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Περίληψη

Το θέμα  της  παρούσας  διπλωματικής  εργασίας  είναι  οι  μετρικές,  οι  δείκτες
απόδοσης  και  τα  εργαλεία  ανάλυσης  των  μέσων  κοινωνικής  δικτύωσης  των
επιχειρήσεων.  Σκοπός  είναι  η  διεξοδική  μελέτη,  η  καταγραφή  και  η  ανάλυση  των
μετρικών  των  κοινωνικών  μέσων  δικτύωσης,  η  συγκέντρωση  και  η  καταγραφή  των
δεικτών  μέτρησης  της  αποτελεσματικότητάς  τους  (KPIs)  σε  βασικά  και  δημοφιλή
κοινωνικά μέσα δικτύωσης  και  τέλος,  η  εξέταση των εργαλείων  ανάλυσης  τα  οποία
χρησιμοποιούνται για την διεξαγωγή συμπερασμάτων και την αξιολόγηση της επιτυχίας
και της αποδοτικότητας της εκστρατείας των επιχειρήσεων.

Στη  βιβλιογραφία  υπάρχει  πλήθος  ερευνών  οι  οποίες  ασχολούνται  με  την
ανάλυση μετρικών των κοινωνικών μέσων δικτύωσης (Likely et al., 2006; Berthon et al.,
2007;  Hoffman &  Fodor, 2010;  Levy. 2013;  Haustein et al., 2015;  Talkwalker, 2016;
Carnein et al., 2017), με την καταγραφή και το σχολιασμό των δεικτών μέτρησης της
αποτελεσματικότητάς τους  (KPIs) (Lin,  2006;  Seo &  La Paz,  2008;  Koskinen et al.,
2012;  Alberghini et al., 2014) και την εξέταση εργαλείων ανάλυσης για την διεξαγωγή
συμπερασμάτων και την αξιολόγηση της επιτυχίας της εκστρατείας των επιχειρήσεων
(Killekar et al., 2013; Thelwall & Kousha, 2015; Keegan & Rowley, 2017). Η παρούσα
εργασία  συγκεντρώνει  τις  σημαντικότερες  από αυτές  αποκαλύπτοντας  τις  πιο συχνές
εξειδικεύσεις πάνω στο θέμα. Μελετώνται ο τρόπος επιλογής των κατάλληλων μετρικών,
δεικτών  και  εργαλείων  ανάλυσης  ανά  κυριότερο  μέσο  κοινωνικής  δικτύωσης   και
καθορίζονται οι βασικές και δευτερεύουσες μετρικές και οι αντίστοιχοι δείκτες απόδοσης
(KPIs). Ακόμη, εξετάζεται κατά πόσο μια επιχείρηση μπορεί να εντάξει επιτυχημένα στο
στρατηγικό  σχέδιο  μάρκετινγκ  που  ετοιμάζει  η  επιχείρηση  και  αν  τελικά  αξίζει  να
αφιερώσει τμήμα του στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης.

Στο  πρακτικό  μέρος  της  εργασίας  και  προς  επίρρωση  των  καταγεγραμμένων
αποτελεσμάτων της  βιβλιογραφίας  γίνεται  μια  ανάλυση της  πλατφόρμας  Hootsuite η
οποία αφορά τη διαχείριση  λογαριασμών στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης.  Η ανάγκη
χρήσης μιας τέτοιας πλατφόρμας είναι μεγάλη για όσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται
ενεργά  στα  κοινωνικά  δίκτυα.  Αλλά  και  για  όσες  επιθυμούν  να  αρχίσουν  την
ενασχόλησή  τους  με  αυτά  το  παρόν  πρακτικό  μέρος  δίνει  το  ευρύτερο  πλαίσιο
στρατηγικής χρήσης της  Hootsuite και λειτουργεί ως κίνητρο για έναρξη λειτουργιών
μάρκετινγκ μέσω των δικτύων. 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε αφορά την καταγραφή των σημαντικότερων
και  πιο σύγχρονων άρθρων πάνω στις  τρεις  επιμέρους  θεματικές  και  τη μελέτη μιας
εφαρμογής – πλατφόρμας που εξυπηρετεί τη διαχείριση αυτών των θεματικών. Από τη
μελέτη προκύπτει ότι υπάρχουν χώρος ανάπτυξης του θέματος στη βιβλιογραφία κυρίως
στο ζήτημα της ανάλυσης των μετρικών και  των δεικτών (analytics) ανά πλατφόρμα
κοινωνικής  δικτύωσης.  Πλατφόρμες  ενιαίας  διαχείρισης  δεδομένων  από  περισσότερα
κοινωνικά δίκτυα, όπως η  Hootsuite μπορούν να προσφέρουν οικονομικές και εύκολα
κατανοητές λύσεις στις επιχειρήσεις. 
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Social media, social media marketing, performance marketing, measurement for social 

media, KPIs for social media, social media analytics, social media metrics, facebook, 

Twitter, Instagram. Abstract

The subject of this thesis is metrics, performance indicators known as KPIs and
analytics tools for social media. The main goal is to study, record and analyze the metrics
of social media, their KPIs on basic and popular social media such as Facebook and their
analytics by means of the tools or programs which help companies get real results of
their actions. These three subsections help us draw conclusions and evaluate the success
and efficiency of a business marketing campaign.

There are numerous research papers in the current bibliography dealing with the
analysis of metrics of social media (Likely et al., 2006; Berthon et al., 2007; Hoffman &
Fodor, 2010; Levy. 2013; Haustein et al., 2015; Talkwalker, 2016; Carnein et al., 2017),
with the record and analysis of their KPIs (Lin, 2006; Seo & La Paz, 2008; Koskinen et
al., 2012; Alberghini et al., 2014) and the analysis of analytics tools which help evaluate
the success of the business campaign (Killekar et al., 2013; Thelwall & Kousha, 2015;
Keegan  &  Rowley,  2017).  This  paper  brings  together  the  most  important  of  them,
revealing  the  most  frequent  themes  on  the  subject.  The  selection  of  the  appropriate
metrics, KPIs and analytics tools is discussed in terms of the most popular social media
as well as the basic and secondary metrics and their corresponding KPIs. The study also
examines whether a business can successfully integrate social media into their strategic
marketing plan and if this is worthwhile.

The empirical part of this thesis based on the results of the bibliography concerns
an  analysis  of  Hootsuite  platform which  deals  with  the  management  of  accounts  in
different social media. The need to use such a platform becomes evident in companies
that are actively engaged in social media networks. Also, for those companies who want
to start working with social media, this thesis gives Hootsuite’s broader strategic use as a
framework of handling social media and acts as an incentive to urge them choose social
media as their marketing strategy.

The methodology followed involves the recording of the most important and up-
to-date research articles on the three selected areas (metrics, KPIs, analytics) and the
study of a platform that serves social media’s management. The study shows that there is
room for  the  development  of  the  subject  mainly  on  metrics  analysis  and  analytics.
Platforms such as Hootsuite can offer an economical and easy-to-understand solution to
businesses especially in Greece. 

Keywords: 
Social media, social media marketing, performance marketing, measurement for social 

media, KPIs for social media, social media analytics, social media metrics, facebook, 

Twitter, Instagram. 
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Εισαγωγή

 1.1  Πρόβλημα – Σημασία του θέματος

Τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης αυξάνονται συνεχώς  και πλέον χρησιμοποιούνται
σε μεγαλύτερη έκταση ανάλογα βέβαια και με τη δημοτικότητά τους σε κάθε χώρα. Σε
κάθε περίπτωση η χρήση τους είναι καθημερινή και από διαφορετικών ειδών συσκευές
(laptop,  Η/Υ,  smartphones,  tablets),  ενώ  η  επιρροή  που  ασκούν  στους  πολίτες  –
καταναλωτές είναι εκτεταμένη. Για αυτό το λόγο έχουν μελετηθεί αρκετά ως θέμα στη
βιβλιογραφία.

Με τη χρήση του διαδικτύου και των κοινωνικών μέσων δικτύωσης, οι σύγχρονοι

ερευνητές άρχισαν να ασχολούνται με τις διαδικασίες αξιολόγησης του μάρκετινγκ μέσω

των κοινωνικών δικτύων που γνωρίζει μεγάλη άνθιση στις μέρες μας (Kim & Ko, 2012;

Murdough,  2010;  Tollinen et al.,  2010;  Misirlis &  Vlachopoulou,  2018).  Ακόμη,

αναγνωρίστηκε η ανάγκη ύπαρξης συγκεκριμένων μετρήσεων (metrics)  και  διάφοροι

ερευνητές σε πλήθος κλάδων προσπάθησαν να βρουν τις κατάλληλες εξ αυτών με βάση

το εκάστοτε μέσο δικτύωσης (Hoffman & Fodor, 2010; Murdough, 2010).

Για  παράδειγμα,  στον  κλάδο  των  αεροπορικών  εταιριών  υπάρχει  αρκετή

αρθρογραφία με μελέτες περιπτώσεων, αλλά και πιο εκτεταμένες έρευνες σχετικά με την

στρατηγική μάρκετινγκ που εφαρμόζουν στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Σε έρευνα της

Talkwalker (2016) μελετήθηκαν 18 μεγάλες αεροπορικές εταιρίες δίνοντας έμφαση στις

αναφορές τους, στην αίσθηση που προκαλούν οι αναρτήσεις τους, την γλώσσα και τη

χώρα προέλευσής τους. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής, η KLM, η Qatar,

η jetBlue και η Flying Emirates προσελκύουν τη μεγαλύτερη θετική απήχηση στα social

media. Αντιθέτως, η Air France, η American Airlines και η Iberia χαρακτηρίζονται από

μεγάλη αρνητική εικόνα στα  social media και  αρνητική ανατροφοδότηση (feedback).

Ακόμη,  προκύπτει  ότι  η  μεγαλύτερη χρήση των κοινωνικών δικτύων γίνεται  από τις

αμερικάνικες σε σχέση με τις ευρωπαϊκές εταιρίες.

Σε άλλη έρευνα πάλι στον κλάδο των αεροπορικών μελετάται η αξιολόγηση της

επίδοσής  τους  στα  κοινωνικά  δίκτυα  (Conversocial,  2016).  Σε  αυτή  την  έρευνα

αναλύθηκαν για τον Ιούλιο του 2016 από 20 διαφορετικές αεροπορικές εταιρίες σχεδόν

2.000 αναφορές στο Twitter, ο αριθμός των tweets και ο χρόνος απόκρισης. Με βάση τα

αποτελέσματά  της  προκύπτει  ότι  οι  Southwest Airlines,  Alaska Airlines,  KLM και

Lufthansa παρουσιάζουν την καλύτερη επίδοση όσον αφορά στον χρόνο και στο ρυθμό
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απόκρισης. Αντιθέτως, οι  Spirit Airlines,  Turkish Airlines και easyJet παρουσιάζουν τις

χειρότερες επιδόσεις. 

Σύμφωνα  με  άλλη  έρευνα  των  Carnein et al.  (2017)  για  τις  αναρτήσεις

αεροπορικών εταιριών στο Twitter και το Facebook, ο χρόνος και ο ρυθμός απόκρισης

των αεροπορικών πλήρους παροχής υπηρεσιών είναι ο καλύτερος. Πιο συγκεκριμένα, η

Etihad Airways και  η  KLM έχουν  τους  πιο  γρήγορους  χρόνους  απόκρισης  και  τα

μεγαλύτερα ποσοστά απόκρισης παρά το γεγονός ότι λαμβάνουν αρκετά παράπονα το

χρόνο. Αυτό συμβαίνει γιατί αξιοποιούν τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης ως ένα ακόμη

κανάλι ενημέρωσης και επικοινωνίας. 

Από  τις  παραπάνω  έρευνες  γίνεται  αντιληπτή  η  σημασία  της  χρήσης  του

μάρκετινγκ,  αλλά  και  των  μετρικών  που  χρησιμοποιούνται  για  την  αξιολόγηση  της

στρατηγικής  και  των  πρακτικών  που  εφαρμόζει  μια  επιχείρηση  στα  κοινωνικά μέσα

δικτύωσης. Κι ενώ είναι κατανοητή η σημασία που έχουν τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης

και  η  ανάγκη παρουσίας  μιας  επιχείρησης με επιτυχημένο τρόπο σε αυτά,  εντούτοις

υπάρχουν έρευνες που υποστηρίζουν ότι ελάχιστος αριθμός επιχειρήσεων καταστρώνει

κάποια σχέδιο στρατηγικής με ορθό και αποδοτικό τρόπο για την προβολή της και την

προσέλκυση ή και διατήρηση πελατών μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης. 

Σε έρευνα της  Econsultancy (2012) μόλις το 22% σε σύνολο 700 ερωτηθέντων

έχουν  μια  στρατηγική  που  συνδέει  τη  συλλογή  και  ανάλυση  δεδομένων  με  τους

επιχειρηματικούς  τους  στόχους.  Επιπλέον,  μόνο  το  28%  των  1.500  ερωτηθέντων

προσπαθούν να συνδέσουν τα στοιχεία που λαμβάνουν από τα κοινωνικά δίκτυα με την

στρατηγική τους και μόνο το 30% αναφέρουν αυτά τα στοιχεία στη διοίκηση (Alterian,

2011).  Το  50%  σε  σύνολο  622  εμπόρων  χρησιμοποιούν  ανορθόδοξα  καθορισμένες

μετρήσεις επιτυχίας και δείκτες απόδοσης (BtoB, 2012). 

Παρά  την  εκτεταμένη  μελέτη  των  κοινωνικών  μέσων  δικτύωσης  από  την
εμφάνισή  τους  η  βιβλιογραφία  σχετικά  με  την  εφαρμογή  τους  είναι  σχετικά
διασκορπισμένη και καθίσταται δύσκολη η εύρεση εκείνων των μετρικών και δεικτών
επίδοσης  που  θα  καταστήσουν  την  παρουσία  των  εταιριών  στα  κοινωνικά  δίκτυα
επιτυχημένη και αποδοτική. Εκτός αυτού, συνήθως ακαδημαϊκού περιεχομένου άρθρα
και  βιβλία  καταπιάνονται  με  πιο  στρατηγικές  σκοπιές  της  χρήσης  των  κοινωνικών
δικτύων  παραλείποντας  να  αναφερθούν  επισταμένα  στην  κατάλληλη  χρήση  των
μετρικών και δεικτών που μπορούν να εφαρμόσουν οι επιχειρήσεις ώστε να αυξήσουν
την αποδοτικότητα των εκστρατειών τους στα κοινωνικά δίκτυα.

Για τη συλλογή των κατάλληλων πληροφοριών λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο
των  δεδομένων  που  συγκεντρώνονται  από  τα  κοινωνικά  μέσα  δικτύωσης  για  το
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υποψήφιο κοινό των επιχειρήσεων, απαιτείται η κατανόηση και χρήση δεικτών μέτρησης
της αποτελεσματικότητας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, δηλαδή των γνωστών KPIs.
Προκειμένου οι επιχειρήσεις να παρακολουθούν αποτελεσματικά την πορεία τους και τις
προωθητικές τους ενέργειες στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης απαιτείται η συγκέντρωση
των κατάλληλων πληροφοριών για το κοινό – στόχο τους, η χρήση κατάλληλων δεικτών
για  την  επιλογή  των  πιο  επωφελών  για  την  επιχείρηση  δεικτών  και  η  κατάλληλη
ανάλυσή τους με την χρήση εργαλείων τα οποία εξάγουν στατιστικά αποτελέσματα για
την αξιολόγηση αυτών των πληροφοριών και των αντίστοιχων δεικτών τους. 

Στην παρούσα διπλωματική εξετάζονται η σημασία και αναγκαιότητα που έχει
για  τις  επιχειρήσεις  να  συγκεντρώνουν  σκόπιμα  συγκεκριμένα  δεδομένα  μέσα  στον
τεράστιο όγκο στοιχείων που υπάρχουν πια διαθέσιμα στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης.
Ακόμη, μελετώνται οι κατάλληλοι δείκτες και χρήσιμες μετρικές που διευκολύνουν το
έργο  των  αναλυτών  μάρκετινγκ  και  τέλος,  η  επιλογή  των  εργαλείων  που  εξάγουν
συμπεράσματα για την αξιολόγηση των προηγούμενων στοιχείων. 

 1.2  Σκοπός – Στόχοι

Σκοπός  της  παρούσας  διπλωματικής  εργασίας  είναι  η  διεξοδική  μελέτη,  η
καταγραφή  και  η  ανάλυση  των  μετρικών  των  κοινωνικών  μέσων  δικτύωσης,  η
συγκέντρωση και η καταγραφή των δεικτών μέτρησης της αποτελεσματικότητάς τους
(KPIs) σε βασικά και δημοφιλή κοινωνικά μέσα δικτύωσης και τέλος, η εξέταση των
εργαλείων ανάλυσης τα οποία χρησιμοποιούνται για την διεξαγωγή συμπερασμάτων και
την  αξιολόγηση  της  επιτυχίας  και  της  αποδοτικότητας  της  εκστρατείας  των
επιχειρήσεων.  Για  να  εκπληρωθεί  αυτός  ο  σκοπός  χρησιμοποιήθηκε  εκτενής
βιβλιογραφία από αξιόπιστες πηγές και διαμορφώθηκε ένα σαφές πλαίσιο των μετρικών
και  των  δεικτών  απόδοσης  που  χρησιμοποιήθηκαν  και  χρησιμοποιούνται  τόσο  σε
θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε
παγκόσμια κλίμακα. 

Βαθύτερος στόχος του παρόντος πονήματος είναι να εξαχθούν συμπεράσματα και
προτάσεις σε σχέση με το βαθμό στον οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν
τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης ώστε να εφαρμόσουν μοντέλα και  την επιχειρηματική
τους στρατηγική βασιζόμενοι σε αυτά ώστε να επιτύχουν θετικά αποτελέσματα (δηλαδή
πωλήσεις,  αναγνώριση,  φήμη  και  πελατεία)  για  τις  ίδιες.  Το μάρκετινγκ  μέσω  των
κοινωνικών μέσων δικτύωσης γνωρίζει ταχεία ανάπτυξη και αφορά τόσο μεγάλες όσο
και μικρές επιχειρήσεις. Η χρήση του διαδικτύου από την πλειοψηφία των ανθρώπων
στις  πολιτισμένες  κοινωνίες  και  η  εισβολή  των  κοινωνικών  δικτύων  στην
καθημερινότητα των ανθρώπων, μικρών και μεγάλων, αποτελεί τεράστια ευκαιρία και
προσφέρει μια μεγάλη δεξαμενή πελατών για τις επιχειρήσεις. Η γνώση διαχείρισής του
προς όφελος μιας επιχείρησης μπορεί να εκτινάξει τα έσοδα και την κερδοφορία της
χωρίς  απαραίτητα  την  επένδυση  μεγάλων  ποσών.  Ως  εκ  τούτου,  είναι  σημαντική  η
γνώση  ορθής  διαχείρισης  των  εκστρατειών  στα  κοινωνικά  μέσα  δικτύωσης  ώστε  να
επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή απόδοση.  
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 1.3  Ερωτήματα – Υποθέσεις 

Τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης αποτελούν μη παραδοσιακό τρόπο μάρκετινγκ και

διαφέρουν ακόμη και από τα άλλα ψηφιακά κανάλια διάχυσης των πληροφοριών,  καθώς

ενέχουν μεγάλο βαθμό αλληλεπίδρασης με τους πελάτες και το κοινό – στόχο (Bacile et

al., 2014). Πολλές επιχειρήσεις συμμετέχουν και εφαρμόζουν στρατηγικές μάρκετινγκ

μέσω των κοινωνικών μέσων στην προσπάθειά τους να προστατέψουν τη φήμη τους

(Lee & Youn, 2009), να αυξήσουν την αφοσίωση των πελατών τους (Gummerus et al.,

2012) ή να αυξήσουν τις διαδικτυακές τους πωλήσεις (Tsimonis &  Dimitriadis, 2014).

Έρευνες  έχουν  δείξει  ότι  η  ενασχόληση  μιας  επιχείρησης  με  τα  κοινωνικά  δίκτυα

επηρεάζει θετικά την κερδοφορία της (Goh et al., 2013). Η μελέτη της στρατηγικής μιας

εταιρίας στα κοινωνικά δίκτυα αποτελεί επομένως ανάγκη και όχι επιλογή.

Τα βασικά ερωτήματα τα οποία προκύπτουν επομένως είναι τα εξής:

 Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής των κατάλληλων μετρικών και δεικτών

απόδοσης όπως επίσης και του κατάλληλου εργαλείου ανάλυσής τους;

 Ποιες είναι οι βασικές και ποιες οι δευτερεύουσες μετρικές και δείκτες

απόδοσης ανάλογα το κοινωνικό μέσο δικτύωσης;

 Ποια είναι τα κατάλληλα εργαλεία ανάλυσης με βάση το κοινωνικό μέσο

δικτύωσης;

 Μπορεί  η  επιχείρηση  να  εντάξει  επιτυχημένα  στο  στρατηγικό  σχέδιο

μάρκετινγκ  που  ετοιμάζει  τη  διαχείριση  των  κοινωνικών  μέσων
δικτύωσης και με ποιον τρόπο;

Στα  παραπάνω  ερωτήματα  θα  προσπαθήσει  το  παρόν  πόνημα  να  δώσει
απαντήσεις  με  βάση  κυρίως  τη  μελέτη  της  βιβλιογραφίας,  αλλά  και  τη  μελέτη
περίπτωσης της ενιαίας πλατφόρμας διαχείρισης των κοινωνικών δικτύων “Hootsuite” η
οποία αποτελεί μια χρήσιμη εφαρμογή και λύση για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να
διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους λογαριασμούς τους στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. 

 1.4  Συνεισφορά

Οι  μετρήσεις  στοιχείων  και  δεικτών  των  κοινωνικών  μέσων  δικτύωσης
αποτελούν  πρόσφατο  θέμα  και  εξαιτίας  της  σχετικά  μικρής  χρονικής  διάρκειας  της
παρουσίας τους (Murdough, 2009). Ωστόσο, τα δεδομένα που παράγονται αποκαλύπτουν
στοιχεία ιδιαίτερα χρήσιμα για τις επιχειρήσεις με αποτέλεσμα το ενδιαφέρον πάνω στο
θέμα τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εμπειρικό επίπεδο να έχει αυξηθεί κατακόρυφα τα
τελευταία  χρόνια.  Η παρούσα  έρευνα  αποσκοπεί  στην ενδελεχή  καταγραφή  των  πιο
χρηστικών μετρικών, των  KPIs και των κατάλληλων εργαλείων ανάλυσης δεδομένων
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που σχετίζονται με τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης ώστε να μπορεί να λειτουργήσει ως
οδηγός για τις επιχειρήσεις που δε διαθέτουν μεγάλη εμπειρία σε αυτά. Επιπλέον, με τη
μελέτη  της  πλατφόρμας  Hootsuite δίνονται  απτά  παραδείγματα  χρήσης  όσων
θεωρητικών αναφέρονται στην εργασία.

 1.5  Βασική Ορολογία και Έκταση Θέματος

Στο σημείο  αυτό κρίθηκε σκόπιμο να γίνει  αναφορά σε ορισμένους  βασικούς

ορισμούς  εννοιών  που  θα  αναφερθούν  στα  επόμενα  κεφάλαια,  αλλά  και

κατηγοριοποιήσεις των κοινωνικών μέσων δικτύωσης που εξυπηρετούν στην κατανόηση

του διαχωρισμού μεταξύ των μετρικών, των δεικτών απόδοσης και της ανάλυσης των

κοινωνικών μέσων δικτύωσης. 

 1.5.1 Ορισμοί

Κοινωνικά μέσα δικτύωσης (  social     media  )

Ο όρος αφορά τεχνολογίες διαδικτύου και κινητής τηλεφωνίας που μπορούν να

μετατρέψουν την επικοινωνία σε διάλογο με αλληλεπίδραση (Alberghini et al., 2014). Ο

ορισμός αυτός  περικλείει  τα  κοινωνικά μέσα δικτύωσης,  τα  διαδικτυακά φόρουμ,  τα

ηλεκτρονικά περιοδικά, τα  wikis, τα  podcasts, διάφορα βίντεο, αξιολογήσεις και άλλα.

Όλες  αυτές  οι  τεχνολογίες  εκπροσωπούν  το  λεγόμενο  Web 2.0  (Kaplan &  Heinlein,

2010) το οποίο περιλαμβάνει μεθοδολογίες, τεχνολογίες, κοινωνικά και επιχειρηματικά

μοντέλα τα οποία χαρακτηρίζονται από διαδραστικότητα, συμμετοχικότητα και χρήση

εύκολης τεχνολογίας. 

Σύμφωνα με τους Kaplan & Haenlein (2010), τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης είναι

μια  ομάδα  από  εφαρμογές  του  διαδικτύου  που  χτίζουν  πάνω  στις  ιδεολογικές  και

τεχνολογικές  απαρχές  του  Web 2.0  και  επιτρέπουν  τη  δημιουργία  και  ανταλλαγή

περιεχομένου  από  τους  ίδιους  τους  χρήστες.  Σύμφωνα  με  τους  Mangold &  Faulds

(2009),  τα  κοινωνικά  μέσα  περιλαμβάνουν  μια  ποικιλία  μορφών  ηλεκτρονικής

ανταλλαγής  πληροφοριών  συμπεριλαμβανομένων  των  δικτύων  (π.χ.  Facebook,

MySpace), των ιστοσελίδων ανταλλαγής έργων δημιουργικότητας (π.χ. Youtube, Flickr)

και ιστοσελίδων τύπου blog (π.χ. twitter). 

Μετρικές κοινωνικών μέσων δικτύωσης (  metrics  )
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Οι  μετρικές  είναι  συγκεκριμένες  εφαρμογές  οι  οποίες  εξυπηρετούν  στην

κατανόηση των δεδομένων που συγκεντρώνονται  μέσω των κοινωνικών δικτύων και

στοχεύουν  στην  επικοινωνία  και  δέσμευση  των  πελατών.  Οι  μετρικές  μάρκετινγκ

ορίζονται  ως  εργαλεία  τα  οποία  βοηθούν  τις  επιχειρήσεις  να  ποσοτικοποιούν,  να

συγκρίνουν  και  να  ερμηνεύουν  τις  επιδόσεις  τους  από  δραστηριότητες  μάρκετινγκ

(Kotler &  Keller,  2007).  Σύμφωνα με  τους  Keegan  &  Rowley (2017),  ως  μετρικές

αναγνωρίζεται ο αριθμός των αναφορών, τα likes, ο αριθμός των followers. Σύμφωνα με

άλλον  ορισμό,  μετρικές  είναι  συγκεκριμένες  εφαρμογές  που  αποδεικνύουν  την

κατανόηση των δυνατοτήτων των κοινωνικών δικτύων σχετικά με την επικοινωνία και

τη δέσμευση των καταναλωτών (Malthouse et al., 2013). 

Δείκτες     απόδοσης   (Key Performance Indicators – KPIs): 

Πρόκειται για δείκτες απόδοσης με την χρήση της τεχνικής ανάλυσης δεδομένων

που εξυπηρετούν  στην  πρόοδο  της  εταιρίας  (Sterne,  2010).  Τα  KPIs αποτελούν  μια

ποσοτική έκφραση μέσα από τηχρήση της τεχνικής ανάλυσης δεδομένων που μετρά την

επιτυχία των στόχων της εταιρίας ή διευκολύνει την εταιρία σε αποφάσεις. Σύμφωνα με

τους  Alberghini et al.  (2014),  τα  KPIs αποτελούν  μέτρο  γνώσης,  ενημέρωσης,

διαμοιρασμού  γνώσεων  και  εφαρμογής  τους.  Οι  γνώσεις  που  αποκτώνται  από  την

ανάλυση  των  δεδομένων  των  κοινωνικών  δικτύων  είναι  σε  θέση  να  οδηγήσουν  την

επιχείρηση σε ευκαιρίες και την απόκτηση ή /και διατήρηση του ανταγωνιστικού της

πλεονεκτήματος (Hung et al., 2011). Σύμφωνα με τους  Keegan &  Rowley (2017), ως

KPI’s αναγνωρίζονται η αφοσίωση, η έκταση και οι μετατροπές.

Ανάλυση κοινωνικών μέσων δικτύωσης (  social     media     analytics  )

Η ανάλυση κοινωνικών δικτύων διευκολύνει τις συνομιλίες και αλληλεπιδράσεις

μεταξύ διαδικτυακών κοινοτήτων και  την  εξαγωγή χρήσιμων μοτίβων και  εκμαίευση

πληροφοριών για την εξυπηρέτηση των πιθανών πελατών (Zeng et al., 2010). Τα social

media analytics είναι εργαλεία που επιτρέπουν στις εταιρίες να βελτιώσουν την απόδοσή

τους  μέσα  από  τον  έλεγχο  των  δράσεών  τους  και  τον  επαναπροσδιορισμό  της

στρατηγικής  τους  (Montalvo,  2016).  Μερικά  εργαλεία  ανάλυσης  των  κοινωνικών

δικτύων είναι τα Radian6,  Teezir,  Coosto,  SocialMediaCheck,  Klout. Τα εργαλεία  Web

2.0 είναι το Google Alerts, το Google Trends, το HootSuite, το Radian6 και το Visible

Technologies. 
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 1.5.2 Κατηγοριοποίηση και χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης

 Τα κοινωνικά  μέσα  δικτύωσης  αποτελούν  τελείως  ξεχωριστό  ψηφιακό  μέσο

(Hoffman &  Novak,  2012).  Δίνουν  τη  δυνατότητα  διάχυσης  πληροφοριών  και

περιεχομένου και αντιπροσωπεύουν μια σύγχρονη και επίκαιρη μέθοδο επικοινωνίας με

κατηγορίες  πελατών  (Murdough,  2009).  Οι  άνθρωποι  του  μάρκετινγκ  αξιοποιούν  τα

κοινωνικά δίκτυα για  branding, έρευνα συμπεριφοράς πελατών και έρευνα πρόβλεψης

στο  μάρκετινγκ,  διαχείριση  πελατειακών  σχέσεων  και  δέσμευσης  πελατών,  eWOM

διαφήμιση, προώθηση και πωλήσεις (eMarketer, 2013, Misirlis, Vlachopoulou, 2018). Οι

επιλογές διασύνδεσης είναι πολλές εντός των κοινωνικών δικτύων μέσω διαφημίσεων

επί  πληρωμή,  μέσω  συμμετοχής  της  ίδιας  της  επιχείρησης  με  σελίδα  ή  προφίλ,  με

διαγωνισμούς και ενέργειες που αφορούν την αφοσίωση των πελατών και τη δημοσίευση

περιεχομένου (Tuten & Solomon, 2013).

Σύμφωνα  με  τους  Constantinides &  Fountain (2008),  οι  κατηγορίες  των

κοινωνικών μέσων δικτύωσης είναι τα ιστολόγια (blogs), τα κοινωνικά δίκτυα (social

media),  οι  κοινότητες  περιεχομένου,  τα  φόρουμς  (forum)  και  οι  συναθροιστές

περιεχομένου  (content aggregators).  Οι  Kaplan &  Haenlein (2010)  διέκριναν  έξι

κατηγορίες με βάση το βαθμό της παρουσίας και της αυτοπροβολής. Πιο συγκεκριμένα,

διέκριναν  τα  κοινωνικά  δίκτυα  σε  ιστολόγια,  σε  κοινωνικά  μέσα  δικτύωσης

(π.χ.Facebook), σε ψηφιακούς κοινωνικούς κόσμους (π.χ. Second Life), σε συνεργατικά

δίκτυα (π.χ.  Wikipedia), σε κοινότητες περιεχομένου (π.χ.  YouTube) και σε ψηφιακούς

κόσμους παιγνίων, δηλαδή διαδικτυακά videogames. 

Εξελίσσοντας την κατηγοριοποίηση των Kaplan & Haenlein, οι Kietzmann et al.

(2011) χρησιμοποίησαν τις κύριες λειτουργίες των μέσων για να τα ταξινομήσουν. Πιο

συγκεκριμένα, τα διαχώρισαν με βάση την ταυτότητα, τη συνομιλία, το διαμοιρασμό,

την παρουσία, τις σχέσεις, τη φήμη/υπόληψη και τις ομάδες.

Σύμφωνα με την  Statista (2018) (www  .  statista  .  com) το 38% των κατοίκων της

Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28 χρησιμοποιεί καθημερινά τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Η

χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό (59%) είναι η Δανία. 

Από τα πιο  δημοφιλή κοινωνικά μέσα δικτύωσης σήμερα είναι  το  Twitter το

οποίο χρησιμοποιεί υπηρεσίες  microblogging και δίνει τη δυνατότητα μικρών σχολίων

έως 140 χαρακτήρες (Thelwall &  Kousha,  2015).  Στη χώρα μας δεν θεωρείται  τόσο
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δημοφιλές, ωστόσο στην Αμερική (κυρίως στις Η.Π.Α.) αποτελεί ιδιαίτερα διαδεδομένο

μέσο.

Το Facebook είναι με βάση την έρευνα των Lipsman et al. (2012) το κύριο και

πιο  δημοφιλές  κοινωνικό  δίκτυο  με  πάνω  από  160  εκατομμύρια  χρήστες  μόνο  στις

Η.Π.Α. σε μηνιαίο επίπεδο και αντιπροσωπεύει περίπου το 90% του χρόνου που περνούν

οι  χρήστες  στα  κοινωνικά  δίκτυα.  Το περιεχόμενο  των  προωθητικών  ενεργειών  στα

κοινωνικά μέσα μπορεί να λάβει διάφορες μορφές μεταξύ των οποίων δημοσιεύσεις από

τις ίδιες τις εταιρίες, κοινοποιήσεις περιεχομένου από συνδεδεμένους χρήστες ή ακόμη

και εργαλεία όπως τα “Sponsored Stories” που διατίθενται σε αυτό. Οι  Lipsman et al.

(2012) εντοπίζουν ότι η έκταση και η συχνότητα των εντυπώσεων (impressions) στα

κοινωνικά δίκτυα είναι πολύ πιο σημαντικές από τα απλά στατιστικά. 

Για  ορισμένες  εταιρίες  οι  ακόλουθοι  στο  Facebook ενδέχεται  να  έχουν

διαφορετικά  δημογραφικά  και  συμπεριφορικά  χαρακτηριστικά  σε  σχέση  με  τους

παραδοσιακούς πελάτες και για αυτό το λόγο τα κοινωνικά δίκτυα απαιτούν διαφορετική

μεταχείριση και διαχείριση όσον αφορά τη στρατηγική που θα ακολουθήσει μια εταιρία.

Ειδικά  στην  Αμερική  η  χρήση  του  Facebook και  του  YouTube αποτελεί

συνηθισμένη υπόθεση, ενώ οι νεότεροι ηλικιακά επιλέγουν το Snapchat και το Instagram

για  την  καθημερινή  τους  ενημέρωση και  ψυχαγωγία  (Smith &  Anderson,  2018).  Το

YouTube παρά το γεγονός ότι δεν αποτελεί παραδοσιακό μέσο κοινωνικής δικτύωσης,

εντούτοις  θεωρείται  τέτοιο  καθώς  συγκεντρώνει  πολλά  χαρακτηριστικά  δημιουργίας

μιας κοινότητας με παρόμοιες επιθυμίες και κοινά ενδιαφέροντα. Οι χρήστες συνδέονται

με  τους  κωδικούς  τους  σε  αυτό  και  έχουν  τη  δυνατότητα  ανάρτησης  περιεχομένου,

σχολιασμού, likes/ dislikes, εύρεσης και αλληλεπίδρασης με χρήστες και άλλα παρόμοια

χαρακτηριστικά. Το 94% των ατόμων ηλικίας 18-24 στις Η.Π.Α. το χρησιμοποιεί (Smith

& Anderson, 2018).

Η  επιλογή  των  κοινωνικών  δικτύων  φαίνεται  να  σχετίζεται  επομένως  με  την

ηλικία.  Ακόμη,  η  πλειοψηφία  των  χρηστών  των  κοινωνικών  δικτύων  χρησιμοποιεί

παραπάνω από ένα. Σύμφωνα με έρευνα για τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης σε παγκόσμιο

επίπεδο προκύπτει ότι ο αριθμός των χρηστών στα τέλη του 2017 ανήλθε σε άνω των 3

δις δηλαδή 13% περισσότεροι από την προηγούμενη χρονιά (Chaffey, 2018). Σύμφωνα

με την ίδια έρευνα τα πιο δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα είναι το Facebook, το Twitter, το

Instagram και το Snapchat. Ωστόσο, ραγδαία άνοδο παρουσιάζει το Instagram. 
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Το 13% του πληθυσμού της  Ευρώπης  χρησιμοποιεί  καθημερινά  το  Instagram

(www  .  statista  .  com).  Επιπλέον,  το  Snapchat χρησιμοποιούν  158 εκατομμύρια  χρήστες

μόνο το τελευταίο τετράμηνο του 2016 (www  .  statista  .  com). Οι  μισές πρωτοποριακές

αγορές όπου γνωρίζει άνθιση το συγκεκριμένο μέσο δικτύωσης είναι ευρωπαϊκές. Για

παράδειγμα, η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αγορά για το  Snapchat είναι η Ιρλανδία όπου οι

χρήστες αγγίζουν το 89% των χρηστών κοινωνικών δικτύων. 

Όσον αφορά στη χρήση των κοινωνικών δικτύων στην Ελλάδα φαίνεται ότι και

εδώ κυρίαρχο είναι  το  Facebook με μερίδιο αγοράς των κοινωνικών δικτύων από το

2010 μέχρι το 2018 σταθερά άνω του 75%. Ακολουθεί το YouTube το οποίο όμως έχει

γνωρίσει πτώση του μεριδίου αγοράς του μετά το 2011, ενώ σε χαμηλότερα του 10%

ποσοστά  είναι  το  Pinterest,  το  Twitter,  το  Tumblr,  το  Reddit,  το  StumbleUpon,  το

Google+ και το LinkedIn (www  .  statista  .  com). 

 1.6  Διάρθρωση της μελέτης

Η αναζήτηση άρθρων έγινε με τη  χρήση λέξεων κλειδιών μέσω του  Google
Scholar και της Science Direct. Στη συνέχεια, συγκεντρώθηκαν οι μετρικές, τα εργαλεία
ανάλυσης και τα KPIs και μελετήθηκε η περίπτωση του Hootsuite. 

Πιο συγκεκριμένα, στο Κεφάλαιο 2 γίνεται μια βιβλιογραφική επισκόπηση πάνω
σε τρεις ενότητες: τις μετρικές των κοινωνικών μέσων δικτύωσης, των  KPIs και των
social media analytics.  Το Κεφάλαιο  3  αφορά  τη  συνοπτική  παρουσίαση  σε  μορφή
πινάκων και  τον  αντίστοιχο σχολιασμό –  κριτική  της  βιβλιογραφίας  πάνω στις  τρεις
προαναφερθείσες ενότητες. Στο Κεφάλαιο 4 γίνεται μια παρουσίαση της διαδικτυακής
πλατφόρμας  Hootsuite η  οποία  λειτουργεί  ως  ένα  εργαλείο  διαχείρισης  των
λογαριασμών μιας επιχείρησης στα διάφορα κοινωνικά μέσα δικτύωσης και αποτελεί
πρακτική εφαρμογή όλων όσων αναφέρονται στο θεωρητικό μέρος της εργασίας. Στο
Κεφάλαιο 5 γίνεται μια αποτίμηση της μελέτης, εξετάζεται κατά πόσο απαντήθηκαν τα
ερευνητικά  ερωτήματα  και  καταγράφονται  τα  συμπεράσματα  της  έρευνας.  Τέλος,
καταγράφονται  τα  όρια  και  οι  περιορισμοί  της  εργασίας  καθώς  και  παρατίθενται
προτάσεις για μελλοντική έρευνα. 
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 2 Βιβλιογραφική Επισκόπηση – Θεωρητικό Υπόβαθρο

 2.1  Διαδικασία σχεδιασμού μάρκετινγκ στα κοινωνικά δίκτυα

Τα  κοινωνικά  δίκτυα  διαθέτουν  το  πλεονέκτημα  ότι  ενεργοποιούν  την

αλληλεπίδραση  μεταξύ  εικονικών  κοινοτήτων  και  επιχειρήσεων  και  παρέχουν  ένα

ιδιαίτερα προσοδοφόρο περιβάλλον για ανταλλαγή απόψεων και αντιδράσεων (Kaplan

&  Haenlein,  2010;  Levy,  2013).  Οι  τεχνολογίες  των  κοινωνικών  μέσων θεωρούνται

εργαλεία διαχείρισης των επιχειρήσεων σχεδιασμένα και εφαρμοσμένα για εξωτερική

χρήση (Yates & Paquette, 2011). 

Η άνοδος των κοινωνικών μέσων δικτύωσης έχει εκδημοκρατίσει την εταιρική

επικοινωνία. Πλέον τη δύναμη κατέχουν τα ίδια τα άτομα που δημιουργούν, μοιράζονται

και  αναρτούν  blogs,  tweets,  posts,  κριτικές  ή  ο,τιδήποτε  άλλο  και  όχι  οι  υπεύθυνοι

μάρκετινγκ  και  δημοσίων  σχέσεων  (Kietzmann et al.,  2011).  Τα  κοινωνικά  δίκτυα

χρησιμοποιούνται  για  επικοινωνία,  επαφή,  έμπνευση  και  εντοπισμό  προσώπων  και

εταιριών  και  δίνουν  τη  δυνατότητα  στην  επιχείρηση  να  μετατρέπει  τα  άτομα  από

παθητικούς  καταναλωτές  σε  ενεργούς  παραγωγούς  πληροφοριών  (Nov et al.,  2010),

αλλά και να διευκολύνει την επικοινωνία και επαφή με άλλα άτομα που έχουν παρόμοιες

ανάγκες, επιθυμίες και προτιμήσεις (Lee &  Ma, 2011). Οι επιχειρήσεις καλούνται να

κινητοποιήσουν τους χρήστες των κοινωνικών δικτύων δίνοντάς τους κίνητρα για να το

κάνουν (Durugbo, 2012). 

Παρά την αναγνώριση της δύναμης που ασκούν τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης,

συχνά  οι  επιχειρήσεις  αγνοούν  συνειδητά  ή  κακομεταχειρίζονται  τις  ευκαιρίες  και

απειλές που παρουσιάζονται από δημιουργικούς καταναλωτές (Berthon et al., 2007). Μια

εξήγηση αυτής της συμπεριφοράς είναι η άγνοια ή η έλλειψη κατανόησης του τρόπου με

τον  οποίο  λειτουργούν  τα  κοινωνικά  μέσα  δικτύωσης  (Kaplan &  Haenlein,  2010).

Χρειάζεται να δώσουν έμφαση και βαρύτητα στις προπαρασκευαστικές διαδικασίες πριν

την  δραστηριοποίησή  τους  στα  κοινωνικά  δίκτυα  και  της  αλλαγής  του  μείγματος

μάρκετινγκ που εφαρμόζουν στην εταιρία. Πρώτα από όλα, απαιτείται να γίνει κάποια

καταγραφή  όλων  των  πιθανών  μετρικών  τις  οποίες  μπορεί  να  συγκεντρώσει  και  να

διαχειριστεί η εταιρία.

Σύμφωνα με τον  Murdough (2009), τα κύρια στάδια της διαδικασίας μέτρησης

των δεδομένων στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης είναι τα εξής:
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 Ιδέα  (Concept):  Αυτή  καθορίζει  ποιοι  είναι  οι  στόχοι  της  εταιρίας  από  την

δραστηριοποίησή της στα κοινωνικά δίκτυα και με ποιον τρόπο θα μετριούνται

αυτοί ώστε να αναγνωρίζεται η επίτευξή τους ή μη. Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει

τη στοχοθεσία, την αναγνώριση βασικών δεικτών (ΚΡΙ) που συμβαδίζουν με και

αντικατοπτρίζουν  την  επίτευξη  των  στόχων  και  τα  ορόσημα  –  στόχους  που

ορίζουν την επιτυχία. Στόχος είναι αυτό το στάδιο να παραμείνει απλό και όχι

ιδιαίτερα περίπλοκο ώστε  να μπορούν τα στοιχεία  που θα συγκεντρωθούν να

αξιοποιηθούν κατάλληλα. Για παράδειγμα, αν ο στόχος της επιχείρησης είναι η

εμβάθυνση των σχέσεων που ήδη έχει με τους πελάτες, ο επιμέρους στόχος είναι

να  προσεγγίσει  όλο  το  πελατολόγιό  της  στα  κοινωνικά  δίκτυα  και  να  τους

ενθαρρύνει να αλληλεπιδρούν μαζί της μέσω αυτών.  Το μέτρο που πρέπει να

χρησιμοποιηθεί σε αυτή την περίπτωση είναι ο αριθμός των σχολίων ή ο αριθμός

των υποστηρικτών (φίλων, followers κλπ).
 Ορισμός  (Definition):  Σχετίζεται  με  την  περιγραφική  της  στρατηγικής  και  τη

βελτιστοποίηση  των  προσεγγίσεων  για  να  επιτυγχάνονται  οι  στόχοι.

Περιλαμβάνει  την  εύρεση  των  κινήσεων  μέσα  στα  κοινωνικά  δίκτυα  που

μπορούν να βελτιώσουν τα KPIs, την απεικόνιση της προσέγγισης ανάλυσης που

ταιριάζει  περισσότερο  στην  επιχείρηση,  τον  προσδιορισμό  της  συχνότητας

αξιολόγησης  της  απόδοσης  και  το  χρονοδιάγραμμα  βελτιώσεων  του

προγράμματος που ακολουθεί η επιχείρηση στα κοινωνικά δίκτυα. Η επιχείρηση

πρέπει να επικεντρώσει το ενδιαφέρον της (α) στο εύρος (reach), δηλαδή, την

ποσότητα  αναφορών  και  την  ποιότητα  των  χρηστών  που  αναφέρονται  στην

εταιρία,  (β)  στις  συζητήσεις,  δηλαδή,  στην  κατανόηση  των  θεμάτων  που

απασχολούν  τους  χρήστες  των  μέσων,  και  (γ)  στα  αποτελέσματα,  δηλαδή,

πρακτικά πόσα  likes,  σχόλια και  κοινοποιήσεις  μετατράπηκαν σε πραγματικές

πωλήσεις για την επιχείρηση.
 Σχεδιασμός (Design):  Σχετίζεται  με την  απαρίθμηση των τακτικών και  με τις

μεθόδους ενεργοποίησης των μετρικών για την επιχείρηση. Πιο συγκεκριμένα,

αφορά τις τακτικές και τα μέσα που είναι πιο κατάλληλα ώστε να ισχυροποιήσει

η εταιρία την παρουσία της στα κοινωνικά δίκτυα. Παραδείγματα μπορεί να είναι

η καθιέρωση πηγών δεδομένων για την απόδοση, η απαρίθμηση των τεχνικών

παρακολούθησης  και  παρεμβάσεων  που  απαιτούνται  για  την  εξασφάλιση  της

ορθής συλλογής δεδομένων. Η επιχείρηση χρειάζεται να υιοθετήσει μια ολιστική

προσέγγιση  με  τη  χρήση  λύσεων  analytics (π.χ.  Google Analytics),
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επιχειρηματικών  πλατφόρμων  ενιαίας  διαχείρισης  κοινωνικών  μέσων  (ELP-

Enterprise Listening Platforms) οι οποίες συγκεντρώνουν όλες τις προσπελάσιμες

από το κοινό συζητήσεις στο διαδίκτυο (π.χ. BuzzMetrics), εταιριών text mining

(π.χ.  LexaLYTICS) οι οποίες αναλύουν κάθε σχόλιο που περιέχει αναφορά σε

κάποια  επιχείρηση  και  εργαλεία  ΑΡΙ  (π.χ.  Twitter Counter)  τα  οποία  δίνουν

πρόσβαση  σε  βασικές  δραστηριότητες  κοινωνικής  δικτύωσης  που  δεν  είναι

διαθέσιμες στις ELP.
 Ανάπτυξη (Deployment): Αφορά στην εφαρμογή και εκκίνηση του προγράμματος

με τη διασφάλιση ορθής πραγματοποίησής του και ακρίβειας των δεδομένων που

συγκεντρώνονται.  Οι τύποι δραστηριοτήτων μέτρησης που πραγματοποιούνται

σε αυτό το στάδιο περιλαμβάνουν τη διεξαγωγή ελέγχου ποιότητας των μεθόδων

συλλογής δεδομένων, τη διασφάλιση ότι οι αναφορές απόδοσης είναι ακριβείς

και πληρούν τις προσδοκίες και τους τεθέντες στόχους, τη δημιουργία υποδομής

δεδομένων  ώστε  να  δημιουργηθεί  ένας  πίνακας  ελέγχου  των  επιδόσεων  της

επιχείρησης στα κοινωνικά μέσα.
 Βελτιστοποίηση (Optimization): Σχετίζεται με τη σύνθεση οδηγών επίδοσης και

την αναγνώριση ευκαιριών για αναπροσαρμογή του μείγματος μάρκετινγκ που

εφαρμόζει η επιχείρηση στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Αυτό το στάδιο αποτελεί

αποτέλεσμα των προηγούμενων βημάτων και συνεισφέρει στην αξιολόγηση της

επίδοσης  της  επιχείρησης  στα  κοινωνικά μέσα δικτύωσης,  στη  διάγνωση των

σημαντικότερων  KPIs και  στην  αναγνώριση  ευκαιριών  για  τη  βελτίωση  της

πολιτικής της επιχείρησης στα κοινωνικά μέσα.

Σύμφωνα  με  την  Jeffrey (2013),  τα  βήματα  στη  διαδικασία  μετρήσεων  στα

κοινωνικά δίκτυα είναι:

1. Καθορισμός στόχων.
2. Προτεραιότητα με βάση τις επιθυμίες της επιχείρησης.
3. Καθορισμός επιμέρους στόχων για κάθε ομάδα ενδιαφερομένων.
4. Καθορισμός KPIs .
5. Επιλογή εργαλείων ανάλυσης.
6. Ανάλυση αποτελεσμάτων και σύγκριση με το κόστος που δαπανάται.
7. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων στη διοίκηση.
8. Συνεχής ανατροφοδότηση και βελτίωση επίδοσης.

Εκτός  από  τις  παραπάνω  βιβλιογραφικές  προσπάθειες  καταγραφής  κάποιας

πρότυπης διαδικασίας έναρξης της παρουσίας μιας επιχείρησης στα κοινωνικά δίκτυα

υπάρχουν και πιο επίσημες καταγεγραμμένες διαδικασίες από πιστοποιημένους φορείς.
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Στο πρόσφατο παρελθόν έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες δημιουργίας προτύπων που

περιγράφουν τις αρχές και τους κανόνες που διέπουν τις αναφερθείσες διαδικασίες ώστε

να υπάρχει  μια  κοινή  καθοδήγηση των εταιριών και  να  λειτουργούν  ως  οδηγός  στη

προσπάθειά τους να εντάξουν την παρουσία τους στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης στο

μείγμα  μάρκετινγκ  που  εφαρμόζουν  σε  συνδυασμό  με  παραδοσιακές  μεθόδους

προώθησης. 

Τέτοιες  προσπάθειες θέσπισης  προτύπων και  κατευθυντηρίων γραμμών για τη

μέτρηση στα κοινωνικά δίκτυα έχουν καταγραφεί από την Jeffrey (2013) και ενδεικτικά

αναφέρονται οι εξής:

 Barcelon Declaration of Measurement Principles:  Αποτελεί  αποτέλεσμα

προσπάθειας  διαφόρων φορέων  (π.χ.  AMEC,  PRSA,  ICCO)  με  έμφαση  στον

καθορισμό  επτά  αρχών  για  τους  μετρήσιμους  στόχους  και  τη  σημασία  της

μέτρησης σε σχέση με τα αποτελέσματα για τις επιχειρήσεις.
 Πλαίσιο έγκυρων μετρήσεων για τη μέτρηση των δημοσίων σχέσεων: Πρόκειται

για προσπάθεια δημιουργίας οκτώ διαφορετικών πινάκων με αρχές – μετρήσεις

που αφορούν τη δράση των δημοσίων σχέσεων, τα ενδιάμεσα αποτελέσματα και

την επίδραση στο κοινό – στόχος.
 Συνασπισμός για τα πρότυπα έρευνας για τις δημόσιες σχέσεις.  

 2.2  Μετρικές (metrics) των κοινωνικών μέσων δικτύωσης 

Η  δημοτικότητα  των  κοινωνικών  μέσων  δικτύωσης  έχει  ενθαρρύνει  τους

ερευνητές να μελετήσουν τις διαφορετικές εφαρμογές που σχετίζονται με τη χρήση τους

εντός των επιχειρήσεων και να εξετάσουν μετρικές σχετικές με την έκταση των σχέσεων

που δημιουργούνται σε αυτά και τις επιδράσεις τους (Picazo –  Vela et al.,  2012). Οι

μετρικές  των  κοινωνικών  μέσων αφορούν  την  παρακολούθηση  του  περιεχομένου  σε

όρους  όγκου,  αίσθησης  που  προκαλούν  για  ένα  εμπορικό  σήμα  (brand)  ή  για

συγκεκριμένα θέματα μέσω ανταλλαγής απόψεων (Li & Bernoff, 2008). Την τελευταία

15ετία  το  ενδιαφέρον  μελέτης  γύρω  από  τις  μετρικές  των  κοινωνικών  δικτύων  έχει

αυξηθεί (Borgatti & Foster, 2003).Η μέτρηση της απήχησης των κινήσεων και δράσεων

μάρκετινγκ έχει αποκτήσει ενδιαφέρον για όλο και περισσότερους ειδικούς του κλάδου,

καθώς έχει γίνει κατανοητή η σημασία που έχει (Spiller & Tuten, 2015). Οι ακαδημαϊκές

έρευνες έχουν διερευνήσει διάφορους τύπους μετρήσεων που υπάρχουν παρέχοντας μια

επισκόπηση των πιο σημαντικών μετρήσεων για το μάρκετινγκ (Azam & Qamar, 2011). 
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Σύμφωνα με τους  Michaelidou et al. (2011), οι περισσότερες  B2Β επιχειρήσεις

δεν υιοθετούν μετρικές για την αποτελεσματικότητα του μάρκετινγκ μέσω κοινωνικών

μέσων δικτύωσης (SMM). Σύμφωνα με τους  McCann &  Barlow (2015), το 65% των

ΜΜΕ του δείγματός του δεν μετράει το ROI που αφορά τη δραστηριοποίηση στα μέσα

δικτύωσης.  Για  αυτό,  η  ψηφιακή  και  κοινωνική  μέτρηση  των  κοινωνικών  μέσων

δικτύωσης  αποτελεί  αντικείμενο  που χρειάζεται  περισσότερη μελέτη  και  εξερεύνηση

ώστε να καθοδηγεί αποτελεσματικότερα όσους είναι υπεύθυνοι για τη διαχείρισή τους σε

μια επιχείρηση (Spiller & Tuten, 2015).

Ο  Συνασπισμός  Προτύπων  Μέτρησης  Κοινωνικών  Μέσων  (Social Media

Measurement Standards Coalition) (www.smmstandards.wixsite.com) έχει δημιουργήσει

ένα σύνολο προτύπων μέτρησης - μετρικών που αποτελούν το μέσο για την ανάπτυξη

μετρήσεων αξιολόγησης του μάρκετινγκ μέσω κοινωνικών δικτύων (Marklein & Paine,

2013). Αυτά τα πρότυπα περιλαμβάνουν την προμήθεια περιεχομένου, τη διαφάνεια, την

εμβέλεια, τις εμφανίσεις, τη δέσμευση, τη συνομιλία, την γνώμη, την επιρροή και την

αξία. Στην ενότητα αυτή αναλύονται οι διάφορες κατηγοριοποιήσεις που έχουν γίνει στη

βιβλιογραφία για τις μετρικές τόσο σε γενικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κοινωνικών

μέσων δικτύωσης εξειδικευμένα.  

Η απλή μέτρηση των ακολούθων ή ο αριθμός των  likes σε μια ανάρτηση δεν

αντικατοπτρίζουν  την  πραγματική  δυναμική  και  την  έκταση  της  απήχησης  των

κοινωνικών  δικτύων.  Η  μέτρηση  της  εμβέλειας  και  της  συχνότητας  ανάμεσα  στα

διάφορα  είδη  κοινού  (π.χ.  ακόλουθοι  και  φίλοι  ακολούθων)  μπορεί  να  οδηγήσει  σε

μεγαλύτερη και καλύτερη κατανόηση του τρόπου και του βαθμού στον οποίο φτάνουν οι

αναρτήσεις  και  τα  μηνύματα των  επιχειρήσεων  προς  το  κοινό  τους  (Lipsman et al.,

2012).  Σε κάθε περίπτωση το είδος των μετρικών ποικίλει  ανάλογα με τον τύπο της

επιχείρησης και τον στόχο στον οποίο αποσκοπεί. 

Οι μετρήσεις μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες, στις

χρηματοοικονομικές  και  μη  χρηματοοικονομικές  μετρήσεις  (Solcansky et al.,  2011).

Σύμφωνα με τους  Solcansky et al. (2011) οι χρηματοοικονομικές μετρήσεις μπορεί να

είναι:

 η απόδοση της επένδυσης (ROI), 
 η περίοδος της ζωής του πελάτη,
 η καθαρή παρούσα αξία, 
 ο μέσος όρος αγορών του πελάτη, 
 η κερδοφορία. 
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Από  την  άλλη,  οι  μη  χρηματοοικονομικές  μετρήσεις  χωρίζονται  σε

συμπεριφορικές  και  ηθικές.  Οι  συμπεριφορικές  μπορεί  να  είναι  η  επικαιρότητα

(recency),  η  συχνότητα  (frequency)  και  η  νομισματική  (monetary)  (Spiller &  Tuten,

2015). Οι ηθικές μπορεί να είναι τα  likes, η αφοσίωση και το συναίσθημα (Spiller &

Tuten, 2015) .

Οι  κοινές  μετρικές  που  αναφέρονται  στις  καμπάνιες  μάρκετινγκ  μέσω

κοινωνικών δικτύων περιλαμβάνουν τον αριθμό των χρηστών του Facebook, τον αριθμό

των followers στο Twitter και τα αποτελέσματα του Klout. Οι Ashley & Tuten (2015)

χρησιμοποιούν τις εξής μετρήσεις:

 Tweets
 Αριθμός καναλιών 
 Απήχηση
 Animation
 User image appeal
 Απήχηση αποκλειστικότητας
 Λειτουργική απήχηση
 Εμπειρική απήχηση
 Συναισθηματική απήχηση
 Κοινωνικά αίτια
 Κίνητρο για διάχυση περιεχομένου.

Αν και το πλήθος των μεμονωμένων μετρικών που σχετίζονται με τα κοινωνικά

δίκτυα μπορεί  να είναι  μεγάλο,  μπορεί  να ταξινομηθεί  ανά τύπο ως εξής  (Spiller &

Tuten, 2015) :

 Μετρικές δραστηριότητας (Activity metrics):  blog posts,  update posts, σχόλια,

white papers, φωτογραφίες, βίντεο,  tweets, pins, tags, δραστηριότητα σε πλήθος

κοινωνικών μέσων. Όλες αυτές οι μετρήσεις αφορούν τη συμβολή της μάρκας

στην  ανάπτυξης  της  ψηφιακής  παρουσίας  ενός  προϊόντος.  Μετρούν  την

προσπάθεια που καταβάλλει η επιχείρηση ώστε να εγκαθιδρύσει την ψηφιακή και

κοινωνική της παρουσία με την εκτίμηση της συχνότητας επίσκεψης και χρήσης

της  ιστοσελίδας,  των  συνδέσμων,  των  posts και  άλλων.  Η  συχνότητα  των

σχολίων από μόνη της δε συνεπάγεται κάτι. Χρειάζεται να αναλυθεί ένα δείγμα

σχολίων προκειμένου να αναγνωριστούν οι ευκαιρίες για το μάρκετινγκ.
 Μετρικές  αλληλεπίδρασης  (Interaction metrics):  αριθμός  –  συχνότητα  και

απήχηση  των  εγγραφών,  likes,  αξιολογήσεων,  συνδέσμων,  downloads,
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εγκαταστάσεων (installs),  συνδρομών,  followers/  friends,  share,  προσκλήσεων,

αναφορών,  επισκέψεων,  προβολών,  χρόνου  παραμονής  στην  ιστοσελίδα,

ανάπτυξης  προφίλ,  συναισθήματος,  ποσοστού  εξαργύρωσης.  Όλες  αυτές  οι

μετρήσεις αφορούν μέτρα εμπλοκής των πελατών με την ψηφιακή και κοινωνική

παρουσία  του εμπορικού  σήματος  (brand).  Οι  δείκτες  υποδεικνύουν  διάφορες

μορφές αντίδρασης από το κοινό – στόχο. Εκτός της βασικής ανταπόκρισης, οι

δείκτες  ενδέχεται  να  προτείνουν  επιρροή  πέρα  από  το  αρχικό  κοινό  στο

κοινωνικό γράφημα των πελατών. 
 Μετρικές επιστροφής (οικονομικές) (Return metrics): κόστος, προοπτικές, κύριο

ποσοστό μετατροπής, μέσος όρος νέων εσόδων ανά πελάτη, περίοδος ζωής του

πελάτη, τιμές μέσων που κερδήθηκαν (Likely et al., 2006), μεταβολές στις μέσες

πωλήσεις, στην επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας και στις μηχανές αναζήτησης,

μερίδιο της φωνής, απόδοση των επενδύσεων. Τα μέτρα αυτά υποδεικνύουν το

αποτέλεσμα  των  ψηφιακών  και  κοινωνικών  στρατηγικών  και  τακτικών  και

απεικονίζουν την οικονομική αξία των δράσεων που έχουν πραγματοποιηθεί.

Σύμφωνα  με  τον  Berkowitz (2010),  οι  κύριες  μετρικές  στα  κοινωνικά  μέσα

δικτύωσης συνολικά είναι οι εξής:

 Αριθμός  αναρτήσεων  για  μέτρηση  του  όγκου  απήχησης  του  «θορύβου»  που

προκαλείται γύρω από το όνομα μιας επιχείρησης
 Αριθμός εμφανίσεων
 Αλλαγή στις δύο παραπάνω μετρήσεις με την πάροδο του χρόνου
 Peak απήχησης μέσα στην ημέρα
 Εποχικότητα «θορύβου»
 Στοιχεία ανταγωνισμού
 Απήχηση ανά κατηγορία /θέμα
 Απήχηση ανά κοινωνικό μέσο δικτύωσης
 Απήχηση ανά  στάδιο  πώλησης  (αναζήτηση,  ολοκληρωμένη  συναλλαγή,  after-

sales)
 Δημοτικότητα
 Αναφορές (με hashtags)
 Οπαδοί – ακόλουθοι – φίλοι
 Ρυθμός αύξησης ακολούθων
 Αλλαγή στο ρυθμό ανόδου στα likes διαχρονικά
 Απήχηση σε δευτέρου βαθμού κοινό (φίλοι φίλων)
 Εγκαταστάσεις εφαρμογών
 Downloads
 Uploads
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 Προβολές περιεχομένου
 Likes
 Λόγος ενσωμάτωσης προς προβολές
 Σχόλια
 Αξιολογήσεις
 Bookmarks
 Συνδρομές
 Επισκέψεις ιστοσελίδας
 Λόγος κόστους προβολών προς προβολές
 Αλλαγή στη σειρά στις μηχανές αναζήτησης 
 Αύξηση αναζητήσεων εξαιτίας αυξημένης κινητικότητας στα κοινωνικά μέσα
 Επιρροή σε νέους πελάτες
 Δημογραφικά στοιχεία χρηστών
 Δημογραφικά στοιχεία κοινού
 Ενδιαφέροντα χρηστών κοινωνικών μέσων
 Γεωγραφικός προσδιορισμός χρηστών
 Αίσθηση που προκαλεί ο όγκος των αναρτήσεων
 Γλώσσες των χρηστών
 Χρόνος που δαπανάται για την ανάρτηση περιεχομένου στα κοινωνικά μέσα
 Μέθοδος εύρεσης περιεχομένου
 Ποσοστό κινητικότητας που προέρχεται από τα κοινωνικά δίκτυα
 Αριθμός αλληλεπιδράσεων
 Συχνότητα αλληλεπιδράσεων ανά πελάτη
 Ποσοστό βίντεο που έχουν προβληθεί
 Αριθμός εικονικών δώρων
 Tags που έχουν γίνει
 Προσέλκυση κοινού από διαγωνισμούς
 Ικανοποίηση πελατών
 Εξοικονόμηση χρημάτων από μη χρήση παραδοσιακών μεθόδων μάρκετινγκ

Σε μια πιο απλοϊκή κατηγοριοποίηση οι μετρικές διαμορφώνονται με βάση τα

εξής (Jenn Deering)1:

 Όγκος: Ο αριθμός μηνυμάτων που λαμβάνει η επιχείρηση, ο αριθμός  posts που

αναρτώνται και τα likes που έλαβαν. Στο Facebook υπάρχει η δυνατότητα μέσω

του  Facebook Insights για  χρήση της  μέτρησης «άνθρωποι  που συζητούν για

αυτό»  η  οποία  μετράει  πόσοι  μοναδικοί  λογαριασμοί  στο  Facebook έχουν

αναρτήσει κάτι στον τοίχο τους που αφορά την επιχείρηση. Σημαντικό πόρισμα

που μπορεί να προκύψει από τη συγκεκριμένη μέτρηση είναι ποιες μέρες ή ώρες

1 https://neilpatel.com/blog/essential-social-media-metrics/
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οι  άνθρωποι  συζητούν  περισσότερο  για  την  επιχείρηση  που  μας  ενδιαφέρει.

Εφόσον  η  επιχείρηση  αξιοποιήσει  αυτή  την  πληροφορία  είναι  πιο  πιθανό  να

πετύχει μεγαλύτερη αφοσίωση των πελατών και των ενδιαφερομένων για αυτή.
 Εμφανίσεις:   Οι  εμφανίσεις  μετρούν  τη  διάδοση  μιας  συζήτησης,  μιας

ανάρτησης,  ενός  video μέσα  στα  κοινωνικά  δίκτυα.  Από  μόνη  της  αυτή  η

μέτρηση μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση του πλαισίου του περιεχομένου

που αναρτά η επιχείρηση. Θα μπορούσε ακόμη να θεωρηθεί και η πηγή εύρεσης

πελατών,  δηλαδή  να  αποτελέσει  ένα  στόχο  για  το  εύρος  του  πελατολογίου.

Λειτουργεί με την χρήση άλλων μετρήσεων ως δείκτης λαμβάνοντας τη θέση του

παρονομαστή.  Για  παράδειγμα  ο  λόγος  likes προς  εμφανίσεις  ώστε  να  γίνει

αντιληπτή η απήχηση της ανάρτησης στο σύνολο των εμφανίσεών της.
 Δέσμευση:  Αφορά τον τρόπο που επιλέγουν οι χρήστες των κοινωνικών μέσων

να διαδώσουν μια είδηση ή το περιεχόμενο μιας ανάρτησης της επιχείρησης. Για

παράδειγμα  στο  Twitter η  χρήση  των  retweets (RTs)  και  στο  Facebook οι

κοινοποιήσεις. Επιπλέον, τα σχόλια και τα likes χρησιμεύουν στην εύρεση όσων

επιθυμούν αλληλεπίδραση με την επιχείρηση και αντιδρούν με κάποιον τρόπο

στις αναρτήσεις της. Χρειάζεται να γνωρίζει η επιχείρηση προς ποια κατεύθυνση

επιθυμεί να δώσει έμφαση. Δηλαδή αν θέλει να διαδοθεί το μήνυμά της σε όσο το

δυνατόν περισσότερο κόσμο ή να έχει άμεση επαφή με όσους εκδηλώνουν πιο

ενεργά το ενδιαφέρον τους όπως για παράδειγμα απαντώντας σε κάθε σχόλιο. 
 Επίδραση:  Πρόκειται  για  αμφιλεγόμενη  μέτρηση  καθώς  υπάρχουν  πολλά

εργαλεία μέτρησης της επίδρασης και επιρροής των κοινωνικών μέσων και όλα

χρησιμοποιούν  διαφορετικές  μεθόδους.  Είναι,  ωστόσο,  κοινώς  αποδεκτό  το

γεγονός ότι ο αριθμός των φίλων ή των followers δεν είναι απόδειξη ότι μπορεί η

επιχείρηση να τους επηρεάσει ή να αλληλεπιδράσει με αποτελεσματικό τρόπο

μαζί τους. Εργαλείο όπως το Klout ή το PeerIndex βάζουν μια βαθμολογία στους

ανθρώπους που μετρούν το διαδικτυακό κοινωνικό κεφάλαιο και την δυνατότητα

που έχουν αυτοί  οι χρήστες να επηρεάσουν άλλους.  Έμφαση πρέπει  να δοθεί

στους χρήστες που επηρεάζουν περισσότερο το υπάρχον κοινό της επιχείρησης

και όχι σε αυτούς που έχουν τους περισσότερους φίλους ή followers
 Μερίδιο της αγοράς των κοινωνικών δικτύων: Είναι σημαντικό να μετριέται η

επιρροή  που  έχει  μια  επιχείρηση  μέσω  των  κοινωνικών  δικτύων  έναντι  των

ανταγωνιστών  της.  Είναι  σημαντικό  να  αναγνωρίζονται  οι  επιτυχίες  των

ανταγωνιστών και να γίνεται προσπάθεια να τους ξεπεράσει η επιχείρηση. Είναι

καλό να τεθεί κάποιο ποσοστό – στόχος.
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O Lovett (2011) διακρίνει τα εξής είδη μετρήσεων στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης:

 Μετρήσιμα είδη: Είναι τα πιο βασικά και δίνονται ως επί το πλείστον απευθείας

από τα ίδια τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Παραδείγματα είναι ο αριθμός των

followers, των προβολών, των επισκεπτών, των συνδρομητών κλπ.
 Μετρήσεις  της  επιχειρηματικής  αξίας:  Σχεδιάζονται  ώστε  να  στοχεύουν  στην

επίτευξη στόχων που έχουν θέσει οι μάνατζερ και οι ιδιοκτήτες. Εξειδικεύονται

ανά τμήμα, πόρους, ομάδες και λειτουργίες μάρκετινγκ. Παραδείγματα είναι το

εισόδημα που προκύπτει  από τα  κοινωνικά μέσα,  το  μερίδιο  της  αγοράς  που

καταλαμβάνει η επιχείρηση στα μέσα, η ικανοποίηση πελατών κλπ
 Μετρήσεις αποτελέσματος: Συνδέουν τη δράση στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης

με τους επιχειρηματικούς στόχους.  Ποσοτικοποιούν τη δράση της επιχείρησης

στα κοινωνικά μέσα. Είναι γνωστές με την ονομασία KPIs και είναι ουσιαστικά

οι βασικοί δείκτες επίδοσης. Παραδείγματα είναι το εύρος των χρηστών στους

οποίους εμφανίζεται η επιχείρηση, η ταχύτητα και ο ρυθμός αλληλεπίδρασης με

τους χρήστες, ο δείκτης μετατροπής σε πωλήσεις κλπ
 Βασικές μετρήσεις της ίδιας της επιχείρησης: Αφορούν δείκτες που θέλει η ίδια η

επιχείρηση να  θέσει  με  βάση τον  κλάδο της,  την  πολυπλοκότητά της  και  τις

ιδιαιτερότητες που τυχόν έχει.  Παραδείγματα είναι η αφοσίωση και δέσμευση

των  πελατών,  η  επιρροή,  οι  οπαδοί  και  το  αντίκτυπο  της  επιχείρησης  στα

κοινωνικά μέσα.

Σύμφωνα  με  το  Bazaarvoice and the CMO Club2,  κύριες  μετρήσεις  για  τα

κοινωνικά  δίκτυα  είναι  το  ποσοστό  μετατροπής,  το  εισόδημα,  ο  αριθμός  θετικών

αναφορών από χρήστες, ο αριθμός των μελών, ο αριθμός των αναρτήσεων, η κίνηση

στην ιστοσελίδα, ο αριθμός των αναφορών, ο αριθμός των εμφανίσεων και άλλα (Lovett,

2011). 

Σύμφωνα με την Nowak (2014), οι μετρικές χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες:

 Επίγνωση: Οι μετρικές αυτές αντικατοπτρίζουν το παρόν και πιθανό κοινό
 Δέσμευση: Δείχνουν πώς το κοινό αλληλεπιδρά με το περιεχόμενο που ανεβάζει

η εταιρία.

2 Bazaarvoice and the CMO Club, “CMOs on Social Marketing Plans for 2011”, January

27, 2011
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 Μετατροπή:  Αφορούν στην αποτελεσματικότητα της  αφοσίωσης των χρηστών

των κοινωνικών δικτύων
 Κατανάλωση:  Αντικατοπτρίζουν  πώς  σκέφτονται  και  αισθάνονται  οι  ενεργοί

πελάτες για την εταιρία. 

Πιο αναλυτικά, οι μετρικές επίγνωσης είναι (Nowak, 2014) 

 Κατανόηση εμπορικής επωνυμίας (brand awareness):  Αφορά την προσοχή που

δίνεται  στην  επωνυμία  μέσα  στα  κοινωνικά  δίκτυα  κατά  τη  διάρκεια  μιας

περιόδου αναφοράς ή εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος και παρέχει

σχετικά στατιστικά στοιχεία. Η προσοχή αυτή μπορεί να εκφραστεί ως αναφορές

(με @),  με κοινοποιήσεις  αναρτήσεων,  συνδέσμους και  εμφανίσεις.  Ακόμη,  η

περίοδος  αναφοράς  μπορεί  να  είναι  μια  βδομάδα,  ένας  μήνας  ή  κάτι  άλλο.

Αρχικά, η εταιρία πρέπει να προσδιορίσει τη μέτρηση της προσοχής που επιθυμεί

να λαμβάνει, στην συνέχεια να καθορίσει μια περίοδο αναφοράς κατά την οποία

η εταιρία θα συνδεθεί με την αναγνωρισιμότητα και τέλος πρέπει η εταιρία να

είναι συνεπής και να συγκρίνει τις τάσεις με ακρίβεια. 
 Ρυθμός αύξησης κοινού (audience growth rate): Μετράει την ταχύτητα με την

οποία αυξάνεται η επίδραση της εταιρίας στα κοινωνικά δίκτυα. Όσο αυξάνεται η

παρουσία στο διαδίκτυο τόσο θα αυξάνονται και οι ακόλουθοι. Είναι ο λόγος των

νέων ακολούθων προς το σύνολο των ακολούθων σε μια περίοδο αναφοράς. 
 Κοινό απήχησης (post reach): Πρόκειται για τους ανθρώπους που έχουν δει μια

ανάρτηση  από  την  ώρα  που  δημοσιεύτηκε.  Επηρεάζεται  από  τον  χρόνο

ανάρτησης και από το περιεχόμενό της. Και πάλι πρόκειται για τον λόγο των

ατόμων  που  είδαν  την  ανάρτηση  προς  το  σύνολο  των  ακολούθων.  Για

παράδειγμα, όσον αφορά στο  Facebook η καλύτερη ώρα για αναρτήσεις  είναι

όταν είναι οι περισσότεροι φίλοι ή ακόλουθοι συνδεδεμένοι. Με αυτόν τον τρόπο

αυξάνονται οι πιθανότητες εμφάνισης και άμεσης ανταπόκρισής τους άρα και οι

πιθανότητες επιτυχίας της ανάρτησης.
 Πιθανό κοινό απήχησης (potential reach): Πρόκειται για τον αριθμό των ατόμων

οι  οποίοι  θα  μπορούσαν  να  δουν  μια  ανάρτηση  σε  μια  περίοδο  αναφοράς.

Αρχικά,  η  εταιρία  πρέπει  να  κάνει  χρήση  ενός  εργαλείου  παρακολούθησης

επωνυμίας για να βρει τον συνολικό αριθμό αναφορών της επωνυμίας της, στη

συνέχεια  να  καταγράψει  πόσοι  ακόλουθοι  είδαν την  ανάρτηση  και  έπειτα  να
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πολλαπλασιάσει τα δύο προηγούμενα ποσά ώστε να αποκτήσει μια θεωρητική

προσέγγιση του μέγιστου αριθμού ατόμων στους οποίους απευθύνεται. 
 Κοινοποίηση  απόψεων  (social share of voice):  Μετράει  πόσοι  άνθρωποι

αναφέρουν την επωνυμία της εταιρίας στα κοινωνικά μέσα σε σύγκριση με τους

ανταγωνιστές της. Οι αναφορές μπορεί να είναι άμεσες (π.χ. με @) ή έμμεσες με

απλή  αναφορά  της  επωνυμίας.  Αναλύει  ουσιαστικά  πόσο  σημαντική  είναι  η

επωνυμία της εταιρίας στην αγορά. Αρχικά, η εταιρία μετράει κάθε αναφορά που

λαμβάνει  άμεση  ή  έμμεση  στα  κοινωνικά  δίκτυα.  Στη  συνέχεια,  μετράει  τις

αναφορές  των  βασικών  ανταγωνιστών  της  την  ίδια  περίοδο  αναφοράς.

Χρησιμοποιούμε  το  λόγο  των  αναφορών  της  εταιρίας  προς  το  σύνολο  των

αναφορών για να δούμε αν η εταιρία είχε περισσότερη απήχηση σε σχέση με τους

ανταγωνιστές της. 

Οι μετρικές δέσμευσης είναι (Nowak, 2014) :

 Ρυθμός επικρότησης (applause rate):  Πρόκειται για τον αριθμό των ενεργειών

έγκρισης (likes, αγαπημένα κλπ) που λαμβάνει μια ανάρτηση σε σχέση με τον

συνολικό αριθμό ακολούθων. Όταν ένας ακόλουθος εκφράζει την αρέσκειά του

για μια ανάρτηση, ουσιαστικά αναγνωρίζει την αξία που έχει η εταιρία για αυτόν.

Η γνώση του κοινού που συνεχόμενα βρίσκει αξία στις αναρτήσεις της εταιρίας

δίνει τροφή για τις μελλοντικές ενημερώσεις περιεχομένου της εταιρίας. Αρχικά,

πρέπει  η  εταιρία  να  βρει  τον  αριθμό  εγκρίσεων  που  έλαβε  σε  μια  περίοδο

αναφοράς και να τον διαιρέσει με το συνολικό αριθμό ακολούθων. Σε αυτή την

περίπτωση  ένα  εργαλείο  απήχησης  των  κοινωνικών  μέσων  βοηθά  την

παρακολούθηση των ενεργειών έγκρισης και απλοποιεί τη διαδικασία.
 Μέσο ποσοστό δέσμευσης/ εμπλοκής (average engagement rate): Πρόκειται για

τον  αριθμό  των  ενεργειών  αφοσίωσης  (π.χ.  likes,  shares,  comments)  που

λαμβάνει  μια  ανάρτηση  σε  σχέση  με  τον  συνολικό  αριθμό  ακολούθων.  Όσο

μεγαλύτερη  η  δέσμευση  τόσο  μεγαλύτερη  η  απήχηση  του  περιεχομένου  που

αναρτά η επιχείρηση στο κοινό. Το ορόσημο σε κάθε κοινωνικό δίκτυο διαφέρει

για αυτή τη μέτρηση. Για παράδειγμα το Facebook και το Twitter έχουν συνήθως

χαμηλό  ποσοστό  συμμετοχής  (0,5-1%)  σε  σχέση  με  το  Instagram που  έχει

υψηλότερο (3-6%).
 Ποσοστό  ενίσχυσης  (amplification rate):  Πρόκειται  για  τον  λόγο  των

κοινοποιήσεων  προς  τον  αριθμό  των ακολούθων.  Με άλλα λόγια,  αφορά τον
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ρυθμό με τον οποίο οι ακόλουθοι κοινοποιούν περιεχόμενο της εταιρίας και το

μοιράζονται με το δικό τους δίκτυο. Όσο υψηλότερο είναι το ποσοστό ενίσχυσης

τόσο πιο διατεθειμένοι είναι οι ακόλουθοι να συσχετιστούν με την επωνυμία της

εταιρίας. 
 Ρυθμός αναμετάδοσης (viral rate):  Πρόκειται για τον αριθμό των ατόμων που

μοιράστηκαν περιεχόμενο της εταιρίας σε σχέση με τον αριθμό των μοναδικών

εμφανίσεων του περιεχομένου σε μια περίοδο αναφοράς. 

Οι μετρικές μετατροπής είναι (Nowak, 2014): 

 Ρυθμός μετατροπής (conversion rate): Πρόκειται για τον αριθμό των επισκεπτών

οι  οποίοι  αφού  άνοιξαν  τον  σύνδεσμο  σε  μια  ανάρτηση  έλαβαν  δράση  στην

ιστοσελίδα (π.χ. έκαναν εγγραφή στο newsletter ή εγγράφηκαν σε κάποια δράση

της εταιρίας) προς το συνολικό αριθμό επισκεπτών της σελίδας. Ένας υψηλός

ρυθμός μετατροπής σημαίνει ότι το περιεχόμενο έχει μεγάλη αξία και απήχηση

στο  επιθυμητό  κοινό.  Με  άλλα  λόγια,  η  ανάρτηση  ανταποκρίθηκε  στις

προσδοκίες.
 Ποσοστό κλικ (click-through rate): Αφορά τη συχνότητα κλικ σε αναρτήσεις που

το επιτρέπουν. 
 Ποσοστό «αναπήδησης» (bounce rate): Αφορά το ποσοστό των επισκεπτών που

έκαναν κλικ σε έναν σύνδεσμο αλλά εγκατέλειψαν άμεσα τη νέα σελίδα χωρίς να

λάβουν κάποια δράση. Για τον εντοπισμό αυτής της μέτρησης απαιτείται η χρήση

google analytics. 
 Κόστος ανά κλικ (cost per click): Είναι το ποσό που πληρώνει η εταιρία ανά

άτομο που κάνει κλικ πάνω στην ανάρτηση ή στο χορηγούμενο περιεχόμενο. 
 Κόστος ανά χίλιες εμφανίσεις (cost per thousand impressions): Αφορά το ποσό

που πληρώνει η εταιρία για κάθε χίλιους ανθρώπους στους οποίους εμφανίζεται η

διαφήμισή  της  στα  κοινωνικά  μέσα.  Χρησιμοποιείται  όταν  ο  στόχος  είναι

περισσότερο η ενημέρωση και λιγότερο η δράση.
 Ποσοστό μετατροπής κοινωνικών δικτύων (social media conversion rate): Αφορά

το συνολικό αριθμό μετατροπών που προήλθαν από τα κοινωνικά μέσα. 
 Ρυθμός  συνομιλιών  (conversation rate):  Αφορά  το  λόγο  των  σχολίων  μιας

ανάρτησης προς τον αριθμό των ακολούθων. Ο εντοπισμός αυτής της μέτρησης

υποδηλώνει  τι  ποσοστό των ακολούθων επιθυμεί  να εκφράζει  την άποψή του

λεπτομερώς για τις αναρτήσεις.
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Οι μετρικές κατανάλωσης είναι (Nowak, 2014): 

 Αναφορές  πελατών (customer testimonials):  Αφορά κάθε κριτική,  αξιολόγηση,

σχόλιο, επιβράβευση ή δήλωση χρηστών σχετικά με την εταιρία. 
 Βαθμός ικανοποίησης πελατών (customer satisfaction score): Είναι μια μετρική

που μετράει το βαθμό ικανοποίησης και  ευχαρίστησης των ανθρώπων από το

προϊόν/ υπηρεσία της εταιρίας. 
 Καθαρή  βαθμολογία  προώθησης  (net promoter score):  Μετράει  το  βαθμό

αφοσίωσης  των  πελατών.  Αφορά  την  πιθανότητα  σύστασης  από  πελάτες  σε

φίλους τους 

Σύμφωνα  με  τον  Seiter (2015),  οι  μετρικές  που  χρησιμοποιούνται  για  τα

κοινωνικά δίκτυα χωρίζονται στις εξής:

 Μετρικές  δραστηριότητας  που  αποτυπώνουν  το  αποτέλεσμα  της  ομάδας

κοινωνικών  δικτύων  της  εταιρίας.  Περιλαμβάνουν  τις  αναρτήσεις,  τον

προγραμματισμό, τη βελτιστοποίηση του περιεχομένου, την απάντηση σε τυχόν

ερωτήσεις και την επίλυση των προβλημάτων. Τέτοιες μετρήσεις είναι:
o Ο μέσος χρόνος απόκρισης σε σχόλια ή αιτήματα
o Ο  ρυθμός  περιεχομένου  μέσα  σε  μια  περίοδο  αναφοράς  (π.χ.  blogs,

videos, e-books, infographics κ.ά.)
o Ρυθμός ανάρτησης περιεχομένου (στο twitter, facebook, Instagram κ.ά.)
o Ποσοστό αναρτήσεων ανά θέμα
o Ποσοστό αναρτήσεων ανά τύπο (εικόνα, βίντεο, κείμενο κλπ)
o Ρυθμός απόκρισης
o Προϋπολογισμός εκστρατειών

 Η απήχηση που αφορά το υπάρχον και πιθανό κοινό της εταιρίας. Οι μετρικές

αυτές  εστιάζουν  στο  πιθανό  μέγεθος  και  στο  ρυθμό  ανάπτυξης  της  εταιρίας.

Υπάρχουν  εργαλεία  όπως  το  Buffer τα  οποία  ασχολούνται  με  αυτές.  Τέτοιες

είναι:
o Ρυθμός ανάπτυξης κοινού
o Μέση θέση (στις μηχανές αναζήτησης)
o Επίγνωση επωνυμίας
o Κόστος ανά 1000 εμφανίσεις
o Αριθμός οπαδών/ ακολούθων
o Βαθμολογία  επιρροής  (προσφέρεται  από  παρόχους  όπως  η  Klout και

Kred)
o Συχνότητα λέξεων κλειδιών
o Απήχηση ανάρτησης
o Εμφανίσεις αναρτήσεων
o Εύρος κοινού για εμφάνιση αναρτήσεων
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o Μερίδιο αγοράς
o Αίσθηση (αφορά την αναλογία θετικών και αρνητικών σχολίων για την

εταιρία)
o Εμφανίσεις video

 Η εμπλοκή – δέσμευση που αφορά την αλληλεπίδραση και το ενδιαφέρον που

προκαλεί η εταιρία. Εστιάζουν στον τρόπο αλληλεπίδρασης μεταξύ των χρηστών

των κοινωνικών δικτύων. Τέτοιες είναι:
o Ρυθμός ενίσχυσης
o Ρυθμός επικρότησης
o Ρυθμός αφοσίωσης
o Ρυθμός σχολίων
o Ρυθμός συζήτησης
o Δέσμευση κοινού
o Virality

 Η  απόκτηση  που  σχετίζεται  με  την  δημιουργία  μιας  σχέσης  μεταξύ  των

ακολούθων και  της  εταιρίας.  Τέτοιες  μετρήσεις  προσφέρονται  από το  Google

Analytics και είναι οι εξής:
o Συνδρομητές στο blog
o Ποσοστό «αναπήδησης»
o Αριθμός κλικ σε συνδέσμους
o Αριθμός κλικ προς συνολικές εμφανίσεις
o Κόστος ανά κλικ
o Σύνδεσμοι
o Εγγραφές σε newsletter
o Εμφανίσεις σελίδας
o Ποσοστό επισκέψεων
o Κατάταξη με βάση λέξεις κλειδιά
o Κίνηση
o Ρυθμός κίνησης

 Η μετατροπή που μεταφράζεται σε ενέργειες, πωλήσεις και αποτελέσματα. Και

πάλι το google analytics προσφέρει πολλές επιλογές. Τέτοιες μετρικές είναι:
o Μέση τιμή αγοράς
o Μετατροπές
o Ρυθμός μετατροπής
o Κόστος ανά δράση
o Μετατροπές νέων πελατών
o Εισόδημα ανά κλικ
o ROI

 Η διατήρηση και υποστήριξη που έχει να κάνει με θερμούς υποστηρικτές και

ευχαριστημένους πελάτες. Τέτοιες είναι:
o Οι ένθερμοι υποστηρικτές της εταιρίας (brand evangelists)
o Ετήσια αξία ανά πελάτη
o Ρυθμός διατήρησης πελατών
o Αξιολογήσεις πελατών
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o Ικανοποίηση πελατών
o Ρυθμός εγκατάλειψης

Οι  Hoffman &  Fodor (2010)  δημιούργησαν  τις  στρατηγικές  επιλογές  για  τη

μέτρηση των κοινωνικών δικτύων με απλό τρόπο ώστε να δουν τις επιλογές που κάνουν

οι αναλυτές μάρκετινγκ στα κοινωνικά μέσα σε σχέση με τη στρατηγική ανάπτυξης και

την αξιολόγηση της επιτυχίας. Σύμφωνα με αυτούς, οι μετρικές κατηγοριοποιούνται σε

τρεις κατηγορίες:

 Αναγνωρισιμότητα  επωνυμίας:  αριθμός  ακολούθων,  αριθμός  εγκαταστάσεων

εφαρμογών, αριθμός εντυπώσεων, αριθμός σελιδοδεικτών, αριθμό αξιολογήσεων
 Δέσμευση  στη  μάρκα:  αριθμός  σχολίων,  αριθμός  ενεργών  χρηστών,  αριθμός

likes, ποσοστό εντυπώσεων, ποσοστό ενεργητικότητας.
 Εξάπλωση  από  στόμα  σε  στόμα  (word-of-mouth):  συχνότητα  εμφάνισης  στο

χρονολόγιο  φίλων,  αριθμός  αναρτήσεων  στον  τοίχο,  αριθμός  κοινοποιήσεων,

αριθμός απαντήσεων στις προτάσεις φίλων.

Σύμφωνα  με  μια  άλλη  πιο  συγκεντρωτική  κατηγοριοποίηση  υπάρχουν  η

αναγνωρισιμότητα  (awareness),  η  εκτίμηση  (appreciation),  η  δράση  (action)  και  η

υπεράσπιση  (advocacy)  (Pentin,  2011).  Σύμφωνα  με  τον  Pentin (2011),  υπάρχουν

κάποιες βασικές παράμετροι οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη ώστε να καθοριστούν

οι  δείκτες  απόδοσης.  Αυτές  είναι  το  είδος  της  πλατφόρμας  κοινωνικών  μέσων,  οι

ενότητες  στις  οποίες  θα  δοθεί  έμφαση   (π.χ.  αναγνωρισιμότητα)  και  ο  καθορισμός

ποιοτικών και ποσοτικών μετρικών. 

Σύμφωνα  με  τους  Thomas &  Barlow (2011),  υπάρχουν  πέντε  κατηγορίες

μετρικών: 

 έκθεση, 

 επιρροή, 

 δέσμευση, 

 δράση και 

 διατήρηση. 

Σύμφωνα  με  τον  Blanchard (2011),  υπάρχουν  55  μετρικές  και  10  δείκτες

απόδοσης  (συνολικός  όγκος  αναφορών,  μείγμα  συναισθημάτων  για  τις  αναφορές,

δεδομένα  δράσης  κειμένων,  δεδομένα  δράσης  e-mail,  δεδομένα  παραδοσιακής
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αλληλογραφίας,  κίνηση,  δίκτυο  συναλλασσόμενων  πελατών,  αριθμός  δικτύων

συναλλαγών, δίκτυο εισροών, δίκτυο άλλων δεδομένων συνομιλίας). 

Σύμφωνα με τους Turner & Shah (2011), υπάρχουν τρεις κατηγορίες μετρικών: 

 η ποσοτική (π.χ. αριθμός ακολούθων), 

 η ποιοτική (π.χ. συναισθήματα) και 

 η μέτρηση της απόδοσης της επένδυσης (ROI) (π.χ. παραγόμενα κέρδη). 

Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως το  MySpace,  το  Facebook και το

Twitter προσφέρουν διαφορετικές λύσεις για μέτρηση μεγεθών (Baym, 2013). Οι Smit &

Neijens (2011) παρουσίασαν λεπτομερώς τις μετρήσεις που σχετίζονται με κάθε μέσο

δικτύωσης.  Δεν  απαιτείται  ιδιαίτερη  εξειδίκευση  για  την  εύρεση  των  μετρικών  και

πολλές φορές τα δεδομένα παρέχονται στους χρήστες και έτσι οι τελευταίοι βρίσκουν

πληροφορίες για το κοινό, το μέγεθός του, την αφοσίωσή τους, πόσοι είναι οι followers,

πόσα τα likes (Baym, 2013). 

Σύμφωνα με τον  Gonzalo (2014), οι πιο συνηθισμένες μετρικές του  Facebook

είναι :

 Ο αριθμός των  likes στην σελίδα (νέα  likes,  unlikes, ρυθμός σε σχέση με τον

προηγούμενο μήνα κλπ)
 Συνολικός αριθμός εμφανίσεων 
 Πιθανό κοινό
 Αφοσιωμένοι πελάτες σε επίπεδο αναρτήσεων
 Αφοσιωμένοι πελάτες σε επίπεδο σελίδας
 Αριθμός ανθρώπων που μιλούν για την εταιρία (PTAT)
 Κατάταξη EdgeRank
 Κίνηση στην ιστοσελίδα από τα κοινωνικά δίκτυα
 Πωλήσεις
 Απαντήσεις σε ερωτήσεις και σχόλια
 Ανθρώπινο δυναμικό (εύρεση υποψήφιων εργαζομένων μέσω των κοινωνικών

δικτύων)

Οι πιο συνηθισμένες μετρικές στο Twitter  είναι (Gonzalo, 2014):

 Αριθμός ακολούθων
 Τμηματοποίηση ακολούθων
 Αριθμός εμφανίσεων
 Ρυθμός αφοσίωσης
 Δραστηριότητα tweets
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 Εξυπηρέτηση πελατών
 Κίνηση στην ιστοσελίδα
 Ανάλυση ανταγωνισμού
 Απαντήσεις σε ερωτήσεις και σχόλια
 Αιτήματα που διευθετούνται με άμεσα μηνύματα

Οι πιο συνηθισμένες μετρικές στο YouTube είναι (Gonzalo, 2014): 

 Αριθμός συνδρομητών
 Εμφανίσεις
 Likes & dislikes
 Σχόλια
 Κοινοποιήσεις
 Πηγή εμφάνισης (laptop, smart phones κλπ)
 Μέσος χρόνος παρακολούθησης

Οι πιο συνηθσιμένες μετρικές στο Instagram είναι (Gonzalo, 2014):

 Αριθμός ακολούθων
 Αριθμός βίντεο και φωτογραφιών που αναρτώνται σε μια περίοδο αναφοράς
 Likes
 Συνολική απήχηση
 Εμφανίσεις
 Ρυθμός αφοσίωσης

Οι πιο συνηθισμένες μετρικές στο Google + είναι (Gonzalo, 2014):

 Ακόλουθοι
 Εμφανίσεις
 Αναρτήσεις
 +1
 Σχόλια
 Αναφορές
  Κοινοποιήσεις
 Απήχηση
 Κατάταξη προφίλ
 Κίνηση

Οι πιο συνηθισμένες μετρικές στο Pinterest είναι (Gonzalo, 2014):

 Pins
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 Pinners
 Repins
 Εμφανίσεις
 Κλικ
 Ρυθμός αφοσίωσης

Στο σημείο αυτό κρίθηκε σκόπιμο να γίνει αναφορά σε μια ακόμη κατηγορία
μετρικών που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια με την ονομασία altmetrics και
λειτουργούν ως δυνητικοί δείκτες των ερευνητικών επιπτώσεων έναντι των αναφορών.
Με  άλλα  λόγια,  οι  μετρικές  αυτές  λειτουργούν  ως  εναλλακτική  (alternative)  στις
παραδοσιακές αναφορές (Haustein et al., 2015). 

Ο Alperin (2015) προσπάθησε να συμβάλει στην κατανόηση του τρόπου με τον

οποίο οι δυνατότητες των  altmetrics ποικίλουν ανά τον κόσμο μετρώντας το ποσοστό

των άρθρων με  μη  μηδενικές  μετρήσεις  (κάλυψη) για  άρθρα που εκδίδονται  από τη

Λατινική Αμερική. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνάς του προκύπτει ότι τα επίπεδα

κάλυψης για τις περισσότερες πηγές κοινωνικών δικτύων ήταν μηδενικές ή αμελητέες.

Μόνο τρεις μετρικές είχαν επίπεδα κάλυψης άνω του 2% (Mendeley, Twitter, Facebook).

Το Twitter παρουσιάζει τις πιο σημαντικές διαφορές σε σχέση με προηγούμενες μελέτες. 

Τα altmetrics έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο η έρευνα

ανακαλύπτεται, διαδίδεται, αξιολογείται και επιβραβεύεται (Alperin, 2015). Λειτουργούν

αναζητώντας αναφορές σε επιστημονικά έργα στο διαδίκτυο συμπεριλαμβανομένων των

παραδοσιακών  κοινωνικών  μέσων  όπως  το  Twitter και  το  Facebook,  blogs (π.χ.

ScienceSeeker), ακαδημαϊκές υπηρεσίες  bookmarking και διαχειριστές αναφορών όπως

το Mendeley και πολυμέσα όπως για παράδειγμα το F1000 Prime (Alperin, 2015). Στο

μέλλον αναμένεται να αποτελέσουν εκτεταμένο αντικείμενο μελέτης για αυτό και έγινε

μια σύντομη αναφορά σε αυτά στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας. 

 2.3  Δείκτες απόδοσης (KPIs)

Στην  παραδοσιακή  θεωρία  της  εξυπηρέτησης  πελατών  συναντά  κανείς  τη

μέτρηση του μέσου χρόνου διαχείρισης (Average Handling Time –  AHT) ή τον μέσο

χρόνο αναμονής (Average Queue Time –  AQT). Τέτοιου είδους δείκτες ή αλλιώς  KPIs

συναντώνται και στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης (Carnein et al., 2017). 

Τα  KPIs αφορούν  όλους  τους  στόχους  που  θέτει  η  επιχείρηση  και  οι  οποίοι

διευκολύνονται  από  την  επίγνωση  της  πορείας  των  εκστρατειών  μάρκετινγκ.  Είναι
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δείκτες μέτρησης σχεδιασμένοι έτσι ώστε να μετρούν την επίτευξη των στρατηγικών

στόχων μιας επιχείρησης με συνδυασμό πολλών πληροφοριών (Pavlou, 2005; Alberghini

et al.,  2013).  Αναλύουν τους  παράγοντες  εκείνους  που οδηγούν μια επιχείρηση στην

επιτυχία και διευκολύνουν την κατανόηση της επιχειρηματικής επίδοσης. 

Συνηθίζεται αρκετές επιχειρήσεις να μετρούν τα οφέλη και τα χαρακτηριστικά

των εργαλείων των κοινωνικών μέσων με τα KPIs (Alberghini et al., 2014). Σύμφωνα με

τους Grimaldi et al. (2014), τα KPIs διευκολύνουν τη μέτρηση του αριθμού επισκέψεων,

των μοναδικών επισκεπτών, των εμφανίσεων, της γεωγραφικής τοποθεσίας, των κλικ και

της  παρακολούθησης  των  χρηστών  που  επισκέπτονται  τη  σελίδα.  Οι  δείκτες  αυτοί

απεικονίζουν την επίδοση μιας μεταβλητής που αφορά μια λειτουργία της εταιρίας.

Για παράδειγμα, οι δείκτες KPIs επιτρέπουν τη μέτρηση της δημοτικότητας ενός

portal και του ονόματός του, είναι δηλαδή ένα είδος μέτρησης της επίγνωσης ύπαρξης

μιας μάρκας (brand-awareness) (Alberghini et al.,  2014). Ακόμη, μετρούν τον αριθμό

λήψεων (downloads) από μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα και τον αριθμό των συνδέσμων

που αυτή προσφέρει.

Πολλές  επιχειρήσεις  υποκαθιστούν  τις  μετρικές  των  κοινωνικών  μέσων  στο

μείγμα μάρκετινγκ θέτοντας ελάχιστα KPIs (Pauwels et al., 2008). Κάποιοι προσπαθούν

να  εφαρμόσουν  παραδοσιακές  θεωρίες  και  μοντέλα  μάρκετινγκ  στις  ενέργειες  που

κάνουν στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά δεν έχουν το ίδιο αποτέλεσμα (Hoffman & Novak,

2012), καθώς τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης και πιο συγκεκριμένα, το μάρκετινγκ σε

αυτά  λειτουργεί  με  τελείως  διαφορετικά  κριτήρια  και  λογική  από  το  παραδοσιακό

μάρκετινγκ.  Σίγουρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στοιχεία  και  χαρακτηριστικά από

παραδοσιακούς δείκτες του μάρκετινγκ, ωστόσο για να είναι επιτυχημένη η παρουσία

της εταιρίας στα κοινωνικά δίκτυα απαιτείται να χρησιμοποιηθούν οι κατάλληλοι KPIs. 

Οι  Alberghini et al. (2014) εξετάζουν ποια  KPIs αυξάνουν την αφοσίωση των

χρηστών  και  τη  συμμετοχή  των  εργαζομένων  μιας  εταιρίας  στα  κοινωνικά  δίκτυα.

Επέλεξαν στην έρευνά τους να χρησιμοποιήσουν τα εξής KPIs:

 αριθμός λογαριασμών, 

 αριθμός ενεργών χρηστών, 

 επισκέψεις ανά ημέρα, 

 αριθμός σχέσεων εντός των κοινωνικών μέσων, 

 αριθμός ιδεών που υποβλήθηκαν, 
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 αριθμός σχολίων σε κάθε ιδέα, 

 αριθμός ψήφων ανά ιδέα.

Η  έρευνά  τους  δείχνει  ότι  η  κατασκευή  των  επιλεγμένων  KPIs μπορεί  να

βοηθήσει  τις  εταιρίες  να  ενθαρρύνουν  τη  συμμετοχή  των  χρηστών  βασιζόμενοι  σε

γνωστές μετρήσεις του διαδικτύου, όπως για παράδειγμα το ROI. Ακόμη, ο καθορισμός

μετρήσεων όπως η χρησιμότητα, η ευκολία στη χρήση και η απήχηση συμβάλλει στην

αύξηση της  ατομικής  συμμετοχής.  Επιπλέον,  προκύπτει  ότι  μπορούν να υιοθετηθούν

κάποιες λύσεις ώστε να επιτευχθεί η συμμετοχή σε ατομικό επίπεδο. Τέτοιες λύσεις είναι

η  πραγματοποίηση  ευέλικτων  ή  εξειδικευμένων  αξιολογήσεων,  η  κατανόηση  των

πλεονεκτημάτων  των  κοινωνικών  δικτύων  και  η  προώθηση  της  ανάπτυξης  των

διαδικτυακών σχέσεων.  

Σύμφωνα με τους Barger & Labrecque (2013), υπάρχουν επτά KPIs: 

 ο όγκος, 

 ο διαμοιρασμός των απόψεων (share of voice), 

 η δέσμευση, 

 ο ευαγγελισμός,

 η απόδοση επένδυσης, 

 τα παραγόμενα leads και 

 ο χρόνος απόκρισης. 

Οι  Lipsman et al. (2012) μετρούν σε έρευνά τους χρηματοοικονομικούς και μη

KPIs για το Facebook σε τρεις μεγάλες εταιρίες οι οποίες δραστηριοποιούνται ενεργά σε

αυτό. Από την έρευνά τους προκύπτει ότι η έκταση και η συχνότητα των εντυπώσεων

(impressions) στα κοινωνικά δίκτυα είναι πολύ πιο σημαντικές από τα κοινά στατιστικά

τα οποία συνήθως εφαρμόζονται (π.χ. αριθμός  likes). Ακόμη, βρίσκουν ότι η αξία ενός

ακόλουθου στο  Facebook μπορεί να προσδιοριστεί με την αύξηση της αφοσίωσης, τη

δημιουργία  τάσης  για  αύξηση  της  συχνότητας  αγοραστικής  συμπεριφοράς  και  τη

μόχλευση της ικανότητας επιρροής των φίλων τους. 

Βρίσκουν  ακόμη  ότι  το  Facebook δίνει  τη  δυνατότητα  επικοινωνίας  στην

επιχείρηση και  αναπαραγωγής περιεχομένου σε κάθε  στάδιο του κύκλου μάρκετινγκ,

δηλαδή, κατά την αναγνώριση του προϊόντος, την προτίμηση των πελατών σε αυτό, την

πρόθεση  αγοράς,  τη  μετατροπή  των  ενεργειών  σε  πώληση  και  τη  μακροπρόθεσμη

αφοσίωση και αξία της διάρκειας ζωής (Lipsman et al., 2012). Η ικανότητα μέτρησης
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της  απήχησης  αυτών  των  στοιχείων  μπορεί  να  βοηθήσει  τις  εταιρίες  να

συνειδητοποιήσουν την αξία των κοινωνικών δικτύων και να συμπεριλάβουν την αξία

που έχουν αυτές μέσα στα δίκτυα στο μείγμα μάρκετινγκ που εφαρμόζουν. Για να γίνει

αυτό χρειάζεται να ποσοτικοποιηθούν ορισμένες μετρικές οι οποίες θα αναλυθούν στη

συνέχεια. 

Οι  Koskinen et al.  (2012)  χρησιμοποίησαν  διάφορα  KPIs προκειμένου  να

μετρήσουν  τις  διαδικασίες  διοίκησης  και  διαχείρισης  δεδομένων.  Αντίστοιχη  έρευνα

έκαναν και οι Seo & Paz (2008). Οι δείκτες που χρησιμοποίησαν μετρούν την απόδοση

των  διαδικασιών  διοίκησης  και  διαχείρισης  δεδομένων  όπως  είναι  η  απόκτηση  και

ανταλλαγή γνώσεων με τα εξής στοιχεία (Seo & La Paz, 2008; Koskinen et al., 2012):

 Χαρακτηριστικά προσωπικότητας
 Χρηστικότητα και ευελιξία 
 Απλότητα στην διάχυση της πληροφορίας (π.χ. μέσω share) 
 Διαδραστικότητα της επικοινωνίας
 Συγχρονισμός
 Δυνατότητα ανάλυσης και φιλτραρίσματος δεδομένων
 Δυνατότητα ανταλλαγής και αποθήκευσης
 Ενσωμάτωση εργαλείων κοινωνικών μέσων στις επιχειρηματικές διαδικασίες

Ένας  από  τους  πιο  σημαντικούς  δείκτες  απόδοσης  είναι  η  δέσμευση  στην

επωνυμία  (brand engagement)  (Corcoran,  2011).  Αφορά  το  επίπεδο  συμμετοχής,

αλληλεπίδρασης  και  αλληλεπίδρασης  κάθε  χρήστη  με  την  εταιρία  και  πολλές  φορές

αποτελεί  και  τον  πρώτο επιμέρους  στόχο των εταιριών που δραστηριοποιούνται  στα

κοινωνικά δίκτυα. Άλλοι KPIs που χρησιμοποιούνται εκτεταμένα στη βιβλιογραφία και

εξυπηρετούν  τους  σκοπούς  των  εταιριών  σχετικά  με  το  μάρκετίνγκ  τους  είναι  οι

διαδικτυακές  αξιολογήσεις  που  αποτελούν  δείκτη  της  χρηματιστηριακής  επίδοσης

(Tirunillai &  Tellis,  2012)  και  οι  μετρήσεις  των κοινωνικών δικτύων που αποτελούν

βασικούς δείκτες για την αξία των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης (Luo et al., 2013).

Οι πιο συνηθισμένοι δείκτες  KPIs που μετρούν τη συμμετοχή και εμπλοκή των

χρηστών στη βιβλιογραφία είναι οι εξής (Lin, 2006; van Schaik & Ling, 2008):

 Πρόσβαση στις πληροφορίες 
 Απλότητα
 Τυποποιημένες μορφές δεδομένων
 Στόχος – προσανατολισμός
 Βαθμός συμμετοχής
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 Μέτρηση της συμμετοχής
 Διαλειτουργικότητα
 Πρακτικές ανταμοιβές για συμμετοχή

Σύμφωνα με τους Ashley & Tuten (2015), τρία είδη μέτρησης σχετίζονται με την

απόδοση  στο  Facebook:  η  απήχηση  της  εικόνας,  της  αποκλειστικότητας  και  των

κινήτρων. Όσον αφορά στα αποτελέσματα του Klout, ένα μέτρο συνολικής επιρροής στα

κοινωνικά μέσα, τον συντονισμό, την εμψύχωση, την εμπειρική απήχηση, τα κοινωνικά

αίτια και τα κίνητρα έχει άμεση σχέση με την απόδοση.

Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, υπάρχουν αρκετές παράμετροι οι οποίες καθορίζουν

τα κατάλληλα KPIs με βάση το είδος και τους σκοπούς της επιχείρησης. Για παράδειγμα,

μια εταιρία ρουχισμού ενδιαφέρεται περισσότερο για την απήχηση και την ανταπόκριση

που  λαμβάνουν  οι  διαγωνισμοί  που  ανακοινώνει  στα  κοινωνικά  μέσα  δικτύωσης  σε

σχέση με μια εταιρία επίπλων. Η συχνότητα προσφορών που μπορεί να παρέχει η πρώτη

εταιρία είναι  σαφώς μεγαλύτερη σε σχέση με τη δεύτερη (κυρίως λόγω κόστους και

αμεσότητας παράδοσης) με αποτέλεσμα τα  KPIs που αφορούν στην ανταπόκριση του

κόσμου σε διαγωνισμούς να είναι πιο σημαντικά για την πρώτη σε σχέση με τη δεύτερη

εταιρία.

Ακόμη ο στόχος που καθορίζει η κάθε εταιρία διαφοροποιείται. Για παράδειγμα,

άλλες εταιρίες έχουν ως στόχο τους την αύξηση της αναγνωρισιμότητάς τους. Όταν μια

εταιρία δεν είναι πρώτη στον κλάδο αλλά διαθέτει τα απαραίτητα χαρακτηριστικά ώστε

να καταστεί πρώτη, στοχεύει σε KPIs που βελτιώνουν την αναγνωρισιμότητά της. Τέτοια

είναι η ποσοστιαία αύξηση του αριθμού των followers, το ποσοστό μεταβολής τους με

την  πάροδο του χρόνου,  τα  σχόλια  των  χρηστών  και  η  αντίστοιχη  ανταπόκριση της

εταιρίας σε αυτά και ο αριθμός των κλικ με βάση τον γεωγραφικό προσδιορισμό (αν

πρόκειται για φυσικό κατάστημα). Τέτοιου είδους KPIs εξυπηρετούν στην μέτρηση της

φήμης μιας εταιρίας και εξυπηρετούν σε μεγάλο βαθμό φυσικές επιχειρήσεις που κύριο

στόχο έχουν να γίνουν αναγνωρίσιμες ώστε στη συνέχεια να διαφοροποιήσουν και να

εμβαθύνουν περαιτέρω στο μείγμα μάρκετινγκ που εφαρμόζουν.

Άλλος πιθανός στόχος μιας εταιρίας που ήδη είναι αναγνωρίσιμη είναι η αύξηση

της πιστότητας των πελατών. Για να γίνει αυτό ελέγχεται περισσότερο ο αριθμός των

likes,  των  κοινοποιήσεων,  των  σχολίων  και  των  αναφορών  των  ακόλουθων  στα

κοινωνικά μέσα  δικτύωσης  ώστε  να  καταδειχθεί  σε  ποιο  βαθμό  ανταποκρίνονται  σε

ενέργειες και δράσεις της εταιρίας.
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Άλλος  στόχος  είναι  η  ανακατεύθυνση  στην  ιστοσελίδα  της  επιχείρησης.  Τα

περισσότερα κοινωνικά δίκτυα διαθέτουν τη δυνατότητα αίτησης προς ενέργεια προς

τους χρήστες. Για παράδειγμα, στο Instagram υπάρχει η επιλογή «Αγοράστε τώρα» ή στο

Facebook η  δυνατότητα  κλήσης  της  επιχείρησης  που  αναζητεί  ο  χρήστης  ώστε  να

υπάρξει  επικοινωνία  και  αλληλεπίδραση  μαζί  της.  Τα  KPIs στα  οποία  πρέπει  να

στοχεύσει  σε  αυτή  την  περίπτωση  η  επιχείρηση  είναι  ο  αριθμός  των  κλικ  στους

συνδέσμους που δημοσιεύει, η κίνηση που έχει η ιστοσελίδα από τα κοινωνικά δίκτυα

(τα εργαλεία analytics εξυπηρετούν σε αυτό) ή η παρακολούθηση του δείκτη ROI. 

Συγκεντρωτικά οι κατηγορίες στις οποίες διαχωρίζονται τα KPIs αφορούν:

 στη δραστηριότητα της επιχείρησης στο πλαίσιο προβολής της στα κοινωνικά

δίκτυα  (αριθμός  αναρτήσεων  ανά  κοινωνικό  δίκτυο,  αριθμός  αναρτήσεων  με

βάση το περιεχόμενο, σχόλια που αναφέρονται στην εταιρία κλπ), 

 στην  απήχηση  (ρυθμός  προσαύξησης  μελών  στην  σελίδα  των  κοινωνικών

δικτύων, θέση στις μηχανές αναζήτησης, αριθμός εμφανίσεων των αναρτήσεων,

κριτικές κοινού)

 στη δέσμευση (αριθμός αναρτήσεων, αριθμός likes, αριθμός σχολίων, virality)

 στην απόκτηση (αριθμός συνδρομητών, αριθμός κλικ σε συνδέσμους,  αριθμός

εγγεγραμμένων στο  newsletter, αριθμός  links που συνδέουν την επιχείρηση με

την ιστοσελίδα της)

 στη μετατροπή (μέσος  όρος  παραγγελιών,  μέσος  όρος  εισοδήματος  από κάθε

πελάτη, έσοδα από διαφημίσεις, αριθμός εγγεγραμμένων στο newsletter)

 στη  διατήρηση  (αριθμός  συστάσεων,  πρόβλεψη  εσόδων  ανά  πελάτη,  αριθμός

κριτικών θετικών ή αρνητικών, μέτρηση της ικανοποίησης)

 2.4  Ανάλυση κοινωνικών μέσων δικτύωσης (social media analytics)

Τα  τελευταία  χρόνια  η  χρήση  κοινωνικών  μέσων  έχει  αυξηθεί  και  αφορά

εκατομμύρια  χρήστες  σε  όλο  τον  κόσμο  (Killekar et al,  2013).  Οι  χρήστες  του

διαδικτύου  σήμερα  χρησιμοποιούν  τα  κοινωνικά  μέσα  δικτύωσης,  blogs,  αναρτούν

φωτογραφίες και ανταλλάζουν υπηρεσίες  cloud. Η εξέλιξη αυτή στην καθημερινότητα

της  προσωπικής  και  επαγγελματικής  ζωής  έχει  ως  συνέπεια  την  ταχεία  αύξηση  των

κοινωνικών  δεδομένων.  Τα  social media analytics έχουν  αναδειχθεί  σε  βασικό  και

απαραίτητο εργαλείο των επιχειρήσεων που εξυπηρετούν στην εύρεση νέων πελατών και
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συνεργασία με υπάρχοντες, για προώθηση προϊόντων, συνεργασία και αλληλεπίδραση

με τους υποστηρικτές μιας επιχείρησης (Killekar et al, 2013).

Η  ανάλυση  των  δεδομένων  που  προέρχονται  από  τα  κοινωνικά  δίκτυα  και

γενικότερα το διαδίκτυο είναι απαραίτητη για να μετρηθεί η επιτυχία της πορείας μιας

επιχείρησης στο διαδίκτυο και  αυτή η μέτρηση δεν μπορεί  να ολοκληρωθεί  χωρίς  η

επιχείρηση να παραμένει ενήμερη για το θέμα (Chang et al., 2009; Pantano & Corvello,

2013).

Κάθε εργαλείο  αναλύει  τις  μετρικές  οι  οποίες  προσφέρουν αποτελέσματα  για

τους  αναλυτές.  Τα  social media analytics αποτελούν  νέο  πεδίο  που  επιδιώκει  να

αντιμετωπίσει  επιχειρησιακά  θέματα  και  προκλήσεις  διοίκησης  μέσω  μετρήσεων,

τεχνικών και εργαλείων ανάδυσης χρήσιμων πληροφοριών για τις επιχειρήσεις από τα

κοινωνικά δίκτυα (Killekar et al, 2013). Ασχολούνται με την ανάπτυξη και αξιολόγηση

εργαλείων  και  πλαισίων  που  συλλέγουν,  εποπτεύουν,  αναλύουν,  συνοψίζουν  και

οπτικοποιούν δεδομένα αντλημένα από τα κοινωνικά μέσα ώστε να εξαχθούν χρήσιμα

πρότυπα (Zeng et al., 2010). Με άλλα λόγια, πρόκειται για εργαλεία που επιτρέπουν στις

εταιρίες να βελτιώσουν την απόδοσή τους μέσα από τον έλεγχο των δράσεών τους και

τον επαναπροσδιορισμό της στρατηγικής τους. Τα εργαλεία Web 2.0  είναι τα Google

Alerts, Google Trends, HootSuite, Radian6 και Visible Technologies (Montalvo, 2016).

Τα εργαλεία  των κοινωνικών  μέσων διατίθενται  για  τη  μέτρηση του  αριθμού

αναφορών μιας μάρκας ή ενός προϊόντος, να παρακολουθήσουν συνομιλίες γύρω από

ένα εμπορικό όνομα ή ένα θέμα και να δημιουργήσουν «σύννεφα» λέξεων (Spiller &

Tuten, 2015).  Τα πιο δημοφιλή και συχνά χρησιμοποιούμενα εργαλεία ανάλυσης των

κοινωνικών δικτύων είναι τα εξής (Sternet, 2010; Montalvo, 2016):

 Google analytics
 Facebook Insights
 Social mention
 Trending (αναλύει σε καθημερινή βάση το ελληνικό Twitter)
 Sentiment Viz (παρουσιάζει το αίσθημα των  tweets και όρους με βάση κάποια

λέξη κλειδί ή κάποιο hashtag)
 Sentiment140 (βρίσκει τα tweets που περιέχουν τον όρο αναζήτησης)
 Topsy (συγκρίνει τους top influencers πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα)
 Klout (υπολογίζει  τη  διαδικτυακή  φήμη  κάποιου  χρήστη  με  την  χρήση

δεδομένων από τα κοινωνικά δίκτυα στα οποία συμμετέχει)
 Teezir
 Coosto, 

36



 SocialMediaCheck.

Για την ανάλυση της απόδοσης η πλειοψηφία χρησιμοποιεί το Google Analytics

και  λιγότερο  το  Facebook Insights.  Ακόμη,  χρησιμοποιούνται  το  Sprout Social,

Hootsuite,  Brandwatch,  Radian 6,  BuzzMetrics, αλλά κυρίως ως συμπληρωματικά του

Google Analytics (Keegan  & Rowley, 2017). 

Τα εργαλεία  που  διαθέτει  το  Facebook για  τις  επιχειρήσεις  προκειμένου  να

αποκτήσουν παρουσία σε αυτή είναι το Facebook Insights και το Facebook Graph API

(Facebook for developers, 2012). Το πρώτο περιέχει πληροφορίες για τους χρήστες όπως

τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά, τον αριθμό των οπαδών, την αλληλεπίδραση σε

σχέση  με  την  κατανάλωση  και  τη  δημιουργία  περιεχομένου.  Το  δεύτερο  παρέχει

πρόσβαση  σε  δεδομένα  αλληλεπίδρασης  τα  οποία  μπορεί  να  είναι  δημοσιεύσεις,

φωτογραφίες  κλπ.  Δίνει  πληροφορίες  για  το  περιεχόμενο  της  δημοσίευσης,  το  είδος

πολυμέσου της δημοσίευσης,  τον χρήστη που το δημοσιεύει,  τα  likes,  comments,  τις

εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν για δημοσίευση, τον χρόνο δημιουργία και τον χρόνο

αλληλεπίδρασης. 

Το  Instagram παρέχει  ένα  εργαλείο  για  τη  στόχευση  κοινού,  τα  Instagram

Hashtags (#).  Τα  hashtags σε  συνδυασμό  με  τις  αναφορές  (@)  διευκολύνουν  την

επικοινωνία και τη δημιουργία μοτίβου φιλίας της εταιρίας με τους χρήστες (Instagram

Blog,  2016).  Το  εργαλείο  ανάλυσης  δεδομένων  του  Instagram είναι  το  Instagram

Business Tool το οποίο παρέχει στατιστικά στοιχεία για τις επιχειρήσεις με πληροφορίες

για τους ακολούθους, τους χρόνους σύνδεσης, δημογραφικά στοιχεία.

Η ανάλυση των κοινωνικών μέσων απαρτίζεται από τρία στάδια: (α) λήψη, (β)

κατανόηση και (γ) παρουσίαση (Weiguo &  Gordon, 2014). Η λήψη δεδομένων για τα

κοινωνικά  μέσα  γίνεται  με  την  καταγραφή  ή  παρακολούθησή  τους,  την  αντίστοιχη

αρχειοθέτηση και την εξαγωγή σχετικών πληροφοριών. Το στάδιο κατανόησης αφορά

την  επιλογή  σχετικών  δεδομένων  για  τη  μοντελοποίηση,  αφαιρεί  δεδομένα  χαμηλής

ποιότητας  και  χρησιμοποιεί  μεθόδους  ανάλυσης  δεδομένων  που  αποκτήθηκαν  και

προσφέρει γνώσεις με βάση αυτά. Το στάδιο της παρουσίασης αφορά την παρουσίαση

των ευρημάτων του προηγούμενου σταδίου με κατανοητό και αξιοποιήσιμο τρόπο. 

Πιο  αναλυτικά,  το  πρώτο  στάδιο  της  λήψης  αφορά  την  παρακολούθηση

διαφόρων κοινωνικών δικτύων όπως το Facebook, το Twitter, αλλά και το YouTube και

Foursquare όπως επίσης  και  μικρότερου βεληνεκούς  σελίδες  και  εφαρμογές  όπως τα
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podcasts ή wikis. Αφού μια εταιρία συγκεντρώσει όλα τα δεδομένα των συζητήσεων που

γίνονται  για  την  ίδια  στη  συνέχεια  πρέπει  να  εκτιμήσει  το  νόημά  τους  και  να

δημιουργήσει μετρικές χρήσιμες για τη λήψη αποφάσεων. 

Οι κύριες τεχνικές ανάλυσης των κοινωνικών μέσων είναι οι εξής (Weiguo &

Gordon, 2014) :

 Εξόρυξη  γνώμης (opinion mining) ή ανάλυση αισθήσεων (sentiment analysis):

Πρόκειται για βασική τεχνική πίσω από πολλά συστήματα παρακολούθησης των

κοινωνικών δικτύων και των εφαρμογών ανάλυσης τάσεων (Pang & Lee, 2008).

Αξιοποιεί την φυσική γλώσσα και αναλύει τα κείμενα για την αυτόματη εξαγωγή

των πιθανών συναισθημάτων ή των απόψεων των χρηστών. Μέσα από λύσεις

εξειδικευμένου λογισμικού,  βοηθάει  τους  αναλυτές των κοινωνικών μέσων να

ημι-αυτοματοποιήσουν τη διαδικασία διαχωρίζοντας τη σημασία των σχολίων, τις

κατηγορίες και τις εκτιμήσεις. Τέτοιες μέθοδοι είναι η μέτρηση των λέξεων (όσο

περισσότερες  αναφορές  γίνονται  για  ένα  προϊόν  τόσο  περισσότερη  συζήτηση

γίνεται για αυτό και πρέπει να ελεγχθεί αν είναι θετική ή αρνητική), οι λίστες

θετικών και αρνητικών όρων που μπορούν να μετρηθούν όταν χρησιμοποιούνται

(π.χ. σε μήνυμα που περιέχει τη μάρκα) (Gayo-Avello, 2011) και σημασιολογικές

μέθοδοι  οι  οποίες  μπορούν  να  υπολογίζουν  τις  «αποστάσεις»  μεταξύ  της

επωνυμίας  του  προϊόντος  και  δύο  αντιτιθέμενων  όρων  (π.χ.  εξαιρετικό  και

απαίσιο) για τον προσδιορισμό των συναισθημάτων των χρηστών (Feldman &

Sanger, 2007).
 Μοντελοποίηση θέματος (topic modeling): Χρησιμοποιείται για την εύρεση των

βασικών  θεμάτων  τα  οποία  αποκαλύπτονται  για  να  χρησιμοποιηθούν  στην

παροχή  συνεκτικών  ετικετών  για  περαιτέρω  διερεύνηση  από  τη  συλλογή

κειμένων  ή  για  την  οικοδόμηση  αποτελεσματικών  διεπαφών  πλοήγησης.  Τα

θέματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλες αναλυτικές διαδικασίες όπως η

ανακάλυψη  των  ενδιαφερόντων  των  χρηστών,  η  ανίχνευση  αναδυόμενων

θεμάτων σε φόρουμ ή σε δημοσιεύσεις  κοινωνικών μέσων.  Η μοντελοποίηση

θέματος χρησιμοποιεί περίπλοκους αλγόριθμους και τεχνικές μάθησης μηχανών.

Για παράδειγμα, κάποια μοντέλα προσδιορίζουν τα «λανθάνοντα» θέματα με τη

χρήση της συχνότητας εμφάνισης λέξεων σε μια ενιαία ανακοίνωση (Hofmann,

1999) ή μεταξύ θεμάτων και κοινοτήτων χρηστών (Yin et al., 2012). 
 Ανάλυση κοινωνικών δικτύων: Χρησιμοποιείται για την κατανόηση της δομής,

των συνδέσεων και των ιδιοτήτων και τον προσδιορισμό των αλληλοσυσχετίσεων
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αυτών. Ένα γράφημα κοινωνικού δικτύου αποτελείται από τους χρήστες και τις

σχέσεις που τους συνδέουν (π.χ. φίλοι ή ακόλουθοι) αν και οι σχέσεις μπορεί να

προκύψουν και από έμμεσες συμπεριφορές όπως η ψηφοφορίες ή η προσθήκη

ετικετών (Scott, 2012). Η ανάλυση αυτή χρησιμοποιείται για τη μοντελοποίηση

της  δυναμικής  και  της  ανάπτυξης  του  κοινωνικού  δικτύου  και  είναι  η  κύρια

τεχνική εντοπισμού παραγόντων που επηρεάζουν τις εκστρατείες μάρκετινγκ στο

Twitter και  σε άλλα δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα.  Ανιχνεύσει  κοινότητες εντός

μιας μεγαλύτερης διαδικτυακής κοινότητας όπως είναι ένα φόρουμ συζήτησης

και  επιτρέπει  μεγαλύτερη  ακρίβεια  στην  προσαρμογή  προϊόντων  και  υλικού

μάρκετινγκ. 
 Ανάλυση  τάσης  (trend analysis):  Χρησιμοποιείται  για  την  αναγνώριση  και

πρόβλεψη  μελλοντικών  αποτελεσμάτων  αι  συμπεριφορών  με  βάση  ιστορικά

δεδομένα.  Εφαρμογές  αυτής  της  ανάλυσης  περιλαμβάνουν  την πρόβλεψη του

ρυθμού  ανάπτυξης  των  χρηστών  /  πελατών,  την  πρόβλεψη  της

αποτελεσματικότητας  των  διαφημιστικών  εκστρατειών  κλπ.  Βασίζεται  σε

στατιστικές  μεθόδους  όπως  η  ανάλυση  χρονικών  σειρών  ή  παλνιδρόμηση

(Anderson,  1971) ή  ακόμη πιο σύγχρονων μεθόδων όπως είναι  τα νευρωνικά

δίκτυα (Grossberg, 1988). 
 Η οπτική ανάλυση (visual analytics): Πρόκειται για την επιστήμη της αναλυτικής

συλλογιστικής που διευκολύνεται από διαδραστικές οπτικές διεπαφές (Thomas &

Cook, 2006). Υποστηρίζει τη σύνθεση, εξερεύνηση, ανακάλυψη και επιβεβαίωση

πληροφοριών από δεδομένα που συνήθως είναι ογκώδη και διαδίδονται μεταξύ

διαφορετικών πηγών. Περιλαμβάνει μια σειρά δραστηριοτήτων από τη συλλογή

δεδομένων έως τη λήψη αποφάσεων που υποστηρίζονται από αυτά τα δεδομένα.

Οι οπτικές αναλύσεις εστιάζουν στην τεχνική οπτικοποίησης για τη δημιουργία

οικονομικών  αναπαραστάσεων  και  πρέπει  να  οδηγούν  σε  αποφάσεις  σε

πραγματικό χρόνο. 

Εκτός  από  τα  analytics υπάρχουν  και  επιχειρηματικές  πλατφόρμες  ενιαίας

διαχείρισης (ELP). Οι  ELP συγκεντρώνουν όλες τις δημόσια προσβάσιμες συζητήσεις

στα κοινωνικά μέσα και στη συνέχεια, η εταιρία μπορεί να τις αναλύσει και αξιοποιήσει.

Παράδειγμα αποτελεί η πλατφόρμα  Wildfire η οποία ανήκει στην  Google και αφορά

εταιρίες που επιθυμούν την ενοποίηση των σελίδων που διαθέτουν στα κοινωνικά δίκτυα

ώστε να είναι ενιαία διαχειρίσιμες (Βλαχοπούλου, 2014).
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Άλλα εργαλεία είναι οι API που δίνουν πρόσβαση σε βασικές δράσεις οι οποίες

δεν  διατίθενται  στην  περίπτωση  των  ELP.  Οι  πλατφόρμες  API και  τα  αντίστοιχα

εργαλεία τους αναπτύχθηκαν για αναλύσεις και μετρήσεις συγκεκριμένων κοινωνικών

δικτύων  όπως  το  Facebook (Βλαχοπούλου,  2014).  Η  υπηρεσία  Facebook Insights

παρέχει εργαλεία ανάλυσης και συγκέντρωσης δεδομένων σχετικά με την κίνηση της

σελίδας, ενώ το  SocialDon είναι ένα δωρεάν εργαλείο ανάλυσης για το  Facebook που

επιτρέπει τη σύγκριση στατιστικών δεδομένων ανάμεσα σε σελίδες του  Facebook. Το

Twitalyzer αναλύει πληροφορίες για την επιρροή που έχουν οι συζητήσεις στο Twitter.

Μετρά  τα  tweets,  τον  όγκο τους,  την  πρόσβαση  και  το  κόστος  τους,  αναζητά ποιοι

λογαριασμοί  τα  έχουν  διαβάσει  και  αναδημοσιεύσει  και  ποιοι  χρήστες  ασκούν

μεγαλύτερη επιρροή στους άλλους για μια εταιρία.

Τα εργαλεία ανάλυσης ιστοσελίδων παρέχουν στατιστικά στοιχεία που αφορούν

τη συμπεριφορά των επισκεπτών μιας σελίδας. Παραπομπές από τα κοινωνικά δίκτυα

δείχνουν τι  είδους  συμπεριφορές  εκδηλώνονται  από την ώρα που η εταιρία έρθει  σε

επαφή με το κοινό που στοχεύει  στα κοινωνικά μέσα (Βλαχοπούλου,  2014).  Για την

χρήση τους απαιτείται να διερευνηθεί το είδος του κοινού που ελέγχεται, τα θέματα των

συζητήσεων και η χρήση δεικτών απόδοσης.
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 3 Σύνοψη αποτελεσμάτων βιβλιογραφικής επισκόπησης

Στο  Κεφάλαιο  2  αναλύθηκε  το  θεωρητικό  υπόβαθρο  που  σχετίζεται  με  το
επιλεγμένο θέμα. Πιο συγκεκριμένα, καταγράφηκε η διαδικασία σχεδιασμού μάρκετινγκ
που ακολουθείται στις σύγχρονες επιχειρήσεις για τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, ενώ
καταγράφηκαν  από  διάφορες  πηγές  οι  κυριότερες  μετρικές  (metrics),  οι  δείκτες
απόδοσης (KPIs) και οι μέθοδοι ανάλυσης (analytics) των στοιχείων που προκύπτουν
από τα δεδομένα του διαδικτύου και πιο ειδικά των κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Στον
Πίνακα  3.1  παρουσιάζεται  το  πλήθος  των  κυριότερων  βιβλιογραφικών  πηγών  που
χρησιμοποιήθηκαν  ανά  κατηγορία  θεματικής,  ενώ  στον  Πίνακα  3.2  το  συνοπτικό
περιεχόμενο επιλεγμένων άρθρων πάνω στα οποία βασίστηκε η ανάλυση της εργασίας. 

Πίνακας 3. 1 Κατηγοριοποίηση βιβλιογραφίας ανά θεματική

 ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Μετρικές 
κοινωνικών
δικτύων 
(social 
media 
metrics)

Likely et al. (2006); Berthon et al. (2007); Berkowitz (2009); 
Murdough (2009); Nov et al. (2010); Hoffman & Fodor (2010); 
Kaplan & Haenlein (2010); Lovett (2011); Kietzmann et al. 
(2011); Alterian (2011); Azam & Qamar (2011); Solcansky et al. 
(2011); BtoB (2012); Pizazo-Vela et al., (2012); Levy (2013); 
Baym (2013); Pantano & Corevello (2013); Peters et al. (2013); 
Alberghini et al. (2013); Alperin (2015); Ashley & Tuten (2015); 
Spiller & Tuten (2015); Haustein et al. (2015); Yates & Paquette 
(2011); Conversocial (2016); Talkwalker (2016); Carnein et al. 
(2017)

Δείκτες 
απόδοσης 
κοινωνικών
δικτύων 
(KPIs)

Lin (2006); Seo & La Paz (2008); Koskiken et al. (2012) ; 
Lipsman et al. (2012); Alberghini et al. (2014)

Εργαλεία 
ανάλυσης 
δεδομένων 
κοινωνικών
δικτύων 
(analytics)

Killekar et al. (2013); Thelwall & Kousha (2015); Keegan & 
Rowley (2017)

Πίνακας 3. 2 Συνοπτικό περιεχόμενο αρθρογραφίας ανά εργασία

 CONTENT

ΣΧΕΤΙΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Μετρικές 
κοινωνικών 
δικτύων 
(social media 
metrics)

Αναλύουν τους παράγοντες εκείνους που 
οδηγούν μια επιχείρηση στην επιτυχία και 
διευκολύνουν την κατανόηση της 
επιχειρηματικής επίδοσης

Alberghini E., Cricelli L., 
Grimaldi M. (2013)
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Χρήση altmetrics σε άρθρα που εκδίδονται στη 
Λατινική Αμερική. Σύνδεση επιστημονικών 
αναφορών με social media Alperin Pablo Juan (2015)

 

To 28% από 1500 ερωτηθέντες στην έρευνα 
προσπαθούν να συνδέσουν τα στοιχεία που 
λαμβάνουν από τα social media με τη 
στρατηγική της επιχείρησής τους. Μόνο το 30% 
από αυτούς γνωστοποιούν αυτά τα στοιχεία στη 
διοίκηση. Alterian (2011)

 

Εύρεση καναλιών social media και αντίστοιχης 
απήχησής τους σε όρους απόδοσης. Καταγραφή 
παραγόντων που σχετίζονται με την απόδοση 
στο Klout. Καταγραφή παραγόντων που 
σχετίζονται με την απόδοση στο Facebook.

Ashley Christy, Tuten Tracy 
(2015)

 
Επισκόπηση σημαντικών μετρήσεων για το 
μάρκετινγκ Azam Z. & Qamar I. (2011)

 Μελέτη μέτρησης μεγεθών στα social media Baym K. Nancy (2013)
 Καταγραφή μετρήσεων στα social media Berkowitz David (2009)

 
Μελέτη προφιλ στα social media που κάνουν 
κριτικές σε επιχειρηματικά προφιλ

Berthon P., Pitt L., 
McCarthy I, Kates S. (2007)

 

50% των επιχειρήσεων δείγματος (σε σύνολο 
622 εμπόρων) χρησιμοποιούν ανορθόδοξα 
καθορισμένες μετρήσεις επιτυχίας και δείκτες 
απόδοσης BtoB (2012)

 

Μελέτη για αεροπορικές και την χρήση του 
Twitter & Facebook για τον χρόνο και τον ρυθμό
απόκρισης

Carnein M., Homann L., 
Trautmann H., Vossen G., 
Kraume K. (2017)

 

Ανάλυση 2.000 αναφορών στο Twitter τον 
Ιούλιο του 2016 από 20 διαφορετικές 
αεροπορικές εταιρίες (αριθμός tweets και χρόνος
απόκρισης) Conversocial (2016)

 

Ανάλυση κύριων προτύπων για πέντε μετρήσεις 
στα social media ως συνάρτηση των πρακτικών 
συνεργασίας και σύγκριση με πρότυπα που 
έχουν πολλές αναφορές (επιστημονικά άρθρα 
δηλαδή που λαμβάνουν αναφορές στα social 
media).

Haustein Stefanie, Costas 
Rodrigo, Lariviere Vincent 
(2015)

 

Δημιουργία στρατηγικών επιλογών για μέτρηση 
των social media σε σχέση με τη στρατηγική 
ανάπτυξης και την αξιολόγηση της επιτυχίας

Hoffman D. & Fodor M. 
(2010)

 

Ορισμός social media, μετρήσεων και δεικτών 
και ανάλυση σύνδεσης επιχειρήσεων με τα 
social media

Kaplan A.M. , Haenlein M. 
(2010)

 
Μελέτη της ανόδου των social media και της 
σύνδεσής τους με την εταιρική  επικοινωνία

Kietzmann H.J., Hermkens 
K., McCarthy P. I., Silvestre
S. B. (2011)
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Μελέτη πλεονεκτημάτων social media για τις 
επιχειρήσεις Levy M. (2013)

 
Μέτρηση οικονομικών παραγόντων (έμφαση 
στον ROI) από τα social media

Likely F., Rockland D., 
Weiner W. (2006)

 Διάκριση ειδών μέτρησης στα social media Lovett J. (2011)

 
Διαδικασία αξιολόγησης μάρκετινγκ μέσω των 
social media Murdough C. (2009)

 

εύρεση παραγόντων που επηρεάζουν τη 
συμμετοχή και αφοσίωση σε μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης που στηρίζονται στην εικόνα

Nov O., Naarnan M., Ye C. 
(2010)

 

Μελέτη περιπτώσεων εταιριών οι οποίες 
λαμβάνουν αρνητικά σχόλια στα social media, 
μέτρηση χρόνου απόκρισης και αντίδρασης της 
εταιρίας

Pantano E., Corvello V. 
(2013)

 
Οδηγίες και κατευθύνσεις χρήσεως μετρήσεων 
στα social media

Peters K., Chen Y., Kaplan 
M. A., Ognibeni B., Pauwels
K. (2013)

 
Μελέτη ωφελειών χρήσης social media στον 
δημόσιο τομέα

Picazo-Vela S., Gutierrez- 
Martinez I., Luna-Reyes 
L.F. (2012)

   

 

Εύρεση μετρήσεων χρηματοοικονομικών και μη 
που επηρεάζουν την αποδοτικότητα των 
επιχειρήσεων όσον αφορά την χρήση των social 
media και την αποτελεσματικότητά τους

Solcansky M., Sychrova L. 
& Milichovsky F. (2011)

 Ταξινόμηση και χρήση ειδών μετρήσεων
Spiller Lisa, Tuten Tracy 
(2015)

 

Έρευνα σε 18 αεροπορικές εταιρίες όσον αφορά 
την αίσθηση που προκαλούν οι αναρτήσεις τους,
την γλώσσα και την χώρα προέλευσής τους. Talkwalker (2016)

 

Χρήση των social media σε επείγοντα 
περιστατικά: Μελέτη περίπτωσης του Σεισμού 
στην Αϊτή το 2010 Yates D., Paquette S. (2011)

Δείκτες 
απόδοσης 
κοινωνικών 
δικτύων 
(KPIs)

Μέτρηση χρηματοοικονομικών και μη KPIs για 
το Facebook σε τρεις μεγάλες εταιρίες με δράση 
στα social media

Lipsman A., Mudd G., Rich 
M., Bruich S. (2012)

 
Χρήση KPIs για τη συμμετοχή και εμπλοκή των 
χρηστών Lin W.B. (2006)

 

KPIs για την μέτρηση της απόδοσης των 
διαδικασιών διοίκησης και διαχείρισης 
δεδομένων

Koskinen M., Luornala J., 
Maaranen P. (2012)

 

Χρήση δεικτών KPIs για τη μέτρηση της 
απόδοσης των διαδικασιών διοίκησης και 
διαχε΄ρισης δεδομένων Seo D., La Paz A. (2008)
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Εξέταση  και εύρεση KPIs που αυξάνουν την 
αφοσίωση των χρηστών και τη συμμετοχή των 
εργαζομένων μιας εταιρίας στα social media. 

Alberghini E., Cricelli L., 
Grimaldi M. (2014)

Εργαλεία 
ανάλυσης 
δεδομένων 
κοινωνικών 
δικτύων 
(analytics)

Μελέτη σε δείγμα σχετικά με τις πιο δημοφιλείς 
μετρήσεις και analytics

Keegan Brendan James, 
Rowley Jennifer (2017)

 
Χρήση μετρήσεων και KPIs για την αναλυση 
της απόδοσης και μελέτη χρήσης των analytics

Thelwall Mike & Kousha 
Kayvan (2015)

 Μελέτη των social media analytics
Killekar O., Shah H., Kolge 
A. (2013)

Όπως προκύπτει από τους δύο παραπάνω πίνακες η πλειοψηφία των ερευνητών
έχει  ασχοληθεί  με  την  καταγραφή των  κατάλληλων μετρικών  για  τους  κλάδους  των
επιχειρήσεων  και  τους  παράγοντες  εκείνους  που  καθιστούν  αποτελεσματική  τη
στρατηγική μάρκετινγκ που ακολουθούν στα κοινωνικά δίκτυα. Όσον αφορά στο θέμα
των δεικτών απόδοσης αυτή κυρίως μελετώνται σε επίπεδο μελετών περίπτωσης οπότε
και χρησιμοποιούνται δεδομένα είτε για κάποιο κλάδο (π.χ. αεροπορικές εταιρίες) είτε
για συγκεκριμένες επιχειρήσεις στις οποίες οι ερευνητές έχουν πρόσβαση και μπορούν
να χρησιμοποιήσουν πληροφορίες και δεδομένα. Τέλος, όσον αφορά στα εργαλεία και τα
λογισμικά  ανάλυσης  των  δεδομένων  που  συγκεντρώνονται  από  τη  χρήση  των
κοινωνικών  δικτύων,  αποτελούν  σχετικά  πρόσφατο  θέμα  το  οποίο  δεν  έχει  πολλές
βιβλιογραφικές αναφορές και στο μέλλον αναμένεται να ερευνηθεί περαιτέρω.

Το βέβαιο  είναι  ότι  το  θέμα  της  μελέτης  των  κοινωνικών  μέσων  δικτύωσης
απασχολεί  σε  αυξανόμενο  ρυθμό  τους  ερευνητές  και  τη  βιβλιογραφία  και  τείνει  να
καταλάβει μεγάλο μέρος του μείγματος μάρκετινγκ των σύγχρονων επιχειρήσεων. Έχει
γίνει ήδη η στροφή προς τα διαδικτυακά μέσα και φαίνεται ότι οι επιχειρήσεις έχουν
αντιληφθεί το ρόλο που πρέπει να αναλάβουν σε αυτά προκειμένου να διατηρήσουν ή
ακόμη και να επεκτείνουν την πελατειακή τους βάση και να ενισχύσουν το brand τους. 

Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν κάποια στατιστικά στοιχεία
για  την  Ελλάδα που αφορούν τον  πληθυσμό  της,  τη  χρήση του διαδικτύου και  των
κοινωνικών μέσων δικτύωσης αλλά και την ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας. Σύμφωνα με
στοιχεία της  Hootsuite (2018) ο συνολικός πληθυσμός της χώρας ανέρχεται σε 11,15
εκατομμύρια πολίτες με 79% αστικοποίηση. Οι χρήστες του διαδικτύου ανέρχονται σε
7,81 εκατομμύρια (70% διείσδυση), οι χρήστες των κοινωνικών μέσων δικτύωσης σε 5,7
εκατομμύρια  (51%  διείσδυση),  οι  μοναδικοί  χρήστες  κινητών  τηλεφώνων  σε  9,04
εκατομμύρια (81% διείσδυση) ενώ οι ενεργοί χρήστες των κοινωνικών δικτύων μέσω
κινητών τηλεφώνων σε 4,8 εκατομμύρια (43% διείσδυση).

Η ψηφιακή ανάπτυξη της χρήσης διαδικτύου ανέρχεται σε 7% ετησίως, η χρήση
κοινωνικών δικτύων σε 8% ετησίως, η αύξηση των ενεργών χρηστών των δικτύων μέσω
κινητού τηλεφώνου σε 9% ετησίως. Ο μέσος όρος ηλικίας στην Ελλάδα είναι 44,9 έτη,
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το μέσο εισόδημα ανέρχεται σε $26.526, η χρήση «έξυπνων» κινητών σε 66%, η χρήση
Η/Υ σε 63%, η χρήση tablet σε 31%. 

Όσον  αφορά  τη  συχνότητα  χρήσης  του  διαδικτύου  ανέρχεται  κατά  87%  σε
καθημερινή χρήση με το 70% να χρησιμοποιεί Η/Υ ή  laptop για αυτό. Το 35,5% του
χρόνου που περνούν οι χρήστες στο διαδίκτυο το αφιερώνουν σε χρήση των κοινωνικών
δικτύων. Οι χρήστες του Facebook ανέρχονται σε 5,7 εκατομμύρια με την πλειοψηφία να
βρίσκεται  ανάμεσα  στα  25-45  έτη.  Οι  χρήστες  του  Instagram ανέρχονται  σε  2,6
εκατομμύρια.  Τέλος,  ως  μέσο  διαφήμισης  τα  κοινωνικά  μέσα  δικτύωσης
χρησιμοποιούνται μόνο από το 23% των διαφημιζόμενων ποσοστό ιδιαίτερα χαμηλό για
τον αριθμό χρηστών του διαδικτύου και δη των κοινωνικών μέσων δικτύωσης3.  

Προκύπτει ότι υπάρχει χώρος μελέτης όσων αναφέρει η βιβλιογραφία σχετικά με
τη χρήση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης από τις ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς τα
στατιστικά στοιχεία υποδηλώνουν ότι υπάρχει ακόμη μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης των
επιχειρήσεων μέσω των δικτύων αλλά και ιδιαίτερα χαμηλή χρήση τους. 

Πίνακας  3.  3 Συγκεντρωτικός  Πίνακας  Δεικτών  Μέτρησης  Απόδοσης  KPIs  ανά

κοινωνικό μέσο

Activity Reach Engage

ment

Acquis

ition

Convers

ion

Rete

ntion
Blogs  number of 

posts
 number of 

pieces of 
content

 type of posts 
(eg image, 
video, text, 
poll, survey)

 number of new 
visitors

 search ranking
 number of 

times 
bookmarked

 numberofmemb
ers

 average 
number of 
comments

 amount of 
users 
generate’ s 
content

 average 
length of 
time on site

 number of 
responses to 
contests/ 
surveys

 number of 
clicks on a 
link/post

 cost-per-
click (for 
paid 
advertising)

 number of 
reblogs

 number of 
times badge
displayed 
on other 
sites

 number of 
pageview

 ranking per 
keyword

 average 
formerly 
time on site

 percentage 
of traffic

 number of 
conversions

 amount of 
money a brand 
pays to attain 
lead

 amount of 
revenue (paid 
advertising)

 number 
of 
costumer
s 
advocate

 costumer 
annual 
value

 percentag
e of 
costumer
s retained
to those 
cancelled

 number 
of 
costumer 
reviews

 measure 
of 
costumer
s 
satisfacti
on

 growth 
rate of 
blog

Micro

blog

 average 
response time

 number of 
tweets per 
period

 number of 

 number of 
followers

 number of 
tweets about 
the brand

 valance of 

 number of 
retweets

 number of 
replies

 total actions 
per follower

 number of 
subscribers

 number of 
clicks on a 
link/post

 number of 

 number of 
conversions 

 number of new
followers

 amount of 
money a brand 

 number 
of 
costumer
s 
advocate

 number 

3 https://www.slideshare.net/wearesocial/digital-in-2018-in-southern-europe-part-2-east-

86864768
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pieces of 
content (eg 
image, video, 
text, poll, 
survey)

 amount of 
money spend

tweets +/-
 influence score 

(Klout and 
Kred)

 number of 
keywords 
success

pageview
 ranking per 

keyword


pays to attain 
lead

of 
costumer 
reviews

 measure 
of 
costumer
s 
satisfacti
on

Foru

ms

 number of 
posts

 average time 
for response

 percentage of 
posts broken 
down by topics

 number of 
pieces of 
content 
(photos, 
videos, 
discussions)

 number of 
posts

 average time 
for response

 percentage of 
posts broken 
down by topics

 number of 
pieces of 
content 
(photos, 
videos, 
discussions)

 number of 
visits

 valance of 
posts +/-

 number of 
people who see 
a specific topic

 cost per 
thousand ad 
impressions 
(paid 
advertising)

 number of 
“likes”

 number of 
relevant 
topics

 number of 
individual 
replies

 number of 
sing-ups

 average 
number of 
comments 
per posted 
content

 incoming 
links

 citizations 
in other 
sites

 cost-per-
click (for 
paid 
advertising)

 number of 
page views

 number of 
references 
to the 
forum or its
members

 number of 
direct 
visitors

 number of 
search 
visitors

 number of 
referral 
visitors

 number of 
registrations

 amount of 
revenue (paid 
advertising)

 number 
of 
members 
advocate

 number 
of 
member’s
reviews

 growth 
rate of 
forum

Produ

ct

Revie

ws

 average time to
respond to 
costumers

 number of 
posted 
products

 percentage of 
posts broken 
down by 
topics(eg 
special offers)

 percentage of 
posts broken 
down by 
content 
(videos, 
photos)

 amount of 
money spend 
per period

 audience 
growth rate

 position on 
search engine

 number of 
reviews posted

 number of wish
lists adds

 number of 
times product 
included in 
user’s lists

 cost per 
thousand (paid 
advertising)

 reach of posts
 number of 

people reach a 
product as 
compared to 
competitors

 percentage of 
brand or 
product 
mentions as 
positive, 
neutral or 
negative

 length of 
reviews

 relevance of 
reviews

 average 
reviewer 
rating score

 overall 
number of 
reviewer 
rating scores 
entered

 bounce rate
 number of 

clicks on a 
link within 
a post on a 
social 
network

 cost-per-
click (for 
paid 
advertising)

 number of 
subscribers 
to email list

 ranking per 
keyword

 percentage 
of traffic 

 average value 
of each 
purchase

 average 
revenue per 
costumer

 amount of 
money a brand 
pays to attain 
lead

 amount of 
revenue (paid 
advertising)

 number of 
conversions 
(registrations, 
e-mail 
subscriptions)

 costumer 
annual 
value

 number 
of 
costumer 
reviews

 valance 
(+/-) of 
reviews

 number 
and 
valance 
of other 
users 
response 
to 
reviews

 number 
of visits 
to review 
site page

 measure 
of 
costumer
s 
satisfacti
on

 number 
of 
customer
s who 
would 
recomme
nd the 
brand/sell
er or 
product
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Social

Netw

orks

 average time to
respond 

 number of 
posts

 number of 
pieces of 
content

 type of posts 
(eg image, 
video, text, 
link, survey)

 percentage of 
posts broken 
down by 
content 

 percentage of 
comments/que
stions from 
people talking 
about you

 amount of 
money spend 
per period

 number of 
member/fans

 number of 
installs of 
applications

 number of 
impressions

 number of 
times 
bookmarked

 cost per 
thousand (paid 
advertising)

 reach of posts
 number of 

videos’ views

 number of 
shares for 
each post

 number of 
comments

 number of 
likes

 number of 
active users

 number of 
user 
generated 
items 
(photos, 
videos, 
threads, 
replies)

 rate of 
activity

 impressions- 
to- 
interactions 
ratio

 number of 
clicks on a 
link within 
a post 

 cost-per-
click (for 
paid 
advertising)

 number of 
subscribers 
to email list

 number of 
pages 
linking to a 
specific 
page of 
content

 number of 
pageview

 usage metrics 
of 
applications/wi
dgets

 amount of 
money a brand 
pays to attain 
lead

 amount of 
revenue (paid 
advertising)

 number of 
conversions 
(registrations, 
e-mail 
subscriptions)

 number 
of posts 
on a wall

 number 
of 
responses
to friend 
referral 
invites

 frequency
of 
appearan
ce in 
timeline 
of friends

 number 
of reposts

 costumer
s 
satisfacti
on rate

Video

and

Photo

sha-

ring

 number of 
pieces of 
content

 percentage of 
comments/que
stions from 
people talking 
about you

 amount of 
money spend 
per period

 number of 
members

 position on 
search engine

 number of 
views

 valance of 
ratings 

 cost per 
thousand (paid 
advertising)

 number of 
replies

 number of 
comments

 number of 
likes/dislikes

 cost-per-
click (for 
paid 
advertising)

 number of 
subscribers

 number of 
page views

 ranking per 
keyword

 number of 
conversions 
per period 
(registrations, 
subscriptions, 
downloads)

 amount of 
money to 
attain lead

 amount of 
revenue per 
click (paid 
advertising)

 number 
of 
embeddin
gs

 number 
of 
incoming 
links

 number 
of 
reference
s in 
derived 
work

 number 
of times 
republish
ed in 
other 
social 
media

Πηγή: Hoffman, Fodor (2010) και συγκέντρωση πληροφοριών από την γράφουσα
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 4 Μελέτη περίπτωσης Hootsuite

4.1. Ιστορική καταγραφή

Τις περισσότερες φορές στις μέρες μας μια επιχείρηση δεν διαχειρίζεται μόνο
έναν λογαριασμό, για παράδειγμα μόνο στο Facebook ή μόνο στο Twitter, αλλά διαθέτει
λογαριασμό σε ένα πλήθος κοινωνικών δικτύων. Οι μάνατζερ που έχουν αναλάβει τη
διαχείριση  αυτών  των  λογαριασμών  μπορούν  να  χρησιμοποιούν  πλατφόρμες  που
διαχειρίζονται όλους τους λογαριασμούς ώστε να μην χρειάζεται να αφιερώνουν χρόνο
ξεχωριστά  σε  καθέναν  από  αυτούς.  Η διαχείριση  των  κοινωνικών  μέσων δικτύωσης
μπορεί να σπαταλήσει μεγάλο μέρος του χρόνου ενός εργαζόμενου και η εξοικονόμηση
του χρόνου διαχείρισης εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα πόρων για την επιχείρηση. 

Για  αυτό  απαιτείται  η  χρήση  ενός  εργαλείου  που  θα  διαχειρίζεται  όλα  τα
κοινωνικά  μέσα  δικτύωσης,  θα  αναλαμβάνει  τη  συνεχή  και  ταυτόχρονη  (ή  μη)
ενημέρωσή τους με νέο περιεχόμενο,  θα τα παρακολουθεί  και θα τα αναλύει  όλο το
24ωρο και ο διαχειριστής του δε θα χάσει ή δεν θα καθυστερήσει να αντιληφθεί κάτι. Τα
εργαλεία διαχείρισης των λογαριασμών κοινωνικών μέσων δικτύωσης αναλαμβάνουν τη
συγκέντρωση όλων των λογαριασμών, σε μια μεμονωμένη πλατφόρμα, ένα σύστημα,
μια κεντρική τοποθεσία και μια μοναδική είσοδο στο σύστημα. 

Υπάρχουν διάφορα τέτοιου είδους εργαλεία διαθέσιμα παγκοσμίως. Το Altimeter
Group (6)  αναγνωρίζει  και  κατηγοριοποιεί  πάνω  από  150  τέτοιες  πλατφόρμες
διαχείρισης  και  πιο  συγκεκριμένα  πάνω  από  30  που  αφορούν  στα  κοινωνικά  μέσα
δικτύωσης.  Ωστόσο,  παρατηρείται  ότι  δεν  υπάρχει  ομοιογένεια  στη  μορφή  και  τη
λειτουργία τους. Για παράδειγμα, το Wildre App (7) προσφέρει μια πολύ περιορισμένη
λειτουργικότητα και κάθε επιχείρηση χρειάζεται κάτι που να εξυπηρετεί τους δικούς της
σκοπούς και  τα δικά της  συμφέροντα με βάση τον κλάδο δραστηριοποίησής της,  το
μέγεθός της και τους στόχους της. Η ποικιλία και η έλλειψη ομοιογένειας προκαλούν
προβληματισμό  στους  υπεύθυνους  διαχείρισης  των  κοινωνικών  μέσων  δικτύωσης
σχετικά με την επιλογή της πιο κατάλληλης πλατφόρμας.

Σύμφωνα  με  τους  Al-Qurishi et al.  (2015)  υπάρχουν  τα  εξής  σημαντικότερα
χαρακτηριστικά  που  επηρεάζουν  την  επιλογή  του  καταλληλότερου  συστήματος
διαχείρισης λογαριασμών στα κοινωνικά δίκτυα:

1. Η  ικανότητα  να  ασχολείται  με  βάση  τις  ιδιότητες  κάθε  κοινωνικού
δικτύου.

2. Οι  λειτουργίες  εξυπηρέτησης  πελατών  ώστε  να  καθοδηγούν  και  να
βοηθούν τους χρήστες.

3. Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας ώστε να υπάρχει προστασία και ασφάλεια
σε υψηλή προτεραιότητα για τους πελάτες και τους οργανισμούς που το
χρησιμοποιούν. Έτσι εξασφαλίζεται η ακεραιότητα, η εμπιστευτικότητα
και η επαλήθευση των χρηστών.
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4. Τα  επιχειρησιακά  χαρακτηριστικά  σχετικά  με  την  χρηστικότητα  του
συστήματος  και  την  ικανότητά  του  να  ενσωματώνεται  με  άλλα
συστήματα και πλατφόρμες.

5. Οι  οικονομικές  εκτιμήσεις  που  εμπεριέχουν  την  εξέταση  ποσοτικών
στοιχείων

6. Η κατάσταση και εμπειρία του πωλητή με τον υπολογισμό των δεδομένων
και  τις  απόψεις  του  όσον  αφορά  τους  διαθέσιμους  πόρους  και  τις
υπηρεσίες ώστε να υπάρχει σταθερότητα και ανάπτυξη για την επιχείρηση
που θα χρησιμοποιήσει το σύστημα.

Το Hootsuite είναι μια ιστοσελίδα διαχείρισης των κοινωνικών δικτύων  η οποία
παρέχει στους χρήστες της τη δυνατότητα να παρακολουθούν την πορεία των σελίδων
τους με την χρήση αποκλειστικά της δικής του ιστοσελίδας. Έχει έδρα το Βανκούβερ του
Καναδά. Αποτελεί την πιο διαδεδομένη πλατφόρμα SaaS (software as a service) για τη
διαχείριση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης (Steel et al., 2017). 

Δημιουργήθηκε το 2008 από τον Ryan Holmes ο οποίος χρειαζόταν ένα εργαλείο
παράλληλης διαχείρισης πολλών κοινωνικών μέσων. Μαζί με τους Dario Meli και David
Tedman ανέπτυξαν μια δική τους πλατφόρμα που είχε τη δυνατότητα οργάνωσης και
διαχείρισης πολλών λογαριασμών διαφορετικών κοινωνικών μέσων. Από την έναρξή του
το  2008  έχει  αναπτυχθεί  σε  μια  επιχείρηση  δισεκατομμυρίων  με  πάνω  από  15
εκατομμύρια χρήστες στον κόσμο (Steel et al., 2017). 

Επομένως,  πρόκειται  για  ένα  εργαλείο  διαχείρισης  των  λογαριασμών  μιας
επιχείρησης  στα  κοινωνικά  μέσα  δικτύωσης.  Η  ανάλυση  των  στατιστικών  στοιχείων
αποτελεί μέρος των υπηρεσιών που παρέχει το Hootsuite και προσφέρει μετρικές, αλλά
και  τα  πρωτογενή  δεδομένα  για  τους  λογαριασμούς  του  χρήστη.  Ενώ  το  σύστημα
ανάλυσης  του  Hootsuite για  τα  κοινωνικά  μέσα  δικτύωσης  παρέχει  τα  πρωτογενή
δεδομένα,  υπάρχουν  και  δείκτες  που  μπορούν  να  αναλύσουν  αυτά  τα  δεδομένα
περαιτέρω. 

Το  πλαίσιο  διαχείρισης  που  προσφέρει  το  Hootsuite εξυπηρετεί  την
κατηγοριοποίηση  των  μετρικών  (Murdough,  2009).  Πιο  συγκεκριμένα,  οργανώνει
τρόπους μετρήσεων που εμβαθύνουν στην λογική των πελατών και  μαθαίνει  από τη
δομή  των  ακολούθων.  Ακόμη,  δίνει  τη  δυνατότητα  μέτρησης  της  πρόθεσης  αγοράς.
Επίσης, το  Hootsuite δίνει τη δυνατότητα καθορισμού του δείκτη ROI για τα κοινωνικά
δίκτυα. 

Πολλές φορές, η χρήση ενός κοινωνικού δικτύου μπορεί να έχει περισσότερο μη
οικονομικά  παρά  οικονομικά  οφέλη.  Ωστόσο,  τα  μη  οικονομικά  οφέλη  μπορούν  να
γίνουν εξίσου σημαντικά για μια επιχείρηση, καθώς αυξάνουν άλλους δείκτες όπως η
αναγνωρισιμότητα του  brand, η απόκτηση πιο αφοσιωμένων πελατών και μπορούν να
έχουν τέτοιου είδους επιδράσεις. Με αυτόν τον τρόπο μια επιχείρηση βρίσκεται σε θέση
να  εμπνεύσει  περισσότερη  εμπιστοσύνη  και  να  θεμελιώσει  ισχυρότερες  σχέσεις  και
δεσμούς με τους πελάτες της. Εφόσον, λοιπόν, γίνει σωστή επικοινωνιακή προσέγγιση
μέσω των κοινωνικών δικτύων η διαχείρισή τους μπορεί να αποβεί πολύ αποτελεσματική
και να βελτιώσει την πιστότητα, τη φήμη και την χρηστικότητα. 
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Το Hootsuite χαρακτηρίζεται από πλήθος πρακτικών εφαρμογών και λειτουργιών
που  προσφέρουν  άνετη  και  εύκολη  διαχείριση  των  λογαριασμών  ενός  χρήστη
κοινωνικών δικτύων. 

Μέσα στις χρήσεις και χρηστικότητες του Hootsuite περιλαμβάνονται οι εξής:

 Δημοσίευση και διαμοίραση φωτογραφιών σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα

ταυτόχρονα.

 Διαχείριση πολλών λογαριασμών σε διαφορετικά κοινωνικά δίκτυα όπως

το Facebook, το Instagram, το Twitter, το YouTube και το LinkedIn.

 Προγραμματισμός μιας ανάρτησης ή ενός tweet που θα σταλεί αργότερα

μέσα στο χρονικό διάστημα.

 Αυτόματη  σύνταξη  μηνυμάτων  για  αυτόματη  δημοσίευση  την  πιο

αποδοτική με βάση τα στατιστικά ώρα της ημέρας.

 Παρακολούθηση της επίδοσης του brand στο Twitter και το Facebook.

 Λήψη προαιρετικών ειδοποιήσεων όταν γίνεται αναφορά του  brand από

χρήστες  ή  όταν  μιλούν  για  λέξεις  –  κλειδιά  που  επιθυμεί  κανείς  να
ακολουθεί.

 Συντομεύσεις και παρακολούθηση αναλυτικών στοιχείων και δεικτών για

την απόδοση του brand στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης.
Μια  από  τις  πιο  σημαντικές  λειτουργίες  του  είναι  το  γεγονός  ότι  δίνει  τη

δυνατότητα να προγραμματίζει κανείς τα tweets του από νωρίτερα (Karch, 2011). Αυτή η
λειτουργία είναι πολύ σημαντική, καθώς εξυπηρετεί στη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου
μιας  προωθητικής  ενέργειας  και  διευκολύνει  την  διαχείριση  μιας  καμπάνιας.  Η
δυνατότητα να χρησιμοποιήσει κανείς τον αυτόματο προγραμματισμό δίνει έλεγχο της
εφαρμογής στο πρόγραμμα και στη συνέχεια περαιτέρω έλεγχο με τη δημοσίευση του
περιεχομένου την προγραμματισμένη ώρα. Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το
«Χρονοδιάγραμμα»  (Scheduler)  προκειμένου  να  προβάλλουν  τα  προγραμματισμένα
μηνύματα  –  αναρτήσεις  και  να  επιλέξουν  να  βλέπουν  με  μη  αυτόματο  τρόπο  τις
επιλεγμένες ενημερώσεις (Al-Qurishi et al., 2015). 

Το  Hootsuite είναι  μια  υπηρεσία  που  λαμβάνει  κανείς  διαδικτυακά  και  έτσι
μπορεί να έχει πρόσβαση από παντού (όπου υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο). Δίνει τη
δυνατότητα μέσω σύνδεσης από έναν λογαριασμό να κάνει κανείς διαχείριση όλων των
λογαριασμών κοινωνικών δικτύων στα οποία είναι ενεργός/ ενεργή. 

Το Hootsuite αναλαμβάνει να θυμάται και να αναγνωρίζει όλους τους κωδικούς
και τις ταυτότητες στις συσκευές που χρησιμοποιεί ο χρήστης τόσο σταθερές όσο και
κινητές. Ακόμη, προσφέρει τη δυνατότητα διαχείρισης πολλών λογαριασμών ακόμη και
στο ίδιο κοινωνικό μέσο δικτύωσης, είναι βασισμένη σε γλώσσα που δεν βαραίνει την
λειτουργία του και προσφέρεται τόσο σε δωρεάν όσο και σε επί πληρωμή μορφές.. 

Όσον αφορά το κόστος απόκτησης του Hootsuite αυτό διαφέρει. Αρχικά, υπάρχει
δωρεάν  έκδοση  της  εφαρμογής  η  οποία  είναι  αρκετά  ισχυρή  και  ικανοποιητική  για
μικρές επιχειρήσεις. Προσφέρεται δωρεάν για διαχείριση μικρού αριθμού λογαριασμών
σε  τρία  διαφορετικά  μέσα  κοινωνικής  δικτύωσης  και  προφίλ  Αν  ωστόσο  κάποιος
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επιθυμεί να αναβαθμίσει το πρόγραμμα σε μια πιο επαγγελματική έκδοση δηλαδή την
pro έκδοση  και  πάλι  είναι  αρκετά  οικονομικό  σε  σχέση  με  τον  ανταγωνισμό  και
διατίθεται  στα  $14,99  ανά  μήνα.  Οι  τιμές  βέβαια  ανάλογα  με  τους  στόχους  και  τις
υπηρεσίες  που  προσθέτει  κάθε  πελάτης  μπορεί  να  κυμαίνεται  και  να  φτάνει  και  τις
μερικές δεκάδες χιλιάδες δολάρια για πρακτικές μεγάλων επιχειρήσεων (Al-Qurishi et
al., 2015). 

Το  Hootsuite παρέχει  15  πλήρεις  υπηρεσίες  (π.χ.  απεριόριστες  βελτιωμένες
αναλυτικές αναφορές, απεριόριστο προγραμματισμό μηνυμάτων – αναρτήσεων κλπ) στο
πλαίσιο  του  επιχειρηματικού  πακέτου.  Αυτός  ο  τύπος  σχεδίου  είναι  κατάλληλος  για
επιχειρήσεις,  οργανισμούς  ακόμη και  κυβερνήσεις.  Επιπλέον,  παρέχει  και  άλλες  δύο
εναλλακτικές:  τα  χαρακτηριστικά  της  Pro έκδοσης  περιέχουν  15  αναβαθμισμένες
υπηρεσίες και ένα δωρεάν πρόγραμμα που περιέχει επτά βασικές υπηρεσίες. Από την
άλλη υπάρχουν προγράμματα όπως το  TweetDeck που προσφέρονται δωρεάν με οκτώ
υπηρεσίες αλλά αφορούν τη διαχείριση μόνο ενός λογαριασμού  Twitter. Το  Hootsuite
υπερισχύει  έναντι  των  ανταγωνιστών  του  εξαιτίας  της  πληθώρας  κοινωνικών  μέσων
δικτύωσης  που  περιλαμβάνει  προς  διαχείριση  και  των  διαφορετικών  υπηρεσιών  που
παρέχει το ίδιο. 

Για όλους αυτούς τους λόγους σήμερα έχει πάνω από 15 εκατομμύρια χρήστες σε
όλο τον κόσμο και θεωρείται κορυφαία εφαρμογή διαχείρισης των κοινωνικών δικτύων
μιας επιχείρησης. Όταν πάει κανείς να κατεβάσει την εφαρμογή στην κινητή συσκευή
του μπορεί να δει ότι έχει υψηλή βαθμολογία, πολλούς χρήστες, πολλές αξιολογήσεις και
χαρακτηρίζεται  ως  απλό,  αποτελεσματικό  και  ισχυρό  εργαλείο.  Εξυπηρετεί  στην
θεμελίωση ενός κοινού σε όλα τα χρησιμοποιούμενα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που
μπορεί να διαχειρίζεται μια επιχείρηση και ταυτόχρονα αποτελεί εργαλείο ανάλυσης για
τη διοίκησή της λειτουργώντας εποικοδομητικά στην επίτευξη των στόχων της. 

Όσον αφορά τα αίτια επιτυχίας του σύμφωνα με εργαζόμενους και κυρίως τους
προγραμματιστές που εργάζονται στην επιχείρηση, κύρια αιτία εκτός από την χρηστική
βασική ιδέα αποτελεί η ευκολία ανάπτυξης του κώδικα η οποία «περνάει» και στους
χρήστες. Με το πέρασμα των χρόνων η τεχνολογία εξελίχθηκε και στράφηκε από τις
γλώσσες προγραμματισμού γνωστές ως LAMP, δηλαδή από τις Linux, Apache, MySQL
και  PHP, σε γλώσσες γνωστές ως μικρουπηρεσίες (microservices) όπως η Scala και το
Lightbend.  Με  τη  βοήθεια  προγραμματιστών  της  Hootsuite οι  Steel et al.  (2017)
αναγνώρισαν  τα  προβλήματα  και  τις  διαδικασίες  που  ακολούθησε  η  εταιρία  και
κατάφερε να γίνει τόσο πετυχημένη στον τομέα της,  αλλά και να εδραιωθεί σε έναν
συνεχώς μεταλλασσόμενο κλάδο εδώ και μια δεκαετία.

Αρχικά,  η  Hootsuite είχε  να  αντιμετωπίσει  το  πρόβλημα  μετάβασης  από  το
LAMP που αναφέρθηκε στη λειτουργία μικρο – υπηρεσιών και μικρο - επιχειρήσεων. Οι
προγραμματιστές αναφέρουν ότι το κύριο θέμα ήταν η αποστολή ειδοποιήσεων στους
χρήστες κινητών τηλεφώνων σε κάθε αλλαγή αρχικά στο Twitter. Έπρεπε να βρουν λύση
για τον τρόπο διαχείρισης της πληθώρας ειδοποιήσεων σε δεκάδες εκατοντάδες χρήστες.
Παράλληλα, δούλευαν πάνω σε μια προσέγγιση με προσανατολισμός στις υπηρεσίες και
η όλη αρχιτεκτονική του Hootsuite βασίστηκε εκεί. 
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Ορισμένα από τα οφέλη της μετάβασης στο μοντέλο των μικροεπιχειρήσεων που
υποστηρίχθηκε από την  Lightbend αναδείχθηκαν άμεσα μόλις η ομάδα μηχανικών της
Hootsuite άρχισε να ανακαλύπτει ευκαιρίες για να μειώσει την υποκείμενη φυσική και
εικονική υποδομή που έτρεχε υπό τη LAMP. Με αυτόν τον τρόπο μειώθηκε σημαντικά η
πίεση που ασκούνταν στους πόρους της εταιρίας. Πολύ σύντομα έγινε κατανοητό ότι
υπάρχουν περισσότερα οφέλη και μεγαλύτερη εξοικονόμηση χρόνου με την  Lightbend
και έτσι η επιχείρηση έγινε ακόμη πιο αποδοτική. 

Στο  Hootsuite ο μηχανισμός ασφαλείας είναι υψηλότερος συγκριτικά με άλλα
προγράμματα  διαχείρισης  κοινωνικών  δικτύων  SMMS.  Δεν  παρέχει  μόνο
κρυπτογράφηση των δεδομένων και της σύνδεσης, αλλά επίσης διασφαλίζει το προφίλ
μέσω παροχής μεμονωμένου λογαριασμού όπου ο χρήστης μπορεί να μοιράζεται την
πρόσβαση στους λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων χωρίς να μοιράζεται τους κωδικούς
πρόσβασής του.

Το Hootsuite υποστηρίζει υπηρεσίες σε τέσσερις διαφορετικές γλώσσες. Ακόμη,
προσφέρει  ολοκληρωμένες  λύσεις  CRM,  υπηρεσίες  μάρκετινγκ,  ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, λογισμικού για help desk, πλατφόρμες αυτοματοποίησης μάρκετινγκ και
ανάλυσης ιστού. Τέλος, παρέχει μια ανοικτή βιβλιοθήκη ΑΡΙ για ενσωμάτωση σε άλλο
απαραίτητο λογισμικό. 

Το Hootsuite βοηθά την επιχείρηση να δημιουργήσει ένα αφοσιωμένο κοινό στα
κοινωνικά  μέσα  δικτύωσης,  να  το  ενημερώνει,  να  αλληλεπιδρά  μαζί  του.  Ακόμη,
διευκολύνει τη στόχευση με βάση την τοποθεσία ή το δημογραφικό προφίλ των χρηστών
και  δίνει  τη  δυνατότητα  προγραμματισμού  των  αναρτήσεων  στο  καλύτερο  δυνατό
χρονικό  σημείο  της  ημέρας  αυτόματα.  Δίνει  τη  δυνατότητα  ενεργοποίησης  των
περιφερειακών ομάδων όπως τις έχει κατηγοριοποιήσει η επιχείρηση διατηρώντας τον
έλεγχο και ελέγχοντας την απόδοση. Εξυπηρετεί ακόμη στην ενίσχυση της απόδοσης της
διαφήμισης μέσω υπηρεσιών βελτιστοποίησης της καμπάνιας.

Επίσης,  δίνει  τη δυνατότητα στις  επιχειρήσεις  να ανταποκρίνονται  άμεσα στα
μηνύματα που στέλνουν οι χρήστες και στα σχόλια που κάνουν ή όταν τις αναφέρουν
χωρίς να χρειάζεται να απασχολείται προσωπικό στην παρακολούθηση των κοινωνικών
δικτύων ή να προκύπτει περιθώριο για λάθη από ανθρώπινη αμέλεια. Δεν απαιτεί την
αποκάλυψη των προσωπικών κωδικών κάθε κοινωνικού δικτύου σε πλήθος εργαζομένων
προστατεύοντας έτσι φαινόμενα διαφθοράς και εξαπάτησης.

Προστατεύει  ακόμη  έναντι  εξωτερικών  απειλών  (π.χ.  χάκερς)  με  τον  πλήρη
έλεγχο των λογαριασμών, την παρακολούθηση του δικτύου και ειδοποιήσεις ασφαλείας
σε πραγματικό χρόνο. Μειώνει τον κίνδυνο προσωπικού σφάλματος, δίνει ευελιξία στην
διαχείριση και προστατεύει το brand. Όσον αφορά τη διαχείριση, συνδράμει στη διάχυση
των πληροφοριών μέσω των αναρτήσεων με παρακολούθηση των αναφορών στο brand,
την  εταιρία  ή  και  τους  ανταγωνιστές.  Μετράει  το  αντίκτυπο  των  εκστρατειών  της
επιχείρησης  μέσω  ολοκληρωμένων  αναφορών  μετά  από  παρακολούθηση  όλων  των
λογαριασμών.
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4.2 Παρουσίαση της εφαρμογής

4.2.1 Εκδόσεις της πλατφόρμας Hootsuite

Το  Hootsuite είναι μια από τις δημοφιλέστερες πλέον πλατφόρμες διαχείρισης

των  κοινωνικών  μέσων.  Όπως  προαναφέρθηκε,  υπάρχουν  πολλές  πλατφόρμες  στην

αγορά  ωστόσο  η  συγκεκριμένη  φέρεται  να  προτιμάτε  από  τους  μάνατζερ  για  την

απλότητα  στη  χρήση  της  και  τις  δυνατότητες  που  η  ίδια  προσφέρει.  Αναλόγως  το

μέγεθος  της  επιχείρησης  καθώς  και  τους  λογαριασμούς  που  διαχειρίζεται  η  εταιρία

Hootsuite διαθέτει  τρεις  εκδόσεις:  της  δωρεάν  έκδοση,  την  Pro έκδοση  και  την

Enterprise. Οι δυνατότητες που παρέχει η κάθε έκδοση φαίνονται στην Εικόνα 1.

Εικόνα 1: Δυνατότητες Εκδόσεων Hootsuite  (https://hootsuite.com/plans#)
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Δωρεάν έκδοση

Στην δωρεάν έκδοση υπάρχει  η  δυνατότητα διαχείρισης  μέχρι  τρία  προφίλ  τα οποία

μπορεί να επιλεχθούν από οποιοδήποτε κοινωνικό μέσο και να ποικίλουν ανάμεσα σε

ομάδες, σελίδες ή λογαριασμούς. Όπως γίνεται αντιληπτό, πρόκειται για μια έκδοση που

σκοπό έχει  να δώσει  την δυνατότητα προσωπικής  χρήσης σε  κάποιον  χρήστη ή  να

προσφέρει  μια πρώτη επαφή με την πλατφόρμα και  τις  βασικές της λειτουργίες στις

οποίες παρέχει πρόσβαση. Στον πίνακα της παραπάνω εικόνας φαίνονται οι δυνατότητες

που προσφέρονται στην κάθε έκδοση τις οποίες και θα αναλύσουμε παρακάτω με την

εκτενέστερη παρουσίαση της free έκδοσης της πλατφόρμας.

Pro   έκδοση

 Στην  έκδοση  αυτή  τα  προφίλ  διαχείρισης  ανέρχονται  στα  πενήντα  με  την

δυνατότητα επέκτασής τους έως εκατό με παραπάνω χρέωση του πελάτη- χρήστη. Οι

παροχές της πλατφόρμας αυξάνονται σε αυτή της έκδοση καθώς και τα όρια τα οποία

θέτει στην δωρεάν εφαρμογή του Hootsuite. Το κόστος για την αγορά του ξεκινά από τα

9.99 δολάρια ανά μήνα για την χρήση του από δύο χρήστες και η τιμή μεταβάλλεται

σύμφωνα με τον αριθμό των χρηστών που επιθυμεί η επιχείρηση να έχει πρόσβαση στην

πλατφόρμα. Η δυνατότητα επέκτασης για αυτή την έκδοση είναι μέχρι το πολύ δέκα

χρήστες. Εάν ο επιθυμητός αριθμός ξεπερνά αυτό το νούμερο τότε απαιτείται η αγορά

της enterprise έκδοσης. Να αναφερθεί ότι στην περίπτωση πληρωμής ετήσιας συνδρομής

αντί μηνιαίας, ο πελάτης έχει έκπτωση. Στην παρακάτω εικόνα φαίνονται οι τιμές της

Pro έκδοσης κλιμακωτά σύμφωνα με τον αριθμό των χρηστών που ζητείται να έχουν

πρόσβαση.
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Εικόνα 2:Τιμές Pro έκδοση

Enterprise   έκδοση

Η  enterprise έκδοση  απευθύνεται  κυρίως  σε  μεγάλες  εταιρίες  διαχείρισης

κοινωνικών μέσων καθώς και σε γραφεία τα οποία ζητούν πρόσβαση για περισσότερους

από δέκα χρήστες. Το όριο των προφίλ που διαχειρίζεται η επιχείρηση είναι απεριόριστο,

καθώς και οι αναφορές ανάλυσης που ζητούνται για κάποιο προφίλ. Στην έκδοση αυτή

παρέχονται πλέον όλες οι δυνατότητες που προσφέρει το Hootsuite χωρίς ουσιαστικά να

βάζει όριο σε αυτές, όπως στις προηγούμενες δύο εκδόσεις. Το κόστος για την αγορά της

συγκεκριμένης έκδοσης δεν δίνεται μέσω της ιστοσελίδας της εταιρίας παρά μόνο μέσω

ιδιωτικής επικοινωνίας της εταιρίας με τον εν δυνάμει πελάτη. Φημολογείται πάντως ότι

το κόστος είναι μεγάλο και ξεπερνά τις 15.000 δολάρια ετησίως.

4.2.2 Menu Hootsuite

Dashboard

Με τον όρο  Dashboard αναφερόμαστε  στο  κεντρικό ταμπλό που εμφανίζεται

κατά  την  είσοδο  στην  εφαρμογή.  Πρόκειται  ουσιαστικά  για  μια  σελίδα  η  οποία
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ρυθμίζεται με την χρήση συντομεύσεων ανάλογα με το τι επιθυμεί ο διαχειριστής να

ελέγχει. Στο κεντρικό αυτό ταμπλό δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας πολλών καρτελών

και κάθε καρτέλα μπορεί να οργανωθεί σύμφωνα με τις προτιμήσεις του χρήστη. 

Εικόνα 3: Dashboard Hootsuite

Στην  παραπάνω  εικόνα  φαίνεται  το  dashboard του  hootsuite χωρίς  να  έχει

προστεθεί  καμία  συντόμευση.  Κάνοντας  χρήση  των  streams και  επιλέγοντας  κάποιο

προφίλ διαμορφώνεται το κεντρικό ταμπλό.

Streams 

Με  την  χρήση  των  stream επιταχύνονται  κάποιες  διαδικασίες  που  απαιτούν

τακτικό έλεγχο από τον διαχειριστή-χρήστη του κοινωνικού δικτύου. Προσθέτοντας ένα

stream δημιουργείται νέα υπό-καρτέλα μέσα στην ήδη υπάρχουσα που προαναφέρθηκε

για την παρακολούθηση των κινήσεων των λογαριασμών που έχουν επιλεχθεί. Τέτοιες

συντομεύσεις μπορεί να είναι το χρονολόγιο, μηνύματα του προφίλ, περιεχόμενο των

κοινοποιήσεων,  δραστηριότητες,  εκδηλώσεις,  οι  κοινοποιήσεις  που  έχουν

προγραμματιστεί για δημοσίευση καθώς και εκείνες που δεν δημοσιεύτηκαν. Η χρήση

των  stream δίνεται για όλα τα κοινωνικά μέσα που έχει επιλέξει ο διαχειριστής καθώς

και για τις εφαρμογές που έχει ¨κατεβάσει¨ από το app directory. Τα κοινωνικά μέσα τα

οποία διαθέτει η πλατφόρμα και μπορούν να εισαχθούν προφίλ από αυτά όπως και το
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app directory φαίνονται  στις  παρακάτω  εικόνες.  Να  σημειωθεί  ότι  το  app directory

παρέχει  εκατοντάδες  εφαρμογές  κάποιες  από  τις  οποίες  είναι  δωρεάν,  κάποιες  δεν

διατίθενται  για  την  δωρεάν  έκδοση  της  πλατφόρμας  και  κάποιες  άλλες  είναι

αποκλειστικά για την enterprise έκδοση.

Εικόνα 4: Προσθήκη κοινωνικού δικτύου & εφαρμογών

Post

Η  κοινοποίηση  περιεχομένου  καθίσταται  απαραίτητη  για  την  προώθηση  και

απήχηση ενός λογαριασμού στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Το Hootsuite παρέχει την

δυνατότητα  να  προγραμματίζονται  τα  post μέσω  της  πλατφόρμας  και  να  κάνει

παράλληλη  κοινοποίηση  σε  όσα  από  τα  συνδεδεμένα  κοινωνικά  δίκτυα  επιθυμεί  ο

χρήστης. Το post μπορεί να είναι κάποιος σύνδεσμος, εικόνα, κείμενο, αρχείο το οποίο

μπορεί  να  προγραμματιστεί  με  ακριβή  ημερομηνία  και  ώρα.  Στην  περίπτωση  του

συνδέσμου η πλατφόρμα απαιτεί στην σμίκρυνση του url της διεύθυνσης με την χρήση

του ow.ly ή του ht.ly. Η μετατροπή αυτή γίνεται αυτόματα εισάγοντας στο πλαίσιο την

διεύθυνση και πατώντας το “shrink”, έτσι το hootsuite σου δίνει το νέο σύνδεσμο με τον

οποίο θα πραγματοποιηθεί η κοινοποίηση. Στην εικόνα 5 φαίνεται ο προγραμματισμός

κοινοποίησης ενός βίντεο με την μετατροπή της διεύθυνσης του συνδέσμου σε ow.ly. 
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Εικόνα 5: Προγραμματισμός Κοινοποίησης

Publisher

Μετά τη διαδικασία της κοινοποίησης το Hootsuite «στέλνει» το περιεχόμενο που

δημοσιεύτηκε ή είναι προς δημοσίευση στο μενού του publisher. Στο μενού αυτό δύνεται

η δυνατότητα να ελέγχεται ότι δημοσιεύτηκε στο παρελθόν εμφανιζόμενο σε ημερολόγιο

καθώς και ότι εκκρεμεί να κοινοποιηθεί στα κοινωνικά δίκτυα που επιλέχθηκαν κατά τη

διαδικασία του post. Περιέχει έξι καρτέλες στις οποίες αναφέρονται τα προσχεδιασμένα,

αυτά που έχουν προγραμματιστεί για δημοσίευση, το περιεχόμενο που κοινοποιήθηκε

στο παρελθόν,  όσα προαπαιτούν έγκριση από τον πελάτη για δημοσίευση, εκείνα τα

οποία απαιτούσαν έγκριση αλλά έχει λήξει το χρονικό διάστημα στο οποίο έπρεπε να

γίνει καθώς και όσα απορρίφθηκαν. 

Οι επιχειρήσεις οι οποίες αναθέτουν σε εταιρίες την διαχείριση των σελίδων και

ομάδων που διαθέτουν στα κοινωνικά μέσα έχουν το δικαίωμα για συμφωνία μεταξύ

τους ώστε οποιοδήποτε περιεχόμενο είναι να δημοσιευτεί να πρέπει πρώτα να εγκριθεί

από την ίδια την επιχείρηση. Το Hootsuite για αυτές τις περιπτώσεις περιλαμβάνει το

μενού  την έγκρισης  της  κοινοποίησης  περιεχομένου.  Το κομμάτι  αυτό  του  publisher

εξυπηρετεί ακόμη και στο γεγονός ότι οι εταιρίες διαχείρισης κοινωνικών μέσων με την

πλατφόρμα αυτή έχουν πολλά μέλη-συνεργάτες και ο κύριος διαχειριστής θέλει πάντα να

ελέγχει ότι δημοσιεύεται για τους πελάτες του. Στις παρακάτω εικόνες φαίνεται το μενού

του publisher με τις καρτέλες του, η πρώτη απεικονίζει ένα προγραμματισμένο post ενώ

η  δεύτερη  το  περιεχόμενο  που  προγραμματίστηκε  στο  παρελθόν  και  έχει  ήδη

δημοσιευτεί, σε μορφή ημερολογίου.
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Εικόνα 6: Προγραμματισμένο Post

Εικόνα 7: Απεικόνιση όλων των κοινοποιήσεων σε μορφή ημερολογίου
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Analytics

Από το μενού του Hootsuite δεν θα μπορούσανε να απουσιάζουν τα στατιστικά

στοιχεία (analytics) για τις σελίδες που διαχειρίζεται ο μάνατζερ. Σε προαναφερόμενα

κεφάλαια αναλύθηκε εκτενώς η χρησιμότητα των στοιχείων αυτών και ο ιδρυτής και

δημιουργός  της  πλατφόρμας  εισήγαγε  ένα  τέτοιο  μενού  ώστε  τα  στοιχεία  αυτά  να

βγαίνουν με τον πιο απλό και χρηστικό τρόπο για όλους τους χρήστες, ακόμη και για

αυτούς  που  κάνουν  προσωπική  χρήση  της  πλατφόρμας.  Στην  καρτέλα  των  analytics

υπάρχουν διαθέσιμα πρότυπα για τα δημοφιλέστερα κοινωνικά δίκτυα όπως είναι  το

Facebook, το Twitter, το Linkedln, το Google καθώς και στοιχεία για τα ow.ly link που

δημιουργούνται μέσω της πλατφόρμας και δημοσιεύονται. 

Twitter     Templates

Τα πρότυπα του Twitter περιέχει τέσσερις θεματικές ενότητες:

1. Προεπισκόπηση του προφίλ στην οποία γίνεται ανάλυση του λογαριασμού και

περιλαμβάνει την ανάπτυξη αυτού κατά την πάροδο του χρόνου, τις αναφορές σε

λέξεις  κλειδιά που ορίζονται  με την χρήση του #hashtag,  καθώς και  οι  δέκα

δημοφιλέστεροι  owly σύνδεσμοι.  Στη εικόνα 8 απεικονίζεται  ένα παράδειγμα

μια αναφοράς για την εξέλιξη του Twitter προφίλ.
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Εικόνα 8: Αναφορά Twitter

2. Περίληψη της δέσμευσης των χρηστών απέναντι στον λογαριασμό του Twitter.

Αντλώντας  πληροφορίες  του  προφίλ  επιστρέφει  μια  συνοπτική  αναφορά  του

αριθμού  των  ατόμων  που  ακολουθούν  το  προφίλ  και  αν  αυτός  αυξάνεται  ή

μειώνεται με την πάροδο του χρόνου, δίνει επίσης στατιστικά στοιχεία για τις

αναφορές twitter καθώς και για τα retweets. 
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Εικόνα 9: Στατιστικά στοιχεία Twitter

3. Στο τελευταίο πρότυπο που διαθέτει η πλατφόρμα για το Twitter δίνει παρόμοιες
με το παραπάνω αναφορές με τη διαφορά ότι κάτω από κάθε διάγραμμα δίνει
ακριβής λεπτομέρειες για την ανάλυση που γίνεται όπως φαίνεται παρακάτω.
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Εικόνα 10: Λεπτομερές διάγραμμα

4. Τέλος για τους χρήστες που διαθέτουν δύο ή περισσότερους λογαριασμούς στο

twitter το  Hootsuite δίνει  την  δυνατότητα χρήσης  ενός  ακόμη προτύπου στο

οποίο  φαίνεται  σε  διαγράμματα  η  συγκριτική  αξιολόγηση  όλων  των  προφίλ

καθώς και πιο είναι πιο δημοφιλές, πιο έχει τους περισσότερους ακόλουθους και

τις περισσότερες αναφορές.

Facebook     Templates

Όπως και για το  Twitter έτσι και για το  Facebook η πλατφόρμα του  Hootsuite

διαθέτει τρία διαφορετικά έτοιμα πρότυπα για να παίρνουν οι διαχειριστές αναφορές

με στατιστικά αποτελέσματα από τα προφίλ και τις σελίδες. Τα έτοιμα πρότυπα για

το  Facebook δε  διαφέρουν  με  αυτά  που  είδαμε  παραπάνω  όσον  αφορά  τη

προεπισκόπηση  του  κάθε  προφίλ  χωριστά  και  την  συνολική  εικόνα  της  κάθε

επωνυμίας στο κοινωνικό αυτό δίκτυο. Η διαφορά του είναι στο τρίτο πρότυπο στο

οποίο  τα  διαγράμματα  που  παρουσιάζονται  αφορούν  τη  δημοτικότητα  των

κοινοποιήσεων με μια λίστα των δέκα δημοφιλέστερων, τα ημερήσια «μου αρέσει»,

όπως επίσης και δημογραφικά στοιχεία για τα μέλη της σελίδας-προφίλ. Στις εικόνες

που  ακολουθούν  φαίνονται  αποσπασματικά   μια  τέτοια  αναφορά  του  Facebook

insights. 
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Εικόνα 11: Δέκα δημοφιλέστερα Post

Εικόνα 12: Δημογραφικά στοιχεία

         

Εικόνα 13: Αριθμός των "like"
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Analytics Linkendln, Google, owly

Για το  Linkendln διατίθεται μόνο ένα έτοιμο πρότυπο το οποίο δίνει στοιχεία

μόνο για τον τελευταίο μήνα και τα στοιχεία αυτά αφορούν τον αριθμό των ακόλουθων,

τις  κριτικές  των  χρηστών  αυτών  και  τη  δέσμευση  της  επωνυμίας  της  σελίδας  του

κοινωνικού  αυτού  μέσου.  Τα  στοιχεία  αυτά  τα  συνοδεύει  ένα  ποσοστό  το  οποίο

αντιπροσωπεύει  την  ανοδική  ή  καθοδική  πορεία  της  σελίδας  για  τον  τρέχον  μήνα.

Επίσης δίνεται μια αναφορά στην οποία φαίνονται όλο το κοινοποιημένο περιεχόμενο με

την απήχηση που είχε στους  ακόλουθους ώστε να παροτρύνει  και  να οδηγήσει  τους

διαχειριστές στην καλύτερη προώθηση της σελίδας για την άνοδο της.

Το Google analytics δίνει στοιχεία για όλη τη δραστηριότητα της επιχείρησης στη

Google.  Εμφανίζει  διαγράμματα  στα  οποία  γίνεται  προεπισκόπηση  του  αριθμού  των

επισκεπτών  της  σελίδας  όπως  επίσης  και  ένας  χάρτης  στον  οποίο  απεικονίζονται  οι

περιοχές  από  τις  οποίες  οι  χρήστες  προσέγγισαν  την  ιστοσελίδα.  Δίνει  ακόμη  μια

αναφορά σχετικά με το δημοφιλέστερο περιεχόμενο που δημοσιεύτηκε και ενδιέφερε

περισσότερο το κοινό όπως επίσης και ένα διάγραμμα σε σχήμα πίτα το οποίο ορίζει τις

πηγές από τις οποίες οι χρήστες προσέλκυσαν την ιστοσελίδα. 

Τέλος τα στατιστικά στοιχεία για τα owly url αναφέρονται στα link και στα κλικ

τα οποία έγιναν σε αυτά. Περιλαμβάνει τα συνολικά ημερήσια κλικ, τα κλικ που γίνονται

ανά περιοχή, τα κοινωνικά μέσα στα οποία δημοσιεύτηκε το  url και το πόσα κλικ είχε

ανά κοινωνικό μέσο, καθώς επίσης και τα δημοφιλέστερα link. Δίνει έτσι την δυνατότητα

στον διαχειριστή να ελέγχει κάθε ημέρα την εξέλιξη των περιεχομένων που κοινοποιεί

και το αν αυτά φέρουν το επιθυμητό για αυτόν αποτέλεσμα.

Build     reports

Πέρα από τα διαθέσιμα έτοιμα πρότυπα που προτείνει  το  Hootsuite δίνει  την

δυνατότητα στους διαχειριστές να δημιουργήσουν μια δική τους αναφορά σύμφωνα με

τις  προτιμήσεις  τους.  Στην  αναφορά  αυτή  επιλέγεται  το  κοινωνικό  μέσο  που  τους

ενδιαφέρει  να  αναλύσουν  και  στη  συνέχεια  αφού  την  ονομάσουν,  εμφανίζεται  στα

στάνταρ  διάγραμμα  για  τα  ημερήσια  like και  επισκόπηση  για  την  πορεία  των

κοινοποιήσεων που έγιναν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Από εκεί και έπειτα, υπάρχει

λίστα από την οποία προστίθεται ότι επιθυμείται να συμπεριληφθεί στην αναφορά αυτή.

Η λίστα αυτή έχει πολλές επιλογές για το Twitter, το Facebook, το Google, το LinkedIn,

για τις ομάδες των κοινωνικών μέσων, για τα Owly url και για το Google+. Στις εικόνες

παρακάτω απεικονίζονται η δημιουργία αναφορά και ενδεικτικό κομμάτι της λίστας με
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τις  επιλογές  που  διαθέτει  (η  λίστα  η  οποία  παρουσιάζεται  δεν  απεικονίζει  όλες  τις

δυνατότητες  για το  συγκεκριμένο κοινωνικό δίκτυο καθώς είναι  πολλές,  αλλά μέρος

αυτού).

Εικόνα 14: Built report
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Εικόνα 15: Λίστα με επιλογές για την πραγματοποίηση αναφοράς

Assignment

Το μενού  αυτό  του  Hootsuite είναι  χρήσιμο  κυρίως  για  τις  επιχειρήσεις  που

διαθέτουν ολόκληρη ομάδα για την διαχείριση των λογαριασμών, των σελίδων και των

ομάδων στα κοινωνικά μέσα. Δίνει την δυνατότητα ανάθεσης των καθηκόντων στα μέλη

ώστε  να  βοηθήσει  τις  ομάδες  να  συντονιστούν.  Ιδιαίτερα  χρήσιμο  είναι  για  τους

μάνατζερ που διαχειρίζονται λογαριασμούς στο facebook  και στο twitter και παρέχουν

εξυπηρέτηση πελατών. Οργανώνονται έτσι τα μηνύματα από τους πελάτες και ορίζεται

μέσω  του  assignment ποιο  από  τα  μέλη  είναι  υπεύθυνο  ώστε  να  δώσει  λύση  και

απάντηση  στον  πελάτη.  Με  τον  τρόπο  αυτό  επιτυγχάνεται  αποτελεσματικότερη,

ακριβέστερη  αλλά  και  πιο  σύντομη  χρονικά  εξυπηρέτηση  των  πελατών  ή  των

ακόλουθων της σελίδας στα κοινωνικά δίκτυα. 
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Κάνοντας χρήση της εφαρμογής ανάθεσης μηνυμάτων, εξασφαλίζεται το γεγονός

ότι  σε  σελίδες  με  μεγάλο  αριθμό  εισερχομένων  μηνυμάτων  δεν  θα  μείνει  κάποιο

αναπάντητο. Ο διαχειριστής της σελίδας έχει τη δυνατότητα να αναθέσει σε οποιοδήποτε

μέλος της ομάδας του μια νέα καταχώρηση του  Twitter ή του  Facebook καθώς επίσης

μπορεί να συμπεριλάβει ένα επεξηγηματικό σημείωμα για το άτομο όπου του ανατίθεται

εφόσον κρίνεται απαραίτητο. Ο δικαιούχος λαμβάνει ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου κάθε φορά που ένα νέο μήνυμα του έχει ανατεθεί και μπορεί να δει όλα τα

μηνύματα για τα οποία είναι υπεύθυνος σε μια λίστα. Το μέλος της ομάδας το οποίο

αναλαμβάνει την απόκριση σε ένα μήνυμα μπορεί είτε να απαντήσει από μόνος του είτε

να το αναθέσει εκ νέου σε κάποιο άλλο μέλος το οποίο θεωρεί πιο κατάλληλο επί του

θέματος  που  αναζητά  επίλυση  ο  πελάτης.  Μετά  την  ολοκλήρωση  των  εργασιών  το

μήνυμα  σηματοδοτείται  ως  επιλυμένο,  επιτρέποντας  έτσι  στον  διαχειριστή  να

παρακολουθεί την πρόοδο των μηνυμάτων. 

Μια ακόμη βασική λειτουργία του assignment είναι ότι οι λίστες όπου μπαίνουν

τα  μηνύματα  που  ανατίθενται  μπορούν  να  ανταλλάσσονται  μεταξύ  των  μελών  μιας

ομάδας  έτσι  ώστε  να  έχουν  πρόσβαση  όλοι  ταυτόχρονα  χωρίς  να  χρειάζεται  να

χρησιμοποιήσουν  λέξεις  κλειδιά  ώστε  να  εντοπίσουν  την  λίστα.  Αυτό  βοηθά  στην

αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των μηνυμάτων και στην διασφάλιση ότι δεν θα

χαθεί κάποιο. Κάθε φορά που δημιουργείται μια νέα κοινή λίστα όλα τα μέλη λαμβάνουν

ειδοποίηση για να προσθέσουν τη στήλη αυτή στο κεντρικό ταμπλό του  Hootsuite. Οι

κοινές στήλες εμφανίζονται μαζί με τις μη κοινές του κάθε χρήστη αλλά διακρίνονται και

ξεχωρίζονται από τις μη κοινές μέσω ενός εικονιδίου που εμφανίζεται στην πάνω δεξιά

γωνία της κάθε στήλης.

Campaigns

Μια ακόμη υπηρεσία που διαθέτει η πλατφόρμα του Hootsuite είναι εκείνη με τα

έτοιμα  πρότυπα  για  την  έναρξη  μιας  νέας  καμπάνιας  με  σκοπό  την  προώθηση  της

σελίδας στα κοινωνικά μέσα. Με την έναρξη καμπάνιας ο διαχειριστής της σελίδας έχει

την δυνατότητα να διοργανώσει έναν διαγωνισμό με βραβείο της επιλογής του πελάτη

ώστε να προσελκύσει και νέους ακόλουθους-μέλη και να αναπτύξει με αυτό τον τρόπο

την δημοτικότητα της επιχείρησης. Ακόμη μια ενέργεια την οποία μπορεί να επιτύχει

μέσα από μια καμπάνια,  είναι  να εμπνεύσει τα μέλη της σελίδας να υποβάλλουν τις

διευθύνσεις του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου ή ακόμη και στοιχεία επικοινωνίας.

Αυτό καθιστάτε σημαντικό για όλες τις επιχειρήσεις διότι με αυτό τον τρόπο μπορεί να
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ενημερώνει τους πελάτες με newsletter ή γραπτό μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο, για νέες

προσφορές  των  προϊόντων/υπηρεσιών  και  να  τους  παροτρύνει  να  επισκεφτούν  την

σελίδα τους ή ακόμη και να προβούν σε νέες αγορές. Τέλος, μια νέα καμπάνια μπορεί

κάλλιστα να αξιοποιήσει την δύναμη των #hashtags στα κοινωνικά δίκτυα ή ακόμη και

περιεχόμενο  που  δημιουργείται  από  τους  ίδιους  τους  χρήστες  ώστε  να  διευρυνθεί  η

απήχηση τους. 

Εικόνα 16: Templates για την δημιουργία καμπάνιας

Δημιουργία Καμπάνιας

Δίνοντας ένα όνομα στην καμπάνια, αυτόματα δημιουργείται και το URL με το

όνομα  που  έχει  δοθεί  και  κατάληξη  @hscampaigns.com.  Στη  συνέχεια,  παρέχεται  η

δυνατότητα  να  επιλέξει  ο  διαχειριστής  που  επιθυμεί  να  δημοσιευτεί  η  καμπάνια

επιλέγοντας ανάμεσα σε τρεις  επιλογές μεταξύ των οποίων είναι να δημοσιευτεί  στο

Facebook και στην ιστοσελίδα της επιχείρησης, στο Facebook μόνο ή στην ιστοσελίδα

μόνο. Προχωρώντας στο επόμενο βήμα το  Hootsuite προσφέρει κάποια εργαλεία ώστε

να μορφοποιηθεί η καμπάνια σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του εκάστοτε

πελάτη. Στην εικόνα παρακάτω φαίνονται τα προϋπάρχουσα από την πλατφόρμα πεδία

τα οποία μπορούν να μορφοποιηθούν επίσης, όπως και να προσθέσω κάποιο έξτρα πεδίο
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μέσα από μια λίστα επιλογών. Αξιοσημείωτο είναι, η δυνατότητα να προστεθούν οι όροι

και οι προϋποθέσεις για την συμμετοχή των χρηστών στην συγκεκριμένη καμπάνια. 

Εικόνα 17: Επεξεργασία δημιουργίας καμπάνιας

Τέλος, υπάρχει ειδικό πλαίσιο στο οποίο ο διαχειριστής ορίζει την ημέρα έναρξης

και δημοσίευσης της καμπάνιας αλλά και την ημέρα της λήξης αυτής. Το πλαίσιο κάτω

χαμηλά όπου παροτρύνει την συμμετοχή των χρηστών μπορεί να μετονομαστεί και να

γράψει μέσα σε αυτό ο διαχειριστείς ότι επιθυμεί. Πριν την δημοσίευση της καμπάνιας-

διαγωνισμού υπάρχει η δυνατότητα να γίνει προεπισκόπηση αυτού ώστε να γνωρίζει πως

ακριβώς  θα  προβάλλεται  στους  χρήστες  από  ηλεκτρονικό υπολογιστή  ή  από  κινητό

τηλέφωνο.

Μετά  την  δημοσίευση της  καμπάνιας  ο  διαχειριστής  έχει  την  δυνατότητα  να

παρακολουθεί  ζωντανά  την  πορεία  της.  Επίσης  όλες  οι  συμμετοχές  των  χρηστών

μπορούν να ανακτηθούν οποιαδήποτε στιγμή σε ένα αρχείο  excel το οποίο μπορεί να

αποθηκευτεί  και  να  αποσταλεί  στον  πελάτη  σε  περίπτωση  που  επιθυμεί  να  δει  την
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εξέλιξη της καμπάνιας, όπως επίσης και για τα στοιχεία που βάζουν οι συμμετέχοντες

και φαίνονται αναλυτικά σε αυτό το αρχείο. Στην λήξη του διαγωνισμού το  Hootsuite

διαθέτει επιλογή για την τυχαία ανάδειξη του νικητή. Όταν εμφανιστεί το όνομα του

χρήστη που κέρδισε τότε δημοσιεύεται αυτόματα στην σελίδα του πελάτη για τον οποίο

δημιουργήθηκε ο διαγωνισμός. 

Εικόνα 18: Επιλογές μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού

Contacts

Στο  Twitter καθώς και  στο  Google συμμετέχουν εκατομμύρια  χρήστες  και  οι

ακόλουθοι ενός λογαριασμού ή αυτοί που ακολουθεί ο διαχειριστής του λογαριασμού

αυτού  μπορεί  να  ανέρχονται  σε  χιλιάδες.  Αυτό  καθιστά  ιδιαίτερα  δύσκολο  το  να

παρακολουθούνται όσοι εκτιμούνται πιο σημαντικοί. Έτσι μπορούν να δημιουργηθούν

λίστες  στις  οποίες  μπορεί  να  προστεθούν  μέλη  ή  σελίδες  ώστε  να  μην  απαιτείται

αναζήτηση αυτών κάθε φορά που επιθυμείται  να ελεγχθεί  το περιεχόμενο τους.  Στις

λίστες αυτές παρέχεται η δυνατότητα επιλογής του απορρήτου. 

Το  Hootsuite διαθέτει  επιλογή  οργάνωσης  και  διαχείρισης  αυτών  των  λιστών

μέσα από το  μενού  «contact».  Επιλέγοντας  ένα  προφίλ  του  Twitter εμφανίζονται  σε

λίστα οι ακόλουθοι του προφίλ αυτού και μια ακόμη λίστα αυτών που ακολουθούνται.
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Για κάθε επαφή φαίνονται  ο αριθμός των ατόμων που ακολουθούν,  ο  αριθμός όσων

ακολουθεί  η επαφή αυτή καθώς και  το  Klout σκορ.  Η βαθμολογία  Klout είναι  πολύ

σημαντική καθώς όσο μεγαλύτερη είναι για μια επαφή τόσο μεγαλύτερη επιρροή έχει

στο Twitter. 

Μέσω του contact λοιπόν, μπορεί ο διαχειριστής να καταργήσει ένα μέλος ή να

προσθέσει  ένα  νέο.  Όταν  επιλέξει  μια  επαφή  κάνοντας  κλικ  πάνω  σε  αυτή  τότε

εμφανίζεται ένα νέο αναδυόμενο παράθυρο το οποίο περιλαμβάνει τέσσερις καρτέλες.

Στην πρώτη καρτέλα εμφανίζεται το προφίλ της επαφής με ένα σύντομο βιογραφικό για

αυτήν, στην δεύτερη το χρονολόγιο της με όλες τις κοινοποιήσεις που έχει κάνει, στην

τρίτη αναφορές που έχουν γίνει σε αυτή την επαφή με την χρήση του συμβόλου @, και

στην τελευταία φαίνονται τα αγαπημένα της επαφής αυτής. 

Εικόνα 19: Επαφή Twitter
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4.3 Mobile Εφαρμογή

Το Hootsuite διαθέτει εφαρμογή για χρήση αυτού από το κινητό τηλέφωνο ή από

τάμπλετ και υποστηρίζεται από λογισμικό Android και  IOS. Οι δυνατότητες τις οποίες

προσφέρει  δεν  αντιστοιχούν  στον  αριθμό  όσων  προσφέρει  κάνοντας  χρήση  της

πλατφόρμας  μέσω ηλεκτρονικού  υπολογιστή  αλλά  είναι  εξίσου  αρκετές  και  πλήρως

χρήσιμες για τους μάνατζερ των κοινωνικών δικτύων. Οι παροχές του Hootsuite συνεχώς

αυξάνονται  και  εξελίσσονται  καθώς  οι  ιδρυτές  του  ακολουθούν  τις  αλλαγές  των

κοινωνικών δικτύων οι οποίες είναι ραγδαίες. Για την  free έκδοση οι δυνατότητες της

mobile εφαρμογής  δεν  είναι  πολλές  καθώς  υποστηρίζει  μόνο  την  διαχείριση  των

καρτελών,  την  αποστολή  μηνυμάτων  προγραμματισμένων  και  μη,  την  έκδοση

στατιστικών διαγραμμάτων καθώς και την αναζήτηση για το  Twitter. Ωστόσο, για τις

υπόλοιπες δύο εκδόσεις (pro και enterprise) διαθέτει πληθώρα επιλογών ανάλογα με το

λογισμικό της συσκευής από το οποίο γίνεται χρήση. 

Τόσο για λογισμικό  IOS όσο και  για  Android η χρήση του  Hootsuite από το

κινητό τηλέφωνο επιτρέπει την προσθαφαίρεση λογαριασμών των κοινωνικών δικτύων,

καθώς και καρτελών για την διαμόρφωση του dashboard. Κάποιες ακόμη λειτουργίες της

mobile εφαρμογής  είναι  η  σύνταξη  και  προγραμματισμός  νέων  μηνυμάτων,  η

επεξεργασία του προφίλ της πλατφόρμας, η δυνατότητα κοινοποίησης περιεχομένου, ο

σχολιασμός  στις  κοινοποιήσεις,  η  διαχείριση  προγραμματισμένων  μηνυμάτων,  η

αναζήτηση ομάδων ή μελών στο Twitter και η είσοδος ή έξοδος από την εφαρμογή.

Για τα τάμπλετ οι παροχές της εφαρμογής είναι περισσότερες και διαφέρουν από

λογισμικό σε λογισμικό. Κάποιες εκ των κοινών λειτουργιών είναι:

 Προσθήκη φωτογραφιών
 Προσθήκη τοποθεσίας στα μηνύματα με χρήση GPS
 Προσθήκη-αφαίρεση ή μετονομασία των καρτελών (streams)
 Εντολές ανάθεσης εργασιών στα μέλη (assignment)
 Δημιουργία προφίλ στο Hootsuite
 Συρρίκνωση των link που είναι για κοινοποίηση
 Ο  διαμοιρασμός  στατιστικών  αναφορών  με  την  χρήση  της

πλατφόρμας

Κάποιες  δυνατότητες  διατίθενται  μόνο  για  IOS όπως  είναι  η  διαγραφή

μηνυμάτων,  η  κοινοποίηση  ήδη  κοινοποιημένου  περιεχομένου  στο  Instagram και  η

αποθήκευση μηνυμάτων στα πρόχειρα. Από την άλλη μεριά υπάρχουν δυνατότητες μόνο

για  Android όπως είναι το μπλοκάρισμα μιας επαφής του Twitter, η αναφορά σε  spam
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χρήστες, η επαναφορά των δεδομένων, η απόκριση στα Tweets και ο συγχρονισμός των

καρτελών με το διαδίκτυο. 

4.4 Γιατί το Hootsuite

Η διαχείριση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης, σε επιχειρησιακό επίπεδο, είναι

η συνεργατική διαδικασία, χρησιμοποιώντας Web 2.0 πλατφόρμες και εργαλεία για την

επίτευξη επιθυμητών οργανωτικών στόχων. Τα social media μπορούν να επηρεάσουν και

να διατηρήσουν την καλή φήμη μιας επωνυμίας (brand name), χρειάζονται όμως πολλές

ικανότητες και δεξιότητες. Η διαχείριση τους απαιτεί αρμοδιότητες για την ανάπτυξη

συγκεκριμένης στρατηγικής που θα στηρίζεται στην ανάλυση δεδομένων (data analytics)

τα οποία με την σειρά τους απαιτούν υψηλό βαθμό δημιουργικότητας και συνεργασίας.

Απαραίτητο επίσης, κρίνεται η χρήση των δεδομένων που τους παρέχουν τα ίδια τα μέσα

ή  κάποιες  πλατφόρμες  που  κάνουν  χρήση  οι  μάνατζερ  για  την  παρακολούθηση  της

κίνησης των λογαριασμών στα κοινωνικά δίκτυα. 

Το Hootsuite αποτελεί σήμερα μια από τις πιο ευρέως διαδεδομένες πλατφόρμες

διαχείρισης  των  κοινωνικών  δικτύων.  Η  απλότητα  της  χρήσης  της  καθώς  και  οι

αυξημένες δυνατότητες που προσφέρει την καθιστούν στην κορυφή και ανάμεσα από τις

πρώτες επιλογές των μάνατζερ αλλά και των επιχειρήσεων που επενδύουν στα κοινωνικά

δίκτυα. Εξελίσσεται διαρκώς ακολουθώντας τις τάσεις αλλά και τις τακτικές αλλαγές

που γίνονται στην χρήση των social media, παρέχει όλο και περισσότερες εφαρμογές για

την διευκόλυνση της διαχείρισης και προσφέρει διαδικτυακά σεμινάρια στους πελάτες

για την κατανόηση και χρήση της πλατφόρμας. Τα πλεονεκτήματα του Hootsuite  είναι

πολλά και παρατίθενται παρακάτω:

1. Αποτελεί  web-based πλατφόρμα,  το  οποίο  σημαίνει  ότι  δεν  απαιτείται  να

κατέβει  σαν πρόγραμμα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή,  αλλά μπορεί  να  γίνει

χρήση αυτής μέσω του dashboard από οποιοδήποτε υπολογιστή συνδεόμενοι με

τους προσωπικούς κωδικούς
2. Ανάλογα με την έκδοση της οποίας γίνεται χρήση, επιτρέπεται η διαχείριση και

παρακολούθηση  πολλών  λογαριασμών  και  προφίλ  των  κοινωνικών  μέσων.

Επίσης πολύ σημαντικό είναι η δυνατότητα διαχείρισης διαφόρων κοινωνικών

δικτύων όπως το Facebook, Twitter, Instagram, Vimeo, Youtube, Google+ Pages,

LinkedIn, WordPress Blog. 
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3. Επιτρέπει την δημιουργία πολλών χρηστών που να διαχειρίζονται τα ίδια προφίλ

στα κοινωνικά δίκτυα. Για μια επιχείρηση διαχείρισης κοινωνικών δικτύων αυτό

αποτελεί από τα βασικότερα πλεονεκτήματα του  Hootsuite. Δημιουργείται μια

ομάδα στην επιχείρηση και  τα  μέλη αυτής  μπορούν να μοιράζονται  τις  ίδιες

πληροφορίες καθώς και να αναθέτουν καθήκοντα ο ένας στον άλλον ώστε να

αποφευχθούν λάθη απόκρισης σε πελάτη λόγω αναρμοδιότητας. Επίσης υπάρχει

δυνατότητα να ανταλλάσουν προσωπικά μηνύματα μεταξύ τους τα μέλη κάτι

εξίσου χρήσιμο σε περίπτωση εργασίας σε μη ενιαίου χώρου.
4. Ένα άλλο πλεονέκτημα της πλατφόρμας αυτής είναι το ow.ly. Διαθέτει δικό της

εργαλείο σμίκρυνσης  των  URL και έτσι δεν χρειάζεται να γίνει εγκατάσταση

κάποιας  επιπλέον  εφαρμογής.  Επίσης  το  άλλο  γνώρισμα  του  ow.ly είναι  η

κοινοποίηση φωτογραφιών και αρχείων με την χρήση αυτού.
5. Τα στατιστικά διαγράμματα είναι ένα ακόμη εργαλείο του  Hootsuite. Εφόσον,

γίνεται  χρήση του  ow.ly μπορεί  και  παρακολουθεί  όλα τα  link και  μπορεί  ο

διαχειριστής σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να δημιουργήσει διαγράμματα για

την  πορεία  της  κοινοποίηση του  περιεχομένου  στα  κοινωνικά δίκτυα  και  να

αναλύσει με αυτό τον τρόπο την απόδοση της επιχείρησης. 
6. Η  συντόμευση  Hootlet η  οποία  εγκαθίστανται  στην  γραμμή  εργαλείων  των

σελιδοδεικτών  επιτρέπει  τον  διαμοιρασμό  περιεχομένου  χωρίς  να  απαιτείται

επίσκεψη στην ιστοσελίδα της πλατφόρμας.  Με το πάτημα ενός κουμπιού το

περιεχόμενο το οποίο παρακολουθεί εκείνη την ώρα ο χρήστης μπορεί να το

κοινοποιήσει  σε  όποιο  από  τα  συνδεόμενα  προφίλ-σελίδες  των  κοινωνικών

δικτύων που κάνει χρήση μέσω του Hootsuite.
7. Τέλος, διαθέτει εφαρμογή για κινητά υποστηρίζοντας λογισμικά όπως  IOS και

Android με  μόνη  παράληψη  της  τα  κινητά  τηλέφωνα  με  Windows.  Μπορεί

βέβαια οι δυνατότητες μέσω κινητών συσκευών να μην είναι πολλές, αλλά είναι

ιδιαίτερα χρήσιμες όσες προσφέρει κυρίως για τους μάνατζερ των κοινωνικών

δικτύων οι οποίοι πρέπει να είναι σε συνεχή παρακολούθηση της πορείας των

σελίδων. 

Όλα τα παραπάνω είναι που καθιστούν την πλατφόρμα  Hootsuite ανάμεσα

στις δημοφιλέστερες και προτιμάται από πολλούς διαχειριστές και επιχειρήσεις για

την παρακολούθηση και ανάπτυξη της απόδοσης των σελίδων και των προφίλ που

διαθέτουν.  Σύμφωνα  με  πρόσφατη  έρευνα  (2015)  που  πραγματοποιήθηκε  στα

πλαίσια έκδοσης ενός ηλεκτρονικού περιοδικού της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως

Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), το  Hootsuite έχει δέκα εκατομμύρια χρήστες σε πάνω από
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175 χώρες, έχει περισσότερους από 1600 πελάτες εταιρίες εκ των οποίων οι 744

ανήκουν στην λίστα  Fortune 1000, απασχολεί 600 εργαζόμενους παγκοσμίως και

διαθέτει  24  ώρες  το  24ωρο/  7  μέρες  την  εβδομάδα  υποστήριξη  πελατών

εξυπηρετώντας σε πέντε διαφορετικές γλώσσες.

Μια περίπτωση οργανισμού που χρησιμοποίησε το  Hootsuite προκειμένου να
μπορέσει  να διαχειριστεί  τους  κατακερματισμένους λογαριασμούς του στα κοινωνικά
μέσα δικτύωσης είναι το Πανεπιστήμιο της Georgia (https://hootsuite.com). Το κρατικό
πανεπιστήμιο  της  Georgia (Georgia State University)  είναι  ένα  δημόσιο  ερευνητικό
πανεπιστήμιο  το  οποίο  βρίσκεται  στο  κέντρο  της  Ατλάντα  στις  ΗΠΑ.  Το  2015
αποτελούνταν  από  32.000  φοιτητές  σε  8  κολλέγια.  Τα  κοινωνικά  μέσα  του
Πανεπιστημίου κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες:

 Επικοινωνία

 Μάρκετινγκ

 Εξυπηρέτηση πελατών

Αυτές οι κατηγορίες αντικατοπτρίζουν και τους στόχους και την προσπάθεια του
Πανεπιστημίου να καταστεί ανταγωνιστικό στην σύγχρονη πραγματικότητα. Υπάρχουν
πολλά σημεία  επικοινωνίας  και  λήψης  σημαντικών πληροφοριών αλλά τα  κοινωνικά
μέσα δικτύωσης αποτελούν τον καλύτερο σύγχρονο τρόπο αλληλεπίδρασης με το κοινό
που επιθυμεί κανείς να απευθυνθεί. 

Αυτό το οποίο εφαρμόστηκε στην περίπτωση του Πανεπιστημίου της  Georgia
έχει να κάνει με την ευρύτερη στρατηγική μάρκετινγκ που ακολουθεί. Μεγάλο μέρος της
στρατηγικής εξέταζε διαφορετικούς τρόπους συμμετοχής και  εμπλοκής των φοιτητών
στο πανεπιστήμιο, την προώθηση του πανεπιστημιακού πνεύματος και της κουλτούρας
στους υπάρχοντες φοιτητές και τη μεγαλύτερη συμμετοχή του ακαδημαϊκού προσωπικού
στο  σύγχρονο  πρόσωπο  του  Πανεπιστημίου.  Καθώς  πρόκειται  για  ένα  αστικό
Πανεπιστήμιο,  οι  φοιτητές έχουν την δυνατότητα να γνωρίσουν την πόλη αλλά αυτό
καθιστά ακόμη πιο δύσκολο για το Πανεπιστήμιο το έργο που έχει να καθιερώσει ένα
συγκεκριμένο πνεύμα για την πανεπιστημιακή κοινότητα.

Πολλοί  φοιτητές  διαμένουν  εκτός  της  πανεπιστημιακής  κοινότητας  (εκτός
εστιών)  και  μετακινούνται  και  έτσι  ο  καλύτερος  τρόπος  προσέγγισής  τους  είναι  ο
ψηφιακός  ειδικά  για  περιπτώσεις  όπως  η  εβδομάδα  επιστροφής  στην  εκπαίδευση  ή
επιστροφή στο σπίτι. Για παράδειγμα, για την καμπάνια του Πανεπιστημίου σχετικά με
την επιστροφή στο σπίτι  τον Αύγουστο, δημοσιεύτηκαν φωτογραφίες από την πρώτη
εβδομάδα εισδοχής στο Πανεπιστήμιο από τα κοινωνικά δίκτυα που είχαν  hashtag το
#PantherWelcome. Αυτή ήταν και η πρώτη φορά που το Πανεπιστήμιο χρησιμοποίησε το
Hootsuite προκειμένου  να  ενσωματώσει  όλη  την  πληροφορία  των  hashtags σε  μια
πλατφόρμα. Το Hootsuite συνέλεξε και πρόβαλε περιεχόμενο από τα κοινωνικά δίκτυα
του  Πανεπιστημίου  με  διαδραστικό  τρόπο.  Η  καμπάνια  αυτή  θεωρήθηκε  ιδιαίτερα
επιτυχημένη ωστόσο η επόμενη (το Homecoming) έθεσε τα νέα πρότυπα λειτουργίας του
Πανεπιστημίου στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. 
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Πριν την χρήση του  Hootsuite τα κοινωνικά δίκτυα ήταν διάσπαρτα μιας  και
κάθε τμήμα του Πανεπιστημίου λειτουργούσε αυτόνομα. Η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ
των τμημάτων επηρέαζε την καθημερινότητα των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο και την
δυνατότητα  να  λαμβάνουν  ψηφιακή  εξυπηρέτηση.  Για  παράδειγμα,  αν  κάποιος
απευθυνόταν  στο  λογαριασμό  του  Πανεπιστημίου  στο  Twitter μπορεί  να  μην  ήταν
εφικτό να εξετάσει το σύνολο των ανθρώπων και των τμημάτων που λειτουργούν στο
Πανεπιστήμιο  γιατί  δεν  ήταν  παρόντες  όλοι.  Το  Hootsuite συγκέντρωσε  όλα  τα
διαθέσιμα τμήματα του πανεπιστημίου που πρέπει και έχουν επαφή με πελάτες σε μια
κεντρική πλατφόρμα.

Η διαδικασία αυτή συνεχίστηκε σε καμπάνιες και στη διοργάνωση εκδηλώσεων ή
γεγονότων  όπως  το  Homecoming.  Δημιουργήθηκε  το  hashtag #GSUnited για  την
εκδήλωση του Homecoming 2015. Το hashtag στην γλώσσα των κοινωνικών δικτύων και
των  νέων  κατ  ‘επέκταση  είναι  πολύ  διαδεδομένη  μορφή  επικοινωνίας.  Με  την
υποστήριξη  influencers φοιτητών  του  Πανεπιστημίου  χρησιμοποιήθηκε  από  το
Πανεπιστήμιο  το  hashtag και  δημιούργησε  ροές  εύρεσης  από  το  Hootsuite ώστε  να
παρακολουθεί  την κίνηση,  τις  αναρτήσεις  και  τα αποτελέσματα της καμπάνιας.  Έτσι
δημιουργήθηκε μια πολύ καλή δυναμική. 

Οι φοιτητές ανταποκρίθηκαν και άρχισαν να χρησιμοποιούν στους προσωπικούς
τους λογαριασμούς το hashtag και με τη βοήθεια του Hootsuite όλες αυτές οι αναφορές
εμφανίζονταν στο προφίλ του Πανεπιστημίου προκαλώντας μια τεράστια επιτυχία. Τα
αποτελέσματα αυτής της νέας τακτικής φάνηκαν από την προσέλευση των φοιτητών στις
εκδηλώσεις  που  ανακοίνωνε  το  Πανεπιστήμιο  καθώς  αυξήθηκε  σημαντικά.  Για
παράδειγμα η προσέλευση σε αγώνες ποδοσφαίρου είχε 9,4% αύξηση σε ετήσια βάση.
Τα  τμήματα  συσπειρώθηκαν  και  παρουσίασαν  μια  πιο  παιχνιδιάρικη  διάθεση  του
πανεπιστημίου προσελκύοντας διαδικτυακά πληθώρα φοιτητών. Την πρώτη χρονιά το
Homecoming είχε 380 αναφορές ενώ την επόμενη παρουσίασε 1.200, μια αύξηση της
τάξης  του  216%.  Η καμπάνια  #GSUnited Homecoming κέρδισε  ένα  βραβείο  CASE
District III για τη στρατηγική στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. 

Το  Hootsuite είναι  ένα  εργαλείο  το  οποίο  εξυπηρετεί  τη  διαχείριση  των
λογαριασμών στα κοινωνικά δίκτυα με την ανάπτυξη και ανάρτηση περιεχομένου σε
πολλαπλούς λογαριασμούς. Ως εργαλείο είναι χρήσιμο ακόμη και αν χρησιμοποιηθεί για
έλεγχο του τι λέγεται για την επιχείρηση στα κοινωνικά δίκτυα. Το Hootsuite δίνει τη
δυνατότητα  ανάλυσης  στοιχείων  και  προηγμένες  δυνατότητες  παρακολούθησης  του
ψηφιακού αποτυπώματος μιας επιχείρησης (Kelsey, 2017). 

Μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  και  για  τη  μέτρηση  της  απόδοσης,  αλλά  αυτό
εξαρτάται  από  τον  τρόπο  μέτρησης  του  ROI που  εφαρμόζει  κάθε  επιχείρηση.  Το
Hootsuite και ο δείκτης ROI συνδέονται πιθανότατα όταν αναπτύσσεται μια τακτική ροή
περιεχομένου για την επιχείρηση ή τον οργανισμό η οποία παρέχει πληροφορίες σχετικά
με τα προϊόντα, τις δραστηριότητες ή την ιστορία της επιχείρησης (Kelsey, 2017). Αυτό
το  περιεχόμενο  το  οποίο  μπορεί  επίσης  να  αναρτηθεί  στην  επίσημη  ιστοσελίδα  της
επιχείρησης,  όχι  μόνο  βοηθά  τη  βελτιστοποίηση  της  μηχανής  αναζήτησης,  αλλά
συμβάλλει και στην προσέλκυση ατόμων που επισκέπτονται τον ιστότοπό της. 
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Μια άλλη  ωφέλιμη  λειτουργία  του  Hootsuite είναι  το  γεγονός  ότι  μπορεί  να
ελαττώσει  τους  χαρακτήρες  των συνδέσμων.  Αυτό είναι  ιδιαίτερα χρήσιμο ειδικά σε
κοινωνικά  δίκτυα  όπως  το  Twitter τα  οποία  εφαρμόζουν  περιορισμένο  αριθμό
χαρακτήρων  (140  χαρακτήρες)  ανά  ανάρτηση.  Ωστόσο,  η  χρήση  του  Twitter στην
Ελλάδα είναι αρκετά περιορισμένη και για αυτό το λόγο δεν επιλέγεται  συνήθως ως
μέσο δικτύωσης από τις ελληνικές επιχειρήσεις. 

Η δωρεάν έκδοση του  Hootsuite υποστηρίζει έως και 5 προφίλ και παρέχει και
ορισμένες δυνατότητες ανάλυσης στοιχείων και μετρικών. Πιο συγκεκριμένα, προσφέρει
δύο τρόπους  για  τη  δημιουργία  αναφορών μετρικών.  Αφενός  με  την  χρήση έτοιμων
προτύπων  και  αφετέρου  με  τη  δημιουργία  αναλυτικών  αναφορών  με  βάση  την
παραγγελία, δηλαδή με βάση τις επιθυμίες του πελάτη.

Το  Hootsuite αποτελεί  ένα  σύγχρονο  αναπτυσσόμενο  μέσο  και  εργαλείο
διαχείρισης των λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης για μια επιχείρηση. Σύμφωνα με
στοιχεία της  Hootsuite (Digital in 2018  in Southern Europe) η διείσδυση της χρήσης
διαδικτύου  στη  Νότια  Ευρώπη  είναι  77%,  ενώ  η  διείσδυση  της  χρήσης  κοινωνικών
μέσων δικτύωσης 56%. Όσον αφορά τη συνδεσιμότητα μέσω κινητών τηλεφώνων αυτή
ανέρχεται σε 126%. 

Τα πιο δημοφιλή δίκτυα κατά σειρά στην Ευρώπη με στοιχεία Ιανουαρίου 2018
σύμφωνα με την εταιρία είναι το  Facebook, το  Youtube, το  WhatsApp, το  Messenger
(Facebook),  το  WeChat,  το  Instagram, το  Tumblr,  το Ozone ενώ τα υπόλοιπα έχουν
πολλή χαμηλή διείσδυση. 
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 5 Επίλογος 

 5.1  Σύνοψη και συμπεράσματα

Σκοπός  της  παρούσας  διπλωματικής  είναι  να  αναδειχθεί  η  σημασία  και
αναγκαιότητα συγκέντρωσης στοιχείων και δεδομένων που προκύπτουν από την χρήση
των κοινωνικών μέσων δικτύωσης για τις επιχειρήσεις. Τα δεδομένα που υπάρχουν στα
κοινωνικά  μέσα  είναι  εκατομμύρια  εξαιτίας  της  καθημερινής  χρήσης  τους  από  τους
χρήστες.  Ο  τεράστιος  αυτός  όγκος  δεδομένων  είναι  σε  θέση  να  παράσχει  χρήσιμες
πληροφορίες στις επιχειρήσεις που είναι δικτυωμένες στα κοινωνικά μέσα και να ωθήσει
τις πωλήσεις τους σε άνοδο μέσω της κατάλληλης στρατηγικής. Το είδος των δεδομένων,
οι μετρικές, οι δείκτες και ανάλυσή τους αποτελούν το αντικείμενο αυτής της μελέτης.
Από τη μια, ναι μεν υπάρχει πρόσβαση σε χρήσιμα δεδομένα από την άλλη όμως οι
επιχειρήσεις πρέπει να είναι ικανές και να διαθέτουν τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να
αναλύσουν  αυτά  τα  δεδομένα  με  τρόπο  και  σε  μορφή  που  θα  αποφέρουν  απτά
αποτελέσματα στις πωλήσεις, την κερδοφορία και την επέκταση του brand τους.

Απώτερος στόχος είναι να προκύψουν προτάσεις και συμπεράσματα σχετικά με
τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις πρέπει να χρησιμοποιούν τα κοινωνικά μέσα
δικτύωσης προς όφελός τους. Το σύγχρονο μάρκετινγκ δίνει λύσεις και προτάσεις για
την ένταξη των επιχειρήσεων στην σύγχρονη ψηφιακή εποχή. Η γνώση διαχείρισης των
κοινωνικών  δικτύων  είναι  απαραίτητη  για  αυτές  ανεξάρτητα  από  το  μέγεθος  ή  το
βεληνεκές τους. Η γνώση ορθής διαχείρισης είναι απαραίτητη και η παρούσα εργασία
μπορεί να λειτουργήσει ως οδηγός για αρχάριους σε ζητήματα κοινωνικών δικτύων. Δεν
αποτελεί εγχειρίδιο χρήσης τους, αλλά διαχείρισής τους υπό την έννοια ότι προσφέρει
γνώση  για  τα  δεδομένα  που  αυτά  διαχειρίζονται,  τις  μετρικές  που  μετρούν  και  την
ανάλυση που παρέχουν. Η γνώση αυτή μπορεί να λειτουργήσει επωφελώς στα χέρια της
διοίκησης ώστε να αποφέρει θετικά για την επιχείρηση αποτελέσματα.

Από  τη  μελέτη  της  βιβλιογραφίας  προκύπτει  ότι  οι  μετρικές  χωρίζονται  σε
μετρικές δραστηριότητας, αλληλεπίδρασης και επιστροφής. Μια άλλη κατηγοριοποίηση
τις  διακρίνει  σε  μετρήσιμα  είδη,  μετρήσεις  της  επιχειρηματικής  αξίας,  μετρήσεις
αποτελέσματος  και  μετρήσεις  που  θέτει  η  ίδια  η  επιχείρηση.  Σύμφωνα  με  άλλη
κατηγοριοποίηση  διακρίνονται  σε  μετρικές  επίγνωσης,  δέσμευσης,  μετατροπής  και
κατανάλωσης. Όπως γίνεται αντιληπτό, στη βιβλιογραφία οι κατηγορίες και οι μορφές
των μετρικών είναι ατελείωτες. Αυτό που παραμένει κοινό ωστόσο είναι το γεγονός ότι
ανάλογα με το μέγεθος, το είδος, τον κλάδο δραστηριοποίησης και το στάδιο ωρίμανσης
της επιχείρησης διαφοροποιείται και ο αριθμός και το είδος των μετρικών που πρέπει να
λάβει υπόψη της. 

Τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης πολλές φορές προσφέρουν πληροφόρηση για τις
ίδιες ή παρόμοιες μετρικές, ωστόσο υπάρχουν και σαφείς διαφοροποιήσεις μεταξύ τους
που αναλύθηκαν στο δεύτερο κεφάλαιο. Αυτό είναι λογικό καθώς κάθε κοινωνικό δίκτυο
εξυπηρετεί  και  διαφορετική  ανάγκη,  καλύπτει  άλλες  επιθυμίες  και  λειτουργεί  με
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διαφορετικά  μέσα  και  εργαλεία.  Για  παράδειγμα,  το  LinkedIn διακρίνεται  από  πιο
επαγγελματικό  χαρακτήρα,  ενώ  το  Instagram βασίζεται  στη  διανομή  περιεχομένου
φωτογραφίας και βίντεο μεταξύ των χρηστών. Εφόσον μια επιχείρηση καθορίσει ποιες
μετρικές την ενδιαφέρουν και σε ποιο κοινό επιθυμεί να απευθυνθεί καθορίζεται και το
κοινωνικό ή τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης στα οποία πρέπει να δώσει έμφαση και να
διαχειριστεί κατάλληλα για να αυξήσει το ψηφιακό της αποτύπωμα. 

Με την χρήση των μετρικών μπορούν να προκύψουν κάποιοι δείκτες απόδοσης,
τα  ονομαζόμενα  KPIs τα  οποία  επίσης  διαφοροποιούνται  ανά κοινωνικό μέσο,  αλλά
προσφέρονται  στην πλειοψηφία τους  έτοιμα από τα ίδια τα μέσα.  Με άλλα λόγια η
επιχείρηση  με  την  επιλογή  εστίασης  σε  συγκεκριμένα  κοινωνικά  μέσα  δικτύωσης,
ουσιαστικά επιλέγει εκ των προτέρων και με ποιους δείκτες KPIs θα ασχοληθεί και θα
ελέγχει.  Αναλόγως  τον  στόχο που θέτει  κατά καιρούς  η  επιχείρηση αυτή,  η  εστίαση
μπορεί  να  διαφοροποιείται.  Για  παράδειγμα,  μια  νέα  επιχείρηση  η  οποία  μόλις  έχει
αρχίσει την χρήση των κοινωνικών μέσων έχει ως πρωταρχικό της στόχο όχι την αύξηση
πωλήσεων,  αλλά  την  αύξηση της  αναγνωρισιμότητας  του  brand της,  καθώς  και  την
αύξηση του αριθμού ακολούθων της. Αντιθέτως, μια καταξιωμένη επιχείρηση με ενεργή
μακροχρόνια  χρήση των κοινωνικών μέσων επιθυμεί  να  δει  τα ποσοστά μετατροπής
διαφόρων μετρικών σε πωλήσεις επομένως ενδιαφέρεται για τα αντίστοιχα KPIs. 

Τα KPIs αφορούν επομένως στη δραστηριότητα της επιχείρησης, την απήχηση,
στη  δέσμευση  των  πελατών,  στην  απόκτηση  νέων  πελατών  ή  στην  καταγραφή  των
υπαρχόντων, στη μετατροπή σε κάποιο αποτέλεσμα (π.χ. πωλήσεις) ή στη διατήρηση
(π.χ.  πρόβλεψη  εσόδων  από  συγκεκριμένους  πελάτες).  Κάθε  σύγχρονη  επιχείρηση
λειτουργεί με δείκτες KPIs και ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητο να συμβεί αυτό και σε
επίπεδο κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Οι δείκτες θα αποτελέσουν το ιστορικό πάνω στο
οποίο θα βασιστεί αργότερα σε προβλέψεις, τις αλλαγές κατεύθυνσης που θα αναλάβει,
την αναγνώριση νέων αναγκών και επιθυμιών του κοινού στόχου στο οποίο απευθύνεται
και την επέκταση της δράσης της.

Όσον αφορά στην  ανάλυση  των  κοινωνικών  μέσων δικτύωσης  προκύπτει  ότι
υπάρχουν πολλά διαθέσιμα εργαλεία στο διαδίκτυο είτε δωρεάν είτε επί πληρωμής τα
οποία παρέχουν έτοιμες λύσεις για τις επιχειρήσεις χωρίς να χρειάζεται να απασχοληθεί
ανθρώπινο δυναμικό για τη διεξαγωγή των αποτελεσμάτων. Χρειάζεται μονάχα κριτική
αξιολόγηση και λήψη αποφάσεων για μέτρα με βάση τα αποτελέσματα. Κάθε εργαλείο
ανάλυσης συγκεντρώνει  και  αξιολογεί  τα στατιστικά δεδομένα που συγκεντρώνονται
από την χρήση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης που έχει επιλέξει να χρησιμοποιεί η
επιχείρηση και από τα πιο δημοφιλή τέτοια εργαλεία είναι το  Google Analytics και το
Facebook Insights.  Σημαντική  δράση  παρουσιάζει  και  το  Hootsuite το  οποίο  έχει
εμφανιστεί  από  το  2008  στο  προσκήνιο  και  αποκτά  σημαντικό  μερίδιο  της  αγοράς
σταδιακά. Εκτός από τα analytics χρησιμοποιούνται και τα ELP, δηλαδή επιχειρηματικές
πλατφόρμες διαχείρισης οι οποίες εξυπηρετούν καλύτερα επιχειρήσεις που επιθυμούν να
ελέγχουν τις δημόσιες συζητήσεις και αναφορές που πραγματοποιούνται διαδικτυακά για
τις ίδιες. 
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Στο πρακτικό κομμάτι της εργασίας γίνεται μια συνοπτική ανάλυση σχετικά με
την πλατφόρμα διαχείρισης κοινωνικών μέσων  Hootsuite. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα
διαχειρίζεται τους λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων μιας επιχείρησης με τέτοιο τρόπο
ώστε  να  είναι  χρηστική  για  αυτήν.  Το  Hootsuite είναι  ένα  σύστημα  διαχείρισης  για
επιχειρήσεις  και  οργανισμούς  που  επιθυμούν  να  παρακολουθούν  τους  λογαριασμούς
τους  στα  κοινωνικά  μέσα  δικτύωσης  μέσω  ενός  μοναδικού  λογαριασμού  και
πλατφόρμας.  Αποτελεί  μια από τις  πιο δημοφιλείς  πλατφόρμες στο είδος της,  καθώς
επιτρέπει τον προγραμματισμό αναρτήσεων – μηνυμάτων τις πιο αποδοτικές ώρες της
ημέρας.  Επιπρόσθετα,  προσφέρει  εύκολο  έλεγχο  και  διαχείριση  πολλαπλών
λογαριασμών  κοινωνικών  δικτύων  και  εύκολη  πλοήγηση  σε  αυτούς.  Και  όλα  αυτά
λαμβάνουν χώρα από την επίσκεψη μόνο ενός ιστότοπου ή μιας εφαρμογής αναλόγως το
μέσο πρόσβασης. Ακόμη, επιτρέπει τις κατηγοριοποιήσεις χρηστών ανά κοινωνικό μέσο
και την αντίστοιχη ανάλυσή τους. Ελέγχει τις αναφορές  και επισημάνσεις του brand της
επιχείρησης,  διευκολύνοντας  τον  έλεγχο  και  την  αύξηση  της  αποδοτικότητας  των
εκστρατειών.

Το Hootsuite μπορεί να λειτουργήσει θετικά και να ωφελήσει την επιχείρηση η
οποία διαθέτει πλήθος λογαριασμών στα κοινωνικά δίκτυα και απασχολεί περισσότερες
εργατοώρες  ανθρώπινου  δυναμικού  από  όσο  πραγματικά  της  αποδίδει.  Προσφέρει
εξοικονόμηση χρόνου  και  κόστους,  ενώ παράλληλα  βοηθά  την  επιχείρηση να  δώσει
έμφαση και βαρύτητα στις μετρικές, τους δείκτες και την ανάλυση που όντως θα την
ωφελήσει. 

Όσον  αφορά  στα  αρχικά  διερευνητικά  ερωτήματα  της  έρευνας  η  παρούσα
διπλωματική έχει απαντήσει εν πολλοίς μέρος τους. Αρχικά, όσον αφορά τα κριτήρια
επιλογής των μετρικών, των δεικτών απόδοσης και των εργαλείων ανάλυσης κατέστη
φανερό ότι  αυτά διαφοροποιούνται  με βάση το μέγεθος,  την ωρίμανση, το είδος της
επιχείρησης. Σε πολλές περιπτώσεις και όπως φαίνεται και από τα στατιστικά στοιχεία
που παρουσιάστηκαν, η άγνοια ή η έλλειψη κατανόησης της λειτουργίας των κοινωνικών
μέσων δικτύωσης παίζουν ρόλο στην επιλογή των μετρικών, των KPIs και των analytics.
Για αυτό απαιτείται κατάλληλος σχεδιασμός πριν την εισαγωγή της καμπάνιας μέσων
δικτύων στο μείγμα μάρκετινγκ της  επιχείρησης.  Απαιτείται  σύνδεση των στόχων με
συγκεκριμένες  μετρικές  και  δείκτες  που  να  ανταποκρίνονται  σε  αυτά  που  θέτει  η
επιχείρηση ως στόχους. Ακόμη, απαιτείται αυτή η σύνδεση να είναι απλή και κατανοητή
ειδικά  σε  αρχικό  στάδιο.  Αναλόγως  τους  στόχους  που  τίθενται  από  την  επιχείρηση
κρίνεται  και  η  συχνότητα  αξιολόγησης  και  το  χρονοδιάγραμμα που τίθεται  ώστε  να
αξιολογηθεί το αποτέλεσμα της καμπάνιας στα κοινωνικά δίκτυα. 

Συνολικά, για την απάντηση του πρώτου ερευνητικού ερωτήματος πρέπει κάθε
επιχείρηση  να  προχωρήσει  στον  καθορισμό  των  στόχων  της  (που  επηρεάζονται  από
παράγοντες  όπως  το  στάδιο  ωρίμανσης  στο  οποίο  βρίσκεται,  τον  κλάδο
δραστηριοποίησης κλπ), να ιεραρχήσει τις προτεραιότητές της, να καθορίσει εν συνεχεία
τους επιμέρους στόχους βάσει των οποίων θα καθοριστούν οι μετρικές των κοινωνικών
δικτύων  και  οι  δείκτες  απόδοσης  που  την  αφορούν.  Έπειτα,  η  ανάλυση  των
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αποτελεσμάτων θα γίνει με κριτήρια κόστους αλλά και χρήσης των ανθρωπίνων πόρων
που απαιτείται για αυτήν.  

Το  δεύτερο  ερευνητικό  ερώτημα  αφορούσε  τις  βασικές  και  δευτερεύουσες
μετρικές και τους δείκτες απόδοσης με βάση τα κυριότερα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Η
παρουσίαση  αυτών  γίνεται  αναλυτικά  στο  Κεφάλαιο  2  και  συγκεκριμένα  στις
υποενότητες 2.2 και 2.3. Συνοπτικά, αναφέρεται ότι τα κυριότερα και πιο δημοφιλή μέσα
κοινωνικής  δικτύωσης  είναι  το  Facebook,  το  Twitter,  το  Instagram και  το  Snapchat.
Ειδικά στην Ελλάδα, η χρήση του Facebook είναι ευρέως διαδεδομένη για αυτό γίνεται
και  μεγαλύτερη  ανάλυση  των  μετρικών  και  των  δεικτών  που  χρησιμοποιούνται  στο
συγκεκριμένο μέσο.

Το τρίτο διερευνητικό ερώτημα αφορά τα καταλληλότερα εργαλεία ανάλυσης σε
κάθε  κοινωνικό  μέσο  δικτύωσης.  Στην  υποενότητα  2.4  γίνεται  καταγραφή  της  πιο
πρόσφατης βιβλιογραφίας που καταγράφεται σε αυτό το θέμα και παρατηρείται σχετική
έλλειψη όσον αφορά την αξιολόγηση λογισμικών, εφαρμογών και προγραμμάτων που
ασχολούνται με την ανάλυση των μετρικών και των δεικτών απόδοσης των επιχειρήσεων
μέσα στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Το πιο δημοφιλές εργαλείο που χρησιμοποιείται
ευρέως  και  παγκοσμίως  είναι  το  Google Analytics κυρίως  εξαιτίας  της  εκτεταμένης
χρήσης της μηχανής αναζήτησης της  Google αλλά και των διαφόρων προγραμμάτων
εκπαίδευσης  που  εφαρμόζει  η  ίδια  για  την  χρήση  αυτού  του  εργαλείου.  Ωστόσο,  η
ανάλυση που προσφέρεται από το συγκεκριμένο εργαλείο ενδέχεται να μην καλύπτει τις
ανάγκες και επιθυμίες πληθώρας επιχειρήσεων. Για αυτό γίνεται περαιτέρω ανάλυση στο
πρακτικό μέρος της εργασίας πάνω στο εργαλείο  Hootsuite το οποίο γνωρίζει σταθερή
άνοδο και στην χώρα μας.

Τέλος,  από  τη  μελέτη  όλων  των  επιμέρους  θεματικών  που  αναλύθηκαν  στο
πλαίσιο  της  εργασίας  προκύπτει  ότι  υπάρχει  μεγάλη  ευκαιρία  για  τις  ελληνικές
επιχειρήσεις στην χρήση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης ως μέρος του στρατηγικού
σχεδίου μάρκετινγκ. Μια επιχείρηση προσεγγίζει τόσο το υπάρχον όσο και μελλοντικό
κοινό  το  οποίο  μπορεί  να  μετατρέψει  σε  πελάτες  με  την  προσέγγισή του μέσω των
κοινωνικών  μέσων  δικτύωσης.  Όπως  αποκαλύπτεται  από  τα  στατιστικά  στοιχεία,  η
χρήση του διαδικτύου και δη των κοινωνικών μέσων είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη ειδικά
στις  μικρές  ηλικίες  16-44  ετών.  Η  πλειοψηφία  χρησιμοποιεί  έξυπνα  κινητά  και
οποιαδήποτε συσκευή προσφέρει πρόσβαση στο διαδίκτυο προκειμένου να παραμένει σε
επαφή με τον κοινωνικό κύκλο και να ενημερώνεται για προϊόντα και υπηρεσίες που την
αφορούν.

Επιπλέον, όσο προχωράμε στο μέλλον η τεχνολογία εξελίσσεται και προκύπτουν
νέοι τρόποι προσέγγισης των υποψήφιων πελατών για τις επιχειρήσεις. Για παράδειγμα,
μόλις πριν λίγα χρόνια προστέθηκαν λειτουργίες όπως «Καλέστε τώρα» ή «Αγοράστε
τώρα» ως επιλογή σε αναρτήσεις επιχειρήσεων και άνοιξαν ένα νέο δρόμο για εισροές
των επιχειρήσεων.  Μια επιχείρηση μπορεί  να εδραιώσει  και  να θεμελιώσει  το  brand
name της στην αγορά μέσω των κοινωνικών δικτύων, να επεκτείνει το πελατολόγιό της,
να αυξήσει τις πωλήσεις της και κατ’ επέκταση την κερδοφορία της. Σε κάθε περίπτωση,
επομένως, κρίνεται σκόπιμο να αφιερώσει μεγάλο μέρος του στρατηγικού της σχεδίου
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στον σχεδιασμό και εφαρμογή ενός πλάνου μάρκετινγκ αποκλειστικά για τα κοινωνικά
δίκτυα. Χρειάζεται να εστιάσει στην επιλογή των καταλληλότερων για αυτή μέσων και
στη συνέχεια στην επιλογή των μετρικών, δεικτών απόδοσης και τρόπου ανάλυσής τους
με βάση την στοχοθεσία και την κουλτούρα που τη διέπει. 

 5.2  Όρια και περιορισμοί της έρευνας

Όσον  αφορά  στους  περιορισμούς  της  έρευνας,  αρχικά,  πρόκειται  για
βιβλιογραφική μελέτη και μελέτη περίπτωσης όσον αφορά στο πρακτικό μέρος. Οι πηγές
που χρησιμοποιήθηκαν βρίσκονται εξολοκλήρου διαθέσιμες διαδικτυακά ή σε κάποια
βιβλιοθήκη  για  την  περίπτωση  των  βιβλίων  που  μελετήθηκαν.  Δεν  υπήρξε  κάποια
διαδικασία ερευνητική με χρήση συνεντεύξεων ή ερωτηματολογίου. Ως εκ τούτου θα
μπορούσε  κανείς  να  ισχυριστεί  ότι  ενέχει  μόνο  θεωρητική  και  όχι  πρακτική  βάση.
Ωστόσο,  τα  στατιστικά  στοιχεία  τα  οποία  παρουσιάστηκαν  σε  διάφορα τμήματα της
εργασίας φανερώνουν τη σημασία του θέματος και την έκταση που λαμβάνει τόσο σε
θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

Οι επιχειρήσεις ανά τον κόσμο δεν είναι όλες εξοικειωμένες με τον τρόπο χρήσης
και λειτουργίας των κοινωνικών μέσων δικτύων. Και αυτό κυρίως συμβαίνει εξαιτίας του
ότι δεν υπάρχουν κεντρικοί φορείς εκπαίδευσης και ενημέρωσης των επιχειρήσεων σε
περισσότερο πρακτικό και όχι τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, ώστε να παράσχουν άρτια
εξειδίκευση ή έστω κατευθυντήριες  γραμμές  χρήσης των κοινωνικών δικτύων.  Έτσι,
παρατηρείται  το  οξύμωρο  σχήμα,  ενώ  η  τεχνολογία  εξελίσσεται   και  συνεχώς
δημιουργούνται  νέα  προγράμματα  που  προτείνουν  λύσεις  για  μετρήσεις,  δείκτες  και
ανάλυση της πληθώρας των δεδομένων που αντλεί κανείς διαδικτυακά, υπάρχει μεγάλο
μέρος των επιχειρήσεων οι οποίες δεν γνωρίζουν καν την ύπαρξη ορισμένων κοινωνικών
δικτύων πόσο μάλλον την χρήση τους. 

Η αναφορά σε αυτή την κατάσταση γίνεται για να καταδειχθεί πόσο σημαντική
είναι  η  παρέμβαση κρατικών αλλά και  κεντρικών φορέων διοίκησης προκειμένου να
γίνει σωστή ενημέρωση του επιχειρηματικού κοινού και να δοθούν τα εργαλεία που θα
βοηθήσουν στην ενσωμάτωση του συνόλου του επιχειρηματικού κόσμου στην σύγχρονη
τεχνολογία  και  το  διαδικτυακό  μάρκετινγκ.  Υπάρχουν  επομένως  μεγάλα  περιθώρια
αύξησης της χρήσης των κοινωνικών δικτύων ειδικά στην Ελλάδα και παρουσιάζεται μια
ευκαιρία για τις ελληνικές επιχειρήσεις να απευθυνθούν σε ένα κοινό που μέχρι πρότινος
πιθανώς να μην είχαν ως στόχο. 

Ακόμη,  ένας  άλλος  περιορισμός  της  έρευνας  σχετίζεται  με  το  πλήθος  των
βιβλιογραφικών  πηγών  και  τις  πηγές  προέλευσής  του.  Πιο  συγκεκριμένα,  η  έρευνα
καλύπτει  αρκετά  μεγάλο  μέρος  της  βιβλιογραφίας  και  εντός  εύλογου  χρονικού
διαστήματος, με βιβλιογραφικές πηγές που χρονολογούνται από το 1959 (κυρίως χρήση
θεωριών) μέχρι και σήμερα το 2018. Ωστόσο, στο πλαίσιο της διπλωματικής δεν έγινε
χρήση κάθε διαθέσιμης πηγής που σχετίζεται με το μάρκετινγκ και τα κοινωνικά μέσα
δικτύωσης  λόγω περιορισμένου χρόνου συγγραφής και  περιορισμένης  πρόσβασης  σε
βιβλιογραφικές πηγές. Άλλωστε, η αναζήτηση βιβλιογραφικών πηγών έγινε κυρίως σε
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βάσεις δεδομένων διαθέσιμες δωρεάν είτε μέσω μηχανών αναζήτησης όπως η  Google
Scholar είτε  μέσω  της  βιβλιοθήκης  του  Πανεπιστημίου  Μακεδονίας  η  οποία
συνεργάζεται με αξιόπιστους αλλά όχι όλους τους εκδοτικούς οίκους και δίνει πρόσβαση
σε πληθώρα αναγνωρισμένων οικονομικών περιοδικών.

 5.3  Μελλοντικές Επεκτάσεις

Η εργασία προσπάθησε να δώσει  απαντήσεις  στα ερευνητικά ερωτήματα που
τέθηκαν στο αρχικό μέρος. Ωστόσο, από τη μελέτη της έρευνας αλλά και τα στοιχεία που
προκύπτουν από αυτή δημιουργούνται νέα ερωτήματα προς διευκρίνιση για το μέλλον.
Αρχικά, προκύπτει το ερώτημα σχετικά με το ποιες μετρικές, δείκτες ανάλυσης και ποιες
μεθόδους  αλλά  και  προγράμματα/  λογισμικά ανάλυσης  δεδομένων  χρησιμοποιούν  οι
ελληνικές επιχειρήσεις. Προκειμένου να απαντηθεί αυτό το ερώτημα θα μπορούσε να
συνταχθεί ένα ερωτηματολόγιο το οποίο θα διανεμηθεί σε επιχειρήσεις που διαθέτουν
ενεργούς  λογαριασμούς  στα  κοινωνικά  μέσα  δικτύωσης  και  βρίσκονται  σε  διάφορα
στάδια  ζωής  της  επιχείρησής  τους  ώστε  να  επιβεβαιωθούν  ή  να  απορριφθούν  τα
στατιστικά ευρήματα που αναφέρθηκαν από διάφορες πηγές σχετικά με τη χρήση των
κοινωνικών μέσων δικτύωσης από ελληνικές επιχειρήσεις.

Μια  άλλη  ενδιαφέρουσα  πρόταση  για  μελλοντική  έρευνα  είναι  να  γίνει
κατηγοριοποίηση  των  επιχειρήσεων  με  βάση  το  μέγεθός  τους  ή  με  βάση  τα  χρόνια
δραστηριοποίησής τους στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης και αξιολόγηση της επίδοσής
τους μέσω συνεντεύξεων αλλά και των αποτελεσμάτων που τους δίνουν τα προγράμματα
παρακολούθησης που χρησιμοποιούν. Ωστόσο, επειδή αυτό είναι αρκετά δύσκολο καθώς
οι  επιχειρήσεις  δεν  προτίθενται  να  δημοσιεύουν  ή  να  αποκαλύπτουν  τέτοιου  είδους
εσωτερικής πληροφόρησης δεδομένα, η μορφή συνεντεύξεων κρίνεται καλύτερος τρόπος
διεξαγωγής μιας τέτοιας έρευνας. 
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