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Abstract 

Pharmaceutical companies are working hard to keep up with the changes brought about by the 

digital and technological improvement. Mobile communications, the cloud, advanced analytic 

tools and the web are among the innovations that are beginning to transform the healthcare 

industry. Companies are trying to optimize their digital skills because a large part of their 

customers are within this space. The main purpose of this paper is to analyze the industry and 

understand the use of digital marketing in the pharmaceutical industry. Thus in the theoretical part 

we talk about digital with extend to pharmaceutical marketing  through previous studies and 

research in order  to create a framework for the research that was conducted and has been analyzed 

in the second part of the paper. From the inductive part, it emerged that men are more influenced 

in their decisions regarding their health from the messages they receive on social media. Also more 

influential are the ages from 50 to 59 years, respondents from another country, graduates of post-

secondary education, freelancers and those with incomes from 1001 to 1500 euros. Continuing, 

respondents aged 60 and over seem to verify the information they receive more often. Also, Greeks 

in the sample, postgraduates or phd holders, retirees and those who declare income from 1501 to 

2000 or more than 2000, verify information more often than the others. Finally, it was observed 

that respondents who use Facebook or some other social media (except Facebook, Twitter or 

Instagram) are more likely to always verify the information they receive from them. Also, those 

who do not use Twitter to stay informed about Covid-19 are more likely to verify the information 

they encounter on social media. 

 

 

Keywords: Healthcare, internet, pharmaceutical marketing, digital marketing, customer, 

marketing strategies 
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Περίληψη 

Οι φαρμακευτικές εταιρείες προσπαθούν σκληρά να συμβαδίσουν με τις αλλαγές που επιφέρει η 

ψηφιακή τεχνολογία. Οι κινητές επικοινωνίες, το cloud, τα προηγμένα εργαλεία ανάλυσης και το 

διαδίκτυο συγκαταλέγονται στις καινοτομίες που αρχίζουν να μεταμορφώνουν τη βιομηχανία 

υγειονομικής περίθαλψης. Οι εταιρείες προσπαθούν να βελτιστοποιήσουν τις ψηφιακές τους 

δεξιότητες επειδή ένα μεγάλο μέρος των πελατών τους βρίσκεται σε αυτόν τον χώρο. Η παρούσα 

εργασία έχει ως κύριο στόχο την ανάλυση του κλάδου και την κατανόηση της χρήσης του 

ψηφιακού μάρκετινγκ στη βιομηχανία των φαρμάκων. Έτσι στο θεωρητικό μέρος γίνεται λόγος 

για το ψηφιακό και κατ’ επέκταση το φαρμακευτικό μάρκετινγκ έτσι ώστε μέσα από 

προηγούμενες μελέτες και έρευνες να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο για την περαιτέρω έρευνα που 

αναλύεται στο δεύτερο μέρος.  Από το επαγωγικό μέρος, αναδείχθηκε πως οι άνδρες επηρεάζονται 

περισσότερο ως προς τις αποφάσεις που αφορούν την υγεία τους από τα μηνύματα που λαμβάνουν 

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, μεγαλύτερη επιρροή εμφανίζουν οι ηλικίες από 50 έως 

59 ετών, οι ερωτηθέντες που κατάγονται από κάποια άλλη χώρα, οι απόφοιτοι μεταλυκειακής 

εκπαίδευσης, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και όσοι έχουν εισόδημα από 1001 έως 1500 ευρώ. 

Συνεχίζοντας, οι ερωτηθέντες από 60 ετών και άνω φαίνεται να επαληθεύουν πιο συχνά τις 

πληροφορίες που λαμβάνουν. Ακόμη, πιο συχνά επαληθεύουν πληροφορίες οι Έλληνες του 

δείγματος, οι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, οι συνταξιούχοι και όσοι δηλώνουν 

εισόδημα από 1501 έως 2000 ή πάνω από 2000. Τέλος, παρατηρήθηκε πως οι ερωτηθέντες που 

χρησιμοποιούν Facebook ή κάποιο άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης (εκτός Facebook, Twitter ή 

Instagram) είναι πιο πιθανό να επαληθεύουν πάντα τις πληροφορίες που λαμβάνουν από αυτά. 

Ακόμη, όσοι δεν χρησιμοποιούν Twitter για την ενημέρωση τους αναφορικά με τον Covid-19 

είναι πιθανότερο να επαληθεύουν τις πληροφορίες που συναντάνε στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης.  

 

Λέξεις-κλειδιά: Υγειονομική περίθαλψη, Διαδίκτυο, φαρμακευτικά προϊόντα, ψηφιακό 

μάρκετινγκ, στρατηγικές προώθησης 
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1. Εισαγωγή  

Το ψηφιακό μάρκετινγκ είναι το μάρκετινγκ προϊόντων ή υπηρεσιών με τη βοήθεια της 

τεχνολογίας. Το ψηφιακό μάρκετινγκ, ονομάζεται επίσης και ηλεκτρονικό μάρκετινγκ ή 

διαδικτυακό μάρκετινγκ. Περιλαμβάνει τη διαχείριση των ψηφιακών δεδομένων των πελατών και 

τα ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης των σχέσεων των πελατών (electronic customer 

relationship management - e-CRM). Το φαρμακευτικό ψηφιακό μάρκετινγκ μπορεί να εφαρμοστεί 

σε όλους τους κλάδους, δηλαδή στους γιατρούς, στα νοσοκομεία, σε ασθενείς και σε ομάδες 

πωλήσεων καθώς και στους επαγγελματίες υγείας (Chaffey, 2019). Οι δαπάνες του μάρκετινγκ 

της φαρμακευτικής βιομηχανίας μέσω των ψηφιακών πλατφορμών εκτιμάται ότι θα αυξηθούν 

κατά σχεδόν 50% τα επόμενα δύο χρόνια για να αγγίξουν τα 2,48 εκατομμύρια ευρώ. Οι 

εφαρμογές για τα κινητά και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναμένεται να διαδραματίσουν 

μεγαλύτερο ρόλο σε αυτήν την ανάπτυξη. Αυτό θα βοηθήσει τις χώρες να καλύψουν τους 

τεχνολογικούς αναδυόμενους αγοραστές, καθώς σχεδόν οι μισές εταιρείες αναμένεται να 

διαθέσουν περισσότερο από το ένα πέμπτο του προϋπολογισμού του μάρκετινγκ στο ψηφιακό 

μάρκετινγκ έως το 2019 (Tiago & Veríssimo, 2014). Οι φαρμακευτικές εταιρείες παγκοσμίως 

έχουν ήδη αρχίσει να στρέφονται στις νέες τεχνολογίες. Αυτή η ψηφιοποίηση βοηθά επίσης τις 

εταιρείες να προετοιμαστούν για την εισαγωγή του προτεινόμενου ενιαίου κώδικα 

φαρμακευτικών πρακτικών μάρκετινγκ, ενώ η τεχνολογία ενισχύει τη διεπαφή των ασθενών στον 

τομέα της υγειονομικής περίθαλψης (Kannan, 2017). 

 Τα ψηφιακά μέσα αποτελούν ουσιαστικό μέρος της καθημερινότητας των ανθρώπων. Στη 

φαρμακευτική βιομηχανία, το ψηφιακό μάρκετινγκ αντικαθιστά τις παραδοσιακές στρατηγικές 

μάρκετινγκ. Αυτό οφείλεται κυρίως στην ευκολία αλληλεπίδρασης με τους τελικούς χρήστες, τη 

λιγότερο χρονοβόρα αφοσίωση και τη μεγάλη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας. Επιπλέον, 

το ψηφιακό μάρκετινγκ οδήγησε σε μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους γιατρούς για χρήση των 

κοινωνικών μέσων και άλλων ψηφιακών εργαλείων (Stokes, 2011). Λόγω της ευρείας χρήσης των 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι άνθρωποι μπορούν να συνδέονται κοινωνικά και να μοιράζονται 

πληροφορίες με μεγαλύτερη ευκολία. Αυτό επηρεάζει επίσης τον τρόπο με τον οποίο 

αλληλοεπιδρούν οι ασθενείς, οι γιατροί και οι οργανισμοί υγειονομικής περίθαλψης. Για 

παράδειγμα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) στο κοινωνικό δίκτυο, Twitter (Twitter, 

στο Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια), έχει περισσότερους από 12.000 ακόλουθους και η ροή τους 
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ενημερώνεται με ποικίλες πληροφορίες για την υγειονομική τους περίθαλψη (Smith, 2011). Στο 

Ηνωμένο Βασίλειο, περισσότερο από το μισό του κοινού χρησιμοποιεί το Facebook (Facebook, 

Inc., Menlo Park, CA) για να αναζητήσει πληροφορίες για την υγειονομική περίθαλψη και να 

επικοινωνήσει σχετικά με θέματα υγείας. Το LinkedIn (LinkedIn Corp., Sunnyvale, CA) και το 

Facebook είναι από τα δημοφιλή εργαλεία για την αλληλοεπίδραση υγειονομικής περίθαλψης 

στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς υγείας. Η χρήση ενημερωτικών ιστότοπων που σχετίζονται με 

την υγεία είναι ιδιαίτερα εμφανής για τους κατοίκους των Ηνωμένων Πολιτειών (Taiminen & 

Karjaluoto, 2015). Η παροχή εύκολων τρόπων πρόσβασης σε πληροφορίες υγειονομικής 

περίθαλψης τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους γιατρούς δικαιολογεί την παγκόσμια 

δυνητική αξία του ψηφιακού μάρκετινγκ. Ωστόσο, η ευρεία διαθεσιμότητα του ψηφιακού 

μάρκετινγκ από φαρμακευτικές εταιρείες δεν έχει ακόμη βελτιωθεί. Ο περιορισμός αυτής της 

ψηφιακής παρουσίας οφείλεται πρωτίστως σε μικρούς αριθμούς αξιόπιστων περιπτωσιολογικών 

μελετών, περιορισμούς που εφαρμόζονται από τα διοικητικά όργανα, στην έλλειψη βιβλιογραφίας  

και σε λιγότερες γνώσεις σχετικά με τις ψηφιακές προσεγγίσεις (Wymbs, 2011). Η παρούσα 

εργασία αξιολόγησε πολλές πτυχές της χρήσης των κοινωνικών μέσων δικτύωσης από τους 

γιατρούς, καθώς και τον τρέχων ρόλο του ψηφιακού μάρκετινγκ και τον αντίκτυπό του στους 

γιατρούς. Η συμβολή των γιατρών ήταν ζωτικής σημασίας για τον καθορισμό των 

πλεονεκτημάτων και του επιπέδου χρήσης ψηφιακών εργαλείων στις τρέχουσες πρακτικές 

υγειονομικής περίθαλψης. Επιπλέον, ο εντοπισμός των ελλείψεων στην ευαισθητοποίηση και η 

πρόσβαση και χρήση ψηφιακών εργαλείων από γιατρούς είναι απαραίτητα για τη χάραξη 

μελλοντικών στρατηγικών (Patrutiu-Baltes, 2016). 

 Σύμφωνα με τους Liu και Fraser (2012), η φαρμακευτική βιομηχανία έχει χαμηλή απόδοση όσον 

αφορά στην εμπλοκή όταν συγκρίνεται με άλλες βιομηχανίες. Για αυτόν τον λόγο, είναι σημαντικό 

να εκτιμηθεί το επίπεδο εμπλοκής κάθε εταιρείας και να προσδιοριστεί εάν αποδίδουν 

πανομοιότυπα ή αν στην πραγματικότητα έχουν διακριτές συμπεριφορές στις διάφορες 

πλατφόρμες κοινωνικών μέσων και, επομένως, αξιολογούν τις στρατηγικές ψηφιακής δέσμευσής 

τους. Επίσης για τους Aitken, Altmann και Rosen (2014) φαίνεται να υπάρχει συσχέτιση μεταξύ 

του μεγέθους των φαρμακευτικών εταιρειών και της ψηφιακής τους απόδοσης. Σύμφωνα με αυτόν 

τον συλλογισμό, παρακάτω παρατίθενται πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, μέσω της 

ανάλυσης της δραστηριότητας των φαρμακευτικών εταιρειών στο Facebook, το Twitter και στο 

YouTube (Charlesworth, 2014). 
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2. Διαδικτυακό-ψηφιακό μάρκετινγκ 

2.1. Εισαγωγή 

 

Η οικονομία του διαδικτύου (Net Economy) αποτελεί μια πολύ σημαντική αρχή. Η οικονομία δεν 

έχει αλλάξει, αλλά υπάρχουν νέα μέσα και τεχνολογίες που υποστηρίζουν τις οικονομικές 

διαδικασίες και την οικονομική χρήση των δικτύων δεδομένων. Βασίζεται σε τέσσερις 

τεχνολογικές καινοτομίες (τηλεπικοινωνίες, τεχνολογία πληροφοριών, τεχνολογία μέσων και 

ψυχαγωγία) που επηρεάζουν τους πιθανούς τρόπους διαχείρισης της πληροφορίας, της 

επικοινωνίας και των συναλλαγών. Αναφέρεται στην εμπορική / επιχειρηματική διάσταση των 

ηλεκτρονικών δικτύων δεδομένων και επομένως είναι μια οικονομία ψηφιακού δικτύου. 

Διαφορετικές ηλεκτρονικές πλατφόρμες εκτελούν τις διαδικασίες πληροφόρησης, επικοινωνίας 

και συναλλαγών (Aikin et al., 2017). Το σημείο εκκίνησης για την επέκτασή της είναι η ανάπτυξη 

της κοινωνίας της πληροφορίας. Η βάση της οικονομίας του διαδικτύου διαμορφώνεται από 

τέσσερις τεχνολογικές καινοτομίες: τις τηλεπικοινωνίες, την τεχνολογία πληροφοριών, την 

τεχνολογία των μέσων και τη ψυχαγωγία. Αυτές οι καινοτομίες συνεχίζουν να επηρεάζουν 

σημαντικά τους πιθανούς τρόπους διαχείρισης των πληροφοριών, της επικοινωνίας και των 

συναλλαγών. Η αυξημένη υποστήριξη επιχειρηματικών διαδικασιών που χρησιμοποιούν 

ηλεκτρονικά συστήματα βρίσκεται στο επίκεντρο (Katsanis, 2015). Υπάρχουν διάφοροι όροι για 

αυτό, οι οποίοι μπορούν να προσδιοριστούν, σε κάποιο βαθμό και μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

ως συνώνυμα. Η χρήση του διαδικτύου την τελευταία δεκαετία υπήρξε ένα από τα πιο 

σημαντικότερα παραδείγματα της παγκοσμιοποίησης. Σε αυτήν τη νέα εποχή πληροφοριών και 

νέας οικονομίας, το ηλεκτρονικό εμπόριο (Electronic Commerce (E-Commerce) είναι μια από 

τις κύριες μεθόδους για την επίτευξη νέων εμπορικών, εργασιακών και κοινωνικών σχέσεων. 

Υπάρχουν επί του παρόντος πολλές κοινωνικές αλλαγές στις οποίες οι νέες τεχνολογίες είναι 

υπεύθυνες για την αλλαγή διαφορετικών πτυχών της οικονομικής και της κοινωνικής ζωής (Stros 

& Lee, 2015). Το διαδίκτυο χρησιμοποιείται συνεχώς για νέους τρόπους επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. Η ποιότητα και η απόδοση των επιχειρηματικών υπηρεσιών βελτιώνεται και 

καθοδηγείται από τη χρήση καινοτόμων διαδικασιών για την εφοδιαστική και τον αυτοματισμό 

των υπηρεσιών. Η διαχείριση, η ποιότητα και η ταχύτητα της μετάδοσης δεδομένων έχουν γίνει 

οι βασικοί παράγοντες για την ανταγωνιστικότητα στο διαδίκτυο. Η χρήση του διαδικτύου 



9 

 

προϋποθέτει όλα τα στάδια της νέας οικονομίας, μαζί με το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, προσφέρουν 

νέους τρόπους επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως οι νέες τεχνικές μάρκετινγκ στο 

περιβάλλον (Brown, 2017). Οι παραδοσιακές τεχνικές μάρκετινγκ έχουν εξελιχθεί για να 

ενσωματώσουν νέες τεχνικές ψηφιακού μάρκετινγκ, στις οποίες οι δυνητικοί πελάτες θεωρούνται 

χρήστες. Αυτοί οι χρήστες είναι άτομα που αγοράζουν ή χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες 

στο διαδίκτυο, και γίνονται επίσης καταναλωτές δημιουργώντας περιεχόμενο που αλληλοεπιδρά 

με την επωνυμία μέσω του διαδικτύου. Η παγκοσμιοποίηση έχει προκαλέσει συνεχείς αλλαγές 

στις οποίες η πληροφορία και η γνώση διαδραματίζουν εξέχοντα ρόλο (Yang & Chen, 2014). 

Εμφανίζονται νέα επιχειρηματικά μοντέλα στα οποία οι παραδοσιακές έννοιες των επιχειρήσεων, 

των πελατών, της φορολογίας και του νομίσματος αλλάζουν. Από ιστορική άποψη, μπορεί να 

φανεί ότι η οικονομία έπρεπε να προσαρμόσει τις μεθόδους της για να ικανοποιήσει τις ανάγκες 

των ατόμων. Νέες τεχνικές έχουν εξελιχθεί για αυτό που ορισμένοι συγγραφείς θεωρούν τη Νέα 

Οικονομία ή την Οικονομία της Πληροφορίας. Τα παγκόσμια δίκτυα πληροφοριών 

μεταμορφώνουν τον κόσμο, προκαλώντας αλλαγές σε διάφορους τομείς της ανθρώπινης 

δραστηριότητας, όπως η ανταγωνιστικότητα, η απασχόληση και η ποιότητα ζωής (Regnstrom et 

al., 2010). Ο χρόνος και η απόσταση παύουν να αποτελούν εμπόδια για τις νέες τεχνολογίες. Το 

περιεχόμενο του διαδικτύου μπορεί να δοθεί σε ένα μαζικό κοινό ή σε μια μικρή ομάδα 

εμπειρογνωμόνων που αναζητούν έναν παγκόσμιο ή τοπικό σύνδεσμο. Το μάρκετινγκ αποτελεί 

μια μορφή μάρκετινγκ το οποίο βασίζεται στη χρήση ψηφιακών μέσων με σκοπό τη δομή άμεσων 

συνομιλιών στις οποίες ο καταναλωτής αισθάνεται ότι ταυτίζεται. Μέσω του ψηφιακού 

μάρκετινγκ, στόχος είναι η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των εμπορικών δράσεων σε αυτά 

τα οικοσυστήματα (Abraham, 2010). Οι Kotler, Shalowitz και Stevens, αναφερόμενοι στο 

ψηφιακό μάρκετινγκ, το ορίζουν ως μια κοινωνική και διαχειριστική διαδικασία μέσω της οποίας 

διαφορετικές ομάδες και άτομα αποκτούν αυτό που χρειάζονται και θέλουν, δημιουργώντας, 

προσφέροντας και ανταλλάσσοντας προϊόντα και πληροφορίες με αξία για κάποιους άλλους. Οι 

οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές που σχετίζονται με την παγκοσμιοποίηση δίνουν νέα 

οικονομικά και παραγωγικά χαρακτηριστικά στις εταιρείες (Kotler et al., 2011). Οι παραγωγοί και 

οι προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών έχουν παγκόσμια πρόσβαση σε φθηνή μετάδοση 

πληροφοριών για εμπορικούς ή κοινωνικούς σκοπούς. Μία από αυτές τις αλλαγές οφείλεται στο 

m-commerce, δηλαδή στο εμπόριο μέσω κινητών τηλεφώνων ή tablet (mobile phones ή tablets 

commerce - m-commerce), το οποίο ορίζεται ως η αγορά και πώληση αγαθών και υπηρεσιών μέσω 
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ασύρματων φορητών συσκευών. Με αυτά τα μέσα το κοινό έρχεται αντιμέτωπο με ένα 

διαδικτυακό εμπόριο προσαρμοσμένο στις οθόνες αφής και με επαρκή επίπεδα χρηστικότητας για 

να μπορέσει να ολοκληρώσει τη διαδικασία πώλησης ενός προϊόντος από αυτές τις συσκευές που 

μπορεί να συνδεθούν στο διαδίκτυο μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας ή μέσω πρόσβασης WIFI 

(Lefebvre, 2011). Η προσαρμογή των ιστότοπων ηλεκτρονικού εμπορίου σε αυτές τις συσκευές 

για την αύξηση του αριθμού των επισκέψεων οδήγησε σε μια νέα ιδέα: το APP (applications στα 

Αγγλικά) ή στις εφαρμογές για κινητά. Επιπροσθέτως, το κοινωνικό εμπόριο και ιδιαίτερα, η 

συνεργατική οικονομία παίζει σημαντικό ρόλο στις προαναφερθείσες αλλαγές. Έτσι, εδώ και 

χρόνια, υπάρχει ένα παρόμοιο μοντέλο όπως η συνεργατική κατανάλωση ή το κοινωνικό εμπόριο, 

αν και η συνεργατική οικονομία έχει κάποιες διακρίσεις που τη χαρακτηρίζουν ως ένα δικό της 

οικονομικό μοντέλο. Πριν από την εμφάνισή της, και ειδικά πριν από τη γέννηση του διαδικτύου 

και του Web 2.0, η ανταλλαγή προϊόντων περιορίστηκε στην πιο άμεση γεωγραφική περιοχή του 

καταναλωτή (Gordon et al., 2013). Ωστόσο, δεν θα υπήρχε συνεργατική οικονομία, όπως είναι 

πλέον γνωστή, χωρίς την εμφάνιση της τεχνολογίας web 2.0. Ως εκ τούτου, είναι το αποτέλεσμα 

της αφαίρεσης από το ψηφιακό περιβάλλον της κουλτούρας που δημιουργήθηκε στο διαδίκτυο τα 

τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Η έννοια της «κοινής οικονομίας» επινοείται με τον όρο 

«συνεργατική οικονομία», η οποία άρχισε να αναφέρεται το 2012 με έναν ειδικό τρόπο στον 

τουριστικό τομέα. Σήμερα, χάρης στις τεχνολογίες που αναφέρθηκαν προηγουμένως, μπορεί 

οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες από όλο τον κόσμο μέσω τεσσάρων 

τμημάτων: συνεργατική κατανάλωση, συμβολή στην παραγωγή, χρηματοδότηση από ομότιμους 

και ανοιχτή γνώση (Wood, 2016). Η συνεργατική κατανάλωση είναι το πιο διαδεδομένο και 

ανεπτυγμένο τμήμα της αγοράς. Για λογαριασμό της, η συνεργατική παραγωγή σχεδιάζει ένα νέο 

βιομηχανικό μοντέλο παραγωγής peer-to-peer, βασισμένο στο κίνημα των κατασκευαστών, στην 

κουλτούρα Do-It-Yourself (DIY – καν’ το μόνος σου) και στην εφαρμογή των μεθοδολογικών 

αρχών του ελεύθερου λογισμικού κατασκευής. Ο συνδυασμός αυτών των αρχών οδηγεί στην αρχή 

μιας νέας βιομηχανικής επανάστασης που εκδημοκρατίζει τη φυσική παραγωγή, με τον ίδιο τρόπο 

που τα blogs και τα κοινωνικά δίκτυα έχουν εκδημοκρατίσει τη δημοσίευση περιεχομένου. Στην 

πράξη, οι εταιρείες αρχίζουν να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ως ένα νέο κανάλι πωλήσεων, 

αντικαθιστώντας προσωπικές επισκέψεις, αλληλογραφίες ή τηλεφωνικές κλήσεις με ηλεκτρονικές 

εναλλακτικές λύσεις. Το ψηφιακό μάρκετινγκ, επομένως, είναι μια εναλλακτική λύση που μπορεί 

να μειώσει το κόστος και είναι ένα θεμελιώδες εργαλείο στην επιχειρηματική απόδοση. Ωστόσο, 
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η εμφάνιση του ηλεκτρονικού εμπορίου και η ανάπτυξη των νέων τεχνικών μάρκετινγκ 

αμφισβητούν το παραδοσιακό εμπόριο και δημιουργούν νέα προβλήματα, ενώ παράλληλα 

αυξάνουν ορισμένα από αυτά που υπάρχουν ήδη (Tan & Goonawardene, 2017). 

 

 

2.2. Ορισμός του ψηφιακού μάρκετινγκ 

 

Το ψηφιακό μάρκετινγκ είναι η μελλοντική εξέλιξη του μάρκετινγκ. Αυτό συμβαίνει όταν η 

πλειονότητα ή το σύνολο του μάρκετινγκ της εταιρείας χρησιμοποιεί ψηφιακά κανάλια. Τα 

ψηφιακά κανάλια είναι διευθυνσιοδοτούμενα, επιτρέποντας στους εμπόρους να έχουν έναν 

συνεχή, αμφίδρομο, εξατομικευμένο διάλογο με κάθε καταναλωτή. Αυτός ο διάλογος αξιοποιεί 

δεδομένα από κάθε αλληλεπίδραση πελατών για να ενημερώσει την επόμενη, σαν ένα νευρωσικό 

δίκτυο. Επιπλέον, οι έμποροι χρησιμοποιούν πληροφορίες συμπεριφοράς σε πραγματικό χρόνο 

και κατευθύνουν συνεχώς τα σχόλια των καταναλωτών για να βελτιώσουν και να 

βελτιστοποιήσουν τις αλληλοεπιδράσεις (Chaffey, 2019). Ταυτόχρονα, οι Wind και Mahajan 

(2001) δήλωσαν ότι το ψηφιακό μάρκετινγκ δεν είναι απλώς παραδοσιακό μάρκετινγκ. Δεν είναι 

απλώς ένα ταχύτερο ή νέο κανάλι. Είναι μια νέα προσέγγιση στο μάρκετινγκ. Το ψηφιακό 

μάρκετινγκ είναι μια μορφή άμεσου μάρκετινγκ που συνδέει τους καταναλωτές με τους πωλητές, 

ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας διαδραστικές τεχνολογίες όπως ηλεκτρονικά ταχυδρομεία, 

ιστότοπους, διαδικτυακά φόρουμ και ομάδες ειδήσεων, διαδραστικά βίντεο (ζωντανές συνδέσεις), 

κινητές επικοινωνίες κ.λπ.. Διευκολύνει πολλές από-προς επικοινωνίες λόγω του υψηλού 

επιπέδου συνδεσιμότητας και συνήθως εκτελείται για την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών με 

έγκαιρο, σχετικό, προσωπικό και οικονομικά αποδοτικό τρόπο (Stokes, 2011). Σύμφωνα με την 

Netta (2015) το ψηφιακό μάρκετινγκ είναι ένας όρος που αναφέρεται στο μάρκετινγκ που 

χρησιμοποιεί ηλεκτρονικές συσκευές όπως υπολογιστές, smartphone και tablet για να 

προσελκύσει τους καταναλωτές. Η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί κάλλιστα να αποδειχθεί η πιο 

ουσιαστική καινοτομία στην ανθρώπινη ιστορία. Είναι το τέλειο επίπεδο, επιτρέποντας σε πολίτες 

από όλα τα κοινωνικά στρώματα και από όλες τις γωνιές του πλανήτη να επηρεάσουν τα λεπτά, ή 

ακόμα και τα δευτερόλεπτα (Katsanis, 2015). Σύμφωνος με αυτήν τη δήλωση, ο Fill (2009) 

δήλωσε ότι στη σημερινή τεχνολογία που βασίζεται στην κοινωνία, πολλές εταιρείες έχουν 
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καταφύγει στη χρήση του διαδικτύου στις καθημερινές τους δραστηριότητες μάρκετινγκ. Δηλαδή 

το μείγμα του διαδικτύου με τις υπάρχουσες τεχνικές εκστρατειών μάρκετινγκ. Αυτό είναι ευρέως 

γνωστό ως ηλεκτρονικό μάρκετινγκ (Adamski, 2010). Είπε επίσης ότι το ψηφιακό μάρκετινγκ 

είναι ένας ευρύτερος όρος που περιγράφει ένα σύνολο διαδικασιών μάρκετινγκ που 

χρησιμοποιούν όλα τα διαθέσιμα ψηφιακά κανάλια για την προώθηση ενός προϊόντος ή μιας 

υπηρεσίας ή τη δημιουργία μιας ψηφιακής μάρκας. Οι τρείς κορυφαίες δραστηριότητες του 

ψηφιακού μάρκετινγκ που θα οδηγήσουν την επιτυχία στο ψηφιακό μάρκετινγκ είναι εταιρικοί 

ιστότοποι, τα κοινωνικά μέσα και η διαδικτυακή διαφήμιση (Bochenek et al., 2018). 

Η ψηφιακή στρατηγική μάρκετινγκ βασίζεται και προσαρμόζει τις αρχές του παραδοσιακού 

μάρκετινγκ, χρησιμοποιώντας τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που προσφέρει η τεχνολογία και 

το ψηφιακό μέσο ή κανάλι. Ο Shama (2012) έθεσε τα κύρια κανάλια του Ψηφιακού Μάρκετινγκ, 

τα οποία είναι: 

- Ιστότοπος-μάρκετινγκ αναζήτησης (Web site-Search marketing - SEM): περιλαμβάνει τη 

βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης (Search Engine Optimization - SEO) και τη διαφήμιση 

πληρωμένης αναζήτησης (Paid Search Advertising - PSA) 

- Μάρκετινγκ μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

- Μάρκετινγκ περιεχομένου 

- Μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

- Μάρκετινγκ για κινητά 

- Διαφήμιση προβολής. 

Σε σύμφωνα με το Shama, ο Chaugule (2015) είπε ότι οι οργανισμοί εφαρμόζουν ένα ευρύ φάσμα 

ψηφιακών καναλιών, ώστε να προσελκύσουν τους πελάτες με έναν πιο εξατομικευμένο τρόπο με 

τα παρακάτω κανάλια (Coloma et al., 2015): 

- Κινητικότητα: Η πρόσφατη έκθεση του Business Insider δείχνει ότι σε παγκόσμιο επίπεδο, ένας 

στους πέντε ανθρώπους διαθέτει ένα smartphone και ένας στους 17 έχει ένα tablet. Αυτή είναι μια 

αύξηση σχεδόν 1,3 δισεκατομμυρίων smartphone που ώθησε πολλές εταιρείες να 

βελτιστοποιήσουν το διαδικτυακό τους περιεχόμενο για κινητές συσκευές (Bochenek et al., 2018). 

- Κοινωνικά μέσα: Οι οργανισμοί εστιάζουν στη συνεργασία με τους πελάτες μέσω των 

κοινωνικών μέσων για να προσφέρουν αλληλεπιδράσεις σε πραγματικό χρόνο. Τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης βοηθούν τους οργανισμούς να προσεγγίσουν μια τεράστια ομάδα 

δυνητικών πελατών, παρέχοντάς τους ιατρικές και σχετικές με την καμπάνια πληροφορίες. 
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- Κοινωνικό-Τοπικό μάρκετινγκ για κινητά: Η αυξανόμενη δημοτικότητα των έξυπνων κινητών 

συσκευών, η αύξηση των κοινωνικών δραστηριοτήτων βάσει τοποθεσίας, όπως η ανταλλαγή 

εμπειριών, η ανάγνωση κριτικών μέσω των κοινωνικών μέσων και η εξέλιξη του Παγκόσμιου 

Συστήματος Εντοπισμού (Global Positioning System - GPS) βοηθούν τις εταιρείες να 

αξιοποιήσουν το μάρκετινγκ Κοινωνικών-Τοπικών-Κινητών δραστηριοτήτων (Kierkegaard, 

2013). 

- Εξατομικευμένο μάρκετινγκ περιεχομένου: Η αφοσίωση, η απόκτηση και η διατήρηση των 

πελατών έχουν αποκτήσει μια νέα διάσταση με την παράδοση μοναδικών, εξατομικευμένων και 

σχετικών μηνυμάτων μέσω αναγνωρισμένων ψηφιακών καναλιών. Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

είναι ένα από τα πιο προτιμώμενα κανάλια μάρκετινγκ για τη μετάδοση στοχευμένων μηνυμάτων 

και καμπανιών οργανισμού σε υπάρχοντες και υποψήφιους πελάτες. 

- Προηγμένη ανάλυση: Η αυξημένη υιοθέτηση ψηφιακών καναλιών δημιουργεί μεγάλο όγκο 

δεδομένων συμπεριφοράς πελατών. Η προηγμένη δυνατότητα ανάλυσης μπορεί να βοηθήσει τους 

οργανισμούς να καθορίσουν στοχευμένες στρατηγικές μάρκετινγκ. 

- Μάρκετινγκ μηχανών αναζήτησης (Search Engine Marketing - SEM) / Βελτιστοποίηση μηχανών 

αναζήτησης (SEO): Οι οργανισμοί εστιάζουν σε προσπάθειες SEO και πληρωμένες διαφημίσεις 

αναζήτησης για τη βελτίωση της προβολής των προϊόντων και των υπηρεσιών τους (Wood, 2016). 
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2.3. Ψηφιακή στρατηγική για την επικοινωνία και την προώθηση της επωνυμίας, για 

τη δημιουργία διαδικτυακών πωλήσεων και την αύξηση του μεριδίου αγοράς 

 

Ο ορισμός της μάρκας / επωνυμίας (brand name) έχει αλλάξει όλα αυτά τα χρόνια, καθώς το 

οικονομικό περιβάλλον έχει επίσης αλλάξει. Ενώ πριν από μερικά χρόνια μια μάρκα θεωρούταν 

ως το λογότυπο ή το σήμα, στις μέρες μας η έμφαση έχει αυξηθεί για να καλύψει άυλες πτυχές, 

καθώς και για την ψυχική εικόνα. Η επωνυμία είναι ένα πολύ ευρύ θέμα και μπορεί να καλύψει 

πτυχές από ένα λογότυπο έως μια διαφήμιση, ένα PR, μια διανοητική εικόνα ή ακόμα και τον 

έλεγχο κρίσεων. Η πραγματική επωνυμία προέρχεται από τη συνήθεια του μαρκαρίσματος των 

ζώων από καυτά σίδερα, ώστε ένα αγρόκτημα (ή ένας αγρότης) να αναγνωρίζει τα ζώα του από 

ένα άλλο (Tan & Goonawardene, 2017). Και σήμερα σχεδόν όλα έχουν μια μάρκα: εταιρεία, χώρα, 

πόλη, πολιτικός, καλλιτέχνης και ούτω καθ’ εξής. Το μάρκετινγκ και η διαφήμιση μιας μάρκας, 

είναι μια μορφή πωλήσεων. Η επωνυμία χρησιμοποιείται για εκατοντάδες αιώνες ως τρόπος 

διάκρισης των αγαθών ενός παραγωγού από τα προϊόντα ενός άλλου. Σύμφωνα με την American 

Marketing Association, η επωνυμία είναι ένα όνομα, όρος, σύμβολο ή σχέδιο ή ένας συνδυασμός 

αυτών που προορίζονται να προσδιορίσουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες ενός πωλητή ή μιας ομάδας 

πωλητών και να τα διαφοροποιήσουν από αυτά του ανταγωνισμού (Mukherjee, 2015). Ο κύριος 

στόχος οποιωνδήποτε δραστηριοτήτων επωνυμίας είναι να είναι σε θέση να δημιουργήσει 

εμπιστοσύνη και πίστη που οδηγεί στη δυνατότητα χρέωσης υψηλότερης τιμής για το προϊόν. Η 

επωνυμία χτίστηκε για να δημιουργήσει δράση. Σύμφωνα με τον Aaker (1991) Η 

συνειδητοποίηση της επωνυμίας είναι η ικανότητα των καταναλωτών να αναγνωρίζουν ή να 

θυμούνται μια επωνυμία και να υπάρχει σύνδεση μεταξύ της μάρκας και της κατηγορίας των 

προϊόντων, αλλά ο σύνδεσμος δεν πιστεύεται να είναι δυνατός (Buchanan, Kelly & Yeatman, 

2017). Η συνειδητοποίηση της επωνυμίας είναι μια διαδικασία από την οποία η μάρκα είναι 

γνωστή σε ένα επίπεδο όταν οι καταναλωτές έχουν τοποθετήσει την επωνυμία σε υψηλότερη 

κατάταξη και η μάρκα έχει «μπει στο μυαλό»  . Σύμφωνα με τον Puspitasari (2009), η 

αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας (brand awareness) είναι η ικανότητα ενός δυνητικού αγοραστή 

να αναγνωρίζει ή να ανακαλεί μια επωνυμία που ανήκει σε μια συγκεκριμένη κατηγορία 

προϊόντων (Tiago & Veríssimo, 2014). 
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Η αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας διαμορφώνεται από διάφορους παράγοντες, όπως η παρουσία 

διαφήμισης και από στόμα σε στόμα διαφήμιση. Η ευαισθητοποίηση της επωνυμίας επηρεάζει την 

επιλογή των καταναλωτών, καθώς επηρεάζει την απόφαση του καταναλωτή να αγοράσει ένα 

προϊόν. Η επανεξέταση που διενεργήθηκε από τους Hoyer & Brown (1990) αναφέρει ότι η 

αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας είναι η πιο κοινή τακτική επιλογής μεταξύ καταναλωτών που 

δεν έχουν εμπειρία στη λήψη της απόφασης για κατανάλωση ενός προϊόντος (Wymbs, 2011). Οι 

καταναλωτές γνωρίζουν την ύπαρξη ενός συγκεκριμένου προϊόντος ως επιλογή, και στην 

προσπάθεια επιλογής μιας μάρκας που είναι γνωστή, μπορεί η τελική τους επιλογή να έχει 

χαμηλότερη ποιότητα από άλλες μάρκες που δεν είναι ακόμη γνωστές. Η ευαισθητοποίηση της 

επωνυμίας περιλαμβάνει μια διαδικασία που ξεκινά από το να εξοικειωθεί ο καταναλωτής με την 

επωνυμία έως ότου ο πελάτης να είναι πραγματικά σίγουρος εάν αυτή η συγκεκριμένη μάρκα είναι 

η μόνη μάρκα που υπάρχει στην αγορά. Με άλλα λόγια, η αναγνωρισιμότητα της μάρκας είναι η 

βάση της εμπιστοσύνης της μάρκας (Patrutiu-Baltes, 2016). Σε αυτήν την περίπτωση, εάν μια 

μάρκα μπόρεσε να καταλάβει ένα μέρος που παραμένει στο μυαλό των καταναλωτών, θα είναι 

δύσκολο για την επωνυμία να μετατοπιστεί από άλλες μάρκες, έτσι ώστε παρ’ όλο που κάθε μέρα 

ο καταναλωτής γεμίζει με διαφορετικά μηνύματα μάρκετινγκ, οι καταναλωτές θα θυμούνται 

πάντα την επωνυμία που ήταν προηγουμένως γνωστή. Επιπλέον υπάρχει η υπόσχεση της εταιρείας 

να παρέχει με συνέπεια τα χαρακτηριστικά, τα οφέλη και ορισμένες υπηρεσίες στον αγοραστή. Οι 

Durianto et al (2004) δηλώνουν ότι η επωνυμία είναι κάτι παραπάνω από εγγύηση ποιότητας, διότι 

καλύπτει τις εξής έξι έννοιες, δηλαδή: 

1. Χαρακτηριστικά προϊόντος, όπως ποιότητα, κύρος, αξία μεταπώλησης, σχέδιο και άλλα. 

2. Οφέλη, αν και μια μάρκα έχει ορισμένα χαρακτηριστικά, ο καταναλωτής αγοράζει πραγματικά 

τα οφέλη του προϊόντος. Σε αυτήν την περίπτωση, τα χαρακτηριστικά της μάρκας έπρεπε να 

μεταφραστούν στα λειτουργικά οφέλη και στα συναισθηματικά οφέλη. 

3. Αξία, η μάρκα αποκαλύπτει επίσης κάτι για την αξία του κατασκευαστή ή του παραγωγού. 

4. Πολιτισμός, η μάρκα αντικατοπτρίζει επίσης μια συγκεκριμένη κουλτούρα (Wertime & 

Fenwick, 2011). 

5. Προσωπικότητα, η μάρκα αντικατοπτρίζει επίσης μια συγκεκριμένη προσωπικότητα. Συνήθως 

ορισμένα προϊόντα χρησιμοποιούν διάσημες προσωπικότητες για να ενισχύσουν και να 

διατηρήσουν τα προϊόντα της μάρκας.  
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6. Ο χρήστης, η επωνυμία δείχνει τον τύπο των καταναλωτών που αγοράζουν ή χρησιμοποιούν το 

προϊόν (Charlesworth, 2014). 

Δεδομένου ότι ο στόχος αυτού του έργου είναι να βελτιώσει την ευαισθητοποίηση της εταιρείας 

για την επωνυμία, η θεωρία που δηλώνει ότι συσχετίζεται το ψηφιακό μάρκετινγκ με την 

αναγνωρισιμότητα της μάρκας πρέπει να εκτεθεί. Ο Kaufman (2016) δηλώνει ότι υπάρχουν 

τέσσερις τρόποι με τους οποίους το ψηφιακό μάρκετινγκ μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό να 

δημιουργήσει την διαδικτυακή του παρουσία: 

1. Αύξηση της αναγνωρισιμότητας επωνυμίας: Οι κοινωνικές πλατφόρμες δίνουν περισσότερα 

από τα παραδοσιακά κανάλια μάρκετινγκ. 

2. Οικοδομική φήμη: Οι κοινωνικές πλατφόρμες βοηθούν την επωνυμία να πει την ιστορία της 

(τόσο το καλό όσο και το κακό). Όταν αυτό που μοιράζεται το κοινό στο ιστολόγιό του, το 

Facebook και το Twitter, το αντιπροσωπεύει πραγματικά, οι άνθρωποι αισθάνονται ασφαλείς και 

επομένως είναι πιο πιθανό να μετακινηθούν πέρα από τους απλούς ενδιαφερόμενους σε μια πιο 

ουσιαστική σχέση με την επωνυμία (Bochenek et al., 2018). 

3. Αύξηση της κυκλοφορίας ιστού: Τα κοινωνικά κανάλια μπορούν να προσελκύσουν σχετικούς 

επισκέπτες στον ιστότοπό τους - οι χρήστες που έχουν βρει τον ιστότοπό μέσω περιεχομένου στα 

κοινωνικά κανάλια είναι από χρήστες που έχουν ήδη προωθήσει κάποιο σχετικό περιεχόμενο για 

την επωνυμία. 

4. Βελτίωση σχέσεων: Η πίστη και η εμπιστοσύνη παίζουν ζωτικούς ρόλους στην επιτυχία των 

κοινωνικών μέσων. Ο οργανισμός μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα εργαλεία.  

Οι Brennan και Croft (2012) υποστηρίζουν ότι οι πιο χρησιμοποιούμενες πλατφόρμες στον τομέα 

των κοινωνικών μέσων στο πλαίσιο του ψηφιακού μάρκετινγκ είναι το LinkedIn, το Facebook, το 

Twitter και το Blogging. Οι εφαρμογές που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στις διάφορες 

πλατφόρμες είναι το μάρκετινγκ περιεχομένου, η επιχειρηματική δικτύωση και η ανάπτυξη 

επωνυμίας (Brennan & Croft, 2012). Υποστηρίζουν επίσης ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στον τομέα B2B ως εργαλεία αναζήτησης, καθώς και ως κανάλια 

επικοινωνίας ως τρόπος δημιουργίας σχέσεων με άλλους παίκτες τόσο στην εγχώρια όσο και στη 

διεθνή αγορά. Οι Kärkkäinen, Jussila και Väisänen (2013) υποστηρίζουν ότι τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης στο B2B θα μπορούσαν να βελτιώσουν και να διευκρινίσουν τις ανάγκες του πελάτη 

όσον αφορά στον αυξανόμενο προσανατολισμό των πελατών. Αυτό είναι σημαντικό, δεδομένου 

ότι ο ανταγωνισμός που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις δεν είναι πλέον εγχώριος, αλλά 
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παγκοσμιοποιείται. Αυτό θα μπορούσε να επιταχύνει την ανάπτυξη προϊόντων. Ωστόσο, οι 

εταιρείες εξακολουθούν να δυσκολεύονται να δουν τα οικονομικά οφέλη από την υιοθέτηση των 

κοινωνικών μέσων (Kannan, 2017). 

Ένα ενδιαφέρον εύρημα από τους Schultz, Schwepker και Good (2012) είναι ότι η χρήση των 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζεται από την ηλικία του χρήστη μεταξύ των πωλητών B2B, 

όπου όσο μεγαλύτερο είναι ένα άτομο τόσο λιγότερη είναι η χρήση των κοινωνικών μέσων. 

Επιπλέον, η ίδια μελέτη δείχνει ότι η χρήση κοινωνικών μέσων μπορεί να επηρεάσει θετικά την 

απόδοση των πωλήσεων. Στο άρθρο των Schultz et al. (2012) θα μπορούσαν να συμπεράνουν ότι 

μόνο ένας πολύ περιορισμένος αριθμός πωλήσεων χρησιμοποιεί κοινωνικά μέσα, αλλά όσοι το 

χρησιμοποιούν μπορούν να δουν σχετική αύξηση της απόδοσης των πωλήσεων. Η μελέτη 

αποκάλυψε επίσης ότι όταν αυξάνεται η απόδοση των πωλήσεων για όσους χρησιμοποιούν τα 

κοινωνικά μέσα, άλλοι υπάλληλοι της εταιρείας αρχίζουν επίσης να χρησιμοποιούν κοινωνικά 

μέσα. Σύμφωνα με τους με άλλες έρευνες υπάρχει ιδιαίτερα μια ικανότητα που θα μπορούσε να 

φέρει αξία στα κοινωνικά μέσα όταν πάρει κανείς τη διεθνή προοπτική της διαφήμισης (καθαρή 

ικανότητα εργασίας). Το πρώτο όφελος που αναφέρεται είναι ότι η ικανότητα net-work 

διευκολύνει τη δημιουργία και τη συντήρηση της δικτύωσης. Ένα άλλο πλεονέκτημα που 

αναφέρουν είναι ότι μέσω της εφαρμογής ενός κοινωνικού δικτύου στον οργανισμό, ο αριθμός 

των αδύναμων δεσμών θα αυξηθεί το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα στη μακροπρόθεσμη προοπτική (Chaffey, 2019). Οι Brennan και Croft (2012) 

υποστηρίζουν περαιτέρω ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο B2B χρησιμοποιούνται ως επί το 

πλείστον για ελαφρύ μάρκετινγκ και το περιγράφουν ως σχέση και ανάπτυξη μάρκας. Σύμφωνα 

με την εταιρεία, ο κύριος λόγος για τον οποίο εφάρμοσε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν λόγω 

του υψηλού δυναμικού της να αυξήσει την αναγνωρισιμότητα της μάρκας παγκοσμίως. Για να 

είναι επιτυχημένοι στον ψηφιακό κόσμο, τα στελέχη πρέπει να υιοθετήσουν μια ψηφιακή 

νοοτροπία και να την ενσωματώσουν στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν και εξυπηρετούν 

τους υπαλλήλους τους, τους καταναλωτές και την ευρύτερη παγκόσμια κοινότητα (Brennan & 

Croft, 2012). Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι μια «μοναδική συμφωνία», αλλά αποτελεί 

μέρος μιας συνεχούς διαδικασίας που αποκαλύπτει νέες δυνατότητες καθημερινά καθώς οι 

σχέσεις, τα δεδομένα και οι αγορές επεκτείνονται. Υπάρχει ανάγκη να καθοριστεί το είδος του 

αντίκτυπου. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημιούργησαν ένα εμπορικό σήμα. Ο καταναλωτής 

θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίσει το εμπορικό σήμα και να επιβεβαιώσει την 
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προηγούμενη γνώση του για το εμπορικό σήμα. Η γνώση του καταναλωτή για την επωνυμία δεν 

μπορεί να τεκμηριωθεί έγκαιρα, αλλά πρέπει να περιγραφεί ένα κατάλληλο αναλυτικό μέτρο. 

Ακολουθούν ορισμένα από τα μέτρα τα οποία είναι κρίσιμα και βοηθούν στην ανάλυση της 

μέτρηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την επωνυμία των κοινωνικών μέσων (Wertime & 

Fenwick, 2011). 

1. Κοινό και μοναδικοί επισκέπτες: Ο πιο σημαντικός παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη 

είναι το πόσο καλά η επωνυμία είναι αναγνωρίσιμη από το κοινό. Χρειάζεται η προσπάθεια ενός 

έμπορου να επικοινωνεί συχνά με την επωνυμία προκειμένου να δημιουργήσει την 

αναγνωρισιμότητα της μάρκας. Μια καλά αναγνωρίσιμη διαδικτυακή μάρκα θα προσελκύσει μια 

ευρύτερη μάζα επισκεπτών. Ο έμπορος μπορεί να γνωρίζει το είδος της έκθεσης των προϊόντων / 

υπηρεσιών τους στην πλατφόρμα κοινωνικών μέσων. Αυτό είναι σημαντικό καθώς θα οδηγούσε 

στις πωλήσεις. Ο έμπορος θα πρέπει να παρακολουθεί μηνιαία όσους επισκέπτονται τους 

ιστότοπούς τους. Με την πάροδο του χρόνου θα πρέπει να είναι σε θέση να καθορίσει πώς οι 

καμπάνιες, όπως οι προσφορές, επηρεάζουν τους νέους ακόλουθους. Είναι επίσης δυνατό να 

παρακολουθεί εάν ο επισκέπτης είναι φίλος με το ήδη υπάρχον κοινό ή όχι (Gibson, 2014). 

2. Επιρροή: Ένας έμπορος πρέπει να ελέγξει εάν το είδος της επιρροής που έχουν στο κοινό τους 

είναι αρνητικό, θετικό ή ουδέτερο. Αυτό μπορεί να αξιολογηθεί από το είδος των σχολίων που 

δημοσιεύουν οι άνθρωποι. Οι πληροφορίες που αποκτήθηκαν θα επιτρέψουν στον έμπορο να 

κάνει αναπροσαρμογές όπου κρίνεται απαραίτητο. Η αρνητική επιρροή μπορεί να οφείλεται στη 

δυσαρέσκεια των πελατών προς την επωνυμία. Αντίθετα, μπορεί να υπάρχει κατάσταση 

κυριαρχίας εάν ο έμπορος δεν αλληλοεπιδρά ενεργά με το κοινό, όπως και απαιτείται. Για να 

μετρηθεί η επιρροή, ένας έμπορος θα πρέπει να μπορεί να παρακολουθεί τα σχόλια που δημοσιεύει 

το κοινό (Mackey & Liang, 2013). 

3. Αφοσίωση: Το επίπεδο αφοσίωσης μπορεί να καθοριστεί από τον αριθμό των ατόμων που 

ανταποκρίνονται πραγματικά στο μήνυμα της επωνυμίας. Η ισχυρή αφοσίωση των πελατών 

μπορεί να δημιουργηθεί μόνο μέσω της διαδικασίας κατανάλωσης. Η κατανάλωση σε αυτό το 

πλαίσιο σημαίνει, μείωση φόρτου, ανάγνωση, παρακολούθηση ή ακρόαση ψηφιακού 

περιεχομένου. Δεν μπορεί κανείς να μοιραστεί χωρίς να καταναλώσει πρώτα αλλά και να 

προσδιορίσει τι καταναλώνει. Είναι σημαντικό να οριστεί πόσες φορές το σχόλιο που δημοσίευσε 

ένας έμπορος επανεξετάστηκε, ή τον αριθμό εκείνων που έκαναν κλικ στο κουμπί τους αρέσει. Το 
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πόσο ασχολείται ένας πελάτης είναι μια σαφής ένδειξη ότι ενδιαφέρονται για αυτό που προσφέρει 

ο έμπορος (Mackey, Liang & Strathdee, 2013). 

4. Δράση και πίστη: Αυτό μπορεί να τεκμηριωθεί από το πόσο συχνά το κοινό σχολιάζει τα 

μηνύματα του έμπορου. Το είδος των μηνυμάτων που δημοσιεύει το κοινό μπορεί να βοηθήσει 

στον προσδιορισμό του αν είναι πιστός καταναλωτής ή όχι. Η αφοσίωση των πελατών μπορεί να 

προσδιοριστεί με το είδος των μαρτυριών που δίνουν σχετικά με το προϊόν / την υπηρεσία. Ένας 

πιστός πελάτης πραγματοποιεί πάντα επαναγορά των προϊόντων / υπηρεσιών του εμπόρου και 

στις περισσότερες περιπτώσεις διατηρείται από την εταιρεία. Αυτά τα πιστά κόμματα είναι πιθανό 

να ενεργούν ως μη αμειβόμενοι έμποροι, οι οποίοι τελικά διαδόθηκαν από στόμα σε στόμα προς 

όφελος των προϊόντων / υπηρεσιών των εμπόρων (Mukherjee, 2015). 

 

3. Ψηφιακό Φαρμακευτικό Μάρκετινγκ 

3.1. Εξέλιξη του φαρμακευτικού μάρκετινγκ 

 

Η φαρμακευτική βιομηχανία διαφέρει από άλλους τύπους βιομηχανιών. Είναι μια βιομηχανία που 

βασίζεται στην επιστήμη και έχει μεγάλη ρύθμιση όταν συγκρίνεται με άλλες βιομηχανίες. Επειδή 

τα φαρμακευτικά προϊόντα έχουν τεράστιο αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων, το 

παγκόσμιο σύστημα που αποτελείται από ρυθμιστικούς φορείς, παρόχους υγειονομικής 

περίθαλψης (π.χ. γιατρούς ή φαρμακοποιούς) και πληρωτές (π.χ. κυβερνητικές και ασφαλιστικές 

εταιρείες) σχεδιάζεται για να προστατεύσει την ευημερία των ασθενών με ανεκτό κόστος. 

Σύμφωνα με τους άλλες έρευνες, η φαρμακευτική βιομηχανία αναπτύσσεται σταθερά, περίπου 

4% έως 7% ετησίως και φτάνει γρήγορα σε μια αγορά αξίας 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, ενώ 

αντιμετωπίζουν δύσκολες προκλήσεις στην καινοτομία και το μάρκετινγκ (Buchanan, Kelly & 

Yeatman, 2017). Αυτοί οι συγγραφείς δηλώνουν ότι μια εταιρεία με χαμηλή ικανότητα 

καινοτομίας θα έχει χαμηλό δυναμικό διαφοροποίησης, οδηγώντας σε χαμηλότερα περιθώρια, 

ενώ μια εταιρεία με αδύναμες δεξιότητες μάρκετινγκ δεν θα αξιοποιήσει πλήρως την αξία που 

μπορεί να φέρει η καινοτομία και, κατά συνέπεια, θα έχει πιθανές απώλειες δισεκατομμυρίων 

δολαρίων που απαιτούνται για τους ενδιαφερόμενους και για μια συνεχή καινοτομία. Επομένως, 
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οι εταιρείες που διαθέτουν ισχυρές ικανότητες καινοτομίας και μάρκετινγκ κατάφεραν να 

διαχειριστούν αποτελεσματικά τις προκλήσεις τους και θα συνεχίσουν να δημιουργούν αξία για 

τους ενδιαφερόμενους. Επίσης η κοινωνία βλέπει δύο αντικρουόμενα χαρακτηριστικά στα 

φαρμακευτικά προϊόντα (Mackey, Liang & Strathdee, 2013). Όχι μόνο τα βλέπουν ως ένα 

κανονικό εμπόρευμα που ικανοποιεί ορισμένες ανάγκες των καταναλωτών, αλλά και ως κάτι που 

οι άνθρωποι θεωρούν ως βασική ανάγκη. Αυτοί οι συγγραφείς εκφράζουν ότι οι φαρμακευτικές 

εταιρείες πρέπει να γνωρίζουν αυτά τα δύο χαρακτηριστικά ενώ αξιοποιούν τις καινοτομίες τους. 

Αυτό το καθήκον απαιτεί προσεκτική διαχείριση όχι μόνο της σχέσης μεταξύ της εταιρείας με 

τους 3 βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς (ασθενής, πάροχος υγειονομικής περίθαλψης και 

πληρωτής), αλλά και τη σχέση μεταξύ αυτών των ενδιαφερομένων, που υπόκεινται σε αυστηρές 

κανονιστικές πιέσεις. από ρυθμιστικούς φορείς (Parekh, Kapupara & Shah, 2016). 

Σύμφωνα με τους Rollins and Perri (2013), το φαρμακευτικό μάρκετινγκ έχει αλλάξει ριζικά από 

τη δεκαετία του ‘90. Αυτοί οι συγγραφείς επιβεβαιώνουν ότι πριν από τη δεκαετία του ‘90 η 

προώθηση φαρμακευτικών προϊόντων επικεντρώθηκε σχεδόν σε επαγγελματίες υγείας. Δηλώνουν 

επίσης ότι το φαρμακευτικό μάρκετινγκ είχε ένα μοντέλο άμεσων πωλήσεων προσανατολισμένων 

σε συνταγογράφους (π.χ. γιατροί) που συσχετίστηκε με μια υψηλή επένδυση στην προώθηση του 

προϊόντος. Σήμερα, διάφοροι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στην πρακτική μάρκετινγκ και 

πωλήσεων (Tan & Goonawardene, 2017). Οι πληρωτές και οι φαρμακοποιοί αποτελούν μέρος του 

καναλιού διανομής και μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην απόφαση του 

διανεμόμενου προϊόντος στον ασθενή. Οι εκπρόσωποι πωλήσεων των φαρμακευτικών εταιρειών 

δεν έχουν την ίδια εύκολη πρόσβαση στον ιατρό του παρελθόντος και τα διαφημιστικά τους 

εργαλεία είναι πιο ρυθμισμένα. Προκειμένου να αλλάξουν αυτήν την τάση, οι φαρμακευτικές 

εταιρείες άρχισαν να εξερευνούν τη δύναμη του Διαδικτύου, μέσω ιστότοπων και τεχνολογιών 

κινητής τηλεφωνίας, επιτρέποντάς τους να διαδώσουν πληροφορίες στους γιατρούς (Bessière et 

al., 2010). Επίσης εκφράζουν ότι η φαρμακευτική βιομηχανία είναι πολύ πίσω όταν συγκρίνεται 

με άλλες παραδοσιακές βιομηχανίες που χρησιμοποιούν άμεσο μάρκετινγκ προς τον καταναλωτή 

(direct-to-consumer - DTC). Για αυτούς τους συγγραφείς, είναι σαφές ότι αυτή η βιομηχανία 

πρέπει να αλλάξει το μοντέλο μάρκετινγκ με βάση μια προσέγγιση ώθησης σε ένα μοντέλο έλξης 

που προσανατολίζεται στον καταναλωτή (π.χ. διαφήμιση DTC). Δηλώνουν επίσης ότι στις μέρες 

μας, τα κοινωνικά μέσα (π.χ. κοινωνικά δίκτυα) διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο, επιτρέποντας όχι 

μόνο τη μετάβαση από μια μονόδρομη συνομιλία σε διάλογο μεταξύ των καταναλωτών και των 
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φαρμακευτικών εταιρειών, αλλά και μια μετατόπιση εξουσίας από τις φαρμακευτικές εταιρείες 

στους καταναλωτές. Με αυτόν τον τρόπο, ο καταναλωτής γίνεται ενεργός συμμετέχων στην 

επιλογή της θεραπείας του και εντάσσεται στο φαρμακευτικό περιβάλλον μάρκετινγκ (Wang, 

Bennett & Probst, 2011). 

 

 

3.2. Φαρμακευτικό μάρκετινγκ και μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

 Το θέμα των κοινωνικών μέσων είναι μια υψηλή προτεραιότητα συζήτησης στον επιχειρηματικό 

κόσμο. Οι συγγραφείς δηλώνουν ότι τα άτομα που είναι υπεύθυνα για τη λήψη αποφάσεων σε 

εταιρείες και επίσης σύμβουλοι, προσπαθούν να βρουν τρόπους για να αυξήσουν την κερδοφορία 

των εταιρειών μέσω των κοινωνικών μέσων (π.χ. Wikipedia, YouTube, Facebook και Twitter). 

Σύμφωνα με τους με μελέτες, πέρα από τα κοινωνικά μέσα, το διαδίκτυο επιτρέπει ήδη μια 

περιορισμένη αλληλεπίδραση με τους χρήστες. Αυτοί οι συγγραφείς δηλώνουν ότι ο Ιστός 1.0 

(πρώτη γενιά Ιστού) θεωρείται ως ο «Ιστός μόνο για ανάγνωση»  (Tan & Goonawardene, 2017). 

Αυτός ο ιστός παρείχε στους χρήστες τη δυνατότητα δημιουργίας περιορισμένων 

αλληλεπιδράσεων και ελεύθερου περιεχομένου, αλλά με αυτό οι χρήστες μπορούσαν να 

αναζητήσουν και να διαβάσουν μόνο πληροφορίες. Έπειτα στα μέσα της δεκαετίας του ‘90, η 

αυξανόμενη ευαισθητοποίηση των ανθρώπων για το διαδίκτυο παρείχε έναν νέο τρόπο για να 

ελέγχουν τις πληροφορίες που λαμβάνονται. Αυτοί οι συγγραφείς δηλώνουν ότι με το Web 1.0 τα 

άτομα άρχισαν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο αμέτρητων διαφορετικών ιστότοπων, ως 

εναλλακτική λύση στις διαθέσιμες ελεγχόμενες πληροφορίες, για παράδειγμα, σε τηλεοπτικές 

μεταδόσεις και σε βιβλία (Stros & Lee, 2015). Αρκετοί από αυτούς τους ιστότοπους φαίνεται να 

μοιάζουν με απλά φυλλάδια, ενώ οι ιστότοποι ηλεκτρονικού εμπορίου ήταν παρόμοιοι με τους 

καταλόγους. Ο Ιστός 2.0 θεωρείται ως ο «ιστός ανάγνωσης-εγγραφής». Όπως αναφέρθηκε, οι 

τεχνολογίες που σχετίζονται με το Web 2.0 επέτρεψαν τη δημιουργία ομάδων ανθρώπων που είχαν 

το ίδιο ενδιαφέρον για τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Αυτοί οι συγγραφείς δηλώνουν ότι με 

αυτόν τον Ιστό, η διαδικτυακή αλληλεπίδραση βασίστηκε σε αμφίδρομη επικοινωνία. Σύμφωνα 

με τους Rollins και Perri (2013), στην άνοδο του Web 2.0, οι πιο σχετικές πληροφορίες δεν 

προέρχονταν από πολλά κανάλια μέσων αλλά από διαδικτυακούς χρήστες. Αυτοί οι συγγραφείς 

πρότειναν ότι ταυτόχρονα με την άνοδο του Web 2.0, άρχισαν να εμφανίζονται πρωτότυπα 
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κοινωνικών δικτύων, παρέχοντας νέους τρόπους για τη διευκόλυνση των αλληλεπιδράσεων 

μεταξύ των ανθρώπων (Mukherjee et al., 2013). Αυτά τα πρωτότυπα μετατράπηκαν, με τον καιρό, 

σε σύγχρονες πλατφόρμες κοινωνικών μέσων (π.χ. Twitter και Facebook). Οι Kotler και Keller 

(2011) θεώρησαν ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ένα μέσο για τους καταναλωτές να 

μοιράζονται κείμενο, εικόνες, ήχο και πληροφορίες βίντεο μεταξύ τους ή/και με εταιρείες και 

αντίστροφα, ενθαρρύνοντας την εμπλοκή της επωνυμίας σε βαθύτερο και ευρύτερο επίπεδο από 

ό,τι πριν. Ομοίως, οι Kietzmann, Hermkens, McCarthy και Silvestre (2011) υποστήριξαν ότι αυτά 

τα κοινωνικά μέσα που αποτελούνται από επτά λειτουργικά μπλοκ μπορούν, μέσω κινητών και 

διαδικτυακών τεχνολογιών, να επιτρέπουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών. Εκτός από 

τις προηγούμενες τεχνολογίες, τα κοινωνικά μέσα μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν τεχνολογίες 

cloud (Stros & Lee, 2015). 

Για τους Kotler και Keller (2011), τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να προσφέρουν στους 

εμπόρους τη δυνατότητα να είναι παρόντες στον Ιστό, ενισχύοντας τη στρατηγική επικοινωνίας 

τους. Αυτοί οι συγγραφείς δηλώνουν ότι οι πιο σημαντικές πλατφόρμες κοινωνικών μέσων είναι: 

(1) φόρουμ και διαδικτυακές κοινότητες, (2) κοινωνικά δίκτυα, (3) ιστολόγια. Σύμφωνα με τους 

Kaplan και Haenlein (2010), οι ιστότοποι κοινωνικών δικτύων είναι εφαρμογές που επιτρέπουν 

στους χρήστες να αλληλοεπιδρούν μέσω διαδικτυακών προφίλ. Σύμφωνα με τους Shankar και Li 

(2014), το 2010, τα κοινωνικά δίκτυα υιοθετήθηκαν από το 96% της γενιάς Y. Για τους Kotler και 

Keller (2011), η επικοινωνία μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών μπορεί να αξιοποιηθεί μέσω 

κοινωνικών δικτύων (π.χ. Facebook, Twitter και LinkedIn) (Kotler et al., 2011). Αυτοί οι 

συγγραφείς επιβεβαιώνουν ότι οι έμποροι εξακολουθούν να προσπαθούν να καταλάβουν ποια θα 

είναι η καλύτερη προσέγγιση για τα κοινωνικά δίκτυα και τους χρήστες τους. Δηλώνουν επίσης 

ότι είναι δύσκολο να τραβήξουν την προσοχή των χρηστών και να τους πείσουν επειδή τα 

κοινωνικά δίκτυα θεωρούνται ως μη εμπορικές πλατφόρμες (οι χρήστες θέλουν κυρίως να 

αλληλοεπιδρούν με άλλους χρήστες). Επιπλέον, οι Kotler και Keller συμπληρώνουν την 

προηγούμενη ιδέα λέγοντας ότι η παρουσία διαφημιστικού περιεχομένου σε πλατφόρμες 

κοινωνικών δικτύων μπορεί να θεωρηθεί από τους χρήστες ακατάλληλη ή προσβλητική (Brown, 

2017). Η παρουσία στο Facebook έχει γίνει απαραίτητη για πολλές εταιρείες και το Twitter μπορεί 

να ενισχύσει τις επιχειρήσεις (ακόμη και για μικρές εταιρείες). Οι Bolotaeva και Cata (2011) 

εξηγούν ότι τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να αξιοποιήσουν την παρουσία της μάρκας, την 

αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας και επίσης να μειώσουν το κόστος διαφήμισης (ιδιαίτερα 
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σημαντικό σε εύθραυστες οικονομικές καταστάσεις). Ωστόσο, είναι σημαντικό για τις εταιρείες 

να γνωρίζουν τα θέματα ηθικής (π.χ. ιδιωτικό απόρρητο, πολιτικές ανεπιθύμητης αλληλογραφίας 

και δημοσιότητας, κράτηση και καταγραφή δεδομένων και νομικές ανησυχίες)  (Mackey, Liang 

& Strathdee, 2013). Σύμφωνα με τους Griffiths et al. (2012), τα κοινωνικά δίκτυα επιτρέπουν την 

ανταλλαγή πληροφοριών περί υγειονομικής περίθαλψης που σχετίζονται με συμπτώματα, πιθανή 

διάγνωση και θεραπεία, ανεπιθύμητες ενέργειες, ιατρικά στοιχεία, καθώς και απόψεις σχετικά με 

τις εμπειρίες τους με παρόχους υγειονομικής περίθαλψης. Αυτοί οι συγγραφείς επιβεβαιώνουν ότι 

στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, υπάρχουν δύο πλευρές, δηλαδή η πλευρά των ασθενών 

και οι πάροχοι που συνδέονται μεταξύ τους μέσω κοινών πλατφόρμων. Στην πλευρά των παρόχων 

υπάρχουν εταιρείες ιατρικής τεχνολογίας, φαρμακευτικές εταιρείες, επαγγελματίες υγείας, 

διευθυντές και επαγγελματικές ομάδες που ελέγχουν τα δεδομένα των ασθενών και μέσω αυτών 

μπορούν να επηρεάσουν τη μορφή των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης (Tiago & 

Veríssimo, 2014). Στην πλευρά των ασθενών βρίσκεται η πλευρά της ζήτησης, όπου κάθε ασθενής 

αποκτά πληροφορίες από παρόχους και μπορεί να βρει υποστήριξη και συμβουλές στον κοινωνικό 

του κύκλο. Ο Griffiths και οι συνάδελφοί του δηλώνουν ότι για να δημιουργηθεί μια σύνδεση 

μεταξύ των δύο πλευρών, πρέπει να υπάρχουν πλατφόρμες όπως για π.χ., για ραντεβού γιατρού-

ασθενούς, υπηρεσίες υγείας που παρέχονται από νοσοκομεία και κοινότητες, οργανισμοί που 

λειτουργούν ως δίαυλοι χρηματοδότησης και άλλοι τύποι αλληλεπιδράσεων μεταξύ εξοπλισμού / 

θεραπείας παρόχων και ασθενών. Τονίζουν επίσης ότι η διαδικτυακή κοινωνική δικτύωση μπορεί 

να είναι, επιπλέον, μια μορφή αλληλεπίδρασης μεταξύ των δύο πλευρών. Αυτές οι πλατφόρμες 

μπορεί να είναι σημαντικές στη διαδικασία φύλαξης και διαμεσολάβησης και μπορούν να 

λειτουργήσουν ως όχημα πληροφόρησης (Patrutiu-Baltes, 2016). 

Σύμφωνα με τους Shankar και Li (2014), η άνοδος των ηλεκτρονικών επικοινωνιών μέσω των 

κοινωνικών μέσων αλλάζει τη βιομηχανία υγείας και φαρμακευτικής. Οι Liu και Fraser (2012) 

δήλωσαν ότι η ενδυνάμωση μεταξύ των ασθενών και των παρόχων αυξάνεται και τα κοινωνικά 

μέσα επιτρέπουν μεγαλύτερο έλεγχο στους χρήστες τους. Αυτά τα εξουσιοδοτημένα ακροατήρια 

θα δημιουργήσουν συνδέσεις με τη φαρμακευτική βιομηχανία μέσω των κοινωνικών μέσων 

μαζικής ενημέρωσης εάν οι φαρμακευτικές εταιρείες είναι αξιόπιστες και έχουν κάτι θετικό να 

προσφέρουν (Bochenek et al., 2018). Σύμφωνα με τους Rollins και Perri (2013), οι πλατφόρμες 

κοινωνικών μέσων παρέχουν υπέροχες ευκαιρίες για τους φαρμακευτικούς εμπόρους, στο να 

αλληλοεπιδρούν με τους πελάτες τους και να αποκτούν γνώση των αγορών τους. Προκειμένου οι 
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φαρμακευτικοί έμποροι να διαχειριστούν αποτελεσματικά αυτές τις πλατφόρμες, πρέπει να 

καταλάβουν πώς να «ακούσουν τις φωνές» των πελατών και να προσεγγίσουν αυτούς τους 

πελάτες. Πρέπει να δημιουργήσουν βελτιστοποιημένα μηνύματα για κάθε σενάριο και να έχουν 

μεγάλη ικανότητα προσαρμογής σε ρυθμιστικές και τεχνολογικές ρυθμίσεις που βρίσκονται σε 

συνεχείς αλλαγές (Kierkegaard, 2013). Άλλοι πρότειναν ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες μπορούν 

να συλλέγουν δεδομένα μέσω πλατφόρμων κοινωνικών μέσων που είναι σημαντικά για την 

παρακολούθηση του εμπορικού σήματος και να μπορούν επίσης να λάβουν κρίσιμες πληροφορίες 

για τους καταναλωτές. Για αυτούς, αυτοί οι δύο πόροι επιτρέπουν στις φαρμακευτικές εταιρείες 

να αναπτύξουν καινοτόμες στρατηγικές και υπηρεσίες μάρκετινγκ που θα μπορούσαν να 

αυξήσουν την αναγνωρισιμότητα του σήματος, την αφοσίωση των πελατών, να βελτιώσουν τη 

συμμόρφωση των ασθενών, καθώς και να ανταποκριθούν άμεσα σε αιτήματα πληροφοριών από 

ασθενείς και γιατρούς. Ωστόσο, τα δεδομένα όπως το περιεχόμενο που δημιουργείται από τον 

χρήστη και δημιουργείται από ασθενείς και γιατρούς πρέπει να αντιμετωπίζονται σε ασφαλές 

περιβάλλον, σύμφωνα με τους κανονισμούς (Coloma et al., 2015). Ωστόσο, αρκετές 

φαρμακευτικές εταιρείες αγνοούν αυτήν την τάση τήρησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

λόγω ηθικών και νομικών ζητημάτων που περιβάλλουν αυτές τις πλατφόρμες. Άλλοι 

παρατήρησαν ότι η παγκόσμια εμβέλεια των κοινωνικών μέσων δημιουργεί πολλά προβλήματα 

στις φαρμακευτικές εταιρείες λόγω των ρυθμιστικών διαφορών μεταξύ περιφερειών και χωρών. 

Ωστόσο, σύμφωνα και με τους Rollins και Perri (2013), οι φαρμακευτικές εταιρείες και τα 

τμήματα μάρκετινγκ τους πρέπει να εφαρμόζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις ρουτίνες 

τους. Αυτοί οι δύο συγγραφείς εξηγούν περαιτέρω ότι οι έμποροι φαρμάκων πρέπει να γνωρίζουν 

ότι οι ημέρες μετάδοσης των παλαιότερων μέσων ενημέρωσης και η επίδραση του ιατρού στη 

συμπεριφορά των καταναλωτών είναι καταδικασμένες. Αν και αυτή η νέα προσέγγιση θα 

μπορούσε να είναι δύσκολο να είναι διαχειρίσιμη στο εγγύς μέλλον, μια καλά διαχειριζόμενη 

πλατφόρμα κοινωνικών μέσων θα επιτρέψει τη δημιουργία συνεπούς σχέσης με τους πελάτες και 

τους εμπόρους και θα αποφέρει σημαντικά οφέλη στις φαρμακευτικές εταιρείες πέρα από τα απλά 

οφέλη μιας μονόδρομης επικοινωνίας (Gordon et al., 2013). 
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3.2.1. Έρευνες και στατιστικά για τις ψηφιακές σχέσεις μεταξύ των πελατών και των 

καναλιών προώθησης των εταιριών 

Μια βασική έρευνα επί του θέματος, αναφέρει ότι το Διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

τροποποιούν τη φαρμακευτική βιομηχανία μέσω της μεγάλης επιρροής τους. Για τους συγγραφείς 

της έρευνας αυτής, το Διαδίκτυο έχει φυσικά μετατραπεί σε ένα θεμελιώδες κομμάτι της 

αναζήτησης κλινικών πληροφοριών που πραγματοποιούνται από γιατρούς και ασθενείς. Η 

διαδικτυακή κοινωνική δικτύωση υιοθετείται από ιατρούς για την αλληλεπίδραση με άλλους 

συναδέλφους. Οι γιατροί χρησιμοποιούν διαδικτυακές πλατφόρμες όπως η Sermo (η μεγαλύτερη 

πλατφόρμα δικτύωσης γιατρών), η Ozmosis, το Social MD και το Doctor Networking, οι οποίες 

αναπτύσσονται με ταχύ ρυθμό (Wood, 2016). Οι συγγραφείς δηλώνουν ότι οι κύριοι λόγοι για την 

υιοθέτηση αυτών των διαδικτυακών πλατφορμών από τους γιατρούς είναι η δυνατότητα 

ανταλλαγής απόψεων και συζήτησης ζητημάτων ιατρικής πρακτικής με άλλους συναδέλφους και 

η μάθηση από πιο έμπειρους συναδέλφους. Διαπιστώθηκε επίσης ότι οι γιατροί χρησιμοποιούν 

διαδικτυακές πλατφόρμες για να προσεγγίσουν ασθενείς. Πλατφόρμες όπως το Facebook, το 

Twitter και τα ιστολόγια χρησιμοποιούνται από γιατρούς για να αλληλοεπιδράσουν με τους 

ασθενείς για να μοιραστούν συμβουλές, προηγούμενες εμπειρίες και εξηγήσεις σχετικά με τις 

διαδικασίες θεραπείας (Tan & Goonawardene, 2017). Οι διαδικτυακές πληροφορίες και τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης ενσωματώνουν τη ρουτίνα των ασθενών που θέλουν να διαχειριστούν τα 

θέματα υγείας τους. Το 2008, το Διαδίκτυο έγινε η πρώτη επιλογή για την ανάκτηση πληροφοριών 

για την υγεία, ξεπερνώντας τους γιατρούς ως πρωταρχική πηγή. Μια μεγάλη μελέτη που 

βασίστηκε σε συνεντεύξεις με 3001 ενήλικες που ζούσαν στις ΗΠΑ (το 74% από αυτούς 

χρησιμοποίησαν το Διαδίκτυο) διαπίστωσε τα εξής : (1) 80% των χρηστών του Διαδικτύου έχουν 

αναζητήσει πληροφορίες σχετικά με ορισμένες ασθένειες ή θεραπείες, (2) 24% των χρηστών του 

Διαδικτύου (που αντιστοιχούν στο 18% των ενηλίκων) έχουν δει διαδικτυακές κριτικές για 

φάρμακα ή θεραπείες, ενώ μόνο το 4% δημοσίευσε τις προσωπικές του εμπειρίες για φάρμακα ή 

θεραπείες, (3) από το 62% των ενηλίκων χρηστών του Διαδικτύου (46% του συνόλου των 

ενηλίκων) που χρησιμοποιούν ιστότοπους κοινωνικών δικτύων, μόνο το 15% έχει λάβει κάποιες 

πληροφορίες για την υγεία από αυτές τις πλατφόρμες (Bessière et al., 2010). Μία άλλη αντίστοιχη 
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έρευνα που βασίστηκε σε 1060 καταναλωτές που ζούσαν στις ΗΠΑ έδειξε τα εξής : (1) Το 42% 

χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να βρει κριτικές καταναλωτών σχετικά με την 

υγεία (12% σχετίζεται με φάρμακα ή θεραπείες, 11% με γιατρούς, 10% με νοσοκομεία και άλλες 

εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης και 9% με ασφαλιστικές εταιρείες που σχετίζονται με 

την υγειονομική περίθαλψη), (2) το 32% χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για 

αναζήτηση προηγούμενων εμπειριών υγείας φίλων και συγγενικών προσώπων, (3) 29% έψαξαν 

για μαρτυρίες άλλων ασθενών που σχετίζονται με τις ασθένειές τους, (4) το 24% έλαβε 

πληροφορίες για την υγειονομική περίθαλψη μέσω βίντεο ή εικόνων που δημοσιεύτηκαν από 

άλλους ασθενείς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Wang, Bennett & Probst, 2011). Σε μια μελέτη 

στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 22.000 Αμερικανοί διαπιστώθηκε ότι ένας στους πέντε 

ερωτηθέντες ισχυρίστηκε ότι οι πλατφόρμες κοινωνικών μέσων δικτύωσης τους παρέχουν 

πληροφορίες για την υγειονομική περίθαλψη. Από τους ερωτηθέντες αυτούς, το 94% δήλωσε ότι 

το Facebook ήταν η κύρια πηγή πληροφοριών, το 32% προτιμούσε το YouTube και το 18% 

χρησιμοποίησε το Twitter ως πρώτη πηγή. Οι ασθενείς έχουν ενεργητικές παρεμβάσεις σε πολλές 

διαδικτυακές κοινότητες. Μοιράζονται θετικές και αρνητικές απόψεις (π.χ. ανεπιθύμητες 

ενέργειες) για φάρμακα και έχουν επίσης πρόσβαση σε μαρτυρίες ασθενών σε παρόμοιες 

καταστάσεις (Wood, 2016). Σύμφωνα με τους ερευνητές, ο ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης που 

ονομάζεται PatientsLikeMe προωθεί την αλληλεπίδραση μεταξύ ασθενών σε παρόμοιες συνθήκες 

υγείας, προκειμένου να μοιραστούν τις εμπειρίες τους με τις ασθένειες και τις θεραπείες τους. Το 

HealthChapter, το IMedfix, το Inspire, το Disaboom και το DiabeticConnect είναι διαδικτυακές 

κοινότητες άλλων ασθενών. Αν και οι πλατφόρμες κοινωνικών μέσων δικτύωσης δημιουργούν 

αρκετά δύσκολα ζητήματα για τις φαρμακευτικές εταιρείες, οι τελευταίες εξακολουθούν να 

υιοθετούν αυτές τις πλατφόρμες. Για παράδειγμα, η φαρμακευτική εταιρεία Pfizer συνήψε μια 

συμφωνία με την Sermo που επιτρέπει στους γιατρούς να έχουν πρόσβαση στα κλινικά δεδομένα 

της εταιρείας και από την άλλη πλευρά, επιτρέπει στην Pfizer να αλληλεπιδρά απευθείας με 

γιατρούς της διαδικτυακής κοινότητας (Tan & Goonawardene, 2017). Ο σχηματισμός αυτού του 

είδους σχέσεων μπορεί να επιτρέψει στις φαρμακευτικές εταιρείες να αλλάξουν τις ρουτίνες 

συνταγογράφησης των ιατρών μελών. Επίσης, η Baxa Corporation, όχι μόνο διαθέτει εταιρικό 

Facebook, αλλά και LinkedIn Business Group. Οι συγγραφείς αναφέρουν ότι η εταιρεία Johnson 

& Johnson αγόρασε την διαδικτυακή κοινότητα με την ονομασία «Children with Diabetes» και 

παρέχει υποστήριξη σε σελίδες Facebook όπως το ADHD-MOM, το Johnson's Baby και το 
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Neutrogena. Αυτή η εταιρεία διαθέτει επίσης έναν ενεργό λογαριασμό Twitter, με περισσότερους 

από 6 εκατομμύρια ακόλουθους και ένα κανάλι YouTube. Η Genentech Inc. καθιέρωσε επίσης 

μια πενταετή συνεργασία με την πλατφόρμα PatientsLikeMe, προκειμένου να έχει πρόσβαση στις 

εμπειρίες των ασθενών που σχετίζονται με θέματα υγείας (Abraham, 2010). Άλλες εταιρείες όπως 

η GlaxoSmithKline και η Sanofi-Aventis ξεκίνησαν την παρουσία τους στο Facebook το 2011. 

Για παράδειγμα, η σελίδα Facebook της Pfizer είχε 21.832 επισημάνσεις «μου αρέσει» τον 

Απρίλιο του 2011, ενώ τον Απρίλιο του 2014 είχε 103.630 τέτοιες επισημάνσεις. Σε αυτήν τη 

σελίδα, η εταιρεία επικεντρώθηκε, κατά τη στιγμή της σύνταξης του συγγραφέα, σε δημοσιεύσεις 

που σχετίζονται με την επιστήμη, στις εταιρικές πληροφορίες και στην εταιρική κοινωνική 

ευθύνη. Η Pfizer δεν επέτρεψε στους χρήστες να δημοσιεύουν στη σελίδα τους στο Facebook. 

Μια άλλη μεγάλη εταιρεία, η Novartis, έχει μια σελίδα στο Facebook που είχε τον Απρίλιο του 

2011 5.076 «μου αρέσει», ενώ τον Απρίλιο του 2014 είχε 51.521 «μου αρέσει»  (Bochenek et al., 

2018). Τη στιγμή της συγγραφής του σχετικού άρθρου, η πλειονότητα των αναρτήσεων στη 

σελίδα Facebook της Novartis αφορούσε την εταιρεία. Η AstraZeneca διαθέτει επίσης μια σελίδα 

στο Facebook με την ονομασία AstraZeneca US Community Connections που είχε 14.862 «μου 

αρέσει» τον Απρίλιο του 2014, ενώ τον Απρίλιο του 2011 είχε μόνο 10.049 «μου αρέσει». Αυτή 

η σελίδα στο Facebook μοιράζεται ομοιότητες με τη σελίδα Facebook της Pfizer όσον αφορά τις 

αναρτήσεις και τους περιορισμούς, αλλά υπήρχαν επίσης δημοσιεύσεις σχετικά με θέματα 

πολιτικής και υγειονομικής περίθαλψης που επικεντρώθηκαν στις ανάγκες των καταναλωτών 

(Kierkegaard, 2013). 
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Πίνακας 1: Χρήση πλατφορμών κοινωνικών μέσων από 20 κορυφαίες φαρμακευτικές εταιρείες 

Οι 20 κορυφαίες φαρμακευτικές εταιρείες με βάση τα έσοδα του 2010 

Σύμφωνα με μια έρευνα, αρκετές φαρμακευτικές εταιρείες προσπαθούν να εκμεταλλευτούν, μέσω 

διαδικτυακής διαφήμισης απευθείας στον καταναλωτή (DTC1), την υιοθέτηση πλατφορμών Web 

2.0 από ασθενείς. Όπως φαίνεται στον Πίνακας 1, μέχρι το τέλος του 2011, και οι 20 πιο 

κερδοφόρες φαρμακευτικές εταιρείες το 2010 είχαν παρουσία στο Facebook, ενώ 17 είχαν 

λογαριασμό Twitter, 13 είχαν κανάλι YouTube, 8 είχαν υποστηριζόμενες διαδικτυακές κοινότητες 

και 6 είχαν ιστολόγιο (Lefebvre, 2011). Μια άλλη μελέτη που αναπτύχθηκε το 2014, αποκάλυψε 

ότι από τις 50 κορυφαίες φαρμακευτικές εταιρείες που αξιολογήθηκαν, μόνο 10 εταιρείες είχαν 

ταυτόχρονη παρουσία στο Facebook, το Twitter και το YouTube. Ανακαλύφθηκε επίσης ότι μόνο 

                                                 
1 Direct-to-consumer 
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22 είχαν λογαριασμό Twitter, 17 είχαν κανάλι YouTube, ενώ 15 είχαν παρουσία στο Facebook 

(Coloma et al., 2015). 

 

3.2.2. Αλλαγές στην επικοινωνία 

Το 2011, το Web 2.0 ήταν παρόν στη ζωή των νέων που γεννήθηκαν τη δεκαετία του '90. Για τους 

νέους αυτούς, αυτός ο ιστός είναι ένα φυσικό κανάλι επικοινωνίας, όπως ήταν τα τηλέφωνα για 

προηγούμενες γενιές. Με αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες έχουν αποδεχθεί φυσικά τα κοινωνικά 

δίκτυα. Το 2009, σημειώθηκε έκρηξη χρηστών κοινωνικών μέσων δικτύων. Σήμερα, κοινωνικά 

μέσα δικτύωσης όπως το Facebook, το LinkedIn και το Twitter είναι η πηγή ειδήσεων και 

επικοινωνιών για τον παγκόσμιο πληθυσμό. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρέχουν αξία στις 

εταιρείες μέσω της ανάπτυξης μιας σχέσης μεταξύ της μάρκας και της διαδικτυακής κοινότητας 

(Tiago & Veríssimo, 2014). Οι συγγραφείς δηλώνουν ότι είναι σημαντικό για τις εταιρείες να 

ενσωματώσουν κοινωνικά μέσα δικτύωσης προκειμένου να διαχειριστούν αποτελεσματικά τη 

σχέση με τους πελάτες (μέσω στρατηγικών μάρκετινγκ που είναι προληπτικές και μη 

αντιδραστικές). Σε ένα σενάριο μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών, είναι σημαντικό να 

δημιουργηθεί μια ενισχυμένη σχέση. Σύμφωνα με μια έρευνα, οι ασθενείς έχουν λιγότερους 

περιορισμούς όταν προσπαθούν να βρουν πληροφορίες για την υγειονομική περίθαλψη. Με το 

Διαδίκτυο, οι αναζητήσεις για αυτόν τον τύπο πληροφοριών έχουν γίνει μια συνηθισμένη 

δραστηριότητα, συμβάλλοντας στην αύξηση της ενδυνάμωσης των ασθενών (Stokes, 2011). Μια 

επιτυχημένη στρατηγική μάρκετινγκ που  έχει προταθεί, εξαρτάται από τις διαδικασίες 

επικοινωνίας. Για την επίτευξη αυτής της επιτυχίας, είναι απαραίτητο να κοινοποιηθούν θετικά 

χαρακτηριστικά των προϊόντων, να απαντούνται ερωτήσεις και αμφιβολίες και να προσαρμόζεται 

το μήνυμα όταν αλλάζει η συμπεριφορά του καταναλωτή και του ανταγωνιστή. Στο παραδοσιακό 

μάρκετινγκ, η επικοινωνία βασίστηκε σε έναν μονόλογο (μονόδρομη επικοινωνία), όπου οι 

τηλεοπτικές και έντυπες διαφημίσεις αναπτύχθηκαν για τη μετάδοση εξαιρετικά συγκεκριμένων 

μηνυμάτων σε βασικές στιγμές (Taiminen & Karjaluoto, 2015). Μέσω των πλατφορμών 

κοινωνικών μέσων δικτύωσης, η δυνατότητα ενός διαλόγου εφαρμόστηκε, επιτρέποντας στους 

πελάτες να συμμετάσχουν με ερωτήσεις και αμφιβολίες, ενώ η μάρκα έχει τη δυνατότητα να 

δημιουργήσει μια σχέση με αυτούς τους πελάτες. Για παράδειγμα, οι ιστοί του Health 2.0 παρείχαν 
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στους ασθενείς τη δυνατότητα να έχουν αλληλεπιδράσεις με άτομα με κοινά ενδιαφέροντα και 

κλινικές καταστάσεις, καθώς και την πρόσβαση σε μικτά δίκτυα που αποτελούνται τόσο από 

επαγγελματίες υγείας όσο και από ασθενείς. Επίσης οι ασθενείς επιλέγουν τι, πότε και πώς να 

μοιράζονται πληροφορίες σχετικά με τα συμπτώματά τους, τις θεραπείες (συμπεριλαμβανομένων 

των απόψεων σχετικά με τους γιατρούς), τις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, τα 

φάρμακα κ.λ.π. (Wymbs, 2011). Αναφέρεται επίσης ότι οι αντιπαραθέσεις των ασθενών και η 

συμμετοχή τους σε διαδικτυακές κοινότητες ενισχύουν τη θετική τους σκέψη και προσφέρουν 

συναισθηματική υποστήριξη. Ένας άλλος σημαντικός ρόλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

(που σχετίζονται με την υγεία) είναι η ικανότητά τους να προάγουν την πρόληψη. Οι πλατφόρμες 

κοινωνικών μέσων δικτύωσης αποτελούν ένα κύριο κανάλι επικοινωνίας μεταξύ φαρμακευτικών 

εταιρειών και ασθενών / πελατών, επιτρέποντας έναν προσιτό διάλογο μεταξύ τους (Patrutiu-

Baltes, 2016). Ωστόσο, μια μεγάλη ανησυχία για τις φαρμακευτικές εταιρείες σχετικά με τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης είναι το γεγονός ότι αναγκάζονται να παρακολουθούν όλο το περιεχόμενο 

που δημιουργείται από τους ασθενείς, ειδικά λόγω των συνεπειών που μπορεί να προκύψουν από 

την ανάρτηση ανεπιθύμητων ενεργειών και άλλων αρνητικών καταστάσεων. Παράλληλα 

δηλώνεται πως οι βλαβερές απόψεις σχετικά με τα φάρμακα μπορούν να οδηγήσουν σε 

προβληματικές καταστάσεις που είναι δύσκολο να διαχειριστούν για τον υπεύθυνο επωνυμίας 

οποιασδήποτε φαρμακευτικής εταιρείας (Charlesworth, 2014). Η επικοινωνία από στόμα σε 

στόμα θεωρείται μια σημαντική μορφή διαδικτυακών αλληλεπιδράσεων μεταξύ καταναλωτών, 

ειδικά σε διαδικτυακές κοινότητες. Η επικοινωνία από στόμα σε στόμα είναι ένα κανάλι 

επικοινωνίας όπου ο καταναλωτής είναι ο πρώτος παρεμβαίνων και είναι ανεξάρτητος από την 

αγορά. Για το λόγο αυτό, αυτός ο τύπος επικοινωνίας είναι πιο αποδεκτός από την επικοινωνία 

που πραγματοποιούν φαρμακευτικές εταιρείες προς τους ασθενείς. Κατά τη σύγκριση των 

παραδοσιακών επικοινωνιών μάρκετινγκ με την επικοινωνία από στόμα σε στόμα, αυτή η 

τελευταία εμφανίζεται ως μεγαλύτερη επιρροή στην άποψη των προϊόντων, στην ανάπτυξη 

στάσεων και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων (Wertime & Fenwick, 2011). Οι έμποροι πρέπει 

να συνειδητοποιήσουν ότι ο έλεγχος της μάρκας μοιράζεται με τους καταναλωτές που επιθυμούν 

να αναπτύξουν έναν γόνιμο διάλογο μαζί τους. Για μια ομάδα ερευνητών, το μάρκετινγκ μέσω 

επικοινωνίας από στόμα σε στόμα πραγματοποιείται κυρίως στο Διαδίκτυο. Αυτοί οι συγγραφείς 

δηλώνουν ότι όχι μόνο το Διαδίκτυο παρέχει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να μοιράζονται 

απόψεις και εμπειρίες μεταξύ τους, αλλά επιτρέπει επίσης στις εταιρείες να επωφεληθούν από την 
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επικοινωνία από στόμα σε στόμα (π.χ. η επικοινωνία από στόμα σε στόμα μπορεί να είναι λιγότερο 

ακριβή από την παραδοσιακή διαφήμιση). Σύμφωνα με μια ομάδα έρευνας, με τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, οι ερευνητές άρχισαν να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο τους στην επικοινωνία από 

στόμα σε στόμα που συμβαίνει στο διαδίκτυο αντί για τις ρυθμίσεις επικοινωνίας από στόμα σε 

στόμα εκτός σύνδεσης (Gibson, 2014). Οι συγγραφείς δηλώνουν ότι υπάρχουν τρεις βασικοί 

παράγοντες διαφοροποίησης μεταξύ διαδικτυακών και εκτός σύνδεσης ρυθμίσεων : (1) Η 

επικοινωνία από στόμα σε στόμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι εύκολης πρόσβασης και 

πιο επεκτάσιμη από τη λειτουργία εκτός σύνδεσης επικοινωνίας από στόμα σε στόμα. Είναι σαφές 

ότι το περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να 

προσεγγίσει μεγάλο αριθμό χρηστών, ενώ στις ρυθμίσεις εκτός σύνδεσης περιορίζεται στις 

διαπροσωπικές επικοινωνίες (Mackey, Liang & Strathdee, 2013). (2) Η επικοινωνία από στόμα σε 

στόμα στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης μπορεί να επηρεάσει περισσότερο από την επικοινωνία από 

στόμα σε στόμα σε περιβάλλον εκτός σύνδεσης, επειδή οι πληροφορίες που υπογραμμίζονται στα 

μηνύματα ατόμων με τα ίδια ενδιαφέροντα θεωρούνται πιο αξιόπιστες. (3) Η επικοινωνία από 

στόμα σε στόμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν περιορίζεται σε ένα μέρος, όπως στην 

περίπτωση των επικοινωνιών από στόμα σε στόμα σε ρυθμίσεις εκτός σύνδεσης. Επειδή αυτή η 

επικοινωνία από στόμα σε στόμα εμφανίζεται στο Διαδίκτυο, μπορεί να προσεγγίσει χρήστες σε 

οποιοδήποτε μέρος ανά πάσα στιγμή χωρίς περιορισμούς (Mukherjee, 2015). Οι ίδιοι συγγραφείς 

δήλωσαν ότι «στη φαρμακευτική βιομηχανία, η επιρροή της επικοινωνίας από στόμα σε στόμα 

μπορεί να προέρχεται από διαφορετικούς παράγοντες όπως ασθενείς, γιατροί, πάροχοι 

υγειονομικής περίθαλψης, ασφαλιστές, ρυθμιστικές αρχές, ευρύ κοινό και άλλοι». Ωστόσο, αυτοί 

οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει συναίνεση στις μελέτες σχετικά με 

την επίδραση της επικοινωνίας από στόμα σε στόμα στο φαρμακευτικό περιβάλλον. Για αυτούς, 

είναι σαφές ότι είναι απαραίτητες πρόσθετες μελέτες για την παροχή πληροφοριών μάρκετινγκ 

σχετικά με αυτό το θέμα σε φαρμακευτικές εταιρείες. Ωστόσο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη διοχέτευση πωλήσεων, καθώς «μπορούν να 

βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των διαφόρων σταδίων της διοχέτευσης πωλήσεων»  

(Buchanan, Kelly & Yeatman, 2017). 
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3.2.3. Διαδικτυακή δέσμευση 

Σύμφωνα με μια μελέτη, υπάρχει μια ιδέα που χρησιμοποιείται από εταιρείες προκειμένου να 

κατευθύνουν τους πελάτες τους στις ιστοσελίδες τους. Επιπλέον εξηγείται ότι αυτή η ιδέα, η οποία 

ορίστηκε ως «αφοσίωση χρηστών», συνίσταται στη διατήρηση πελατών μέσω ισοτόπων, 

χρησιμοποιώντας ποιοτικό περιεχόμενο. Η αφοσίωση των χρηστών αποτελείται από τέσσερα 

βασικά στοιχεία :  

- «Συμμετοχή» (την παρουσία ενός ατόμου στα διάφορα σημεία επαφής της μάρκας).  

- «Αλληλεπίδραση» (οι ενέργειες που κάνουν οι άνθρωποι ενώ είναι παρόντες σε αυτά τα 

σημεία επαφής).  

- «Οικειότητα» (η έλξη ή η αποστροφή που έχει ένα άτομο για μια μάρκα).  

- «Επιρροή» (η πιθανότητα να υποστηρίξει κάποιος την μάρκα σε τρίτους). 

Ως εκ τούτου, η σχέση μεταξύ κοινωνικών μέσων δικτύωσης και φαρμακευτικών εταιρειών δεν 

είναι εύκολη στη διαχείριση. Ωστόσο, επιβεβαιώνεται  ότι οι έμποροι συνταγογραφούμενων 

φαρμάκων και μη χρησιμοποιούν κοινωνικά μέσα δικτύωσης, παρόλο που δεν είναι τόσο 

επιθετικά όσο η παραδοσιακή διαφήμιση (Parekh, Kapupara & Shah, 2016). Τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης δίνουν την ευκαιρία σε φαρμακευτικές εταιρείες να ακούνε τους καταναλωτές 

επιτρέποντας παράλληλα την ανάπτυξη μιας σχέσης. Οι άνθρωποι όχι μόνο χρησιμοποιούν τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να αλληλεπιδράσουν με τους φίλους τους, αλλά εκδηλώνουν 

επίσης το ενδιαφέρον τους για τις μάρκες, καθώς γίνονται οπαδοί τους. Σύμφωνα με μια ομάδα 

μελέτης, μέσω ενός εργαλείου με το όνομα «MultiMediaMentor®», ήταν δυνατό να επαληθευτεί 

ότι το 2011, το 28% του πληθυσμού των ΗΠΑ μεταξύ 13 και 80 ετών ήταν τακτικοί χρήστες των 

κοινωνικών μέσων δικτύωσης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους καταναλωτές που αγόρασαν 

συνταγογραφούμενα και μη συνταγογραφούμενα φάρμακα  ήταν 26% και 28% του συνολικού 

πληθυσμού, αντίστοιχα. Σύμφωνα με τους μελετητές αυτούς, η τεχνολογία των κινητών έχει φέρει 

σημαντικές αλλαγές στη χρήση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης (Mackey, Liang & Strathdee, 

2013). Το 2011, το 40% των χρηστών κοινωνικών μέσων δικτύωσης δήλωσαν ότι χρησιμοποίησαν 

τεχνολογία κινητής τηλεφωνίας για αλληλεπίδραση στα μέσα αυτά, ενώ το 2010 το ποσοστό ήταν 

μόνο 28%. Επιβεβαιώνεται ότι αυτοί οι χρήστες αναζητούν πληροφορίες (π.χ. τιμές και κριτικές 

επωνυμίας) μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κατά την αγορά επί τόπου. Αυτό το σενάριο 
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είναι αρκετά ενδιαφέρον για τους εμπόρους μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων, διότι μπορεί να 

οδηγήσει σε μεγαλύτερη δύναμη επιρροής στην επιλογή των καταναλωτών σε αυτόν τον τύπο 

αγοράς (Mackey, Cuomo & Liang, 2015).  

Σύμφωνα με μια μελέτη ενός μεγάλου Ινστιτούτου υγείας το 2012, 1.060 ενήλικες που ζούσαν 

στις ΗΠΑ ερευνήθηκαν και βρέθηκαν τα εξής : (1) πάνω από το 80% των ερωτηθέντων ατόμων 

μεταξύ 18 και 24 ετών πιθανότατα θα μοιραστούν πληροφορίες για την υγεία μέσω των 

κοινωνικών μέσων δικτύωσης και το 90% των ίδιων ατόμων θα ασχοληθούν με δραστηριότητες 

υγείας σε αυτές τις ίδιες πλατφόρμες, (2) μόνο το 45% των ερωτηθέντων μεταξύ 45 και 64 ετών 

θεωρούν ότι μοιράζονται πληροφορίες για την υγεία και το 56% πιθανότατα θα ασχοληθεί με τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης, (3) μόνο το 16% των ερωτηθέντων παραδέχτηκαν ότι χρησιμοποιούν 

κοινωνικά μέσα δικτύωσης για να ελέγχουν φάρμακα ή θεραπείες, (4) το 43% των ερωτηθέντων 

θεωρεί ότι μοιράζεται μια θετική εμπειρία με φάρμακα και θεραπείες, ενώ το 38% θα μοιραστεί 

μια αρνητική εμπειρία (Stros & Lee, 2015), (5) το 23% των ερωτηθέντων περιμένουν απάντηση 

εντός μίας ώρας όταν ζητούν πληροφορίες σε μια εταιρεία υγείας μέσω των κοινωνικών μέσων 

δικτύωσης, ενώ το 42% αναμένει απάντηση μέσα σε λίγες ώρες και το 70% αναμένει απάντηση 

εντός μιας ημέρας, (6) όταν δημοσιεύεται καταγγελία μέσω κοινωνικών μέσων δικτύωσης για μια 

υπηρεσία, ένα προϊόν ή μια εμπειρία που σχετίζεται με μια εταιρεία υγείας, το 22% των 

ερωτηθέντων δήλωσαν ότι περιμένουν απάντηση εντός μίας ώρας, το 29% αναμένουν απάντηση 

σε λίγες ώρες και το 66% ελπίζει να έχετε μια απάντηση μέσα σε μια μέρα, (7) το 34% των 

ερωτηθέντων επιβεβαιώνουν ότι τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης μπορούν να επηρεάσουν την 

απόφασή τους σχετικά με τη λήψη ενός φαρμάκου (Aikin et al., 2017). Όσον αφορά την παρουσία 

φαρμακευτικών εταιρειών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η «Έρευνα καταναλωτών μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης» διαπίστωσε ότι : (1) 68% των ερωτηθέντων θα ήθελαν την παρουσία 

εκπτώσεων και κουπονιών, (2) 65% των ερωτηθέντων θεωρούν ενδιαφέρουσα την πιθανότητα 

που προσφέρουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την υποβολή παραπόνων και την πρόσβαση 

στην υποστήριξη των πελατών, (3) το 58% και το 60% των ερωτηθέντων θεώρησαν ενδιαφέρον 

να έχουν υπενθυμίσεις για ραντεβού και θεραπείες αντίστοιχα, (4) βρέθηκε 65% αξία στις 

πληροφορίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην εύρεση του φθηνότερου φαρμάκου, (5) το 

56% των ερωτηθέντων θεώρησε ότι είναι ενδιαφέρον να υπάρχουν ομάδες υποστήριξης για 

παρόμοιους ασθενείς, (6) το 53% είδε την αξία της δυνατότητας ανταλλαγής θετικών εμπειριών 

με άλλους ασθενείς, (7) το 42% των ερωτηθέντων υποστήριξε παιχνίδια και διαγωνισμούς που θα 
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μπορούσαν να ενθαρρύνουν υγιείς συμπεριφορές (Katsanis, 2015). Ωστόσο, τα δεδομένα που 

ανακτήθηκαν έδειξαν επίσης ότι : (8) μόνο το 37% των ερωτηθέντων θα εμπιστευόταν πιθανώς 

τις πληροφορίες που διατίθενται μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης από φαρμακευτικές 

εταιρείες, ενώ μόνο το 28% θα τις κοινοποιούσε. Σύμφωνα με μια μελέτη που αναπτύχθηκε το 

2012, όπου αξιολογήθηκαν οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ καταναλωτών και φαρμακευτικών 

εταιρειών μέσω της σελίδας Facebook της εταιρείας, οι αλληλεπιδράσεις καταναλωτών 

χωρίζονται ως : (1) το 5% έκανε ερωτήσεις, (2) το 48% παρείχε σχόλια, (3) το 47% μοιράστηκε 

και ανέπτυξε συνομιλίες στην διαδικτυακή πλατφόρμα. Από την άλλη πλευρά, σχετικά με τις 

φαρμακευτικές εταιρείες : (4) 35% από αυτές παρείχαν πληροφορίες μέσω της σελίδας τους στο 

Facebook, (5) 8% ανέπτυξε διαφημιστικές δραστηριότητες, (6) το 57% μοιράστηκε και ανέπτυξε 

συνομιλίες στην διαδικτυακή πλατφόρμα (Brown, 2017). Σε αυτήν την ίδια μελέτη, διάφορα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης όπου αναλύθηκαν οδήγησαν σε πολλά ευρήματα : (1) τα κοινωνικά μέσα 

δικτύωσης φαρμακευτικών εταιρειών έχουν λιγότερη δραστηριότητα από τις διαδικτυακές 

κοινότητες καταναλωτών, αλλά όταν συγκρίνονται με άλλες εταιρείες υγειονομικής περίθαλψης 

κατέχουν μεγαλύτερο αριθμό προβολών, (2) η ανάλυση συναισθημάτων αποκάλυψε ότι ένας 

μικρός αριθμός αναφορών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που σχετίζονται με φαρμακευτικές 

εταιρείες ήταν αρνητικές (περίπου 6%), ενώ οι ουδέτερες αναφορές ήταν περίπου το 81% των 

συνολικών αναφορών, αφήνοντας μόνο το 13% για θετικές αναφορές, (3) η υψηλότερη 

δραστηριότητα κοινωνικών μέσων δικτύωσης στον φαρμακευτικό τομέα καταγράφηκε όταν μια 

φαρμακευτική εταιρεία ειδοποίησε τα μέλη για ανάκληση προϊόντος, με αποτέλεσμα 12 «μου 

αρέσει», 47 κοινοποιήσεις και 12 σχόλια (Yang & Chen, 2014).  
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3.2.4. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για το 

φαρμακευτικό μάρκετινγκ 

3.2.4.1. Πλεονεκτήματα 

Σύμφωνα με μια ομάδα μελετητών, το φαρμακευτικό μάρκετινγκ που πραγματοποιείται μέσω των 

κοινωνικών μέσων δικτύωσης προσφέρει περισσότερα οφέλη σε σύγκριση με τα παραδοσιακά 

μέσα. Αυτοί οι συγγραφείς δηλώνουν ότι οι πλατφόρμες κοινωνικών μέσων δικτύωσης επιτρέπουν 

στις φαρμακευτικές εταιρείες να γνωρίζουν τις ανάγκες των πελατών, ενώ τις εμπλέκουν σε 

αμφίδρομη επικοινωνία, επιτρέποντας στους εμπόρους να ανακτούν πληροφορίες σχετικά με την 

εταιρεία, τα προϊόντα και τις μάρκες. Επιβεβαιώνουν επίσης ότι αυτός ο διάλογος επιτρέπει τη 

δημιουργία σχέσης με επιρροές (Regnstrom et al., 2010). Ένα άλλο πλεονέκτημα των πλατφορμών 

κοινωνικών μέσων δικτύωσης είναι το γεγονός ότι είναι μια πιο αποδοτική από άποψη κόστους 

προσέγγιση (σχεδόν όλες είναι δωρεάν για χρήση) από τα παραδοσιακά μέσα. Ταυτόχρονα, 

επιτρέπουν την επικοινωνία με μεγαλύτερο κοινό και ευρύτερη προσέγγιση σε σύγκριση με τα 

παραδοσιακά μέσα. Σύμφωνα με τους συγγραφείς, τα κοινωνικά μέσα και τα παραδοσιακά μέσα 

μπορούν επίσης να συνυπάρχουν, οδηγώντας σε αυξημένα έσοδα και οικονομικές αποδόσεις μιας 

εταιρείας (Abraham, 2010). Αυτοί οι συγγραφείς αποτελούν παράδειγμα αυτής της συνεργασίας 

με μια κατάσταση μιας φαρμακευτικής εταιρείας που χρησιμοποίησε ένα καρτούν σε μια 

τηλεοπτική διαφήμιση για να προωθήσει το αντικαταθλιπτικό φάρμακο. Αρκετοί θεατές που 

λάτρευαν τη γελοιογραφία δημοσίευσαν τη διαφήμιση στο YouTube, και σε μικρό χρονικό 

διάστημα το βίντεο έφτασε να έχει περίπου 10.000 προβολές, ενώ σε πλατφόρμες κοινωνικών 

μέσων δικτύωσης όπως το Twitter και το Facebook δημιουργήθηκε φήμη γύρω από αυτό. Με 

αυτόν τον τρόπο, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι δυνατό να αυξηθεί η αναγνωρισιμότητα 

της μάρκας και να προσελκυσθούν περισσότεροι θεατές προς τη διαφήμιση, αξιοποιώντας την 

τηλεοπτική διαφήμιση (Adamski, 2010). Οι ίδιοι ερευνητές πρότειναν ότι η λήψη αποφάσεων με 

συνταγή περιβάλλεται από αβεβαιότητα και σχετίζεται με την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου 

και τους κινδύνους όπως οι ανεπιθύμητες ενέργειες και επηρεάζεται από τις διάφορες κλινικές 

καταστάσεις που αντιμετωπίζουν διαφορετικοί ασθενείς. Η επικοινωνία από στόμα σε στόμα που 

παράγεται από άτομα που έχουν παρόμοιες καταστάσεις θεωρείται πιο αξιόπιστη όταν 

συγκρίνεται με πληροφορίες που παρέχονται από φαρμακευτικές εταιρείες. Τα κοινωνικά μέσα 

δικτύωσης επιτρέπουν στην επικοινωνία από στόμα σε στόμα να ρέει απευθείας σε άτομα με κοινά 
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ενδιαφέροντα. Για αυτούς, η επικοινωνία αυτή των κοινωνικών μέσων δικτύωσης μπορεί να 

επηρεάσει θετικά τη δυναμική των πωλήσεων και την απόδοση της επένδυσης (Bochenek et al., 

2018).  

3.2.4.2. Μειονεκτήματα 

Όπως πρότεινε μια ομάδα μελετητών που ερεύνησε το θέμα, η φαρμακευτική βιομηχανία 

καθυστέρησε να υιοθετήσει τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης (ειδικά στην Ευρώπη) λόγω του 

ιδιαίτερα έντονου ρυθμιστικού περιβάλλοντος, των ζητημάτων ασφάλειας που εγείρονται από τις 

νέες τεχνολογίες και της αβεβαιότητας του τρόπου άμεσης επαφής με τους ασθενείς. Στο 

παρελθόν, οι ρυθμιστικές αρχές έστελναν προειδοποιητικές επιστολές που αποθάρρυναν την 

υιοθέτηση κοινωνικών μέσων δικτύωσης από φαρμακευτικές εταιρείες (Kierkegaard, 2013). Τα 

κύρια ζητήματα που σχετίζονται με την υιοθέτηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τη 

φαρμακευτική βιομηχανία μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες: νομικά, τεχνικά και 

εσωτερικά. Αυτές οι κατηγορίες, περιλαμβάνουν τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς, την 

απώλεια ελέγχου περιεχομένου, τις ανησυχίες περί απορρήτου, την έλλειψη εξοικείωσης με τα 

κοινωνικά μέσα και την απόδοση της επένδυσης για τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Για 

παράδειγμα, ένα αρνητικό σχόλιο στο Facebook μπορεί να γίνει viral σε σύντομο χρονικό 

διάστημα. Επίσης, οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

και η επακόλουθη υποχρέωση κοινοποίησής τους στις αρχές θεωρούνται από τις φαρμακευτικές 

εταιρείες ως περιοριστικό μέτρο (Coloma et al., 2015). 
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4. Μεθοδολογία 

4.1. Σκοπός της έρευνας 

 Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των δράσεων ευαισθητοποίησης του 

κοινόύ αναφορικά με το ψηφιακό φαρμακευτικό μάρκετινγκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για 

τον λόγο αυτό, τέθηκαν και τα εξής ερευνητικά ερωτήματα: 

 Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων επηρεάζουν το κατά πόσο έχουν 

επηρεαστεί οι αποφάσεις αναφορικά με την υγεία τους από τα μηνύματα που λαμβάνουν 

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης; 

 Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων επηρεάζουν το κατά πόσο οι 

ερωτηθέντες επαληθεύουν τις πληροφορίες περί υγείας που λαμβάνουν στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης; 

 Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τα οποία οι ερωτηθέντες ενημερώνονται για τον 

Covid-19 σχετίζονται με το κατά πόσο επαληθεύουν τις πληροφορίες αυτές; 

 

4.2. Δείγμα 

 Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 180 ερωτηθέντες, οι περισσότεροι εκ των οποίων 

άνδρες, από 40 έως 49 ετών, έγγαμοι και με ελληνική ιθαγένεια. Ακόμη, η πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων απαρτίζεται από αποφοίτους ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ιδιωτικούς υπαλλήλους και ερωτηθέντες 

με μισθό από 501 έως 800 ευρώ. 

 

4.3. Ερευνητικό εργαλείο 

 Για να διεξαχθεί η έρευνα χρησιμοποιήθηκε κατάλληλο ερωτηματολόγιο, το οποίο 

διαχωρίζεται σε 3 ενότητες, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων, την επιρροή που 

ασκούν τα μηνύματα υγείας των μέσων κοινωνικών δικτύων και τα προβλήματα υγείας του 

δείγματος. Η πρώτη ενότητα απαρτίζεται από 7 ερωτήσεις, η δεύτερη από 11 ερωτήσεις και η 

τρίτη από 8 ερωτήσεις, όλες κλειστού τύπου.  
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Διαδικασία συλλογής δεδομένων  

   

4.4. Εργαλεία ανάλυσης 

 Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα SPSS.25. 

Πιο συγκεκριμένα, στην περιγραφική στατιστική έγινε χρήση ποσοστών για την ανάλυση όλων 

των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου. Ακόμη, για την κατάλληλη παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν κατάλληλοι πίνακες και γραφήματα. Επιπλέον, για την 

απάντηση των ερευνητικών υποθέσεων και την ανάδειξη στατιστικά σημαντικών 

διαφοροποιήσεων χρησιμοποιηθήκαν τα μη παραμετρικά Kruskal-Wallis και Mann-Whitney και 

το παραμετρικό t-test, αλλά και ο έλεγχος Chi Square και η Crosstabulation Analysis. 

  

 

4.5. Περιγραφική στατιστική 

 Η παρούσα έρευνα διερευνά τις δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού αναφορικά με το 

ψηφιακό φαρμακευτικό μάρκετινγκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το ερωτηματολόγιο που 

χρησιμοποιήθηκε αποτελείται από 3 ενότητες, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των 

ερωτηθέντων, την επιρροή που ασκούν τα μηνύματα υγείας των μέσων κοινωνικών δικτύων και 

τα προβλήματα υγείας του δείγματος.  
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4.6. Δημογραφικά χαρακτηριστικά 

 Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των 

ερωτηθέντων.  

 Στον Πίνακα 1 και το Γράφημα 1, είναι εμφανές πως το 52.8% των ερωτηθέντων είναι 

άνδρες, ενώ το υπόλοιπο 47.2% καταλαμβάνουν οι γυναίκες. 

 

Πίνακας 1: Φύλο 

 Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Άνδρας 95 52.8 52.8 

Γυναίκα 85 47.2 100.0 

Total 180 100.0  

 

Γράφημα 1: Φύλο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

 Στον Πίνακα 2 και το Γράφημα 2, παρατίθεται η ηλικία των ερωτηθέντων. Το 25% 

καταλαμβάνουν οι ηλικίες από 40 έως 49 ετών, το 21.7% ανήκει σε όσους είναι από 30 έως 39 

ετών και το 20% καλύπτουν όσοι είναι έως 29 ετών. Επιπλέον, οι ερωτηθέντες 60 ετών και άνω 

απαρτίζουν το 17.2% του δείγματος και το 16.1% αντιπροσωπεύουν οι ηλικίες από 50 έως 59 

ετών.  

 

Πίνακας 2: Ηλικία 

 Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Έως 29 ετών 36 20.0 20.0 

30-39 39 21.7 41.7 

40-49 45 25.0 66.7 

50-59 29 16.1 82.8 

60 και άνω 31 17.2 100.0 

Total 180 100.0  

 

Γράφημα 2: Ηλικία 
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 Στον Πίνακα 3 και το Γράφημα 3, παρατηρείται πως το 52.8% των ερωτηθέντων είναι 

έγγαμοι, οι άγαμοι αγγίζουν το 36.7% και το υπόλοιπο 10.6% ανήκει στην απάντηση «Άλλο».  

 

Πίνακας 3: Οικογενειακή κατάσταση 

 Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Έγγαμος 95 52.8 52.8 

Άγαμος 66 36.7 89.4 

Άλλο 19 10.6 100.0 

Total 180 100.0  

 

Γράφημα 3: Οικογενειακή κατάσταση 
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 Συνεχίζοντας με την εθνικότητα των ερωτηθέντων, το 86.1% ανήκει στους συμμετέχοντες 

με ελληνική καταγωγή, με το υπόλοιπο 13.9% του δείγματος να δηλώνει άλλη εθνικότητα. Τα 

παραπάνω, παρουσιάζονται στον Πίνακα 4 και το Γράφημα 4.  

 

Πίνακας 4: Εθνικότητα 

 Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ελληνική 155 86.1 86.1 

Άλλο 25 13.9 100.0 

Total 180 100.0  

 

Πίνακας 4: Εθνικότητα 
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 Στον Πίνακα 5 και το Γράφημα 5, παρατίθεται το μορφωτικό επίπεδο των ερωτηθέντων. 

Το 65.6% αγγίζουν οι απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ, το 16.7% του δείγματος αποτελείται από αποφοίτους 

μεταλυκειακής εκπαίδευσης και το 7.2% καταλαμβάνουν οι απόφοιτοι Λυκείου. Επιπλέον, όσοι 

κατέχουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο αγγίζουν το 6.7% και οι απόφοιτοι υποχρεωτικής 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καλύπτουν το 3.9%.  

 

Πίνακας 5: Μορφωτικό επίπεδο 

 Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 7 3.9 3.9 

Λύκειο 13 7.2 11.1 

Μεταλυκειακή εκπαίδευση 30 16.7 27.8 

ΑΕΙ-ΤΕΙ 118 65.6 93.3 

Μεταπτυχιακό-διδακτορικό 12 6.7 100.0 

Total 180 100.0  

 

Γράφημα 5: Μορφωτικό επίπεδο 
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 Στον Πίνακα 6 και το Γράφημα 6, παρατίθεται το επάγγελμα των συμμετεχόντων. Το 30% 

αγγίζουν οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, το 19.4% καταλαμβάνει η απάντηση «Άλλο», το 

18.9% ανήκει στους εργαζόμενους του δημοσίου τομέα και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι 

άνεργοι αντιπροσωπεύουν από 10% του δείγματος έκαστος. Ακόμη, οι ερωτηθέντες που είναι 

συνταξιούχοι ή ασχολούνται με τα οικιακά καταλαμβάνουν το 7.8% και το 3.9% αντίστοιχα.  

 

Πίνακας 6: Επάγγελμα 

 Frequency Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ιδιωτικός τομέας 54 30.0 30.0 

Δημόσιος τομέας 34 18.9 48.9 

Ελεύθερος επαγγελματίας 18 10.0 58.9 

Οικιακά 7 3.9 62.8 

Συνταξιούχος 14 7.8 70.6 

Άνεργος/η 18 10.0 80.6 

Άλλο 35 19.4 100.0 

Total 180 100.0  

 

Γράφημα 6: Επάγγελμα 
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 Στον Πίνακα 7 και το Γράφημα 7, παρατίθεται το μηνιαίο εισόδημα των συμμετεχόντων. 

Το 33.3% αυτών δηλώνουν μηνιαίο εισόδημα από 501 έως 800 ευρώ, το 25.6% αγγίζουν όσοι 

έχουν εισόδημα από 801 έως 1000 ευρώ και το 20.6% καταλαμβάνουν όσοι έχουν εισόδημα έως 

500 ευρώ. Ακόμη, το 11.1% ανήκει σε όσους έχουν εισόδημα από 1501 έως 2000 ευρώ, το 8.3% 

δηλώνει εισόδημα άνω των 2000 ευρώ και το 1.1% εισόδημα από 1501 έως 2000 ευρώ.  

 

Πίνακας 7: Μηνιαίο εισόδημα 

 Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Έως 500 ευρώ 37 20.6 20.6 

501-800 60 33.3 53.9 

801-1000 46 25.6 79.4 

1001-1500 20 11.1 90.6 

1501-2000 2 1.1 91.7 

Πάνω από 2000 15 8.3 100.0 

Total 180 100.0  

 

Γράφημα 7: Μηνιαίο εισόδημα 
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4.7. Επιρροή μηνυμάτων υγείας από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

 Στη δεύτερη ενότητα της περιγραφικής στατιστικής, αναλύονται οι ερωτήσεις που 

αφορούν την χρήση των μέσων κοινωνικών δικτύων και των μηνυμάτων σχετικά με την υγεία που 

λαμβάνουν οι ερωτηθέντες σε αυτά.  

 Στον Πίνακα 8 και το Γράφημα 8, παρουσιάζονται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που 

χρησιμοποιούν οι ερωτηθέντες. Το 31.6% των απαντήσεων σχετίζονται με το Facebook, το 29.5% 

καταλαμβάνει το Twitter, το 21.1% αγγίζει το Instagram, ενώ το υπόλοιπο 17.8% αντιπροσωπεύει 

η απάντηση «Άλλο».  

 

Πίνακας 8: Κοινωνικά μέσα που χρησιμοποιείτε 

 Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Facebook 124 31.6 31.6 

Twitter 116 29.5 61.1 

Instagram 83 21.1 82.2 

Άλλο 70 17.8 100.0 

 

Γράφημα 8: Κοινωνικά μέσα που χρησιμοποιείτε 
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 Στον Πίνακα 9 και το Γράφημα 9 που ακολουθούν, είναι εμφανές πως το 87.8% του 

δείγματος έχει λάβει μηνύματα σχετικά με την υγεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που 

χρησιμοποιεί, σε αντίθεση με το υπόλοιπο 12.2% που δεν έχει λάβει τέτοιου είδους μηνύματα.  

 

Πίνακας 9: Λαμβάνετε μηνύματα σχετικά με την υγεία 

σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που 

χρησιμοποιείτε 

 Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναι 158 87.8 87.8 

Όχι 22 12.2 100.0 

Total 180 100.0  

 

Γράφημα 9: Λαμβάνετε μηνύματα σχετικά με την υγεία σας στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης που χρησιμοποιείτε 
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 Στον Πίνακα 10 και το Γράφημα 10, παρουσιάζεται το εάν τα μηνύματα που έλαβαν οι 

ερωτηθέντες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφορικά με την υγεία τους, επηρέασαν αποφάσεις 

που έλαβαν σε αυτόν τον τομέα. Το 35.4% υποστηρίζει πως επηρεάζεται μερικές φορές από τα 

συγκεκριμένα μηνύματα, το 28.5% θεωρεί πως επηρεάζεται λίγο και όσοι δεν επηρεάζονται ποτέ 

αγγίζουν το 27.2%. Επιπλέον, το 8.9% των ερωτηθέντων πάντα επηρεάζονται από τα μηνύματα 

που συναντάνε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  

 

Πίνακας 10: Εάν ναι, τα μηνύματα αυτά επηρεάζουν τις 

αποφάσεις σας αναφορικά με την υγεία σας 

 Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ποτέ 43 27.2 27.2 

Λίγο 45 28.5 55.7 

Μερικές φορές 56 35.4 91.1 

Πάντα 14 8.9 100.0 

Total 158 100.0  

Missing System 22   

Total 180   

 

Γράφημα 10: Εάν ναι, τα μηνύματα αυτά επηρεάζουν τις αποφάσεις σας αναφορικά με την 

υγεία σας 
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 Στον Πίνακα 11 και το Γράφημα 11, είναι εμφανές πως το 38.6% των συμμετεχόντων 

μερικές φορές συζητάνε τις πληροφορίες που συνάντησαν στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης με τους 

ιατρούς τους, το 27.2% πάντα τις συζητά και το 25.9% τις συζητά λίγες φορές. Τέλος, το 8.2% 

αγγίζουν όσοι δεν συζητούν τις πληροφορίες αυτές με τον ιατρό τους.  

 

Πίνακας 11: Συζητάτε τις πληροφορίες των μηνυμάτων που 

σχετίζονται με την υγεία σας με τον ιατρό σας 

 Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ποτέ 13 8.2 8.2 

Λίγο 41 25.9 34.2 

Μερικές φορές 61 38.6 72.8 

Πάντα 43 27.2 100.0 

Total 158 100.0  

Missing System 22   

Total 180   

 

Γράφημα 11: Συζητάτε τις πληροφορίες των μηνυμάτων που σχετίζονται με την υγεία σας 

με τον ιατρό σας 
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 Στον Πίνακα 12 και το Γράφημα 12, παρατηρείται πως το 67.7% των ερωτηθέντων δεν 

έχουν χρησιμοποιήσει κάποια αγωγή ή φάρμακο βασιζόμενοι στα μηνύματα περί υγείας που 

έλαβαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής, σε αντίθεση με το 32.3% του δείγματος που οδηγήθηκε 

σε μια τέτοια ενέργεια.  

 

Πίνακας 12: Έχετε χρησιμοποιήσει κάποια αγωγή ή 

φάρμακο βασιζόμενοι στα μηνύματα που λάβατε μέσω των 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

 Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναι 51 32.3 32.3 

Όχι 107 67.7 100.0 

Total 158 100.0  

Missing System 22   

Total 180   

 

Γράφημα 12: Έχετε χρησιμοποιήσει κάποια αγωγή ή φάρμακο βασιζόμενοι στα μηνύματα 

που λάβατε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
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 Στον Πίνακα 13 και το Γράφημα 13, παρατίθεται το μέσο κοινωνικής δικτύωσης που 

επηρέασε περισσότερο τους ερωτηθέντες ώστε να χρησιμοποιήσουν κάποιο φάρμακο ή αγωγή. 

Το 37.3% επηρεάστηκε περισσότερο από το Facebook, το 35.3% από το Instagram και οι 

απαντήσεις «Twitter» ή «Άλλο» καταλαμβάνουν από 13.7% η κάθε μια. 

 

Πίνακας 13: Εάν ναι, ποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης σας 

επηρέασε περισσότερο 

 Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Facebook 19 37.3 37.3 

Twitter 7 13.7 51.0 

Instagram 18 35.3 86.3 

Άλλο 7 13.7 100.0 

Total 51 100.0  

Missing System 129   

Total 180   

 

Γράφημα 13: Εάν ναι, ποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης σας επηρέασε περισσότερο 
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 Στον Πίνακα 14 και το Γράφημα 14, παρατηρείται πως το 65.2% των ερωτηθέντων δεν 

έχουν σταματήσει ποτέ τη χρήση κάποιας αγωγής ή φαρμάκου, επηρεασμένοι από κάποιο μήνυμα 

που έλαβαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ το 34.8% έχει σταματήσει τη χρήση για αυτό 

τον λόγο. 

 

Πίνακας 14: Έχετε σταματήσει ποτέ τη χρήση κάποιας 

αγωγής ή φαρμάκου βασιζόμενοι στα μηνύματα που 

λάβατε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

 Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναι 55 34.8 34.8 

Όχι 103 65.2 100.0 

Total 158 100.0  

Missing System 22   

Total 180   

 

Γράφημα 14: Έχετε σταματήσει ποτέ τη χρήση κάποιας αγωγής ή φαρμάκου βασιζόμενοι 

στα μηνύματα που λάβατε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
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 Στον Πίνακα 15 και το Γράφημα 15, παρατίθεται το μέσο κοινωνικής δικτύωσης που 

επηρέασε περισσότερο τους ερωτηθέντες ώστε να σταματήσουν τη χρήση κάποιας αγωγής ή 

φαρμάκου. Το 45.5% των ερωτηθέντων δηλώνουν πως επηρεάστηκαν περισσότερο από το 

Twitter, το 38.2% επηρεάστηκε από το Facebook, to 9.1% καταλαμβάνει η απάντηση «Άλλο» και 

το 7.3% ανήκει στο Instagram.  

 

Πίνακας 15: Εάν ναι, ποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης σας 

επηρέασε περισσότερο 

 Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Facebook 21 38.2 38.2 

Twitter 25 45.5 83.6 

Instagram 4 7.3 90.9 

Άλλο 5 9.1 100.0 

Total 55 100.0  

Missing System 125   

Total 180   

 

Πίνακας 15: Εάν ναι, ποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης σας επηρέασε περισσότερο 
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 Στον Πίνακα 16 και το Γράφημα 16, φαίνεται πως το 51.1% των ερωτηθέντων ποτέ δεν 

επαληθεύουν τις πληροφορίες που λαμβάνουν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το 37.2% 

μερικές φορές τις επαληθεύει και το 11.7% τις επαληθεύει πάντα.  

 

Πίνακας 16: Επαληθεύετε τις πληροφορίες που λαμβάνετε 

από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

 Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ποτέ 92 51.1 51.1 

Μερικές φορές 67 37.2 88.3 

Πάντα 21 11.7 100.0 

Total 180 100.0  

 

Γράφημα 16: Επαληθεύετε τις πληροφορίες που λαμβάνετε από τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

 Στον Πίνακα 17 και το Γράφημα 17, παρουσιάζονται οι πηγές πληροφόρησης που 

εμπιστεύονται περισσότερο οι ερωτηθέντες. Το 70% του δείγματος εμπιστεύεται περισσότερο 

πληροφορίες από το Google και το 30% εμπιστεύεται περισσότερο πληροφορίες από άλλες πηγές. 

 

Πίνακας 17: Εάν ναι, ποια πηγή εμπιστεύεστε 

περισσότερο για πληροφορίες 

 Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Google 126 70.0 70.0 

Άλλο 54 30.0 100.0 

Total 180 100.0  

 

Γράφημα 17: Εάν ναι, ποια πηγή εμπιστεύεστε περισσότερο για πληροφορίες 
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 Συνεχίζοντας, παρουσιάζεται το κατά πόσο οι ερωτηθέντες επαληθεύουν τις πληροφορίες 

που λαμβάνουν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν τις δημοσιοποιήσουν. Το 61.7% των 

συμμετεχόντων ποτέ δεν επαληθεύει τις πληροφορίες αυτές, το 30.6% τις επαληθεύει μερικές 

φορές και το 7.8% πάντα τις επαληθεύει. Τα παραπάνω, παρουσιάζονται στον Πίνακα 18 και το 

Γράφημα 18. 

 

Πίνακας 18: Επαληθεύετε τις πληροφορίες που λαμβάνετε από 

τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν τις δημοσιοποιήσετε 

 Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ποτέ 111 61.7 61.7 

Μερικές φορές 55 30.6 92.2 

Πάντα 14 7.8 100.0 

Total 180 100.0  

 

Γράφημα 18: Επαληθεύετε τις πληροφορίες που λαμβάνετε από τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης πριν τις δημοσιοποιήσετε 
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Προβλήματα υγείας 

 Στην τρίτη και τελευταία ενότητα, παρουσιάζονται τα προβλήματα υγείας των 

ερωτηθέντων. 

 Στον Πίνακα 19 και το Γράφημα 19, παρατηρείται πως το 85.6% των ερωτηθέντων δεν 

έχουν διαβήτη, ενώ το 14.4% έχει. 

 

Πίνακας 19: Έχετε διαβήτη 

 Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναι 26 14.4 14.4 

Όχι 154 85.6 100.0 

Total 180 100.0  

 

Γράφημα 19: Έχετε διαβήτη 
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 Στον Πίνακα 20 και το Γράφημα 20, παρουσιάζεται το ένα οι ερωτηθέντες έχουν 

καρδιαγγειακά προβλήματα. Το 90.6% του δείγματος απάντησε αρνητικά και το 9.4% 

καταλαμβάνουν όσοι αντιμετωπίζουν καρδιαγγειακά προβλήματα. 

 

Πίνακας 20: Έχετε καρδιαγγειακά προβλήματα  

 Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναι 17 9.4 9.4 

Όχι 163  90.6 100.0 

Total 180 100.0  

 

Γράφημα 20: Έχετε  καρδιαγγειακά προβλήματα 
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Στον Πίνακα 21 και το Γράφημα 21 που ακολουθούν, είναι εμφανές πως το 32.8% του δείγματος 

παρουσιάζει προβλήματα υπέρτασης, σε αντίθεση με το υπόλοιπο 67.2% του δείγματος.  

 

Πίνακας 21: Έχετε υπέρταση 

 Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναι 59 32.8 32.8 

Όχι 121 67.2 100.0 

Total 180 100.0  

 

Γράφημα 21: Έχετε υπέρταση 
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 Στον Πίνακα 22 και το Γράφημα 22, παρατίθεται το κατά πόσο οι ερωτηθέντες έχουν 

άσθμα. Το 83.9% των ερωτηθέντων δεν έχουν άσθμα, ενώ το 16.1% καταλαμβάνουν όσοι έχουν 

τέτοιου είδους προβλήματα.  

 

Πίνακας 22: Έχετε άσθμα 

 Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναι 29 16.1 16.1 

Όχι 151 83.9 100.0 

Total 180 100.0  

 

Γράφημα 22: Έχετε άσθμα 
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 Στον Πίνακα 23 και το Γράφημα 23, είναι εμφανές πως το 53.3% των ερωτηθέντων δεν 

είναι υπέρβαροι, ενώ το 46.7% του δείγματος αποτελείται από υπέρβαρους.  

 

Πίνακας 23: Είστε υπέρβαρος/η 

 Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναι 84 46.7 46.7 

Όχι 96 53.3 100.0 

Total 180 100.0  

 

Γράφημα 23: Είστε υπέρβαρος/η 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

 Συνεχίζοντας, παρατηρήθηκε πως το 69.4% των ερωτηθέντων δεν έχουν πρόβλημα με την 

χοληστερίνη τους, ενώ το 30.6% έχει πρόβλημα με την χοληστερίνη. Τα παραπάνω, 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 24 και το Γράφημα 24.  

 

Πίνακας 24: Έχετε πρόβλημα με την χοληστερίνη 

 Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναι 55 30.6 30.6 

Όχι 125 69.4 100.0 

Total 180 100.0  

 

Γράφημα 24: Έχετε πρόβλημα με την χοληστερίνη 
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 Στον Πίνακα 25 και το Γράφημα 25, παρατίθεται το κατά πόσο οι ερωτηθέντες 

παρουσιάζουν κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας, πέραν αυτών που προαναφέρθηκαν. Το 76.1% 

καταλαμβάνουν όσοι απάντησαν αρνητικά, ενώ το 23.9% συμφωνούν πως έχουν κάποιο άλλο 

πρόβλημα υγείας.  

 

Πίνακας 25: Έχετε κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας 

 Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναι 43 23.9 23.9 

Όχι 137 76.1 100.0 

Total 180 100.0  

 

Γράφημα 25: Έχετε κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας 
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Στον Πίνακα 26 και το Γράφημα 26, είναι εμφανές πως το 81.7% του δείγματος δεν πάσχει από 

κάποιο χρόνιο πρόβλημα υγείας, ενώ το 18.3% πάσχει από κάποιο τέτοιο πρόβλημα.  

 

Πίνακας 26: Έχετε κάποιο χρόνιο πρόβλημα υγείας 

 Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναι 33 18.3 18.3 

Όχι 147 81.7 100.0 

Total 180 100.0  

 

Γράφημα 26: Έχετε κάποιο χρόνιο πρόβλημα υγείας 
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4.8. Επαγωγική στατιστική 

 Στην ενότητα που ακολουθεί, αναλύονται και απαντώνται τα ερευνητικά ερωτήματα, τα 

οποία διατυπώνονται ως εξής: 

 Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων επηρεάζουν το κατά πόσο έχουν 

επηρεαστεί οι αποφάσεις αναφορικά με την υγεία τους από τα μηνύματα που λαμβάνουν 

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης; 

 Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων επηρεάζουν το κατά πόσο οι 

ερωτηθέντες επαληθεύουν τις πληροφορίες περί υγείας που λαμβάνουν στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης; 

 Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τα οποία οι ερωτηθέντες ενημερώνονται για τον 

Covid-19 σχετίζονται με το κατά πόσο επαληθεύουν τις πληροφορίες αυτές; 

Για να απαντηθεί το πρώτο και δεύτερο ερευνητικό ερώτημα έγινε χρήση των μη παραμετρικών 

Kruskal-Wallis και Mann-Whitney και του παραμετρικού t-test. Τα τεστ αυτά επιλέχθηκαν με 

βάση τις υποδείξεις του Κεντρικού Οριακού Θεωρήματος.  

Πιο συγκεκριμένα, η έννοια της παραμετρικότητας ή της μη παραμετρικότητας, σχετίζεται με την 

κανονική κατανομή μιας ποσοτικής μεταβλητής. Το θεώρημα αυτό, αποτελεί μία συντόμευση-

παραδοχή, σύμφωνα με την οποία όταν για μια μεταβλητή υπάρχουν περισσότερες από 30 

παρατηρήσεις, τότε αυτή τείνει ασυμπτωτικά να ακολουθεί την κανονική κατανομή. Έτσι, 

αποφεύγονται επιπλέον έλεγχοι και η επιλογή των τελικών τεστ βασίζεται στο κατά πόσο σε κάθε 

τους βαθμίδα, υπάρχουν ή όχι πάνω από 30 παρατηρήσεις του δείγματος.  

Ακόμη, λήφθηκε υπ΄ όψη πως για την ανάλυση μεταβλητών που δέχονται 2 απαντήσεις (π.χ. Ναι-

Όχι), δηλαδή είναι δίτιμες, τείνει να χρησιμοποιείται το t-test (παραμετρικό) ή το Mann-Whitney 

(μη παραμετρικό). Ωστόσο, σε περίπτωση που η μεταβλητή διαχωρίζει το δείγμα σε πάνω από 2 

κατηγορίες τότε χρησιμοποιείται είτε το τεστ Anova (παραμετρικό) είτε το τεστ Kruskal-Wallis 

(μη παραμετρικό).  

Τα παραπάνω τεστ ελέγχουν το κατά πόσο μία εξαρτημένη μεταβλητή-χαρακτηριστικό, 

συμπεριφέρεται με όμοιο τρόπο ανάμεσα στα υποσύνολα του δείγματος που ορίζονται από τις 

ποιοτικές μεταβλητές (π.χ. Ναι-Όχι). Κάθε στατιστικός έλεγχος, εξάγει μια τιμή (p-value), η οποία 
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όταν προκύψει κάτω του 0.05 τότε η κοινή συμπεριφορά απορρίπτεται, άρα παρουσιάζεται 

στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση σε 95% επίπεδο σημαντικότητας. 

Με σκοπό την απάντηση του τρίτου ερευνητικού ερωτήματος, χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος Chi 

Square και η Crosstabulation Analysis. Ο συγκεκριμένος έλεγχος πραγματοποιείται μεταξύ δύο 

ποιοτικών μεταβλητών, ώστε να εξαχθεί συμπέρασμα επί της μεταξύ τους εξάρτησης. Πιο 

αναλυτικά, πραγματοποιείται ένας στατιστικός έλεγχος, με μηδενική υπόθεση την ανεξαρτησία 

μεταξύ των υπό μελέτη μεταβλητών, η οποία απορρίπτεται όταν η τιμή p-value προκύψει 

μικρότερη του 0.05, αναδεικνύοντας στατιστικά σημαντική εξάρτηση. Να τονιστεί ότι ο 

παραπάνω έλεγχος είναι έλεγχος εξάρτησης χωρίς συγκεκριμένη φορά, γεγονός που σημαίνει πως 

σε περίπτωση στατιστικά σημαντικής σχέσης μεταξύ δύο μεταβλητών, προκύπτει συμπέρασμα 

που αφορά την αμφίπλευρη αλληλεπίδρασή τους, χωρίς να γίνεται σαφές ποια μεταβλητή 

συμπεριφέρεται ως αίτιο και ποια ως αιτιατό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

1ο ερευνητικό ερώτημα 

 Στον Πίνακα 27, παρουσιάζονται οι τιμές των στατιστικών ελέγχων που 

πραγματοποιήθηκαν με σκοπό την απάντηση του πρώτου ερευνητικού ερωτήματος, από τις οποίες 

αναδείχθηκαν 6 στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις. 

 

Πίνακας 27: Διαφοροποιήσεις της επιρροής των μηνυμάτων ως προς τις αποφάσεις περί 

υγείας 

  
Εάν ναι, τα μηνύματα αυτά επηρεάζουν τις αποφάσεις 

σας αναφορικά με την υγεία σας 

Φύλο (t-test) 0.000 

Ηλικία (Kruskal-Wallis) 0.000 

Οικογενειακή κατάσταση (Kruskal-Wallis) 0.108 

Εθνικότητα (Mann-Whitney) 0.000 

Μορφωτικό επίπεδο (Kruskal-Wallis) 0.000 

Επάγγελμα (Kruskal-Wallis) 0.000 

Μηνιαίο εισόδημα (Kruskal-Wallis) 0.000 

 

 Στα Γραφήματα 27-32, είναι εμφανές πως οι άνδρες επηρεάζονται περισσότερο ως προς 

τις αποφάσεις που αφορούν την υγεία τους από τα μηνύματα που λαμβάνουν στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, σε σύγκριση με τις γυναίκες. Επιπλέον, οι ηλικίες από 50 έως 59 ετών επηρεάζονται 

περισσότερο, με τις ηλικίες έως 19 ετών να επηρεάζονται λιγότερο. Συνεχίζοντας, οι ερωτηθέντες 

που κατάγονται από κάποια άλλη χώρα, οι απόφοιτοι μεταλυκειακής εκπαίδευσης και οι ελεύθεροι 

επαγγελματίες παρουσιάζουν υψηλότερο επίπεδο επιρροής από τα μηνύματα. Τέλος, οι 

ερωτηθέντες με εισόδημα από 1001 έως 1500 ευρώ φαίνεται να υποστηρίζουν σε υψηλότερο 

επίπεδο πως τα μηνύματα που λαμβάνουν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζουν τις 

αποφάσεις τους περί της υγείας τους, με τους ερωτηθέντες με εισόδημα από 1051 έως 2000 ευρώ 

να κατατάσσονται τελευταίοι. 
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Γραφήματα 27-32: Διαφοροποιήσεις της επιρροής των μηνυμάτων ως προς τις αποφάσεις 

περί υγείας 
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2ο ερευνητικό ερώτημα 

 Για την απάντηση του ερευνητικού ερωτήματος αυτού, πραγματοποιήθηκαν επαγωγικοί 

έλεγχοι, οι τιμές των οποίων παρουσιάζονται στον Πίνακα 28. Από τις τιμές αυτές αναδείχθηκαν 

6 στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις.  

 

Πίνακας 28: Διαφοροποιήσεις ως προς την επαλήθευση των πληροφοριών από τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης 

  
Επαληθεύετε τις πληροφορίες που λαμβάνετε από τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Φύλο (t-test) 0.161 

Ηλικία (Kruskal-Wallis) 0.000 

Οικογενειακή κατάσταση (Kruskal-Wallis) 0.000 

Εθνικότητα (Mann-Whitney) 0.000 

Μορφωτικό επίπεδο (Kruskal-Wallis) 0.000 

Επάγγελμα (Kruskal-Wallis) 0.000 

Μηνιαίο εισόδημα (Kruskal-Wallis) 0.020 

 

 Στα Γραφήματα 33-38, παρουσιάζονται οι παραπάνω στατιστικά σημαντικές 

διαφοροποιήσεις. Οι ερωτηθέντες από 60 ετών και άνω φαίνεται να επαληθεύουν πιο συχνά τις 

πληροφορίες που λαμβάνουν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τις ηλικίες από 40 έως 49 

ετών να κατατάσσονται τελευταίες. Επιπλέον, περισσότερο επαληθεύουν τις πληροφορίες αυτές 

οι ερωτηθέντες που απάντησαν «Άλλο» ως προς την οικογενειακή τους κατάσταση, οι Έλληνες 

του δείγματος και οι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου. Επιπλέον, πιο συχνά 

επαληθεύουν τις πληροφορίες από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι συνταξιούχοι, με τους 

ερωτηθέντες που ασχολούνται με οικιακά να τοποθετούνται τελευταίοι. Τέλος, οι ερωτηθέντες με 

εισόδημα από 1501 έως 2000 ή πάνω από 2000 φαίνεται να επαληθεύουν πιο συχνά τις 

πληροφορίες που δέχονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ όσοι έχουν έως 500 ευρώ τις 

επαληθεύουν λιγότερο.  
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Γραφήματα 33-38: Διαφοροποιήσεις ως προς την επαλήθευση των πληροφοριών από τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
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3ο ερευνητικό ερώτημα 

Στον Πίνακα 29 που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι τιμές των ελέγχων Chi-Square που 

πραγματοποιήθηκαν με σκοπό την απάντηση του τρίτου ερευνητικού ερωτήματος. Πιο 

συγκεκριμένα, φαίνεται πως αναδείχθηκαν 3 στατιστικά σημαντικές εξαρτήσεις. 

 

Πίνακας 29: Έλεγχοι Chi-Square 

  
Επαληθεύετε τις πληροφορίες που λαμβάνετε 

από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Facebook 0.001 

Twitter 0.000 

Instagram 0.168 

Άλλο 0.000 

 

 Στον Πίνακα 30, είναι εμφανές πως οι ερωτηθέντες που δεν χρησιμοποιούν Facebook 

επαληθεύουν τις πληροφορίες που λαμβάνουν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μερικές φορές 

ή ποτέ, ενώ αν και το ίδιο συμβαίνει στην πλειοψηφία των ερωτηθέντων που έχουν Facebook ένα 

ποσοστό φαίνεται να επαληθεύει πάντα τις πληροφορίες που έλαβε στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης.  

 

Πίνακας 30: Επαληθεύετε τις πληροφορίες που λαμβάνετε από τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης  * Facebook Crosstab 

 

Επαληθεύετε τις πληροφορίες που λαμβάνετε από τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Total Ποτέ Μερικές φορές Πάντα 

Facebook Όχι Count 27 29 0 56 

% within Facebook 48.2% 51.8% 0.0% 100.0% 

Ναι Count 65 38 21 124 

% within Facebook 52.4% 30.6% 16.9% 100.0% 

Total Count 92 67 21 180 

% within Facebook 51.1% 37.2% 11.7% 100.0% 
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 Στον Πίνακα 31 είναι εμφανές πως η πλειοψηφία των ερωτηθέντων γενικότερα δεν 

επαληθεύουν ποτέ τις πληροφορίες που λαμβάνουν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, 

οι ερωτηθέντες που έχουν Twitter είναι πιο πιθανό να επαληθεύουν τις πληροφορίες αυτές μερικές 

φορές, ενώ οι ερωτηθέντες που δεν έχουν λογαριασμό στο συγκεκριμένο μέσο είναι πιθανότερο 

να επαληθεύουν πάντα τις πληροφορίες.  

 

Πίνακας 31: Επαληθεύετε τις πληροφορίες που λαμβάνετε από τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης * Twitter Crosstab 

 

Επαληθεύετε τις πληροφορίες που λαμβάνετε από τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Total Ποτέ Μερικές φορές Πάντα 

Twitter Όχι Count 27 16 21 64 

% within Twitter 42.2% 25.0% 32.8% 100.0% 

Ναι Count 65 51 0 116 

% within Twitter 56.0% 44.0% 0.0% 100.0% 

Total Count 92 67 21 180 

% within Twitter 51.1% 37.2% 11.7% 100.0% 

 

 Στον Πίνακα 32, είναι εμφανές πως όλοι οι ερωτηθέντες επί το πλείστον ποτέ δεν 

επαληθεύουν τις πληροφορίες που λαμβάνουν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, οι 

ερωτηθέντες που χρησιμοποιούν κάποιο άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης πέραν του Facebook, 

Twitter ή Instagram, είναι πιο πιθανό να επαληθεύουν τις πληροφορίες μερικές μόνο φορές, ενώ 

ένα ποσοστό των ερωτηθέντων που δεν χρησιμοποιούν κάποιο άλλο μέσο επαληθεύουν τις 

πληροφορίες πάντα. 

Πίνακας 32: Επαληθεύετε τις πληροφορίες που λαμβάνετε από τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης * Άλλο Crosstab 

 

Επαληθεύετε τις πληροφορίες που λαμβάνετε από τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Total Ποτέ Μερικές φορές Πάντα 

Άλλο Όχι Count 53 36 21 110 

% within Άλλο 48.2% 32.7% 19.1% 100.0% 

Ναι Count 39 31 0 70 

% within Άλλο 55.7% 44.3% 0.0% 100.0% 

Total Count 92 67 21 180 

% within Άλλο 51.1% 37.2% 11.7% 100.0% 
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5. Συμπεράσματα 

 Στην παραπάνω έρευνα, διερευνήθηκαν οι δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινό 

αναφορικά με το ψηφιακό φαρμακευτικό μάρκετινγκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πιο 

συγκεκριμένα, στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 180 ερωτηθέντες, οι περισσότεροι εκ των 

οποίων άνδρες, από 40 έως 49 ετών και έγγαμοι. Επιπλέον, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων είναι 

Έλληνες, απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ιδιωτικοί υπάλληλοι και με μηνιαίο μισθό από 501 έως 800 ευρώ. 

 Συνεχίζοντας, το μέσο κοινωνικός δικτύωσης που χρησιμοποιείται περισσότερο είναι το 

Facebook, ενώ οι περισσότεροι ερωτηθέντες λαμβάνουν μηνύματα σχετικά με την υγεία στα μέσα 

αυτά, τα οποία μερικές φορές επηρεάζουν τις αποφάσεις τους αναφορικά με την υγεία τους.  

Ακόμη, οι ερωτηθέντες μερικές φορές συζητούν τις πληροφορίες των μηνυμάτων με τον ιατρό 

τους, δεν έχουν χρησιμοποιήσει ή σταματήσει κάποια αγωγή ή φάρμακο λόγω των μηνυμάτων, 

ενώ εάν το έκαναν βασικότερη επιρροή αποτέλεσε το Facebook. Ακόμη, το μεγαλύτερο ποσοστό 

των ερωτηθέντων δεν επαληθεύει ποτέ τις πληροφορίες που λαμβάνει από τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης είτε τις δημοσιοποιήσει είτε όχι και εμπιστεύεται περισσότερο το Google ως πηγή 

πληροφοριών. Τέλος, οι περισσότεροι ερωτηθέντες έχουν προβλήματα βάρους και είναι 

υπέρβαροι, ενώ πιο σπάνια έχουν καρδιαγγειακά προβλήματα. 

 Στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα αναδείχθηκε πως οι άνδρες επηρεάζονται περισσότερο ως 

προς τις αποφάσεις που αφορούν την υγεία τους από τα μηνύματα που λαμβάνουν στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης. Επιπλέον, μεγαλύτερη επιρροή εμφανίζουν οι ηλικίες από 50 έως 59 ετών, 

οι ερωτηθέντες που κατάγονται από κάποια άλλη χώρα, οι απόφοιτοι μεταλυκειακής εκπαίδευσης, 

οι ελεύθεροι επαγγελματίες και όσοι έχουν εισόδημα από 1001 έως 1500 ευρώ.  

 Αναφορικά με το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, οι ερωτηθέντες από 60 ετών και άνω 

φαίνεται να επαληθεύουν πιο συχνά τις πληροφορίες που λαμβάνουν από τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, όπως και οι ερωτηθέντες που απάντησαν «Άλλο» ως προς την οικογενειακή τους 

κατάσταση. Ακόμη, πιο συχνά επαληθεύουν πληροφορίες οι Έλληνες του δείγματος, οι κάτοχοι 

μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, οι συνταξιούχοι και όσοι δηλώνουν εισόδημα από 1501 

έως 2000 ή πάνω από 2000.  

 Στο τελευταίο ερευνητικό ερώτημα παρατηρήθηκε πως οι ερωτηθέντες που χρησιμοποιούν 

Facebook ή κάποιο άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης (εκτός Facebook, Twitter ή Instagram) είναι 



74 

 

πιο πιθανό να επαληθεύουν πάντα τις πληροφορίες που λαμβάνουν από αυτά. Ακόμη, οι 

ερωτηθέντες που δεν χρησιμοποιούν Twitter για την ενημέρωση τους αναφορικά με τον Covid-19 

είναι πιθανότερο να επαληθεύου τις πληροφορίες που συναντάνε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  

 

6. Περιορισμοί της έρευνας 

 

Ο βασικότερος περιορισμός της παρούσας έρευνας, προκύπτει αρχικά από κάποιες ερωτήσεις οι 

οποίες αφορούν την υγεία των ερωτηθέντων. Η υγεία είναι πολύ ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο 

και είναι πιθανόν κάποιοι να αποφεύγουν να απαντήσουν, ή ακόμα και να απαντούν κάτι που δεν 

ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Επιπλέον, έχει γίνει κατά βάσιν σε Έλληνες, καθώς οι 

αλλοεθνής συμμετέχοντες κάλυπταν πολύ μικρό ποσοστό. Αυτό μπορεί να επηρεάζει κάποια 

αποτελέσματα, καθώς μερικές συνήθειες θα μπορούσαν να σχετίζονται πολύ άμεσα με την 

εθνικότητα κάποιου. 

 

7. Προτάσεις για νέα έρευνα 

 

Βάσει των παραπάνω, θα είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον σε μελλοντική έρευνα, να παρθεί (με 

έγκριση) επίσημο ιατρικό ιστορικό από κάποια νοσοκομεία ή κλινικές για τους συμμετέχοντες, 

ώστε να μηδενιστεί η πιθανότητα "αλλοιωμένων" απαντήσεων. Επίσης, θα μπορούσε να ληφθεί 

δείγμα από άλλες χώρες για το ίδιο ζήτημα και να συγκριθούν τα αποτελέσματα και ως προς την 

χώρα, ώστε να αναδειχθούν διαφορές στις απαντήσεων μεταξύ Ελλήνων και άλλων εθνικοτήτων. 

Τέλος, θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μια μελλοντική έρευνα να εστιάσει στη συγκεκριμένη 

μελέτη μόνο για υψηλόμισθο δείγμα, άνω των 1500-2000 ευρώ ώστε να ελεγχθεί μια συνολική 

διαφοροποίηση στις απόψεις των ερωτηθέντων που έχουν μικρότερη ή μεγαλύτερη οικονομική 

άνεση. 
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