως εφαρμόζονται στο 

ηλεκτρονικό εμπόριο και το  Web 2.0, αυτή η ενότητα εστιάζει στο σχεδιασμό του 
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κοινωνικού εμπορίου. Το εννοιολογικό μοντέλο μας για το σχεδιασμό του 

κοινωνικού εμπορίου παρουσιάζεται στο Σχ. 1. (Βλέπε Σχήμα 1.). Το μοντέλο 

επεκτείνεται από τον Fisher (2010), ο οποίος προσδιορίζει τα τρία βασικά στοιχεία 

του κοινωνικού σχεδιασμού – την ταυτότητα, τη συνομιλία και την κοινότητα - σε 

ένα μοντέλο που προορίζεται για το σχεδιασμό κοινωνικών εφαρμογών (ή 

κοινωνικού λογισμικού σε γενικές γραμμές). Δεδομένου ότι το κοινωνικό εμπόριο 

είναι ένας συνδυασμός του ηλεκτρονικού εμπορίου και του Web 2.0, έχει προστεθεί 

ένα τέταρτο συστατικό, το εμπόριο, για να συλλάβει τα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά 

του ηλεκτρονικού εμπορίου. Ως εκ τούτου, το μοντέλογια το σχεδιασμό του 

κοινωνικού εμπορίου αποτελείται από τέσσερα στρώματα: Άτομο, Κοινότητα, 

συνομιλία, και εμπόριο. Η σειρά των στρωμάτων στο προτεινόμενο μοντέλο  

δικαιολογείται παρακάτω - άτομο, στη συνέχεια, συνομιλία, μετά η  κοινότητα, μετά 

το  εμπόριο. Το πιο εσωτερικό στρώμα αντιπροσωπεύει «τον εαυτό» του. Όπως 

υποστηρίζει ο Fisher (2010) , οι χρήστες αλληλεπιδρούν μέσα σε κοινότητες 

απευθείας σύνδεσης, επειδή «μαθαίνουν περισσότερα για τον εαυτό τους και 

απολαμβάνουν το αίσθημα του να είναι γνωστοί στην κοινότητά τους». Από αυτό το 

στρώμα είναι που ξεκινάν όλες οι πληροφορίες , συμπεριλαμβανομένων των προφίλ 

των χρηστών, καθώς και όλο το περιεχόμενο που δημιουργείται από το χρήστη 

(posting, σχόλια, προτιμήσεις, κοινή χρήση, κλπ). Φυσικά, το δεύτερο στρώμα είναι η 

συνομιλία, όπου τα άτομα εκφράζονται μέσω τοποθετήσεων και ανταλλαγών με άλλα 

άτομα.. Για το λόγο αυτό το στρώμα Συνομιλία περιλαμβάνει την ατομικό στρώμα. 

Μια κοινότητα έχει δημιουργηθεί ή παγιωθεί μέσω αλληλεπιδράσεων, η οποία στην 

περίπτωσή μας αποτελείται από τις συνομιλίες. Το πιο σημαντικό, οι συνομιλίες 

λαμβάνουν χώρα εντός των κοινοτήτων και ως εκ τούτου, το στρώμα της κοινότητας 

περιλαμβάνει το στρώμα της συνομιλίας. (Huang, Benyoucef 2013) Τέλος, το 

εξωτερικό στρώμα είναι το εμπορικό στρώμα, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε μια 

κοινότητα που έχει ήδη καθιερωθεί να πραγματοποιήσει εμπόριο. Η ιδέα του 

κοινωνικού εμπορίου είναι η αξιοποίηση των σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ των 

μελών μιας κοινότητας. Υποστηρίζουμε, και πάλι, ότι η βασική διάκριση μεταξύ του 

ηλεκτρονικού εμπορίου και των κοινωνικού εμπόριο είναι ότι η πρώτη έννοια που 

συνήθως βλέπει μόνο ένα άτομο (εσωτερικό στρώμα), ενώ η δεύτερη συνήθως βλέπει 

ένα κοινοτικό(Στρώμα 3) χτισμένο σε συνομιλία (στρώμα 2). Ως εκ τούτου, αν 

αφαιρέσουμε την Κοινότητα και τα στρώματα Συνομιλία, καταλήγουμε στο 

ηλεκτρονικό εμπόριο, που είναι, το στρώμα Εμπορίου (εξωτερικό στρώμα) που 

περιβάλλει το Ατομικό επίπεδο. Αν αφαιρέσετε το στρώμα του Εμπορικού 
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καταλήγουμε σε μια τυπική online κοινότητα. Αλλά αν λάβουμε υπόψη το τέσσερα 

στρώματα, μπορούμε να καταλήξουμε στο κοινωνικό εμπόριο. Τα σχεδιαστικά 

χαρακτηριστικά που είναι κοινά σε όλα τα τέσσερα επίπεδα παρουσιάζονται σε 

οριζόντια θέση. (βλ. οριζόντια γραμμή στο Σχ. 1.) Τα τέσσερα στρώματα 

αντιπροσωπεύουν αρχές υψηλού επιπέδου σχεδιασμού κοινωνικού εμπορίου. (Huang, 

Benyoucef 2013) 

Το άτομο είναι το πρώτο στρώμα στο σχεδιασμό του κοινωνικού εμπορίου, το 

οποίο αναφέρεται στην παροχή μιας αίσθησης της αναγνώρισης του εαυτού και 

συνειδητοποίηση της δυνατότητας αναγνώρισης από τους άλλους. Η οικοδόμηση 

ενός προσωπικού προφίλ είναι χρήσιμη για τον εντοπισμό ενός συμμετέχοντα και την 

παροχή κινήτρων κοινωνικής δραστηριότητας. Επίσης, όταν οι αιτήσεις 

επικεντρωθούν σε ένα συγκεκριμένο θέμα (π.χ., σε μια εφαρμογή μαγειρέματος, ένα 

προφίλ μπορεί να παρουσιάσει πληροφορίες για πιάτα και λίστες των συστατικών) 

καθιστώντας το προφίλ του συμμετέχοντα σχετικά με αυτό το περιεχόμενο ακόμα πιο 

ορατό σε όσους ενδιαφέρονται για το περιεχόμενο. Ατομικά χαρακτηριστικά μπορούν 

να σχεδιαστούν, δείχνοντας το πραγματικό όνομα του συμμετέχοντα με τις εικόνες 

προφίλ, χρησιμοποιώντας το προσωπικό προφίλ για τη χρήση μιας κοινωνικής 

εμπειρίας και τονίζοντας ενδιαφέρουσες κοινωνικές πληροφορίες. (Huang, Benyoucef 

2013) 

Το δεύτερο στρώμα του σχεδιασμού κοινωνικού εμπορίου είναι η συνομιλία, η 

οποία απαιτεί την προσφορά μια ποικιλίας λειτουργιών αλληλεπίδρασης μεταξύ των 

συμμετεχόντων για τη δημιουργία μιας κοινότητας. Η αρχή του σχεδιασμού της  

συνομιλίας παρέχει στους συμμετέχοντες συνεργατική και αμφίδρομη επικοινωνία, 

προσφέροντας τους όχι μόνο πλούσιο κοινωνικό περιεχόμενο, αλλά και την παροχή 

κινήτρων στους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν κοινωνικό περιεχόμενο. Στο 

πλαίσιο αυτό, ο σχεδιασμός της συνομιλίας θα πρέπει να επικεντρωθεί σε διάφορες 

προσεγγίσεις που επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να ακούσουν καθώς και να 

συνομιλούν (Fisher 2010). Πιο συγκεκριμένα, η απόκτηση των πληροφοριών μπορεί 

να επιτευχθεί με την εμφάνιση της δραστηριότητας των συμμετεχόντων, με έμφαση 

στην συζήτηση γύρω από βασικά θέματα, και παρέχοντας ειδοποιήσεις 

δραστηριότητας. Η δημιουργία περιεχομένου περιλαμβάνει την ενθάρρυνση παροχής 

ανατροφοδότησης των συμμετεχόντων και την ανταλλαγή πληροφοριών. (Huang, 

Benyoucef 2013) 
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Το τρίτο στρώμα του σχεδιασμού του κοινωνικού εμπορίου είναι η οικοδόμηση 

της κοινότητας. Οι κοινότητες είναι ομάδες ανθρώπων που μπορούν να 

υποστηρίξουν τη λήψη αποφάσεων του άλλου. Για την οικοδόμηση μιας κοινότητας, 

υπάρχουν μια σειρά από χαρακτηριστικά σχεδιασμού που πρέπει να αντιμετωπιστούν, 

συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς της κατάλληλης υποστήριξης από την 

κοινότητα, της επικοινωνίας των ανθρώπων και των φίλων και την ενημέρωση των 

κοινωνικών δραστηριοτήτων για τη διατήρηση σχέσεων. (Huang, Benyoucef 2013) 

Το εμπόριο είναι το εξωτερικό στρώμα του σχεδιασμού του κοινωνικού εμπορίου, 

που υποτίθεται ότι πρέπει να αξιοποιήσει τις επιδράσεις της κοινότητας για να 

δεσμεύσουν τους συμμετέχοντες με τις υπηρεσίες και τις εφαρμογές που παρέχονται 

από επιχειρήσεις σε απευθείας σύνδεση. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα χαρακτηριστικών 

σχεδιασμού, όπως αγορές με τους ομοϊδεάτες ανθρώπους, προσφέροντας κοινωνική 

απόδειξη, ακολουθώντας το πλήθος και την εξουσία, παρέχοντας κοινωνικές 

διαφημίσεις και εφαρμογές, και τη διευκόλυνση των επιχειρηματικών λειτουργιών. 

Υπάρχουν προφανώς πολυδιάστατά χαρακτηριστικά που είναι φυσικά συνδεδεμένα 

σε όλα τα τέσσερα στρώματα του σχεδιασμού του κοινωνικού εμπορίου, και πρέπει 

να θεωρηθούν ως σύνολο. Περιλαμβάνουν την ποιότητα των πληροφοριών, την 

ποιότητα του συστήματος, την ποιότητα των υπηρεσιών, χρηστικότητα, και το 

παιχνίδι. Για παράδειγμα, μέσα στο στρώμα άτομο, οι πληροφορίες πρέπει να είναι 

ακριβείς στο προφίλ του συμμετέχοντα. Οι ενημερωμένες πληροφορίες μπορεί να 

παρακινήσουν την κοινωνική δραστηριότητα στην δημιουργία κοινοτήτων και οι 

πλήρεις πληροφορίες μπορεί να κάνουν τις περιγραφές των προϊόντων πιο χρήσιμες. 

Επιπλέον, η προσφορά καλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών είναι χρήσιμη για 

τον εντοπισμό των ατόμων (π.χ., τονίζοντας τις δραστηριότητες των συμμετεχόντων), 

ενθαρρύνει τη συμμετοχή (π.χ. παρακολούθηση των υπηρεσιών), διατηρούν σχέσεις 

(π.χ., γρήγορες απαντήσεις) και την επίτευξη εμπορικών αποτελεσμάτων (π.χ., 

ασφάλεια πληρωμή). Τέλος, υπάρχει η ανάγκη να διασφαλιστεί, σε όλα στρώματα 

του σχεδιασμού του κοινωνικού εμπορίου, ότι το σύστημα είναι εύκολο στη χρήση 

και παρέχει στους χρήστες μια ευχάριστη εμπειρία. (Huang, Benyoucef 2013) 
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Σχ. 1 Σχεδιαστικό μοντέλο κοινωνικού εμπορίου Πηγή: Huang, Benyoucef 2013 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

3.ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 

3.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 

Μέχρι τώρα πολλές εφαρμογές κοινωνικού εμπορίου έχουν αναπτυχθεί και 

εφαρμοστεί, και υπάρχουν πολλές ώριμες μορφές κοινωνικού εμπορίου, όπως για 

παράδειγμα οι Amazon, Epinions και Facebook στην Αμερική, Douban και Dianping 

στην Κίνα, στις οποίες πολλοί άνθρωποι έχουν την τάση να συμμετέχουν. Ωστόσο, 

δεν υπάρχει καμία ανεπτυγμένη ταξινόμηση του επιχειρηματικού μοντέλου στο 

κοινωνικό εμπόριο. Οι Yajing, Youshi , Yufei (2015) εντοπίζουν τέσσερες βασικές 

κατηγορίες του επιχειρηματικού μοντέλου κοινωνικού εμπορίου (Yajing, Youshi , 

Yufei 2015): 

 

 To κοινωνικό εμπόριο προσανατολισμένο στο ηλεκτρονικό εμπόριο 
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 Το κοινωνικό εμπόριο προσανατολισμένο στο ενδιαφέρον 

 Το κοινωνικό εμπόριο προσανατολισμένο στο κοινωνικό δίκτυο 

 Το κοινωνικό εμπόριο προσανατολισμένο στην ομάδα αγοράς  

 

 To κοινωνικό εμπόριο προσανατολισμένο στο ηλεκτρονικό εμπόριο είναι το 

κοινωνικό εμπόριο που βασίζεται στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου. 

Οι ιστοσελίδες κοινωνικού εμπορίου προσανατολισμένες στο εμπόριο είναι 

εκείνες των πωλήσεων σε απευθείας σύνδεση όπως η Amazon. Η Amazon 

είναι ένα παράδειγμα B2C επιχείρηση προς πελάτη ανάμειξης εσωτερικής 

κοινωνικοποίησης των καταναλωτών. Δεν αποτελεί μόνο μια πλατφόρμα 

ηλεκτρονικού εμπορίου, αλλά και μια κοινότητα στην οποία υπάρχουν πολλοί 

ενεργοί χρήστες και πιστοί πελάτες. Η πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου 

μπορεί να βελτιώσει την εξυπηρέτηση των υφιστάμενων πελατών με την 

προσθήκη κοινωνικών συνιστωσών. (Βλέπε Σχήμα 7). Όπως ακριβώς πολλές 

πλατφόρμες B2C, η Taobao θέλει να εφαρμόσει κοινωνικοποίηση στην  

πλατφόρμα Aitaobao, η οποία είναι μια νέα κοινότητα ανταλλαγής μεταξύ 

των καταναλωτών της (Yajing, Youshi , Yufei 2015). 

 

          Σχ.7 To κοινωνικό εμπόριο προσανατολισμένο στο ηλεκτρονικό εμπόριο  

                Πηγή: Yajing, Youshi , Yufei 2015 

 

 Το κοινωνικό εμπόριο προσανατολισμένο στο ενδιαφέρον είναι οι πλατφόρμες 

κοινωνικού εμπορίου με βάση το θέμα ή το ενδιαφέρον της κοινότητας και έχει 

αναπτυχθεί σύμφωνα με τις κοινότητες τρίτων όπου οι χρήστες επικεντρώνονται 

στα κοινά ενδιαφέροντα ή θέματα, όπως το Douban.  Σε αυτές τις ιστοσελίδες, 

οι πιθανοί αγοραστές μπορούν να επανεξετάσουν τις προτάσεις και τις γνώμες 

των άλλων και  να υλοποιήσουν πιο σωστά ενημερωμένες αποφάσεις αγοράς.  
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Επίσης συνδέουν καταναλωτές με άλλες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου 

ή πωλητών, όπως Epinions στο EBAY στις Ηνωμένες Πολιτείες, και Douban 

στο Aitaobao στην Κίνα. Οι έμποροι ή οι προμηθευτές, οι οποίοι ενεργούν ως 

επιχειρηματικοί εταίροι με επιχειρήσεις κοινωνικού εμπορίου, επωμίζονται 

οφέλη από την προώθηση στους πελάτες. Αυτοί οι πωλητές ή οι πλατφόρμες 

ηλεκτρονικού εμπορίου μπορούν να επωφελούνται από ένα χαμηλού κόστους 

επιχειρηματικό κανάλι και να προσελκύουν περισσότερους πελάτες (Yajing, 

Youshi , Yufei 2015).(Βλέπε Σχ.8). 

 

Σχ.8 Το κοινωνικό εμπόριο προσανατολισμένο στο ενδιαφέρον 

                Πηγή: Yajing, Youshi , Yufei 2015 

 

 Το κοινωνικό εμπόριο προσανατολισμένο στο κοινωνικό δίκτυο είναι οι 

πλατφόρμες κοινωνικού εμπορίου που βασίζονται στο κοινωνικό δίκτυο που 

αναπτύχθηκε με βάση ορισμένα κοινωνικά δίκτυα, όπως το Facebook και 

Twitter στην Αμερική και WeChat στην Κίνα. Η αλληλεπίδραση με αυτά τα 

κοινωνικά δίκτυα επεκτείνουν τη φιλία της πραγματικής ζωής στο διαδίκτυο. Οι 

χρήστες των κοινωνικών μέσων ενθαρρύνονται να διαμοιραστούν 

πληροφορίες για το προϊόν με τους φίλους τους μέσω κοινωνικών δεσμών 

απευθείας σύνδεσης. Οι καταναλωτές μπορούν επίσης να συμβουλεύονται την 

κοινωνική κοινότητα για να ζητήσουν συμβουλές όσον αφορά την 

αγοραστική τους απόφαση. Για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός, αυτές οι 

ιστοσελίδες συχνά παρέχουν λειτουργίες για τους χρήστες τους, ώστε να 

μπορούν διαμοιραστούν εύκολα εμπορικές πληροφορίες με τα κοινωνικά τους 

δίκτυα. Αυτά τα κοινωνικά δίκτυα προσκαλούν τους πωλητές να 
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συμμετάσχουν και να χρησιμοποιήσουν τους κοινωνικούς δεσμούς σαν ένα 

κανάλι μάρκετινγκ.(Yajing, Youshi , Yufei 2015).(Βλέπε Σχ. 9) 

 

Σχ.9  Το κοινωνικό εμπόριο προσανατολισμένο στο κοινωνικό δίκτυο  

Πηγή: Yajing, Youshi , Yufei 2015 

 

 Η τέταρτη ομάδα που αφορά το κοινωνικό εμπόριο προσανατολισμένο στην 

ομάδα αγοράς όπως Groupon, Meituan και ούτω καθεξής, τα οποία βοηθούν 

τους ανθρώπους να οργανώσουν διαφορετικές ομαδικές δραστηριότητες μέσα 

σε λίγες μόνο ημέρες. Πολλοί πάροχοι κοινωνικού εμπορίου άρχισαν τις 

δραστηριότητές τους, συνδυάζοντας μια ομάδα αγοράς με την πώληση 

εκπτωτικών κουπονιών που προσφέρονται από τους εταίρους στο διαδίκτυο. 

Η ομάδα αγοράς λιανικού εμπορίου λειτουργεί προσφέροντας καθημερινά  

μια ομάδα κουπονιών σε κάθε αγορά που εξυπηρετεί. Κάθε επιτυχημένη 

συμφωνία έχει έναν ελάχιστο αριθμό αγοραστών που πρέπει να επιτευχθεί για 

να κλειστεί η συμφωνία, και οι πωλητές μπορούν επίσης να ορίσουν ένα 

μέγιστο κατώτατο όριο για να περιορίσουν τον αριθμό των κουπονιών που 

πωλούνται. Ο μηχανισμός της περιορισμένης χρονικής διάρκειας της 

υλοποίησης αγοράς αυξάνει την αίσθηση του επείγοντος των πελατών και 

δημιουργεί αγορές πανικού. Η Groupon ξεκίνησε αυτό το επιχειρηματικό 

μοντέλο το 2009. Απαιτείται ένας ορισμένος αριθμός πελατών να αγοράσουν 

τα κουπόνια για μελλοντική παράδοση αγαθών ή υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες 

κοινωνικού εμπορίου περιλαμβάνουν επίσης καθημερινές και αστραπιαίες 

προσφορές, που συνήθως ισχύουν για ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Χάρη 

στην τεχνολογία του κοινωνικού δικτύου, οι πελάτες έχουν εκτεθεί σε 

περισσότερες προσφορές, εκπτώσεις και νέες πληροφορίες γύρω από τις 

τοπικές περιοχές τους. Οι πελάτες μπορούν να απολαύσουν μια εκπτωτική 
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τιμή της ομάδας αν είναι πρόθυμοι και σε θέση να επιτύχουν ένα απαιτούμενο 

μέγεθος της ομάδας και να συντονίσουν το χρόνο της συναλλαγής τους. Τα 

μέλη της ομάδας που έχουν κάνει εγγραφή στην ιστοσελίδα μπορούν να 

διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στη διάδοση των πληροφοριών του προϊόντος 

και να πείσουν τους άλλους να γίνουν μέλος της ομάδας αγοράς. (Yajing, 

Youshi , Yufei 2015). (Σχ. 10) 

 

 

Σχ.10 Το κοινωνικό εμπόριο προσανατολισμένο στην ομάδα αγοράς  

Πηγή: Yajing, Youshi , Yufei 2015 

 

3.2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Ένα επιχειρηματικό μοντέλο καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία δημιουργεί 

και προσφέρει αξία στους πελάτες και στη συνέχεια μετατρέπει τις πληρωμές που 

έλαβε σε κέρδη. Επίσης είναι η μέθοδος με την οποία μια εταιρεία οικοδομεί  και 

χρησιμοποιεί τους πόρους της για να προσφέρει στους πελάτες την καλύτερη αξία 

από ότι ανταγωνιστές της και με τον τρόπο αυτό αποκομίζει χρηματικά κέρδη(Teece, 

2010). Με βάση τα χαρακτηριστικά του κοινωνικού εμπορίου και τις κατηγορίες των 

ιστοσελίδων κοινωνικού εμπορίου, προτείνεται ένα πλαίσιο επιχειρησιακών 

μοντέλων για την ταξινόμηση του κοινωνικού εμπορίου από τα βασικά συστατικά 

του. Εδώ, τα βασικά συστατικά περιλαμβάνουν την πρόταση αξίας, την πηγή εσόδων, 

την ικανότητα και τη βιωσιμότητα.(Yajing, Youshi , Yufei 2015). 

3.2.1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΑΣ 

Η πρόταση αξίας είναι η αξία που δημιουργείται για τους χρήστες από την προσφορά 

που βασίζεται στη νέα τεχνολογία. Σε αντίθεση με το παραδοσιακό ηλεκτρονικό 
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εμπόριο, υπάρχουν τέσσερις προτάσεις αξίας στο κοινωνικό εμπορίου (Yajing, 

Youshi , Yufei 2015). 

(1) Με την προσθήκη κοινωνικών χαρακτηριστικών στο παραδοσιακό ηλεκτρονικό 

εμπόριο βελτιώνει την υπηρεσία για τους υπάρχοντες πελάτες και επωφελείται από 

την αλληλεπίδραση της κοινότητας να διατηρήσει και να επηρεάσει έναν πελάτη. 

Μια συμμετοχή σε πραγματικό χρόνο ενδυναμώνει τον έλεγχο  των πελατών και 

μειώνει την απόσταση μεταξύ των πελατών και εταιρειών. Η Amazon είναι ένας 

πρωτοπόρος του ηλεκτρονικού εμπορίου, το οποίο αποδεικνύει ότι είναι σημαντικό 

να κατανοήσουμε την αξία των κοινοτήτων σε απευθείας σύνδεση στην προσέλκυση 

και τη διατήρηση νέων πελατών(Yajing, Youshi , Yufei 2015). 

(2) Το κοινωνικό εμπόριο προσανατολισμένο στο ενδιαφέρον, προωθεί τις εμπορικές 

δραστηριότητες από το ενδιαφέρον των κοινοτήτων. Με την ενσωμάτωση των 

εμπορικών χαρακτηριστικών σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ο πρωταρχικός 

στόχος των χρηστών περιστρέφεται γύρω από το διαμοιρασμό της αγοραστικής 

εμπειρίας και ευχαρίστησης, ενώ οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να δημιουργήσουν 

κοινότητες γύρω από τα προϊόντα τους  και τα εμπορικά σήματα για την κατασκευή 

τους προϊόντων. Αυτές οι ομάδες ενδιαφέροντος μπορούν να συστήσουν τα προϊόντα 

με χαμηλότερα κόστη(Yajing, Youshi , Yufei 2015). 

(3) Το κοινωνικό εμπόριο προσανατολισμένο στο κοινωνικό δίκτυο  συνιστά 

προϊόντα από τους δεσμούς των συνδεδεμένων φίλων, γεγονός που βοηθά τους 

αγοραστές να παίρνουν αποφάσεις και να λύνουν τα ζητήματα εμπιστοσύνης στη 

διαδικασία υλοποίησης των αγορών. Η ταχύτερη ανταλλαγή πληροφοριών προωθεί 

τα προϊόντα(Yajing, Youshi , Yufei 2015). 

(4) Το επιχειρηματικό μοντέλο του εμπορίου της ομάδας αγοραστών είναι μια 

κερδοφόρα κατάσταση από τρεις πλευρές. Για τις τοπικές επιχειρήσεις, οι επιπτώσεις 

της δημοσιότητας και της διαφήμισης μπορεί να αυξήσει άμεσα τα έσοδά τους και 

την ενίσχυση της κατανάλωσης μέσω των πολύ χαμηλών τιμών που προσφέρουν. Για 

την πλατφόρμα της ομάδας αγοράς, η ελάχιστη προσπάθεια που έχει γίνει είναι 

δυνατή να πάρει το μεγαλύτερη δυνατή έκπτωση από τους εμπόρους για να 

προσελκύσει όλο και περισσότερους πελάτες στην πλατφόρμα. Η πλατφόρμα πωλεί 

τα κουπόνια στους τελικούς πελάτες σε ελαφρώς υψηλότερες τιμές από ό, τι τα 

παίρνει από τους εμπόρους. Τέλος όσον αφορά τους πελάτες, μια μεγάλη έκπτωση 

μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την προσπάθεια των διαπραγματεύσεων. Πολλές 
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ιστοσελίδες ομάδων αγοράς παρέχουν την υπηρεσία τοπικής διαβίωσης. Για 

παράδειγμα, οι πελάτες μπορούν να πάρουν το κουπόνι σε απευθείας σύνδεση από το  

Meituan και να το χρησιμοποιήσουν χωρίς σύνδεση. Επιπλέον, οι ιστοσελίδες 

εμπορίου ομάδων αγοραστών μπορούν να πραγματοποιήσουν ομαδοποίηση 

προϊόντος για να το προωθήσουν(Yajing, Youshi , Yufei 2015). 

3.2.2 ΠΗΓΗ ΕΣΟΔΩΝ  

Συγκριτικά  με τις παραδοσιακές ιστοσελίδες ηλεκτρονικού εμπορίου, εδώ 

συνοψίζονται τα παρακάτω τα μοντέλα εσόδων του κοινωνικού εμπορίου. Δεν 

υπάρχουν διαφορές μεταξύ των τεσσάρων τύπων του κοινωνικού εμπόριο. 

•Το κοινωνικό εμπόριο προσανατολισμένο στο ηλεκτρονικό εμπόριο χρησιμοποιεί το 

μοντέλο εσόδων που ονομάζεται μοντέλο ελεύθερων συναλλαγών που κερδίζει τα 

έσοδα μέσω της σύλληψης προμηθειών που πληρώνονται για τον όγκο των 

συναλλαγών μέσω της ιστοσελίδας ηλεκτρονικού εμπορίου. Αυτή είναι μια μορφή 

που υιοθετήθηκε από το μεγαλύτερο μέρος των ιστοσελίδων κοινωνικού 

εμπορίου(Yajing, Youshi , Yufei 2015). 

• Η δεύτερη μορφή του μοντέλου των εσόδων είναι το μοντέλο συνδρομής στο οποίο 

οι πελάτες πληρώνουν ένα σταθερό ποσό χρημάτων μέσα σε μια καθορισμένη 

περίοδο, συνήθως σε μηνιαία βάση, για να λάβουν κάποιου είδους υπηρεσία. Οι 

πωλητές πληρώνουν το Mogujie κάποιο ποσό του τέλους εγγραφής και στη συνέχεια, 

αυτοί οι πωλητές μπορούν να πάρουν την υποστήριξη δεδομένων από την 

πλατφόρμα, η οποία είναι πολύτιμη για τη βελτίωση των πωλήσεων τους(Yajing, 

Youshi , Yufei 2015). 

• Τρίτον, το μοντέλο τελών διαφήμισης είναι  αυτό που χρησιμοποιείται πιο συχνά 

και στο οποίο η εταιρεία κοινωνικού εμπόριο επιτρέπει σε άλλες εταιρείες να 

τοποθετήσουν ένα banner σε ιστοσελίδες τους, όπως τα έσοδα της Google. Η 

ιστοσελίδα του Facebook έχει στην πραγματικότητα πολλά banners που χρεώνουν για 

τη διαφήμιση(Yajing, Youshi , Yufei 2015). 

• Η αμοιβή θυγατρικών είναι το τέταρτο μοντέλο κοινωνικού εμπορίου στο οποίο οι 

εταιρείες λαμβάνουν προμήθειες για να κατευθύνουν τους πελάτες στις ιστοσελίδες 

των άλλων, όπως οι Douban και Epioion(Yajing, Youshi , Yufei 2015). 
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• Στο μοντέλο πωλήσεων, ορισμένες ιστοσελίδες ομάδων αγοράς παράγουν έσοδα 

από τη διάσπαση των εσόδων με τους εταίρους της επιχείρησής τους σε μια 

προκαθορισμένη συχνότητα(Yajing, Youshi , Yufei 2015). 

• Οι επιχειρήσεις μπορούν να αναπτύξουν ένα νέο εμπορικό σήμα, διευκολύνοντας 

την κοινωνική αλληλεπίδραση των πελατών μέσω των ιστοσελίδων κοινωνικού 

εμπορίου(Yajing, Youshi , Yufei 2015). 

Η έρευνα δείχνει ότι οι δομές του κοινωνικού εμπορίου αποτελούν  χρήσιμα εργαλεία 

για τη συν-δημιουργία αξίας και το co-branding. Ετσι, το εμπορικό σήμα 

συνεργασίας είναι ένας από τους πόρους εσόδων του κοινωνικού εμπορίου(Yajing, 

Youshi , Yufei 2015). 

3.2.3. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Οι στρατηγικές για την βιώσιμη ανάπτυξη του κοινωνικού εμπορίου διαφέρουν 

σημαντικά για αυτές τις πλατφόρμες κοινωνικής εμπορίου. Είναι σημαντικό να 

γίνουν κατανοητά τα χαρακτηριστικά της κάθε κατηγορίας κοινωνικού εμπορίου και 

να εντοπιστούν οι επιχειρηματικοί στόχοι. Επιπλέον, είναι χρήσιμο να εξεταστεί το 

κίνητρο των επισκέψεων των χρηστών στο ηλεκτρονικό  και στο κοινωνικό εμπόριο. 

Οι κύριοι στόχοι των επισκέψεων των χρηστών στις ιστοσελίδες ηλεκτρονικού 

εμπορίου χρηστών είναι να εντοπίσουν το προϊόν που θέλουν να αγοράσουν και να 

αποφασίσουν από ποιο προμηθευτή θέλουν να το αγοράσουν με βάση την τιμή, τη 

φήμη, το προϊόν και την  υπηρεσία (Huang, Benyoucef , 2014). 

• Οι ιστοσελίδες εμπορίου προσανατολισμένες στο ηλεκτρονικό εμπόριο πρέπει να 

δημιουργήσουν ένα κοινωνικό κλίμα στο διαδίκτυο. Ο πρωταρχικός στόχος των 

χρηστών περιστρέφεται γύρω από τη συμμετοχή σε πραγματικό χρόνο, την 

ανταλλαγή πληροφοριών και την επίλυση προβλήματος. Έτσι, οι επιχειρήσεις 

μπορούν να αναπτύξουν χαρακτηριστικά κοινωνικού εμπορίου σε πλατφόρμες 

ηλεκτρονικού εμπορίου και να παρέχουν κοινωνική στήριξη σε απευθείας σύνδεση ή 

υπηρεσία για τους καταναλωτές τους. Τα κοινωνικά συστατικά παρέχουν έναν 

αποτελεσματικό τρόπο που μπορεί να επεκτείνει την επιχείρηση, να βελτιώσει τη 

φήμη της και να αυξήσει τις πωλήσεις της. Για παράδειγμα, η Amazon αρχικά 

πουλάει βιβλία και βίντεο στο διαδίκτυο. Ενθαρρύνει τη συνομιλία του χρήστη να 

αυξήσει τις πωλήσεις. Μια διαδικτυακή έρευνα αναφέρει ότι η σημερινή κοινωνική 

στρατηγική της Amazon επικεντρώνεται στην παραγωγή περιεχομένου που 

δημιουργείται από το χρήστη και στο διαμοιρασμό κοινωνικού περιεχομένου με 
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σκοπό την τόνωση της συμμετοχής των χρηστών. Οι κινέζικοι γίγαντες ηλεκτρονικού 

εμπορίου - Alibaba και Ai.taobao επωφελούνται από το Douban για τη βελτίωση της 

συμμετοχής των χρηστών τους και την κοινή χρήση.(Yajing, Youshi , Yufei 2015). 

• Το κοινωνικό εμπόριο προσανατολισμένο στις ομάδες αγορών προσφέρει 

καθημερινά προσφορές και τις αστραπιαίες πωλήσεις γύρω από τις τοπικές περιοχές 

των χρηστών. Βασική τους επιχειρηματική στρατηγική στη χρήση εφαρμογών 

κοινωνικών μέσων είναι να αποτελούν ομαδοποιήσεις ομάδων χρηστών και να 

συμμετέχουν σε ομαδικές δραστηριότητες με την πώληση εκπτωτικών κουπονιών 

που παρέχονται από συνεργαζόμενες εταιρείες τους. Ωστόσο, ο Reibstein ισχυρίζεται 

ότι οι αδυναμίες του επιχειρηματικού μοντέλου της ομάδας αγοράς είναι ότι η 

επιτυχία του θα περιορίσει τελικά την ανάπτυξη κι αυτό οφείλεται σε μια τεράστια 

αύξηση του ανταγωνισμού, καθώς και ότι θα υπάρξει μια απότομη μείωση της 

ικανότητάς του να παραδώσει την αρχική αξία της επιχειρηματικής πρότασης. Για 

παράδειγμα, το 2013, η Groupon δαπάνησε US $ 4,95 ανά νέο πελάτη, αλλά το 2014 

θα έπρεπε να δαπανήσει US $ 5.30 μια αύξηση της τάξης του 7%. Η αύξηση είναι 

ανησυχητική σε δυνητικούς επενδυτές, η οποία επηρεάζει τη βιωσιμότητα του 

εμπορίου των ομάδων αγορών(Yajing, Youshi , Yufei 2015). 

• Το κοινωνικό εμπόριο προσανατολισμένο στο ενδιαφέρον και το προσανατολισμένο 

στα  κοινωνικά δίκτυα αφήνουν τους πελάτες να  βασίζουν τη λήψη αποφάσεων 

σχετικά με την αγορά τους στη συλλογική νοημοσύνη και οι αγορές δεν βασίζονται 

μόνο στο «Θέλω να αγοράσω κάτι». Για παράδειγμα, μερικές φορές δεν θέλει να 

αγοράσει οποιαδήποτε πράγματα, αλλά όταν επισκεφτεί πχ. το Pinterest θα εντοπίσει 

ένα προϊόν που του αρέσει και θα το αγοράσει. Υπάρχουν διάφορες πτυχές των 

χαρακτηριστικών του κοινωνικού εμπορίου από το ηλεκτρονικό εμπόριο 

προσανατολισμένο στο κοινωνικό εμπόριο. Αυτές οι ιστοσελίδες κοινωνικού 

εμπορίου κατευθύνουν προς κοινωνικές δραστηριότητες, όπως η ψυχαγωγία, 

ανταλλαγή, και αρχικές συνδέσεις, που  συμβάλλουν στην κοινότητα του 

ενδιαφέροντος και τη φιλία. (Yajing, Youshi , Yufei 2015). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

4.ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 

Η μελέτη αναλύει το επιχειρηματικό μοντέλο της ιστοσελίδας κοινωνικού εμπορίου 

της Polyvore με τη βοήθεια του Business Model Canvas των Alexander Osterwalder 

και Yves Pigneur(2009). Χρησιμοποιεί τα 9 Building Blocks, τις 9 διακριτές ενότητες 

μέσω των οποίων προσδιορίζεται τεκμηριωμένα τόσο η ενδεδειγμένη επιχειρηματική 

στρατηγική, όσο και το συγκεκριμένο επιχειρηματικό μοντέλο. 

Με την ανάλυση του επιχειρηματικού μοντέλου της Polyvore, η μελέτη προτείνει μια 

νέα κατηγορία επιχειρηματικού μοντέλου που ονομάζει «Συμβουλές & Συστάσεις» ή 

ακόμα και «Συμβουλές & Παραπομπή». Η Polyvore είναι η πιο γνωστή και η πιο 

σημαντική πλατφόρμα, κυρίως όσον αφορά τη μόδα και  μπορεί να θεωρηθεί ως 

πρότυπο όλων των πλατφόρμων κοινωνικού εμπορίου. 

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Polyvore αποτελεί μια ιστοσελίδα κοινωνικού εμπορίου με βάση την κοινότητα, 

που εδρεύει στο Silicon Valley στην Καλιφόρνια. Η λειτουργία εικονικής ψυχικής 

διάθεσης της εταιρείας επιτρέπει στα μέλη της κοινότητας να προσθέσουν προϊόντα 

σε ένα κοινό δείκτη προϊόντων και να τα χρησιμοποιήσουν για να δημιουργήσουν 

κολάζ εικόνων(σύνολα) που ονομάζονται "Sets". Μπορούν επίσης να περιηγηθούν σε 

σύνολα άλλων χρηστών για έμπνευση, κοινή χρήση με φίλους και αλληλεπίδραση με 

ανθρώπους μέσω σχολίων και “likes”.Λόγω της οπτικής φύσης της, η  Polyvore 

χρησιμοποιείται κυρίως για την κατασκευή συνόλων στους τομείς της διακόσμησης, 

της ομορφιάς και της μόδας. Επίσης, οι έμποροι λιανικής πώλησης μπορούν να 

μεταμορφώσουν τις εικόνες των προϊόντων τους στην Polyvore και να τις 

χρησιμοποιήσουν ως σύνδεσμο για τις ιστοσελίδες τους.(WIKIPEDIA, 2016) 

 Η Polyvore ξεκίνησε τη λειτουργία της στη Νέα Υόρκη τον Αύγουστο του 2012. Σε 

εκείνο το σημείο η εταιρεία ανέφερε ότι συγκέντρωσε 17 εκατομμύρια ενεργούς 

χρήστες. Μέχρι το τέλος του 2012 η εταιρεία δήλωσε ότι η ιστοσελίδα της έλαβε 20 

εκατομμύρια μοναδικούς επισκέπτες το μήνα ένας αριθμός που συνεχίζει να 

χρησιμοποιείται και το 2016. (LOGICSPOT, 2016) 

Η Polyvore χρηματοδοτήθηκε αρχικά σε τρεις γύρους από έξι επενδυτές, 

συμπεριλαμβανομένων των αρχικών επενδυτών Benchmark Capital και Harrison 



SOCIAL COMMERCE: ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ POLYVORE 

Metal, καθώς και την Matrix Partners και την DAG Ventures ως επικεφαλής 

επενδυτές σε μεταγενέστερους γύρους. Τελικά, αποκτήθηκε από τη Yahoo στις 31 

Ιουλίου του 2015.(WIKIPEDIA, 2016). 

4.2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Ο καμβάς επιχειρηματικού μοντέλου των Alexander Osterwalder και Yves 

Pigneur(2009) χρησιμοποιείται για την ανάλυση του επιχειρηματικού μοντέλου της 

Polyvore (βλέπε Παράρτημα 7.1). Πιο συγκεριμένα, ο καμβάς είναι ένα πρότυπο 

εργαλείο στρατηγικού management, που βοηθά στην ανάπτυξη νέων ή την 

καταγραφή υφιστάμενων επιχειρηματικών μοντέλων. Τα 9 επιχειρηματικά τετράγωνα 

είναι οργανωμένα σε τέσσερεις βασικές ενότητες, την επιχειρηματική πρόταση 

(value proposition), τον πελάτη (customer), την υποδομή (infrastructure) και την 

κερδοφορία (profit equation).(Franchice, 2015) που αναλυτικά είναι: 

 Η υποδομή απαρτίζεται από τις Key Activities (Βασικές Δραστηριότητες) 

οι οποίες σε συνδυασμό με τους πόρους της επιχείρησής, συντελούν στη 

δημιουργία των παρεχομένων προϊόντων. Επίσης, οι Key Resources 

(Ζωτικοί Πόροι)που αφορούν τα περιουσιακά στοιχεία που είναι απαραίτητα 

για τη λειτουργία του επιχειρηματικού μοντέλου. Τέλος, παρουσιάζονται οι 

Key Partners (Στρατηγικές Συνεργασίες) οι οποίοι είναι οι βασικοί 

συνεργάτες της εταιρείας,. (Franchice, 2015) 

 Η Value Proposition (Προτάσεις Αξίας): Τα προϊόντα παρέχουν αξία για 

συγκεκριμένες κατηγορίες πελατών. 

 Η επιχείρησή ικανοποιεί μία ή περισσότερες Customer Segments 

(Κατηγορίες Πελατών). 

 Channels (Κανάλια): Τα προϊόντα παραδίδονται στους πελάτες μέσω 

καναλιών επικοινωνίας, διανομής και πωλήσεων. 

 Customer Relationship (Σχέσεις με Πελάτες: Οι σχέσεις με τους πελάτες 

διέπουν όλο τον κύκλο της εξυπηρέτησής τους, από το marketing μέχρι το 

after sales. 

 Revenue Streams (Ροές Εσόδων): Τα έσοδά προέρχονται από την επιτυχή 

παροχή των προϊόντων στους πελάτες. 
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 Cost Structure (Δομή Κόστους): Το κόστος λειτουργίας και οι επενδύσεις 

οφείλουν να είναι αφενός ελάχιστα και αφετέρου να διασφαλίζουν την παροχή 

αξίας στους πελάτες μας στο παρόν και στο μέλλον. (Franchice, 2015) 

4.3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ POLYVORE 

 

Στην ενότητα αυτή, παρουσιάζεται το επιχειρηματικό μοντέλο της πλατφόρμας 

κοινωνικού εμπορίου Polyvore με βάση τα 9 επιχειρηματικά τετράγωνα του Canvas 

(Osterwalder Α., Pigneur Υ, 2009)  

Καταρχήν, όσον αφορά τους κύριους συνεργάτες της Polyvore, κυρίαρχο ρόλο 

διαδραματίζει η κοινότητα. Η ιστοσελίδα αποτελεί τη μεγαλύτερη κοινότητα 

δημιουργίας έμπνευσης όπου οι άνθρωποι μπορούν να εκφράσουν το στυλ τους και 

να καθορίσουν τάσεις σε όλο τον κόσμο. Τα άτομα που αναζητούν την τάση της 

μόδας και οι αγοραστές έρχονται στην Polyvore για να ανακαλύψουν εμπορικά 

σήματα, προϊόντα, τάσεις και στυλ.(Polyvore, 2017).  

Παρομοίως, βασικοί συνεργάτες αποτελούν οι έμποροι λιανικής πώλησης επώνυμων 

προϊόντων που θα εμπιστευτούν την ιστοσελίδα με σκοπό την κερδοφορία  της 

επιχείρησης τους. Επιπλέον, οι μηχανικοί(προγραμματιστές και σχεδιαστές δικτύου) 

διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην πλατφόρμα. Πιο συγκεκριμένα, είναι υπεύθυνοι 

για τη δημιουργία εξαιρετικών προϊόντων, την κομψή αρχιτεκτονική και τον  καθαρό, 

απλό κώδικα. Εξυπηρετούν την μεγάλη κίνηση με σταθερές ταχύτητες σελίδας και 

εξεργάζονται καθημερινά μαζικές ποσότητες εικόνων και δεδομένων. 

Παράλληλα, στις κύριες δραστηριότητες συγκαταλέγονται η οικοδόμηση της 

κοινότητας, η εκπαίδευση των πωλητών, η ανάπτυξη πλατφόρμας κοινωνικού 

εμπορίου και η δημιουργία εργαλείων. Παρόμοια, τις κύριες πηγές αποτελούν η 

κοινότητα και η πλατφόρμα της Polyvore αλλά και ο εντοπισμός  ποιοτικών 

προϊόντων από αξιόπιστους εμπόρους. 

Η δημιουργία αξίας της Polyvore είναι ο βασικός παράγοντος επιτυχίας του 

επιχειρηματικού της μοντέλου. Από την πλευρά των χρηστών που χρησιμοποιούν 

την πλατφόρμα για να δημιουργήσουν στυλ και να αγοράσουν διακρίνονται δυο  

σημαντικές αξίες.. Η πρώτη είναι το δημοκρατικό στυλ. Με λίγα λόγια,  η Polyvore 

διαταράσσει το παραδοσιακό μοντέλο ηλεκτρονικού εμπορίου δίνοντας σε όλους τη 

δυνατότητα να διαμορφώνουν τις σημερινές τάσεις και να επηρεάσουν τις αγορές. Η 
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παγκόσμια κοινότητα στυλ διαμοιράζεται συμβουλές για σωστούς συνδυασμούς στην 

εμφάνιση με σκοπό οι χρήστες  να αξιοποιήσουν στο έπακρο την  γκαρνταρόμπα τους 

και να προβλέψουν τις τάσεις. Η δεύτερη αξία διαμορφώνεται από τις 

εξατομικευμένες αγορές στην Polyvore. Η πλατφόρμα απλοποιεί τις διαδικτυακές 

αγορές, συγκεντρώνοντας όλα τα καταστήματα σε έναν εύκολα προσβάσιμο  χώρο. 

Στη συνέχεια,  συγκεντρώνονται σε μια εξατομικευμένη μπουτίκ, καθιστώντας ακόμα 

πιο εύκολη υπόθεση τον εντοπισμό και την αγορά με σκοπό τη δημιουργίας της 

επιθυμητής εμφάνισης. 

Από την πλευρά των πωλητών, η Polyvore αποτελεί μια ιστοσελίδα κοινωνικού 

εμπορίου που καθοδηγεί τις πωλήσεις σε εμπόρους λιανικής πώλησης. Παρακάτω 

διακρίνονται πέντε διαφορετικοί τρόποι χρήσης της Polyvore από τους έμπορους   για 

την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου της επιχείρησής τους. 

1. Χρήση της Polyvore για διαφήμιση 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η  Polyvore έχει  μέση τιμή παραγγελίας (383 

δολάρια), υψηλότερη από το άρθροισμα των τιμών του Facebook (92 δολάρια), του 

Pinterest (199 δολάρια) και του Twitter (58 δολάρια).( ILOVEFASHIONRETAIL, 

2015). Έτσι, τα σύνολα που δημιουργούνται από τα μέλη εξυπηρετούν ως μια 

εξαιρετική word of mouth διαφήμιση για τη μάρκα του εμπόρου . Οι πελάτες 

χρησιμοποιούν την Polyvore με τρεις βασικούς τρόπους: 

 Για ανακάλυψη brands με την ευρεία γκάμα των μελών της. Αποτελεί μια 

εξαιρετική πλατφόρμα για εύρεση εταιρειών από τους πελάτες. 

 Ως πηγή έμπνευσης Αποτελεί μια κοινότητα που είναι εκ φύσεως πιο 

διαδραστική από άλλες πλατφόρμες κοινωνικών μέσων και έτσι διαθέτει 

την ικανότητα να καθοδηγεί περισσότερες πωλήσεις. 

 Ως συγκριτική μηχανή αγορών Τα σύνολα και οι συλλογές που 

δημιουργούνται στην Polyvore διαθέτουν το καθένα ένα σύνδεσμο με την 

αρχική πηγή του αντικειμένου στην ιστοσελίδα ηλεκτρονικού εμπορίου 

του εκάστοτε λιανοπωλητή. Στην ιστοσελίδα του εμπόρου οι  πελάτες 

έχουν  τη δυνατότητα να ανακαλύψουν τις προδιαγραφές προϊόντος / τιμής 

και έναν σύνδεσμο για να αγοράσουν. Αυτό διευκολύνει τους πιθανούς  

αγοραστές να ενημερώνονται για τα προϊόντα και να τα συγκρίνουν 

προτού λάβουν μια απόφαση αγοράς.  
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Παράδειγμα της πρακτικής εφαρμογής των παραπάνω τρόπων χρήσης της Polyvore: 

 Οι λιανοπωλητές μπορούν να δημιουργήσουν τα δικά τους σύνολα με τα 

εμπορικά σήματα και να συμπεριλάβουν το λογότυπό στις δημιουργίες τους, 

για να δημιουργήσουν την αναγνωσιμότητα της επωνυμίας τους. 

 Να πουν την ιστορία τους: Μπορούν να δημιουργήσουν σύνολα για να 

διδάξουν το κοινό πώς να διαμορφώσουν την γκαρνταρόμπα τους με τα 

προϊόντα τους. 

 Η επιλογή λέξεων-κλειδιών: Αναζήτηση στις λέξεις-κλειδιά που σχετίζονται 

με τη μάρκα τους (μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Google Adwords 

Keyword Planner). (Βλέπ. Παράρτημα 7.2) 

 

2. Χρήση της Polyvore για  Marketing Επηρεασμού 

Η Polyvore μπορεί να φέρει κάποιες υψηλής αξίας παραπομπές αγοραστών στην 

ιστοσελίδα των λιανοπωλητών, ειδικά εάν η μάρκα / τα προϊόντα αναφέρονται από 

τους κορυφαίους παράγοντες επηρεασμού της πλατφόρμας. Έτσι, αυτοί που 

επηρεάζουν, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις αγοράς των πελατών, 

είτε αναζητούν κάποιο προϊόν ή όταν θέλουν απλώς να γνωρίζουν τη γνώμη άλλων 

σχετικά με ένα προϊόν. Στην αναφορά για αυτούς που επηρεάζουν τη μάρκα, δεν 

εννοούνται μόνο διασημότητες ή bloggers της μόδας. Μπορούν να είναι ακόμα  

καθημερινοί καταναλωτές ή χρήστες του Polyvore που έχουν εξίσου μεγάλη επιρροή 

στους πελάτες. 

Τα μέλη της Polyvore μπορούν να λειτουργήσουν ως άριστες μορφές επηρεασμού για 

το εμπορικό σήμα. Το 82% των μελών της Polyvore είναι γυναίκες και είναι 

διπλάσιες οι πιθανότητες να παρέχουν συμβουλές για τη μόδα, την ομορφιά και τις 

ηλεκτρονικές αγορές από ό, τι ένας μέσος καταναλωτής. Σε μηνιαία βάση υπάρχουν 

περίπου 1,9 εκατομμύρια σύνολα που δημιουργούνται και λειτουργούν ως κοινωνικές 

εντυπώσεις της επωνυμίας, αποδίδοντας μεγάλη απόδοση και ποσοστό διατήρησης 

πελατών . Η προσέγγιση των χρηστών που επηρεάζουν τις πωλήσεις των προϊόντων 

των εταιρειών απαιτεί προσοχή. Για παράδειγμα πρέπει να δοθεί προσοχή στον 

αριθμό των οπαδών που έχει ο χρήστης που επηρεάζει στις πλατφόρμες των 
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κοινωνικών μέσων ενημέρωσης και την αξιοπιστία που αποπνέει σε αυτούς τους 

οπαδούς.. ).( ILOVEFASHIONRETAIL, 2015). 

Παραδείγματα πρακτικής εφαρμογής: 

 Συνεργασία του εμπόρου με bloggers ή κορυφαίους συνεργάτες που 

χρησιμοποιούν ενεργά την Polyvore: Αναζήτηση bloggers ή χρήστών που 

τους ακολουθεί ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων, των οποίων το σύνολο (set) 

ταιριάζει με την αισθητική της μάρκας του. Ο πωλητής μπορεί να ζητήσει από 

τα μέλη τη δημιουργία ενός συνόλου που χαρακτηρίζει το προϊόν του με 

αντάλλαγμα κίνητρα όπως ένα δωρεάν προϊόν ή μια αναφορά του blog τους 

στην ιστοσελίδα του. 

 Παρακολούθηση της δραστηριότητας: Εάν παρατηρηθεί ότι ένα μέλος έχει 

χρησιμοποιήσει το προϊόν του εμπόρου στο σετ του, μπορεί να τον ανταμείψει 

με κωδικό έκπτωσης ή κάτι παρόμοιο. Αυτό θα ενθαρρύνει άλλους χρήστες 

στην Polyvore να χρησιμοποιούν τακτικά τα προϊόντα του εμπόρου στις 

δημιουργίες τους. 

 

3. Χρήση της Polyvore για Marketing περιεχομένου 

Οι μελέτες αποδεικνύουν ότι οι πελάτες εμπιστεύονται περισσότερο από κάθε άλλο 

το περιεχόμενο από μια μη συνεργαζόμενη πηγή. Όταν οι πελάτες  εντοπίσουν τα 

σύνολα στην Polyvore που χαρακτηρίζουν τα προϊόντα των λιανοπωλητών, υπάρχει 

μεγάλη πιθανότητα να αναπτυχθεί ενδιαφέρον για το brand. H Polyvore λειτουργεί ως 

μια εξαιρετική πλατφόρμα για οπτικό περιεχόμενο με ενσωματωμένες λειτουργίες 

ηλεκτρονικού εμπορίου. Αυτό που το καθιστά πιο σημαντικό είναι ότι αυτό το 

περιεχόμενο δημιουργείται οικειοθελώς από τους χρήστες της Polyvore, οι οποίοι δεν 

συνεργάζονται με καμία εταιρεία. Τα μέλη της κοινότητας έχουν όλα τα εργαλεία στη 

διάθεσή τους, για να δημιουργήσουν αριστουργήματα από τις συνήθεις εικόνες 

προϊόντων. Η ενσωμάτωση των προϊόντων στην Polyvore, εξασφαλίζει στις εταιρείες 

εγγενείς αλληλεπιδράσεις και αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας με χαμηλό κόστος. ( 

ILOVEFASHIONRETAIL, 2015). 

Παραδείγματα πρακτικής εφαρμογής: 
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 Διαγωνισμοί υποδοχής: Η αύξηση της ορατότητας της επωνυμίας του 

εμπόρου μπορεί να επιτευχθεί με έναν διαγωνισμό στον οποίο τα μέλη θα 

δημιουργήσουν ένα σύνολο χρησιμοποιώντας τα προϊόντα του και η 

ανταμοιβή του καλύτερου με ένα δωρεάν προϊόν της μάρκας.  

 Ο πωλητής μπορεί να διαμοιραστεί τα σύνολά του με τα Social Media: Είναι 

να μοιραστεί τα παραγόμενα από το χρήστη σύνολα της Polyvore σε άλλες 

πλατφόρμες κοινωνικών μέσων όπως το Facebook, το Twitter, το Instagram 

και το Pinterest για να επωφεληθεί από τα #hashtags και @mentions. 

 

4. Χρήση της Polyvore για Marketing πληροφορίας 

Η δυνατότητα να έχουν στη διάθεση τους οι λιανοπωλητές δεδομένα σχετικά με τις 

προτιμήσεις των πελατών, καθιστά πιο εύκολο τον ακριβή σχεδιασμό των 

αποθεμάτων τους, των μηνυμάτων μάρκετινγκ και άλλων βασικών τομέων της 

επιχείρησής τους. Η Polyvore τους παρέχει αυτή τη δυνατότητα καθώς αποτελεί μια 

ανεξάντλητη πηγή πληροφοριών και αναλυτικών στοιχείων σε πραγματικό χρόνο. 

Μπορούν να εντοπίσουν  πιο συγκεκριμένα δεδομένα που σχετίζονται με το εμπορικό 

τους σήμα, για παράδειγμα μπορεί να χρησιμοποιήσουν την Polyvore για να 

ανακαλύψουν ότι ένα προϊόν που λαμβάνει πολλή δέσμευση από χρήστες Polyvore 

στη Νέα Υόρκη, δεν είναι τόσο δημοφιλές στους χρήστες της Polyvore στο Σαν 

Φρανσίσκο. ( ILOVEFASHIONRETAIL, 2015). 

Παραδείγματα πρακτικής εφαρμογής:  

 Οι πωλητές θα πρέπει να ακούσουν προσεκτικά την κοινότητα του Polyvore: 

Μπορούν να βρούν πολύτιμες ιδέες στο μυαλό των πελατών τους, 

λαμβάνοντας υπόψη ποια από τα προϊόντα τους χρησιμοποιούνται 

περισσότερο, πώς αυτά συνδυάζονται σε σύνολα κ.λπ. Τα σύνολα θα ήταν μια 

εξαιρετική αφετηρία για αυτό. 

 Να παρακολουθήσουν τι είναι τάση στην Polyvore. Αυτό μπορεί να  βοηθήσει 

τους πωλητές να προσαρμόσουν ανάλογα τις τρέχουσες και τις μελλοντικές 

τους συλλογές. 
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 Το Polyvore Remix αποτελεί μια εξαιρετική πηγή δεδομένων που σχετίζονται 

με την τάση, καθώς δείχνει τι συμβαίνει καθημερινά. Διαθέτει δημιουργίες 

ρούχων και στιλ που βασίζονται στις μεγαλύτερες τάσεις της σεζόν. 

 

5.  Polyvore για κοινωνική δέσμευση 

Σην Polyvore, ο εντοπισμός κρυφών ευκαιριών στην αγορά επιτυγχάνεται με την 

άμεση αλληλεπίδραση με τους τρέχοντες και τους πιθανούς πελάτες. Η Polyvore 

ενθαρρύνει τις  αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μελών της. Ένας πελάτης θα ασχολείται 

με το περιεχόμενο της μάρκας του πωλητή μόνο όταν υπάρχει κάτι γι 'αυτόν. Κάτι 

διασκεδαστικό και δημιουργικό, κάτι που τους κάνει να αισθάνονται ότι 

ανταμείβονται και ότι είναι σημαντικοί. Μπορούν να επιλέγουν «create», «like», 

«comment», να είναι μέρος των ομάδων που θαυμάζουν ή να αμφισβητούν όταν 

επιθυμούν. Μια μελέτη από την Business2community(2016) ανέφερε ότι το 46% των 

ατόμων βασίζονται στα κοινωνικά μέσα όταν πραγματοποιούν αγορές σε απευθείας 

σύνδεση. ( ILOVEFASHIONRETAIL, 2015). 

Παραδείγμα πρακτικής εφαρμογής: 

 Οι πωλητές ακολουθούν(follow) άλλους χρήστες: Όταν ξεκινάn να 

ακολουθούν έναν χρήστη, μια ειδοποίηση τους αποστέλλεται για να τους 

ακολουθήσει κι ο ίδιος. Ο κανόνας για τα κοινωνικά μέσα μαζικής 

ενημέρωσης ισχύει και για την Polyvore: Όσο περισσότερους οπαδούς 

διαθέτει το εμπορικό σήμα ,τόσο περισσότεροι άνθρωποι θα εντοπίσουν τα 

προϊόντα.. 

Το πέμπτο επιχειρηματικό μπλοκ του Canvas αναφέρεται στις σχέσεις με τους 

πελάτες. Η ικανοποίηση των πελατών επιτυγχάνεται με τη συνεχή  υποστήριξη της 

κοινότητας. Από την πλευρά των πωλητών, οι σχέσεις χαρακτηρίζονται από την 

εκπαίδευση, τνη υποστήριξή τους και την οργάνωση εκδηλώσεων με σκοπό το 

διαμοιρασμό της γνώσης και την ενδυνάμωση του κοινωνικού εμπορίου. 

Το έκτο μπλοκ είναι τα κανάλια που χρησιμοποιεί η Polyvore. Κατά πρώτο λόγο, 

βασικά κανάλια αποτελούν τα κοινωνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης: Το Facebbok, το 

Pinterest, το Twitter, το Ιnstagram. Έπειτα  είναι η κοινότητα  και το blog της 
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Polyvore. Τέλος, οι εκδηλώσεις της Polyvore πχ. σε fashion show.(περίπτερα κτλ.) 

και τα άρθρα  στον τύπο αποτελούν κανάλια. επικοινωνίας με τους πελάτες. 

Τα τμήματα των πελατών της Polyvore αποτελούνται από τους πωλητές και τους 

αγοραστές. Οι πωλητές είναι εταιρίες λιανικής πώλησης που θέλουν να προωθήσουν 

τα προϊόντα τους . Τα προϊόντα τους σχετίζονται με  τη μόδα, την ένδυση, την 

υπόδηση, την ομορφιά και διακόσμηση. Από την άλλη πλευρά οι αγοραστές 

αποτελούνται κυρίως από γυναίκες. Σύμφωνα με την Ometria(2016), το ποσοστό των 

γυναικών στην ιστοσελίδα αγγίζει το 72% και το 45% είναι 18 με 34 χρονών. Η 

Polyvore απευθύνεται γενικότερα σε οποιοδήποτε χρήστη επιθυμεί να σχηματίσει 

τάσεις και να επηρεάσει τις αγορές. 

Τα έξοδα προκύπτουν κυρίως από τη στελέχωση των τμημάτων πωλήσεων, 

μάρκετινγκ, έρευνας και ανάπτυξης και την πρόσληψη προγραμματιστών και 

σχεδιαστών δικτύου. (Canvasbm, 2013). 

Τέλος τα κέρδη της Polyvore προκύπτουν από τις προμήθειες που λαμβάνει από τις 

πωλήσεις. Κάθε φορά που πραγματοποιείται μια αγορά, λαμβάνει προμήθεια. και από 

την πώληση του προϊόντος . Επιπλέον, οι διαφημιζόμενοι χρεώνονται με βάση το 

κόστος ανά κλικ(pay-per-click) για προϊόντα αφοσίωσης και προϊόντα προώθησης. 

Τα προϊόντα προώθησης στοχεύουν στην αύξηση της επισκεψιμότητας στην 

ιστοσελίδα του πωλητή και τα προϊόντα αφοσίωσης στην αναγνωρισιμότητα της 

επωνυμίας και στη δημιουργία μεγαλύτερης εμβέλειας της επιχείρησης.(Polyvore, 

2017) 

  

4.4 ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ POLYVORE 

 

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Polyvore: 

 Το μέσο μέγεθος του καλαθιού σε όλους τους συνεργάτες λιανικής είναι πάνω 

από 383 δολάρια, "υψηλότερο από τα άλλα κορυφαία κοινωνικά δίκτυα " 

(RichRelevance, 2015). 

 Προσφέρει πάνω από 20 εκατομμύρια μοναδικούς επισκέπτες ανά μήνα. 

 Επιτυγχάνει πάνω από 7,5 δισεκατομμύρια εμφανίσεις προϊόντων ανά μήνα. 
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 Τα κολλάζ ή σύνολα του (ή 'sets) ξεπερνούν το ένα δισεκατομμύριο 

εμφανίσεις κάθε μήνα. 

 Πάνω από 3 εκατομμύρια σύνολα δημιουργούνται κάθε μήνα.. 

 Η μέση αξίας παραγγελίας στην ιστοσελίδα (66 δολάρια) ξεπερνά κάθε άλλο 

μεγάλο κοινωνικό δίκτυο. 

 Ο μέσος χρήστης της Polyvore είναι πιο πιθανό σε ποσοστό 84% να έχει 

αγοράσει σε απευθείας σύνδεση ρούχα, παπούτσια ή αξεσουάρ τις τελευταίες 

30 ημέρες από τον μέσο καταναλωτή στο διαδίκτυο. 

  Η βάση των χρηστών της Polyvorε βρίσκεται σε υψηλό οικονομικό επίπεδο 

(το ετήσιο εισόδημά τους είναι κατά μέσο όρο 73.286 δολάρια) 

Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει περισσότερα στατιστικά στοιχεία: 

 

  

Διάγραμμα 1 Πηγή: Ometria.com 
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4.5 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΞΙ ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΗΝ 

POLYVORE 

 

1. Net-a-Porter 

Μέχρι σήμερα, η Net-a-Porter έχει επιτύχει 4,902,434 προβολές των συνόλων(sets) 

της και περισσότερους από 14,000 ακόλουθους. Η εταιρεία δημοσιεύει σύνολα τόσο 

θεματικά  όσο κι αυτά που σχετίζονται με την επωνυμία του. Επίσης, παραμένει 

στενά συνδεδεμένη με την κοινότητα της Polyvore και προτιμά σύνολα που 

δημιουργούνται από τα μέλη της κοινότητας.(Ometria, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: .Ometria, 2016 

2.  Farfetch 

 Η Farfetch ακολουθείται από 36.000 άτομα και  επικεντρώνεται στα κομψά σύνολα 

που έχουν ένα επίκαιρο θέμα. Ενδιαφέρεται για την μπουτίκ μόδας γιατί αναμειγνύει 

τα σύνολα της. .(Ometria, 2016) 
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Πηγή: .Ometria, 2016 

 

3. LN-CC 

Η LN-CC χρησιμοποιεί εξαιρετικά κομψά σύνολα για να προωθήσει τις διάφορες 

προσφορές και τις πωλήσεις της, καθώς και για τη δημιουργία εύχρηστων οδηγών 

στα προϊόντων που επιθυμεί να αγοράσουν οι χρήστες. Χρησιμοποιεί επίσης την 
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Polyvore ως πλατφόρμα για την εμπλοκή με τους υποστηρικτές της μάρκας, 

ακολουθώντας τα μέλη και τις προτιμήσεις τους. (Ometria, 2016) 

 

 

 

Πηγή: .Ometria, 2016 

 

4. 1stdibs 

Η 1stdibs δημιουργεί φανταστικές θεματικές συμβουλές «έμπνευσης» που μέχρι 

σήμερα έχουν επιτύχει πάνω από εκατό χιλιάδες προβολές στην Polyvore. Ως 

πωλητής σε έπιπλα αντίκες, κοσμημάτα, vintage μόδας και καλής τέχνης, οι οπαδοί 

της δημιουργούν με μια μεγάλη ποικιλία σετ που συνδυάζουν τα πάντα, από τα 

κομμάτια μόδας έως έπιπλα.(Ometria, 2016) 
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Πηγή: .Ometria, 2016 

 

5. ΥΟΟΧ 

Η επιτυχημένη ιταλική μάρκα YOOX, σημειώνει μεγάλη επιτυχία με τα σύνολα της 

στην Polyvore, συνδυάζοντας τα καλύτερα κομμάτια από τη σειρά της μπουτικ από 

συνεργάτες μόδας. (Ometria, 2016) 
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 Πηγή: .Ometria, 2016 

6. my-wardrobe.com 

Το My-wardrobe.com προσφέρει στους οπαδούς του προσεκτικά επεξεργασμένα 

σύνολα και συλλογές που προβάλλουν τα κορυφαία αντικείμενα της μπουτικ, από 

συλλογές με θέμα τις πόλεις και αυτές που τοποθετούν ένα μόνο εμπορικό σήμα στο 

προσκήνιο. (Ometria, 2016) 
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4.6 ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 

 

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθούν δύο βασικές προκλήσεις που μπορεί να 

αντιμετωπίσει η πλατφόρμα της Polyvore: 

 Η «ασφάλεια / προστασία της ιδιωτικής ζωής» μπορεί να θεωρηθεί ως 

πρόκληση. Το κοινωνικό εμπόριο και οι  ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης 

αποτελούν συχνά θύματα επιθέσεων κοινωνικής μηχανικής. Επομένως, 

δραστηριότητες, όπως εμπιστευτικές και ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με 

τη δημόσια πρόσβαση ή ακόμα και στο εσωτερικό κοινόχρηστο χώρο 

εργασίας μπορεί να καταλήξουν σε παραβιάσεις της ασφάλειας και εισβολή 

στην ιδιωτική ζωή (Turban et al. 2010) (Salvatori  Marcantoni 2015). 

 Το «περιβάλλον διαμόρφωσης».Η διαχείριση των δεδομένων είναι πιθανό να 

γίνει μια σύνθετη δραστηριότητα για τις επιχειρήσεις που θέλουν να 

εφαρμόσουν μια πλατφόρμα κοινωνικού εμπορίου. Αυτή η τεχνολογία 

περιλαμβάνει τη διαχείριση μια τεράστιας ποσότητας δεδομένων που είναι 

αποθηκευμένα σε έναν ή περισσότερους διακομιστές και για το λόγο αυτό 

είναι αναγκαίο πραγματοποιηθεί μια αποτελεσματική και πλήρης διαμόρφωση 

του διακομιστή (Salvatori  Marcantoni 2015).  

 

4.7 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

  

Η μελέτη εντοπίζει μια νέα κατηγορία επιχειρηματικού μοντέλου κοινωνικού 

εμπορίου από την ανάλυση της Polyvore μέσα από τα εννέα επιχειρηματικά 

τετράγωνα του Canvas. Την κατηγορία αυτή την ονομάζει «Συμβουλές & 

Συστάσεις» ή «Συμβουλές & Παραπομπή».  

Η Polyvore μπορεί να θεωρηθεί ως η «μητέρα όλων των πλατφόρμων κοινωνικού 

εμπορίου» (Haderlein, 2012). Τα εργαλεία διατίθενται στους χρήστες, δίνοντάς τους 

τη δυνατότητα να επιλέξουν το δικό τους σύνολο από μια καθορισμένη σειρά 

εμπόρων λιανικής πώλησης και εμπορικών σημάτων. Μεμονωμένα προϊόντα είναι 

εγκάρσια συνδεδεμένα με τους αντίστοιχους λιανοπωλητές. Η Polyvore αποτελεί μια 

πηγή έμπνευσης, η οποία δημιουργεί ένα μεγάλο όγκο κυκλοφορίας. 
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Παρά το γεγονός ότι η Polyvore λαμβάνει προμήθεια για προϊόντα που έχουν 

πωληθεί, δεν διεξάγει «συναλλαγή σε ροή». Παρ 'όλα αυτά, η πλατφόρμα σε μεγάλο 

βαθμό πιστώνεται με την παροχή συστάσεων και συμβουλών σε υψηλό επίπεδο 

κοινωνικού εμπορίου, και είναι πολύ καλά προσαρμοσμένη για τη δημιουργία της 

κυκλοφορίας ως εργαλείο μάρκετινγκ και την απόκτηση νέων πελατών, κυρίως 

επειδή επιτρέπει τις οπτικές συστάσεις, οι οποίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τη 

διαδικτυακή μόδα. Από τα ποσοστά επιτυχίας της Polyvore, εξάγεται το συμπέρασμα 

ότι οι λιανοπωλητές αποκομίζουν εξαιρετικά οφέλη και μεγάλη κερδοφορία από το 

επιχειρηματικό μοντέλο «Συμβουλές και Συστάσεις» 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  

5. CASE STUDIES ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

5.1 CARGOH.COM 

 

 

 

 

 

5.1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Το 2009 ζητήθηκε από την Appnovation να σχεδιάσει και να αναπτύξει μια 

κοινότητα με βάση το Drupal και ένα δικτυακό τόπο ηλεκτρονικού εμπορίου: το 

Cargoh Η κεντρική ιδέα της ιστοσελίδας είναι η δημιουργία μιας «κοινωνικής 

αγοράς» για ανεξάρτητους καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο, στην οποία θα τους 

προσφέρεται η δυνατότητα να παρουσιάσουν και να πουλήσουν προϊόντα και 

υπηρεσίες. Η ιστοσελίδα διαθέτει εργαλεία κοινότητας όπως φόρουμ, εσωτερικό 

συστήματα ανταλλαγής μηνυμάτων και  κατηγορία εκδηλώσεων (Appnovation, 

2013). (Βλέπε Παράρτημα 7.1) 

Ο λόγος συνεργασίας με την Drupal οφείλεται στην αρθρωτή ανάπτυξης της που την 

καθιστά τόσο δημοφιλές για τους ιστότοπους κοινοτήτων και της παροχής εύκολης 

επεκτασιμότητας του, που βοηθά την τροποποίηση ή επέκταση της ιστοσελίδας 
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καθώς αυξάνεται η βάση των χρηστών της. Ένας ακόμα λόγος, είναι ότι αποτελεί 

οικονομική επιλογή Ανοικτού Κώδικα (χωρίς κόστος άδειας χρήσης), ιδιαίτερα 

λαμβάνοντας υπόψη τον απεριόριστο πλούτο των δυνατοτήτων υποστήριξης και των 

λειτουργικών μονάδων που διατίθενται μέσω της κοινότητας  Drupal. (Appnovation, 

2013). 

Η Cargoh.com ιδρύθηκε από τους Paul και Cari-ann Burger, όταν διαπίστωσαν την 

έλλειψη διόδων ανάπτυξης για ανεξάρτητους καλλιτέχνες, σχεδιαστές και μουσικούς 

να καταστήσουν γνωστή τη δουλειά τους στον κόσμο. Συνειδητοποίησαν ότι μερικοί 

από τους πιο ταλαντούχους ανθρώπους στον κόσμο εργαζόντουσαν σε τοπικές 

καφετέριες. Αποφάσισαν λοιπόν να αλλάξουν την κατάσταση αυτή με τη δημιουργία 

ενός εξαιρετικά προσπελάσιμου και πλούσιου χώρου για καλλιτέχνες, σχεδιαστές και 

μουσικούς να πουλήσουν τα πράγματα που δημιουργούν. Πέρα από αυτό, ήθελαν να 

δημιουργήσουν το καλύτερο ηλεκτρονικό εμπορικό κέντρο στον κόσμο για όλα τα 

μοναδικά ανεξάρτητα προϊόντα του κόσμου. Έτσι από αυτές τις δύο αποστολές, 

γεννήθηκε η cargoh.com,μια κοινωνική αγορά στον κόσμο για ανεξάρτητα 

δημιουργικά άτομα. (Appnovation, 2013). 

5.1.2 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Διαχείριση Έργων & Προδιαγραφές 

Διαχείριση έργου 

Το Basecamp χρησιμοποιήθηκε για τις περισσότερες αιτήσεις διαχείρισης έργων και 

το WebEX για την ανταλλαγή πληροφοριών. (Appnovation, 2013). 

Φιλοξενία  

Ο ιστότοπος φιλοξενείται σε διακομιστές Apache που εκτελούν MySQL και PHP 

5.2.10 (Appnovation, 2013). 

Drupal 

Το Drupal Cargoh.com κατασκευάστηκε με χρήση του Drupal Version 6.15. 

Επισκόπηση ομάδας έργου 

Δύο σχεδιαστές 
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Ένας επικεφαλής σχεδιαστής που συνέθεσε την πλειοψηφία του σχεδιασμού της 

ιστοσελίδας και ένας ενδιάμεσος σχεδιαστής που επικεντρώθηκε στη θεματοποίηση. 

(Appnovation, 2013). 

Τέσσερις προγραμματιστές της Drupal 

Ένας κύριος προγραμματιστής που επιβλέπει και συμβουλεύει, ένας ενδιάμεσος 

προγραμματιστής που επικεντρώθηκε στο ηλεκτρονικό εμπόριο και δύο ενδιάμεσοι 

προγραμματιστές που εργάστηκαν στο γενικό ιστότοπο. (Appnovation, 2013). 

Διευθυντής έργου 

Για τη διαχείριση αυτού του έργου διορίστηκε ένας μόνο διευθυντής έργου. Σκοπός 

της ιστοσελίδας Cargoh είναι να αποτελεί "ένα και μοναδικό προορισμό όπου 

καλλιτέχνες, μουσικοί, σχεδιαστές και δημιουργοί μπορούν να είναι ορατοί, να 

ακουστούν και να βρίσκονται συγκεντρωμένοι σε μια αγορά που κατευθύνεται από 

την κοινότητα". Επομένως απαιτείται ο κατάλληλος σχεδιασμός και η 

λειτουργικότητα για να ληφθούν υπόψη όλα τα είδη της τέχνης και ο καλύτερος 

τρόπος εμφάνισής τους. (Appnovation, 2013). 

5.1.3 ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 

 

Η ιστοσελίδα έπρεπε να ξεπεράσει το αίσθημα του τυπικού αγοραστή / πωλητή 

ενθαρρύνοντας μεγαλύτερη αλληλεπίδραση μεταξύ όλων των χρηστών. 

Περιλαμβάνει προγράμματα χρηστών, φόρουμ συζήτησης, περιοχή καταχωρίσεων 

συμβάντων. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν και να εμφανίσουν μια 

λίστα με τα αγαπημένα τους καταστήματα και να συνδεθούν με τους λογαριασμούς 

τους σε Twitter και Facebook. Η αρχική σελίδα διαθέτει ένα μπλογκ με τίτλο 

"Cargoh Loves" που καλύπτει τα αγαπημένα καταστήματα των ιδιοκτητών, τα 

γεγονότα ή τα πρόσφατα νέα στον κόσμο της τέχνης. Το στοιχείο ηλεκτρονικού 

εμπορίου του ιστότοπου κατευθύνεται από την Ubercart και ενσωματώνει τόσο το 

PayPal όσο και το Beanstream. Άλλα πλεονεκτήματα που απονέμονται στους 

πωλητές είναι η δυνατότητα προσαρμογής των θυρίδων τους χρησιμοποιώντας 

εικόνες μεταφόρτωσης εικόνων και μουσικής, εσωτερική παραγγελία, σύστημα 

παρακολούθησης αποθεμάτων και την ενσωμάτωση του Google Analytics. Τα 

προϊόντα και τα καταστήματα προωθούνται στην αρχική σελίδα, καθώς οι χρήστες 

"κλικάρουν" ή τους αρέσουν παρόμοια αντικείμενα προς πώληση. Υπάρχει επίσης 
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μια προηγμένη αναζήτηση που μπορεί να μειώσει κατά υποκατηγορίες για προϊόντα, 

τοποθεσίες αποστολής και θέση καταστήματος. Η ιστοσελίδα Cargoh 

δημιουργληθηκε από μια ομάδα έξι ατόμων. (Appnovation, 2013). 

5.1.4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Οι περισσότεροι τύποι προϊόντων που εμφανίζονται στην τοποθεσία ήταν επαρκείς με 

οπτικές εικόνες μέσω μεταφορτώσεων εικόνων. Πολλές εικόνες μπορούν να 

μεταφορτωθούν ανά προϊόν για να παρέχουν εναλλακτικές προβολές όταν χρειάζεται. 

Για τους μουσικούς, αναπτύχθηκε η δυνατότητα μεταφόρτωσης τραγουδιών μέσω 

μιας συσκευής αναπαραγωγής τραγουδιών στις βιτρίνες των καταστημάτων. Με το 

σχεδιασμό της Cargoh.com επήλθε μια συνεχής διαδικασία εξέλιξης της ιστοσελίδας 

μέχρι την εγκατάστασή της. Η διάταξη αντικατοπτρίζει άλλες ιστοσελίδες 

ηλεκτρονικού εμπορίου με κέντρο το προϊόν. (Appnovation, 2013). 

Τα wireframes δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας το Omnigrae για Mac. Στο τέλος 

αποφασίστηκε ότι τα θέματα και τα χρώματα του χώρου θα διατηρούνται σε μίνιμαλ 

στυλ για να επιτύχουν τα προϊόντα προς πώληση από τους χρήστες του site να είναι 

στο επίκεντρο σύμφωνα με τη φιλοσοφία των ιδρυτών της Cargoh.com. Το βασικό 

στρώμα θεμάτων που χρησιμοποιήθηκε για την ιστοσελίδα ήταν το Garland που οι 

σχεδιαστές απογύμνωσαν και έφτιαξαν στην κορυφή του. Κατά τη διάρκεια της 

ανάπτυξης, η περιοδική παρακολούθηση της χρήσης πόρων (όπως η μνήμη και ο 

μέσος χρόνος απόκρισης) έδινε ακριβείς μετρήσεις σχετικά με τον αριθμό των 

ταυτόχρονων χρηστών που μπορούσαν να αλληλεπιδράσουν με τον ιστότοπο, 

λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένο υλικό και λογισμικό. Για την εκτόξευση 

χρησιμοποιήθηκε μια τυπική ρύθμιση που ταιριάζει με τις απαιτήσεις εφαρμογής στο 

αναμενόμενο φορτίο. Η συνεχής παρακολούθηση για τον εντοπισμό των σημείων 

συμφόρησης και η επένδυση στους απαιτούμενους πόρους (Μνήμη, CPU, 

συνύπαρξη, τεχνικές προσωρινής αποθήκευσης, σκλάβοι DB, βελτιστοποίηση 

κώδικα, βελτιστοποίηση ερωτημάτων κ.λπ.), με σκοπό της εξάλειψή τους με πολύ 

ανταγωνιστικό τρόπο. (Appnovation, 2013). 

5.1.5 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Υπήρχαν 29 ενότητες που χρησιμοποιήθηκαν για την περιοχή, συμπεριλαμβανομένων 

9 ενότητες πελατών. (Appnovation, 2013). 
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Αξιοσημείωτες διανεμημένες ενότητες είναι: 

• Fbconnect - Επιτρέπει στους χρήστες να συνδεθούν σε έναν ιστότοπο του Drupal 

μέσω του API Facebook Connect χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό 

πρόσβασής τους στο Facebook. 

• MailChimp - Παρέχει ενσωμάτωση στην υπηρεσία αποστολής μηνυμάτων 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου MailChimp που παρέχει υποστήριξη για απεριόριστο 

αριθμό λιστών αλληλογραφίας. 

• Google Analytics - Επιτρέπει την προσθήκη χαρακτηριστικών στατιστικών 

στοιχείων στον ιστότοπό σας, όπως η επιλεκτική παρακολούθηση συγκεκριμένων 

χρηστών, ρόλων και σελίδων. 

• Ubercart Marketplace - Προσθέτει υποστήριξη πολλαπλών πωλητών στη μονάδα 

Ubercart. 

• Ψηφοφορία - Βοηθάει τους προγραμματιστές που θέλουν να χρησιμοποιήσουν ένα 

τυποποιημένο API και ένα σχήμα για την αποθήκευση, την ανάκτηση και την 

κατάταξη των ψήφων για το περιεχόμενο του Drupal. (Appnovation, 2013). 

Προσαρμοσμένες λειτουργικές μονάδες είναι: 

• Indie_attribute - Επεξεργάζεται χαρακτηριστικά προϊόντος όπως μεγέθη και 

χρώματα. 

• Indie_banner - Παρέχει έναν τρόπο παροχής λειτουργιών στον τύπο περιεχομένου 

cargoh_banner. 

• Indie_buyer - Διεκπεραιώνει πληροφορίες σχετικά με έναν αγοραστή. 

• Indie_feature - Ενότητα για χαρακτηριστικά στην αρχική σελίδα. 

• Indie_membership - χειρίζεται την εγγραφή μέλους, την αναβάθμιση και την 

υποβάθμιση. (Appnovation, 2013). 

Ενότητες 

• Indie_search - Τροποποιεί την εξελιγμένη αναζήτηση του Drupal. 

• Indie_seller - Διαχειρίζεται πληροφορίες σχετικά με έναν πωλητή. 
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• Indie_storefront - Ενότητα για τον ορισμό ειδών σελίδας κατάστηματος και 

προϊόντος. 

• Indie_ubercart - Προσαρμοσμένος κώδικας για την τροποποίηση του ubercart. 

(Appnovation, 2013). 

5.3 SHOPEE  

Η Shopee, μια νέα αγορά κινητής τηλεφωνίας πελάτη προς πελάτη (C2C), που 

κυκλοφόρησε επίσημα στη Μαλαισία στις αρχές του 2015. Η πλατφόρμα ξεκίνησε 

αργά φέτος στην περιοχή, όπως τη Μαλαισία, τη Σιγκαπούρη, την Ινδονησία, την 

Ταϊλάνδη, το Βιετνάμ, τις Φιλιππίνες και την Ταϊβάν(Malaysianwireless, 2016). 

Μια πρωτοποριακή κοινωνική αγορά για κινητά τηλέφωνα, όπου ο καθένας μπορεί 

να περιηγηθεί, να αγοράσει και να πουλήσει, η Shopee διαθέτει ένα ευρύ φάσμα 

προϊόντων, εξοπλισμένα με ασφαλή τρόπο πληρωμής και καινοτόμες λειτουργίες 

κοινωνικού χαρακτήρα για να δημιουργήσει μια ασφαλέστερη, "διασκεδαστική και 

καθόλου ενοχλητική εμπειρία αγορών και πωλήσεων"(Malaysianwireless, 2016). 

Βασικά χαρακτηριστικά της κινητής εφαρμογής Shopee (βλεπε Παράρτημα 7.2): 

 Καταχώρηση ενός προϊόντος χωρίς κόστος σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, 

οπουδήποτε και οποτεδήποτε - απλά με ένα κλικ σε μια φωτογραφία, 

περιγραφή του προϊόντος και ορισμός μια τιμής. 

 Εξάλειψη των κινδύνων απάτης και ρίσκων της συναλλαγής μέσω της 

εγγύησης Shopee, της ασφαλούς μεθόδου πληρωμής της εφαρμογής. Οι 

αγοραστές είναι βέβαιοι ότι θα λάβουν τις παραγγελίες τους υπό την 

υπόσχεση ή τη δημοσιότητα, ή θα λάβουν επιστροφή χρημάτων. 

 Ενημέρωση για τα προϊόντα σε πραγματικό χρόνο μέσω Shopee Live Chat - 

άμεσα μηνύματα, κοινή χρήση φωτογραφιών και απόκτηση καλύτερης 

κατανόησης του πωλητή και του προϊόντος πριν από τη λήψη απόφασης 

αγοράς. 

 Επαγγελματική οργανώση αποθεμάτων και μέτρηση των επιδόσεων του 

καταστήματος με το βοηθό πωλητή, για την εύκολη κατανόηση ποια προϊόντα 

μπορούν να τα επαναφέρουν ή να προσφέρουν έκπτωση. 

 Διαμοιρασμός προϊόντων και καταστημάτων με φίλους στα κοινωνικά μέσα - 

Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, BeeTalk κλπ., Μέσω μιας απλής 

οδού. Οι αγοραστές μπορούν επίσης να ακολουθήσουν τους αγαπημένους 
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τους πωλητές για να ενημερώνονται για τις τελευταίες 

προσφορές(Malaysianwireless, 2016). 

Για τους αγοραστές: 

 Άμεσες, εξατομικευμένες ενημερώσεις από τα αγαπημένα σας μέλη της 

κοινότητας. 

 Εύκολη, όμορφη περιήγηση σε δεκάδες κατηγορίες. 

 Ισχυρή αναζήτηση εύρεσης του επιθυμητού. 

 Χρήσιμες συστάσεις για συναφή αντικείμενα. 

 Φρέσκα hashtags για να ανακαλύψετε τι είναι trending. 

 Ασφαλές περιβάλλον αγορών με αξιολογήσεις και κριτικές από 

προηγούμενους αγοραστές. 

 Shopee Guarantee - πάρτε αυτό που παραγγείλατε ή τα χρήματά σας 

πίσω(Malaysianwireless, 2016). 

 

Για πωλητές: 

 Δωρεάν λίστες: κέρδος από την πώληση των νέων ή αγαπημένων σας 

προϊόντων. Μεταμόρφωση έως 9 φωτογραφίων για κάθε καταχώριση. 

 Ισχυρές προσφορές: Απόκτηση προβολής για τα προϊόντα σας με τη 

συμμετοχή σε εκδηλώσεις εντός εφαρμογής. 

 Εργαλεία χωρίς προβλήματα: Οργάνωση σε λίστες , παρακολούθηση 

παραγγελιών και διατήρηση επαφής με τους πελάτες. 

 Κοινωνικό από τη φύση: εύκολος διαμοιρασμός προϊόντων με πλατφόρμες 

κοινωνικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των Facebook και Twitter και 

εισαγωγή καταχωρήσεων από το Instagram. 

 Δημιουργία τη φήμη της αγοράς με τη συγκέντρωση θετικών αξιολογήσεων 

και σχολίων από τους αγοραστές σας(Malaysianwireless, 2016). 

 

Οι Μαλαισιανοί μπορούν τώρα να αγοράσουν τα αγαπημένα τους προϊόντα από την 

εφαρμογή μέσω μιας ασφαλούς υπηρεσίας πληρωμών που ονομάζεται Shopee 

Guarantee - η οποία διασφαλίζει ότι αν τα προϊόντα δεν ληφθούν με τους 

προηγούμενους συμφωνηθέντες όρους, η πληρωμή θα επιστραφεί στους αγοραστές 

εξ ολοκλήρου. Η εγγύηση Shopee έχει σχεδιαστεί για να παρέχει περισσότερη 
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σιγουριά στους αγοραστές που αγοράζουν από τους πωλητές για πρώτη φορά από τη 

Shopee, προστατεύοντας ταυτόχρονα τα δικαιώματα τόσο του αγοραστή όσο και του 

πωλητή. Η Shopee αντιμετωπίζει τα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

χρήστες σε άλλες αγορές πελατών-πελατών, όπως η απάτη, οι κίνδυνοι συναλλαγών 

και η ταλαιπωρία των προσωπικών συναντήσεων(Malaysianwireless, 2016). 

Υπάρχει επίσης μια λειτουργία ζωντανής συνομιλίας εντός εφαρμογής, η οποία 

επιτρέπει στους χρήστες Shopee να αγοράζουν και να επικοινωνούν με δική τους 

ευκολία. Το Shopee Live Chat ενθαρρύνει την καλύτερη κατανόηση τόσο του 

πωλητή όσο και του προϊόντος πριν πραγματοποιηθεί η απόφαση αγοράς. Η 

εφαρμογή για κινητά ενσωματώνει επίσης κοινωνικά χαρακτηριστικά, όπως 

λειτουργίες hashtag, επιτρέποντας στους χρήστες να αναζητούν εύκολα το πιο 

δημοφιλές προϊόν που τείνει στην τάση ή να συμβαδίζει με τις τελευταίες τάσεις. Οι 

αγοραστές μπορούν επίσης να «ακολουθήσουν» τους αγαπημένους τους πωλητές για 

να ενημερώνονται για τις τελευταίες προσφορές(Malaysianwireless, 2016). 

H Shopee ανακοίνωσε ότι έχει συσσωρεύσει αρκετά εκατομμύρια ενεργούς χρήστες 

στη Μαλαισία, τη Σιγκαπούρη, την Ινδονησία, την Ταϊλάνδη, το Βιετνάμ, τις 

Φιλιππίνες και την Ταϊβάν, εκ των οποίων το 30% πωλεί ήδη προϊόντα στο Shopee. Η 

πλατφόρμα αυτή τη στιγμή διαθέτει περισσότερα από τρία εκατομμύρια 

καταχωρίσεις προϊόντων. Το Shopee είναι πλέον διαθέσιμο για δωρεάν λήψη στο 

Apple App Store και στο Google Play(Malaysianwireless, 2016). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΤΑΣΕΙΣ 

Οι ειδικοί υποθέτουν τεράστιες δυνατότητες για το κοινωνικό εμπόριο. Αργά ή 

γρήγορα, το ηλεκτρονικό εμπόριο θα εισέλθει σε μια νέα φάση της εξέλιξης και θα 

μεταλλαχθεί σε κοινωνικό εμπόριο: «Το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει τελειώσει. Ζήτω 

το κοινωνικό εμπόριο»(Marsden 2011). Μια μελέτη από E-consultancy αποδεικνύει 

ότι το 90% των αγορών υπόκεινται, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, σε κοινωνικές 

επιπτώσεις, είτε μέσω συστάσεων από τους φίλους ή την οπτική έμπνευση και 

ακριβώς αυτό το επίπεδο των κοινωνικά επηρεασμένης αγοράς αντανακλά την 

ένταση και το δυναμικό του κοινωνικού εμπορίου (ibid., 2014).  
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Σε αυτή την εργασία, έχουν αναθεωρηθεί τα υπάρχοντα πλαίσια και προτείνεται μια 

νέα κατηγορία επιχειρηματικού μοντέλου κοινωνικού εμπορίου με την ονομασία: 

«Συμβουλές και Συστάσεις» ή «Συμβουλές και παραπομπή. Η πρόταση αυτή 

επιτεύχθηκε με την ανάλυση του επιχειρηματικού μοντέλου της ιστοσελίδας 

κοινωνικού εμπορίου Polyvore. H μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε είναι η 

αναύπτυξη των εννέα επιχειρηματικών τετραγώνων του Canvas.  

Η πλατφόρμα της Polyvore σε μεγάλο βαθμό πιστώνεται με την παροχή συστάσεων 

και συμβουλών σε υψηλό επίπεδο κοινωνικού εμπορίου, και είναι πολύ καλά 

προσαρμοσμένη για τη δημιουργία της κυκλοφορίας ως εργαλείο μάρκετινγκ και την 

απόκτηση νέων πελατών, κυρίως επειδή επιτρέπει τις οπτικές συστάσεις, οι οποίες 

είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τη διαδικτυακή μόδα.  

Οι λιανοπωλητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα αυτή και να 

επιτύχουν τη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας στην επιχείρησης τους. Η χρήση της 

κοινότητας της Polyvore  στοχεύει στη διαφήμιση, στο μάρκετινγκ επηρεασμού, στο 

μάρκετινγκ περιεχομένου, στο μάρκετινγκ πληροφορίας και στην κοινωνική δέσμευση.   

Είναι βέβαιο, ότι στο μέλλον θα προκύψουν εντελώς καινούργια επιχειρηματικά 

μοντέλα για το κοινωνικό εμπόριο αλλά και προκλήσεις που θα πρέπει να 

αντιμετωπιστούν. Οι προκλήσεις θα έχουν να κάνουν με «θέματα ασφάλειας και 

προστασίας της ιδιωτικής ζωής των χρηστών» αλλά και με «το περιβάλλον 

διαμόρφωσης». 
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7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

7.1 POLYVORE BUSINESS MODELCANVAS 

 

Polyvore Businnes Model Canvas 

Key 

Partners 

 Κοινότητα 

 Εταιρείες 

λιανικής 

πώλησης(ban

ds) 

 Μηχανικοί( 

ομάδα 

δεδομένων και 

υποδομής, 

cookies) 

 Πάροχοι 

εφαρμογών 

κοινωνικού 

εμπορίου 

 

 

Key Activities 

 Οικοδόμηση της κοινότητας της 

Polyvore 

 Εκπαίδευση των πωλητών 

 Ανάπτυξη πλατφόρμας 

κοινωνικού εμπορίου και 

δημιουργία αργαλειών. 

 

Value Proposition 

 Εκδημοκρατισμός του 

στυλ, παρέχοντας στους 

χρήστες τη δυνατότητα 

να διαμορφώνουν τάσεις 

και να επηρεάζουν τις 

αγορές. 

 Εξατομικευμένες αγορές 

συγκεντρώνοντας όλα τα 

καταστήματα σε μια 

ιστοσελίδα και στη 

συνέχεια σε μια 

εξατομικευμένη μπουτίκ. 

 Εκτόξευση των 

πωλήσεων των εμπόρων 

λιανικής πώλησης. 

Customer Relationships 

 Οικοδόμηση και 

υποστήριξη της κοινότητας 

 Εκπαίδευση και 

υποστήριξη των πωλητών 

 Οργάνωση εκδηλώσεων με 

σκοπό το διαμοιρασμό της 

γνώσης και την 

ενδυνάμωση του 

κοινωνικού εμπορίου 

Customer Segments 

Πωλητές 

 Εταιρίες λιανικής πώλησης 

που θέλουν να προωθήσουν 

τα προϊόντα τους 

 Μόδα, 

ένδυση, υπόδηση, ομορφιά, 

διακόσμηση 

 

Αγοραστές 

 

 Η Polyvore απευθύνεται σε 

οποιοδήποτε χρήστη που 

επιθυμεί να σχηματίσει 

τάσεις και να επηρεάσει τις 

αγορές. 

 72% είναι κυρίως γυναίκες 

25-34 χρονών. 

Key Resources 

 Κοινότητα της Polyvore 

 Πλατφόρμα της Polyvore 

 ο εντοπισμός  ποιοτικών 

προϊόντων από αξιόπιστους 

εμπόρους. 

Channels 

 Κοινωνικά μέσα μαζικής 

ενημέρωσης 

 Η κοινότητα  

 Blog της Polyvore 

 Εκδηλώσεις της Polyvore 

πχ. σε fashion 

show.(περίπτερα κτλ.) 

 Άρθρα της Polyvore στον 

τύπο. 

 

Cost Structure 

 Ανάπτυξη πλατφόρμας 

 Μισθοί προσωπικού 

Revenue Streams 

 Πληρωμή ανα κλικ( pay per click) 

 Προμήθεια πωλήσεων  
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Ιστορίες σχετικά με θέματα χρώματος όπως αυτό το «Σετ Ροζ Πλεκτής 

Ζακέτας» 

 

 

 

Ιστορίες που συνδέονται με τη «Γιορτή της Μητέρας» 
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 Ιστορίες για τη νέα ανοιξιάτικη γραμμή όπως είναι η «Μυρωδιά της 

Άνοιξης» 
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