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Περίληψη 

 

Η ψηφιακή εποχή και η συνακόλουθη αποξένωση έχουν συντελέσει στην αλλαγή του 

τρόπου ζωής του ανθρώπου και στη διαφοροποίηση του οικονομικού και 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Η εδραιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

μετέβαλε σημαντικά την καθημερινότητα, καταλαμβάνοντας ένα σημαντικό κομμάτι 

χρόνου, εξελίσσοντας τη σχέση μεταξύ χρηστών και επιχειρήσεων. Αυτό οδήγησε σε 

αύξηση του βαθμού και της ποιότητας των αλληλεπιδράσεων και σε διαφοροποίηση των 

στρατηγικών του παραδοσιακού μάρκετινγκ. Το παρόν των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης συντελεί σε μεταβολή του μίγματος μάρκετινγκ που πλέον εξετάζει την αξία 

του προϊόντος και τον ρόλο του καταναλωτή. Εισάγεται η έννοια της εμπλοκής του 

καταναλωτή που επηρεάζει ψυχολογικά τη διαδικασία λήψης απόφασης, τα κίνητρα  και 

την πρόθεση αγοράς ενός προϊόντος υπό το πρίσμα εργαλείων όπως το WOM και το 

ιογενές μάρκετινγκ. Ρίχνοντας μια ενδελεχή ματιά στον αθλητικό χώρο, παρουσιάζονται 

παραδείγματα καταναλωτικής εμπλοκής και μεθόδων μέτρησής της. Στη συνέχεια, 

τονίζεται η σημαντικότητα της συλλογής δεδομένων από τα συστήματα διαχείρισης 

πελατειακών σχέσεων των οργανισμών, που συμβάλλουν στη διαμόρφωση των 

δημοσιεύσεων τους με δημιουργικό τρόπο, με απώτερο σκοπό την προσέλκυση πελατών 

και την αύξηση της κερδοφορίας. Τέλος, η μελέτη μέσω της διερευνητικής ανάλυσης 

δεδομένων και της γλώσσας προγραμματισμού Python, εξετάζει 76.851 δημοσιεύσεις 

αθλητικού περιεχομένου στην πλατφόρμα του Facebook την περίοδο 2009-2015, 

ερευνώντας τα χαρακτηριστικά τους και αποδεικνύει πως η χρήση εικόνας και βίντεο, 

όπως και η χρήση «hashtags» και «mentions» αυξάνουν σημαντικά τον αριθμό των 

αλληλεπιδράσεων. Επιπλέον, ευνοούνται τα σύντομα μηνύματα και δίνεται αξία σε 

συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα της ημέρας. Τέλος, η χρήση μοντέλων γραμμικής 

παλινδρόμησης και τυχαίων δασών δεν απέδωσε, παρουσιάζοντας χαμηλή προβλεπτική 

ικανότητα των αλληλεπιδράσεων στο δείγμα.  
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Abstract 

 

The digital age and the consequent alienation have contributed to changing the human 

way of life and diversifying the economic and business environment. The consolidation 

of social media has significantly changed everyday life, as social media have taken up a 

significant portion of time and they have led to the evolvement of the relationship between 

users and businesses.This fact caused an increase in the volume and quality of interactions 

and a diversification of traditional marketing strategies. The presence of social media is 

changing the marketing mix that is now examining the value of the product and the role 

of the consumer. The concept of consumer involvement is introduced, which 

psychologically influences the decision-making process, motivation and purchase 

intention in the light of tools such as WOM and viral marketing. Examples showing 

consumer involvement and methods of measuring it in the sports industry are presented. 

This study will emphasize the importance of data collection from the organizations' 

customer relationship management systems. These systems contribute to the formation of 

the data publication in a creative way with the ultimate goal of attracting customers and 

increasing profitability. Furthermore, the study will use exploratory data analysis and the 

Python programming language, in order to examine 76,851 posts of sports content posted 

on the Facebook platform during the period 2009-2015 and investigate their 

characteristics. The study aims at proving that the use of image and video, as well as the 

use of "hashtags" and "mentions", significantly increase the number of interactions. It 

also aims at proving the fact that short messages are favored and specific timeframes 

plays important role in the dissemination of message. The use of linear regression and 

random forest models was not successful, since these models showed low predictive 

power of sample interactions. 
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Εισαγωγή  
 

Η εξέλιξη της τεχνολογίας που επέφερε την ψηφιακή εποχή και η διαφοροποίηση του 

τρόπου ζωής του ανθρώπου, έχει οδηγήσει στην πραγματοποίηση σημαντικών αλλαγών 

σε κάθε επίπεδο του οικονομικού, κοινωνικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Η 

αποξένωση και οι φρενήρεις ρυθμοί της σύγχρονης ζωής, οδήγησαν σε νέους τρόπους 

επικοινωνίας και απέφεραν αύξηση της χρήσης και των αλληλεπιδράσεων στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης (Taylor & Bazarova, 2021). Η διεθνοποίηση έχει επηρεάσει 

δραματικά τον επιχειρηματικό κόσμο, προξένησε αλλαγές σε όλες τις αγορές, 

αναδυόμενες ή όχι, συντελώντας στη σταδιακή μετάλλαξη των παραδοσιακών 

λειτουργιών του μάρκετινγκ, που πλέον καλείται να προσαρμοστεί σε ένα ψηφιακό 

περιβάλλον (Chu & Kim, 2011).  

Το μίγμα μάρκετινγκ άλλαξε ποικιλοτρόπως και προσανατολίστηκε προς τον 

καταναλωτή (Constantinides, 2002). Θόλωσε τα όρια μεταξύ της αγοράς και της 

πώλησης και έθεσε υπό αμφισβήτηση καθιερωμένες αντιλήψεις σχετικά με τη σχέση των 

καταναλωτών και των επιχειρήσεων, οδηγώντας σε μια ουσιαστική σύνδεση, χωρίς να 

στηρίζεται σε ευκαιριακές πωλήσεις. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαδραμάτισαν 

κυρίαρχο ρόλο στο κομμάτι αυτό, καθώς ισχυροποίησαν τη σχέση μεταξύ των χρηστών 

και των επιχειρήσεων (Kannan & Li, 2017). Πλέον εισήχθη ο όρος της εμπλοκής του 

καταναλωτή (Bowden, 2009· Van Doorn et al., 2010· Brodie et al., 2013), διερευνήθηκε 

η σύνδεσή της με τη συμπεριφορά του καταναλωτή, πριν και καθ’ όλη τη διαδικασία της 

λήψης απόφασης (Kotler & Keller, 2016) και επαναπροσδιορίστηκε το προϊόν και η αξία 

του αλλά και ο ρόλος του καταναλωτή στη διαδικασία του μάρκετινγκ (Kumar et al., 

2010). Επιχειρείται μια ανάλυση υπό το πρίσμα των WOM και του ιογενούς μάρκετινγκ, 

που παίζουν κυρίαρχο ρόλο στη διάδοση του μηνύματος (Kaplan & Haenlein, 2011), 

επιδρούν καταλυτικά στην συμπεριφορά του καταναλωτή  (Daugherty & Hoffman, 2014) 

και ωφελούν στην συναισθηματική εμπλοκή και στην δημιουργία δεσμών και 

συναισθημάτων αφοσίωσης και εμπιστοσύνης (Hatzithomas et al., 2014).  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της έννοιας της εμπλοκής του 

καταναλωτή ρίχνοντας μια ενδογενή ματιά στα πλαίσια του αθλητικού χώρου 

(Huettermann & Kunkel, 2021). Χρησιμοποιώντας ένα σύνολο δεδομένων από 

δημοσιεύσεις αθλητικών εταιριών στην πλατφόρμα του Facebook, εξετάζεται η εμπλοκή 
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του καταναλωτή μέσα από τον αριθμό των αντιδράσεων τους, σε δημοσιεύσεις οι οποίες 

έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, εμπεριέχουν πολυμέσα και χρησιμοποιούν 

μεθόδους και εργαλεία διάδοσης, όπως τα «hashtag» και τα «mentions». Επιχειρείται, 

τέλος, διερευνητική ανάλυση δεδομένων, ώστε να εξετασθεί ο βαθμός που επηρεάζει η 

χρήση βίντεο και εικόνας τις αντιδράσεις των χρηστών και να εξαχθούν περαιτέρω 

συμπεράσματα και μοτίβα από τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά των δημοσιεύσεων. Τέλος, 

αναλύεται η ακρίβεια της γραμμικής παλινδρόμησης και τυχαίων δασών, ως μοντέλα 

εποπτευόμενης μηχανικής μάθησης  στην πρόβλεψη των συνολικών αντιδράσεων των 

χρηστών. 

Στο πρώτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα βασικά 

χαρακτηριστικά τους. Στη συνέχεια, αναφέρονται οι κατηγορίες τους, παρουσιάζονται τα 

δημοφιλέστερα από αυτά και εξετάζονται οι λόγοι υιοθέτησης και χρήσης τους από το 

ευρύ κοινό.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται μια γρήγορη εισαγωγή στη θεωρία του μάρκετινγκ από 

την απαρχή του μέχρι και σήμερα. Επιπλέον, διεξάγεται μια ανασκόπηση του μίγματος 

μάρκετινγκ, των εξελίξεων στην προσέγγιση του και αναφέρεται η σύνδεσή του με την 

εμπλοκή του καταναλωτή.  

Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται συνδυασμός των προηγούμενων κεφαλαίων, με την άμεση 

μεταφορά του μάρκετινγκ στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με 

παράλληλη συνοπτική παρουσίαση των στρατηγικών του διαδικτυακού μάρκετινγκ. 

Επιπροσθέτως, αναλύεται ο όρος του μάρκετινγκ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με 

ταυτόχρονη αναφορά στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης του. Στο 

κεφάλαιο αυτό πραγματοποιείται μια αναλυτική παρουσίαση του μάρκετινγκ στην 

πλατφόρμα του Facebook, περιλαμβάνοντας βασικά εργαλεία, όπως τη διαφημιστική 

καμπάνια και τον τρόπο λειτουργίας του αλγορίθμου του, στην εμφάνιση των 

δημοσιεύσεων στην ροή ειδήσεων των χρηστών. 

Το τέταρτο κεφάλαιο αποτελεί την κορωνίδα της εργασίας, όπου πλέον αναλύεται ο όρος 

της εμπλοκής του καταναλωτή. Αρχικά, παρουσιάζεται η διαδικασία λήψης απόφασης 

του καταναλωτή με το σύνολο των ενεργειών του από την αναγνώριση ενός προβλήματος 

μέχρι και την τελική αγορά. Αναλύεται ο όρος της εμπλοκής ως στρατηγικής μάρκετινγκ 

για την αλληλεπίδραση των επιχειρήσεων με τους καταναλωτές και τα βασικά εργαλεία 

της, καθώς και ο ρόλος του WOM και του ιογενούς μάρκετινγκ. Τέλος, γίνεται 
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παρουσίαση της καταναλωτικής εμπλοκής στον αθλητικό χώρο και των τρόπων 

υπολογισμού της, αναλύεται η σημαντικότητα των δεδομένων των καταναλωτών, οι 

τεχνολογίες και μέθοδοι συλλογής τους, και παρατίθενται συγκεκριμένα παραδείγματα 

και δημιουργικές επιλογές των αθλητικών συλλόγων.  

Στο τελευταίο κεφάλαιο, διεξάγεται μια διερευνητική ανάλυση δεδομένων 

δημοσιεύσεων αθλητικών εταιριών στην πλατφόρμα του Facebook. Χρησιμοποιείται η 

γλώσσα προγραμματισμού Python σε επιστημονικό περιβάλλον Spyder, για την εξαγωγή 

συμπερασμάτων από τις αλληλεπιδράσεις καταναλωτών σε διάφορες χρονικές στιγμές, 

με δημοσιεύσεις με συγκεκριμένα γνωρίσματα, όπως βίντεο ή εικόνα, και 

χαρακτηριστικά της πλατφόρμας του Facebook. Τέλος, επιχειρείται η κατασκευή 

μοντέλων γραμμικής παλινδρόμησης και τυχαίων δασών για την πρόβλεψη του 

συνολικού αριθμού των αντιδράσεων των χρηστών, σε μελλοντικές δημοσιεύσεις. 
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Κεφάλαιο 1ο: Μέσα κοινωνικής δικτύωσης  

 

Λόγω του άλματος της εξέλιξης της τεχνολογίας τα κοινωνικά μέσα ή μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης είναι πλέον τμήμα της καθημερινότητάς μας. Με τον όρο αυτό εννοούμε τις 

διάφορες διαδικτυακές κοινότητες, οι οποίες προσφέρουν τη δυνατότητα επικοινωνίας 

και αλληλεπίδρασης σε οποιασδήποτε ανθρώπους χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Μέσω 

αυτών, μπορούν να συμμετέχουν, να μοιράζονται, να συζητούν και γενικά μα 

δικτυώνονται. Η ανάγκη επικοινωνίας του ανθρώπου, ο οποίος μεγαλώνει μέσα στη 

μοναξιά του τεχνολογικού κόσμου και της αποξένωσης έχει καταστήσει τα κοινωνικά 

δίκτυα ιδιαίτερα ένα ιδιαίτερα δημοφιλές μέσο για το ευρύ κοινό, με αποτέλεσμα η 

ανάπτυξη αυτών, να ακολουθεί τους φρενήρεις ρυθμούς της σύγχρονης ζωής(Taylor & 

Bazarova, 2021). 

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι πλέον αποδεκτά όχι μόνο ως εργαλεία 

επικοινωνίας αλλά και συνεχούς ενημέρωσης. Χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα της 

καθημερινότητας, όπως η εκπαίδευση, η έρευνα, οι επιστήμες, η πολιτική, η υγειά κ.α. Ο 

σύγχρονος άνθρωπος κατακλύζεται από τόσο καταιγιστικό ρυθμό πληροφοριών και έχει 

βασίσει τη ζωή του σε τόσο μεγάλο βαθμό στα κοινωνικά δίκτυα, που ζει σχεδόν 

κυριολεκτικά μέσα σε αυτά. Τα κοινωνικά δίκτυα αντικατοπτρίζουν τη σύγχρονη 

αντίληψη στον χώρο του διαδικτύου, ο οποίος καταχράται όλο και περισσότερο από τον 

προσωπικό μας χρόνο. Δεν είναι πλέον ανέκδοτη ιστορία η πραγματικότητα για 

ουτοπικές/δυστοπικές εικονικές πραγματικότητες, αφού πλέον όρος «Netizens1» 

περιγράφει επακριβώς την κοινωνία και τον always online τρόπο ζωής (Freytag et al., 

2021· Taylor & Bazarova, 2021). 

Ανατρέχοντας τη διεθνή βιβλιογραφία θα βρει κανείς αρκετούς διαφορετικούς ορισμούς 

που περιγράφουν ποικίλες πτυχές των κοινωνικών δικτυών. 

Σύμφωνα με τον Thornley (2008), «Τα Κοινωνικά Μέσα αφορούν την επικοινωνία στην 

οποία τα άτομα μεταλλάσσονται συνεχώς μεταξύ των ρόλων είτε ως κοινό είτε ως 

συντάκτες και δημιουργοί περιεχομένων. Για να συμβεί αυτό, χρησιμοποιούν λογισμικό 

που δίνει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε χωρίς ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις να 

 
 

1 Από τον όρο  network + citizens = πολίτες του διαδικτύου Hauben (1995) 
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δημοσιεύσει, να σχολιάσει, να μοιραστεί, να διακινεί περιεχόμενο και να συμμετάσχει σε 

κοινότητες γύρω από κοινά ενδιαφέροντα.» 

Η σημαντικότητα των κοινωνικών δικτύων στην ένταξη των ατόμων σε κοινωνικές 

ομάδες, εντοπίστηκε από τους Kent, Taylor & White (2003), όπου ανέφεραν πως πλέον 

μπορεί να ενημερωθούν για θέματα που τους αφορούν, που πιθανώς στο παρελθόν 

αγνοούσαν. 

Ο όρος κοινωνικά δίκτυα συσχετίστηκε από τους Malgold & Faults (2009) με τις πηγές 

του διαδικτύου, οι οποίες συντελούν στην πληροφόρηση και χρησιμοποιούνται από τους 

χρήστες του διαδικτύου προκειμένου να λαμβάνουν πληροφορίες για προϊόντα και 

υπηρεσίες. Ουσιαστικά, αντιτίθενται στα παραδοσιακά μέσα μαζικής ενημέρωσης και 

επικοινωνίας, τα οποία μέχρι τώρα δεν παρείχαν στους χρήστες τη δυνατότητα να 

συμμετέχουν στη δημιουργία ή την ανάπτυξη του περιεχομένου τους, όπως αναφέρουν 

οι Chu & Kim (2011). 

Οι Kaplan & Haenlein (2010), ορίζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως εφαρμογές που 

έχουν ως βάση το διαδίκτυο και αξιοποιούν τόσο τις τεχνολογίες της δεύτερης γενιάς του 

διαδικτύου (Web 2.0), όσο και τη φιλοσοφία τους, που επιτρέπει τη δημιουργία και την 

ανταλλαγή περιεχομένου, το οποίο δημιουργείται από τους ίδιους τους χρήστες. Για αυτό 

τον λόγο, οι καταναλωτές δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση στα κοινωνικά δίκτυα 

Αναφερόμενος στα «social media», ο Jones (2009), υποστηρίζει πως πρόκειται για μια 

κατηγορία μέσων, τα οποία επιτρέπουν στους χρήστες, ενώ βρίσκονται στο διαδίκτυο, να 

συνομιλούν, να συμμετέχουν, να μοιράζονται δεδομένα, να δικτυώνονται, να 

επισημαίνουν ιστοσελίδες. 

Τα μέσα ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης συμβάλλουν στην ενίσχυση της 

ενθάρρυνσης και της ανατροφοδότησης, ενώ παράλληλα προάγουν τη συμμετοχή σε 

συζητήσεις και ψηφοφορίες, τον σχολιασμό και τη διάχυση της πληροφορίας σε όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέλη. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, έχει γίνει η σημαντική επισήμανση ότι 

πολλές φορές αποδίδεται μεγαλύτερη έμφαση στην αλληλεπίδραση και όχι στο ίδιο το 

περιεχόμενο. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αλληλένδετη σχέση 

με το μάρκετινγκ των εταιρειών, καθώς στρατηγικές πωλήσεων και προώθησης 

προϊόντων και υπηρεσιών, είναι πρωταρχικοί πυλώνες των 4Ps του μίγματος μάρκετινγκ. 
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(Safko & Brake, 2009). Όσον αφορά τον τομέα των επιχειρήσεων, ο συγκεκριμένος όρος 

σχετίζεται με την αξιοποίηση του διαδικτύου με απώτερο σκοπό την επίτευξη της 

επικοινωνίας με τους καταναλωτές, ενισχύοντας το αίσθημα της εμπιστοσύνης τους 

απέναντι στην εκάστοτε εταιρεία. 

Χρησιμοποιώντας τα κοινωνικά δίκτυα ως σημαντικά εργαλεία στο οπλοστάσιο τους, 

επιχειρήσεις αποκομίζουν σημαντικά οφέλη που μπορούν να μετασχηματιστούν ως 

αυξημένα ποσοστά των πωλήσεων (Berthon et al., 2012). 

1.1 Βασικά Χαρακτηριστικά των κοινωνικών δικτύων  
 

Τα κοινωνικά δίκτυα διαθέτουν κάποια ειδοποιά χαρακτηριστικά, τα οποία τα διακρίνουν 

σε σχέση με τις απλές ιστοσελίδες και σε ό,τι αυτά παρέχουν στους χρήστες τους, με 

αποτέλεσμα να καθίστανται μοναδικά.  

Οι χρήστες: Τα κοινωνικά δίκτυα δεν υπάρχουν χωρίς τους χρήστες τους. Πριν τα 

κοινωνικά, οι ιστότοποι βασίζονταν σε περιεχόμενο που ενημερωνόταν από έναν χρήστη 

και διαβάζονταν από τους επισκέπτες Τα διαδικτυακά κοινωνικά δίκτυα, από την άλλη 

πλευρά, δημιουργούνται και κατευθύνονται από τους ίδιους τους χρήστες που 

συμμετέχουν και βασίζονται κυρίως στη συνεισφορά αυτών. 

Η αλληλεπίδραση: Το επίσης κύριο χαρακτηριστικό των σύγχρονων κοινωνικών δικτύων 

είναι η διαδραστικότητα, αφού «επικροτούν» τη συνεισφορά και τον σχολιασμό από τους 

ενδιαφερομένους χρήστες. Ουσιαστικά δίνουν τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης και 

συνεργασίας μεταξύ των χρηστών για παραγωγή περιεχομένου και ξεφεύγουν από το 

στενό πλαίσιο της συνομιλίας για τη μετάδοση πληροφορίας και τον σχολιασμό. 

Επιπλέον, έχουν την ικανότητα να προσαρμόζονται στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες 

των χρηστών τους, οδηγώντας σε ακόμη μεγαλύτερη αλληλεπίδραση και ικανοποίηση 

από τη χρήση τους (Erat, Desouza, Schäfer-Jugel, & Kurzawa, 2006; Kettinger & Lee, 

1994; Prahalad & Ramaswamy, 2004). 

Κοινότητες: Τα κοινωνικά δίκτυα κατασκευάζονται γύρω από την έννοια της κοινότητας. 

Οι χρήστες που έχουν παρόμοια κοινά ενδιαφέροντα ή πεποιθήσεις συμμετέχουν σε 

κοινότητες που προσομοιάζουν τις κοινωνικές ομάδες στο πραγματικό κόσμο και 

μπορούν να ανταλλάξουν, απόψεις, ιδέες, φωτογραφίες κ.α.  

Ευκολία πρόσβασης και Ευρύτητα: Δύο άλλα στοιχεία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

που συνέβαλαν στην επιτυχία τους είναι η ευκολία πρόσβασης από οπουδήποτε και με  
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οποιαδήποτε συσκευή και η ευρύτητα σε ανατροφοδότηση και συμμετοχή, ενώ συνήθως 

η πρόσβαση και η χρήση του περιεχομένου γίνεται απρόσκοπτα. 

Διαφάνεια: Το αναρτημένο περιεχόμενο είναι σχετικά χωρίς λογοκρισία, τουλάχιστον 

πολύ λιγότερο από περιεχόμενο που, για παράδειγμα, συνήθως δημοσιεύεται σε 

εφημερίδες ή περιοδικά. Πολύ σπάνιες είναι οι περιπτώσεις στις οποίες δεν υφίσταται 

διαφάνεια καθώς οι καταγγελίες για λογοκρισία από χρήστες έχουν αυξηθεί δραματικά. 

Χρήστες και οργανώσεις έχουν παραπονεθεί ιδιαίτερα πως το αναρτημένο περιεχόμενο 

των μέσων κοινωνικής δικτύωσης λογοκρίνεται συχνά από τους χειριστές ελέγχου 

περιεχομένου κάθε πλατφόρμας. Το Twitter, η Google και το Facebook αντιμετωπίζουν 

πολυάριθμες σημαντικές αγωγές από χρήστες που, εν ολίγοις, ισχυρίζονται ότι το 

περιεχόμενό τους έχει λογοκριθεί σε μεγάλο βαθμό με τρόπο που εισάγει διακρίσεις. 

 

1.2 Κατηγοριοποίηση κοινωνικών μέσων 
 

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν ένα παγκόσμιο φαινόμενο που 

χρησιμοποιείται από δισεκατομμύρια άτομα και ως ένα μέσο για αλληλεπίδραση με 

ανθρώπους, επιχειρήσεις και επικοινωνία όπου οι άνθρωποι δημιουργούν, μοιράζονται 

και ανταλλάσσουν πληροφορίες και ιδέες. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως 

διαδραστικές πλατφόρμες, επιτρέπουν σε μεμονωμένους χρήστες ή ομάδες να 

δημιουργούν και να δημοσιεύουν περιεχόμενο που δημιουργείται ανεξάρτητα.  

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξελίσσονται διαρκώς και μπορούν να διακριθούν σε 

διάφορες κατηγορίες με βάση τα διάφορα χαρακτηριστικά τους. Στη βιβλιογραφία 

υπάρχουν αρκετοί διαχωρισμοί, αλλά θα αναφερθούμε στους πιο δημοφιλείς από αυτούς. 

Οι Kaplan & Heinlein (2010) διαχωρίζουν τα κοινωνικά μέσα σε βασικές κατηγορίες 

στηριζόμενοι σε δύο κύρια στοιχεία, την κοινωνική διεργασία και τη θεωρία των μέσων 

μαζικής ενημέρωσης. Η Minazzi (2015) αναφέρει πως διαφέρουν στην ακουστική οπτική 

και γραφική παρουσία, ενώ οι Boyd & Ellison (2008) στηρίζονται στην αλληλεπίδραση 

και την κοινωνικοποίηση που προσφέρει κάθε μέσο στο χρήστη. Οι σημαντικότερες 

κατηγορίες, όμως, είναι: 
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Συνεργατικά έργα (Collaborative projects) 

 

Εν γένει, πρόκειται για μία από τις πιο σπουδαίες κατηγορίες των κοινωνικών μέσων, 

αφού τείνουν να γίνουν η βασική πηγή ενημέρωσης για τους χρήστες (Kaplan & Heinlein, 

2010). Τα συνεργατικά έργα παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις μεταξύ τους και 

περιλαμβάνουν τα «wikis» και την κοινωνική σελιδοσήμανση (social bookmarking). Τα 

«wikis» είναι ιστοσελίδες που επιτρέπουν στον κάθε χρήστη να τροποποιήσει και να 

βελτιώσει με αντικειμενικά και επαληθεύσιμα στοιχεία ένα περιεχόμενο κειμένου για 

οποιοδήποτε θέμα. Η διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια Wikipedia συνιστά ίσως την πιο 

χαρακτηριστική περίπτωση της συγκεκριμένης κατηγορίας. 

Με την κοινωνική σελιδοσήμανση, δίνεται η δυνατότητα σχολιασμού, διαμοιρασμού, 

κατάταξης και επισήμανσης ιστοσελίδων σε κάθε χρήστη, οπότε και τα σημαντικότερα 

θέματα αναδεικνύονται αυτομάτως. Το «Reddit» είναι ο δημοφιλέστερος ιστότοπος 

σελιδοσήμανσης, ο οποίος ξεχωρίζει τα δημοφιλέστερα θέματα για παράδειγμα ανά 

κατηγορία, χώρα, θέμα και γλώσσα. 

 

Ιστοσελίδες Κοινωνικής δικτύωσης (Social media) 

 

Οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης είναι διαδικτυακές εφαρμογές που έχουν έντονο 

το στοιχείο της διαδραστικότητας. Δίνουν την δυνατότητα στους χρήστες τους, να 

δημιουργήσουν διαδικτυακές κοινότητες και να αλληλεπιδρούν με φίλους ή απλά, άτομα 

που έχουν κοινά ενδιαφέροντα (Obar & Wildman, 2015), να διαμοιράζονται περιεχόμενο 

όπως εικόνες και  βίντεο, με τρόπο ασύγχρονο (Carr & Hayes, 2015) ή να συμμετέχουν 

και να παίζουν παιχνίδια.  

Με την πάροδο των χρόνων, οι πλατφόρμες κοινωνικές δικτύωσης αλλάζουν από 

εργαλεία συνδεσιμότητας και κοινωνικής δικτύωσης σε εργαλεία για τη συγκέντρωση 

πληροφοριών και στη δημιουργία και κοινή χρήση περιεχομένου που δημιουργήθηκαν 

μέσω των χρηστών. Συνολικά όμως, τα κοινωνικά δίκτυα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα 

πεδίων, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ενημέρωση, για αλληλεπίδραση με 

εταιρείες και επωνυμίες και διαχείριση πελατειακών σχέσεων, για αναζήτηση εργασίας 

και επαγγελματική δικτύωση και τέλος, για φλερτ (Aichner et al., 2021). 
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Ένα από τα δημοφιλέστερα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι το Facebook. Στις 

παρακάτω ενότητες θα αναλυθούν περισσότερο η έννοια των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης και η λειτουργία της πλατφόρμας του Facebook.  

 

Κοινότητες περιεχομένου (Content communities) 

 

Οι κοινότητες περιεχομένου αποσκοπούν στη δημιουργία και ανταλλαγή περιεχόμενου, 

όπως αρχεία ήχου, εικόνας και βίντεο, προσφέροντας παράλληλα στους χρήστες τη 

δυνατότητα σχολιασμού. 

Καθώς η απήχηση και η διείσδυση που εμφανίζουν στο ευρύ κοινό είναι εκτεταμένη, 

αποτελούν αποτελεσματικό δίαυλο επικοινωνίας ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τους 

διαφημιστές με τους καταναλωτές.  

Κορωνίδα αυτής της κατηγόριας αποτελεί το YouTube που στηρίζεται τον διαμοιρασμό 

βίντεο, το Flickr και το Tumblr στις φωτογραφίες και το Soundcloud χρησιμοποιείται για 

διαμοιρασμό ήχου πολλών καλλιτεχνών και συγκροτημάτων. Σημαντική αναφορά θα 

πρέπει να γίνει και στην κατηγορία των Podcasts, τα οποία διαμοιράζονται γνωστές 

πλατφόρμες, όπως το iTunes ή το Spotify και ουσιαστικά αποτελούν επεισόδια εκπομπών 

που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα κάθε χρήστη. 

 

Ιστολόγια (Blogs) 

 

Τα ιστολόγια είναι διαδικτυακοί χώροι που ενημερώνονται συχνά από καταχωρήσεις 

κειμένου, όπως απόψεις, άρθρα, σχολιασμούς επικαιρότητας ειδήσεις, 

πολιτικοκοινωνικός σχολιασμός, σχολιασμός των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των 

διασημοτήτων. Άλλες φορές αποτελούν προσωπικά ημερολόγια ή καταπιάνονται με 

θέματα όπως τεχνολογία, τέχνες, μόδα, αθλητικά και γαστρονομία.. Αποτελούν 

ουσιαστικά μια πλατφόρμα επικοινωνίας, όπου ο καθείς περιγράφει τις σκέψεις του, 

δίνοντας και  τη δυνατότητα σχολιασμού και αλληλεπίδρασης.  

Εμφανίστηκαν το 1998, αποτελούν μια μορφή διαδικτυακής δημοσιογραφίας και από τις 

πλέον δημοφιλή πλατφόρμες σήμερα είναι το «Blogger». 
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Εικονικοί κόσμοι (Virtual worlds) 

 

Ένας εικονικός κόσμος είναι ένα περιβάλλον προσομοίωσης υπολογιστή που βασίζεται 

στο cloud, το οποίο μπορεί να «κατοικείται» από πολλούς χρήστες (Bartle, 2003). Ένα 

προσωπικό εικονικό είδωλο (avatar) αντιπροσωπεύει κάθε χρήστη, που όχι μόνο απλά 

εξερευνά τον εικονικό κόσμο, αλλά και συμμετέχει σε δραστηριότητες, επικοινωνεί και 

αλληλοεπιδρά με τους υπόλοιπους χρήστες, βιώνοντας έτσι έναν βαθμό παρουσίας.  

Μπορεί οι εικονικοί κόσμοι να είναι περισσότερο γνωστοί από τα παιχνίδια εικονικής 

πραγματικότητας, όπως τα MMORPG, δεν περιορίζονται όμως εκεί αφού βρίσκουν 

πρακτικά εφαρμογή σε πληθώρα τομέων. Για παράδειγμα, μέσω αυτών άτομα με 

αναπηρία μπορούν να ωφεληθούν από την εμπειρία της ψυχικής και συναισθηματικής 

ελευθερίας που αποκτούν, αφήνοντας πίσω προσωρινά τις αναπηρίες τους και κάνοντας, 

μέσω των avatar τους, πράγματα τόσο απλά και δυνητικά προσβάσιμα σε όλους αλλά 

που οι ασθένειες ή οι αναπηρίες τους εμποδίζουν να κάνουν στην πραγματική ζωή. 

Μπορεί, επίσης, να είναι σε θέση να συναναστρέφονται, να δημιουργούν φιλίες και 

σχέσεις πολύ πιο εύκολα και να αποφεύγουν το στίγμα και άλλα εμπόδια που συνήθως 

συνδέονται με τις αναπηρίες τους (Starlight Children's Foundation). 

Ο εικονικός κοινωνικός κόσμος του Second Life, ήταν ο πρόδομος της νέας εποχής, αφού 

προσέφερε ένα πλήθος ευκαιριών για τον κόσμο του μάρκετινγκ και της διαφήμισης για 

τις εταιρίες, αφού δημιούργησαν ψηφιακά καταντήματα προϊόντων, όπως η Apple, ή 

εισήγαν την έννοια του εικονικού νομίσματος (Linden Dollars), χαρίζοντας τεράστια 

κέρδη στους δημιουργούς και ζημίες σε χρήστες. 2 

 

Διαδικτυακά Φόρουμ (Forums) 

 

Αποτελούν μια σημαντική κατηγορία κοινωνικών δικτυών την τελευταία δεκαετία. Ένα 

forum είναι μία διαδικτυακή ιστοσελίδα συζητήσεων όπου τα μέλη της, να ανοίγουν 

θέματα, να διαβάσουν και να απαντήσουν σε δημοσιεύσεις άλλων μελών ή κάνοντας και 

αγοροπωλησίες προϊόντων. Ένα forum μπορεί να επικεντρωθεί σε οποιοδήποτε θέμα, για 

 
 

2 Οι ζημίες αναφέρονται στην «φούσκα» στης Ginko Financial και την κλοπή εικονικών νομισμάτων του 
Nicholas Portocarrero, αξίας 700 χιλιάδων USD. 



11 
 

παράδειγμα τεχνολογία, λειτουργικά συστήματα, παρουσιάσεις και βαθμολογίες 

συσκευών, επικαιρότητα, ταξίδια κ.α. Στην Ελλάδα το πιο γνωστό εξ αυτών είναι το 

«Insomnia». 

 

 

Εικόνα 1. Κατηγοριοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κατά Bard (2010) 
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1.3. Δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
 

Στη σύγχρονη εποχή  θεωρείται ότι τα κοινωνικά δίκτυα καταλαμβάνουν κυρίαρχο τμήμα 

της καθημερινότητας των ανθρώπων. 

Όπως διαπιστώσαμε υπάρχει πληθώρα ιστοσελίδων κοινωνικών δικτυών που 

εξυπηρετούν διαφορετικούς χρήστες και τις διαφορετικές ανάγκες και επιθυμίες τους. 

Εκτός, όμως, από τις ουσιώδεις ανάγκες που μένουν σταθερές στο χρόνο, οι κοινωνικές 

ανάγκες έχουν την τάση να προσαρμόζονται στην εποχή (Maslow, 1943). Αυτός, όπως 

και η ανάπτυξη της τεχνολογίας είναι οι βασικότεροι λόγοι εξέλιξης των κοινωνικών 

δικτύων. Κάποια έχουν εκλείψει (MySpace) και άλλα θα αναδύονται συνέχεια στην 

επιφάνεια (TikToc, Snapchat). Στην συνέχεια παρουσιάζονται μερικά δημοφιλή μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης. 

 

Facebook 

 

Το Facebook ξεκίνησε το 2004 από το Mark Zuckerberg, ως ένα κοινωνικό δίκτυο που 

απευθυνόταν σε φοιτητές του πανεπιστημίου του Χάρβαρντ που θα μπορούσαν να 

επικοινωνούν μέσω μηνυμάτων με τις επαφές τους και να τους ενημερώνουν μέσω 

ειδοποιήσεων για την ανανέωση των προσωπικών τους πληροφοριών Στη συνέχεια, 

άρχισε να επεκτείνεται, ενώ το 2006 η υπηρεσία έγινε προσβάσιμη σε κάθε άνθρωπο του 

κόσμου και προστέθηκαν υπηρεσίες όπως οι συνομιλίες μεταξύ επαφών, η δημιουργία 

ομάδων ενδιαφερόντων, ο διαμοιρασμός φωτογραφιών, παιχνίδια ή λειτουργίες όπως τα 

«likes», ο «τοίχος» και το Newsfeed.  

Το Facebook σήμερα αγγίζει τα 3 δισεκατομμύρια χρήστες, γεγονός που το καθιστά ως 

έναν από τους πιο δημοφιλείς ιστοτόπους του πλανήτη, αφού βρίσκεται στη θέση 7 όλων 

των ιστοτόπων παγκοσμίως3. Εκτός από ένας πολύ καλός τρόπος δικτύωσης και 

επικοινωνίας με φίλους και γνωστούς, είναι και ένα από τα δημοφιλέστερα sites για 

ανάρτηση και διαμοιρασμό φωτογραφιών. Το Facebook είναι εύκολα προσβάσιμο από 

οποιαδήποτε συσκευή συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο, όπως προσωπικούς υπολογιστές, 

tablet και smartphone. Μετά την εγγραφή τους, οι χρήστες δημιουργούν ένα προφίλ με 

 
 

3 Alexa ranking https://www.alexa.com/topsites 
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τις προσωπικές πληροφορίες και τα ενδιαφέροντά τους. Μπορούν να δημοσιεύουν 

κείμενο, φωτογραφίες και πολυμέσα που μοιράζονται με οποιονδήποτε άλλο χρήστη 

ιδιωτικά ή δημόσια. Οι χρήστες μπορούν, επίσης, να συνομιλούν  μεταξύ τους με το 

Facebook Messenger. 

Με αφορμή τη δημοτικότητά του, το Facebook έχει υποστεί κριτική και κατηγορηθεί σε 

θέματα που αφορούν την προστασία προσωπικών δεδομένων. Πρόσφατο είναι το 

σκάνδαλο Cambridge Analytica, με προσωπικά δεδομένα χρηστών που διοχετεύθηκαν 

στο διαδίκτυο και χρησιμοποιήθηκαν για δημιουργία προφίλ και στόχευση χρηστών,  

πολιτική χειραγώγηση (Washington Post, 2019) και ρητορική μίσους (Guardian, 2018). 

 

Twitter 

 

Tο Twitter δημιουργήθηκε το 2006 από τον Jack Dorsey, ως μια υπηρεσία με την οποία 

οι χρήστες μπορούν να αλληλοεπιδρούν με σύντομα μηνύματα με περιορισμό 140 

χαρακτήρων. Παρ’ όλο που άνηκε στα κοινωνικά δίκτυα, δεν είχε ξεκάθαρο χαρακτήρα 

και αντιμετώπισε δυσκολίες στην τοποθέτησή του στους χρήστες. Φάνηκε να ξεχωρίζει, 

καθώς το περιορισμένο όριο ενός μηνύματος φαινόταν να ήταν πιο περιεκτικό, οπότε η 

πληροφορία μεταδιδόταν πιο γρήγορα. Ονομάστηκε και ως το sms του διαδικτύου. Έγινε 

πολύ γνωστό το 2009 με τη γρίπη των χοίρων στην Αμερική, η οποία φαίνεται να  

σχολιάστηκε με τεράστιο ενδιαφέρον και προκάλεσε καταιγισμό μηνυμάτων στο 

κοινωνικό δίκτυο, το 2009, οπότε ο θάνατος του Michael Jackson προκάλεσε την παύση 

λειτουργίας των διακομιστών και το 2010, όταν  πραγματοποιήθηκε η πρώτη δημοσίευση 

μηνύματος από το διάστημα και τον διεθνή διαστημικό σταθμό.- 

Πλέον το Twitter είναι από τα πιο διαδομένα κοινωνικά δίκτυα, χρησιμοποιείται από μισό 

δισεκατομμύριο πληθυσμό και τα «τιτιβίσματα» φτάνουν τις 600 χιλιάδες ανά λεπτό. Οι 

επιτρεπόμενοι χαρακτήρες έχουν διπλασιαστεί, χρησιμοποιείται κατά κόρον για την 

αμεσότητά του  και την αστραπιαία μετάδοση ειδήσεων.  

Οι χρήστες, μπορούν να αλληλοεπιδρούν με μηνύματα χωρίς καν να γνωρίζονται, να τα 

διαμοιράζουν με το «retweet», να βρουν ένα θέμα που τους ενδιαφέρει ψάχνοντας απλά 

μια λέξη, να βλέπουν τα θέματα της επικαιρότητας (trends) ανά περιοχή ή και να 

διαμορφώνουν με την χρήση «hashtags». 
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LinkedIn  

 

Το LinkedIn είναι ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης που απευθύνεται σε επαγγελματίες. 

Δίνει τη δυνατότητα σε κάθε χρήστη να δημιουργήσει το δικό του προφίλ, να 

καταχωρήσει τα στοιχεία της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής τους καριέρας, τις 

δεξιότητες και τις πιστοποιήσεις τους, αλλά και να συνδεθούν με άλλους επαγγελματίες 

και δυνητικούς εργοδότες. Ταυτόχρονα εργοδότες δημοσιεύουν αγγελίες ευρέσεως 

εργασίας, δίνοντας τη δυνατότητα ειδοποιήσεων σε επαγγελματίες και δυνητικούς 

εργαζόμενους, που τις παρακολουθούν με συγκεκριμένες λέξεις κλειδιά και στην 

αποστολή βιογραφικών μεσώ αυτής. Δημιουργήθηκε το 2003, εξαγοράστηκε από την 

Microsoft to 2016 και αριθμεί σχεδόν 800 εκατομμύρια εγγεγραμμένα μέλη. 

 

YouTube 

 

Οι χρήστες του διαδικτύου, αντιλαμβάνονται το Youtube ως ξεχωριστό κοινωνικό δίκτυο 

και ως ξεχωριστή μηχανή αναζήτησης Είναι ένας δημοφιλής ιστότοπος, ο οποίος 

επιτρέπει αποθήκευση, αναζήτηση και αναπαραγωγή ψηφιακών πολυμέσων βίντεο, όπως 

και τη χρήση σχολίων και προφίλ χρηστών που το έχουν μεταμορφώσει με τον καιρό σε 

ένα κοινωνικό μέσο διασύνδεσης. Αρχεία βίντεο μπορούν να μεταφορτωθούν από 

οποιοδήποτε συσκευή σε οποιοιδήποτε μορφή και να τα παρακολουθήσει κάποιος, σε 

οποιαδήποτε μεριά του κόσμου σε οποιαδήποτε ανάλυση του επιτρέπει η ταχύτητα της 

σύνδεσης Ιντερνέτ του. Οι χρήστες εκτός από το να παρακολουθούν τα βίντεο μπορούν 

να δείξουν την προτίμησή τους, ψηφίζοντας αν τους αρέσει αυτό που παρακολουθούν ή 

όχι, βοηθώντας τον αλγόριθμο να προτείνει σε άλλους χρήστες, τα κατάλληλα βίντεο 

σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα τους. 

Η πλατφόρμα κυκλοφόρησε το 2005 και το 2006 εξαγοράστηκε από την Google για το 

ποσό ρεκόρ των 1,65 δισεκατομμυρίων USD. Το YouTube περιλαμβάνει περιεχόμενο 

που κατά κύριο λόγω έχει δημιουργηθεί από χρήστες και περιλαμβάνει βίντεο μουσικής, 

παιχνιδιών, ταινίες μικρού μήκους, ντοκιμαντέρ, ειδήσεις, περιεχόμενο ζωντανής ροής 

κ.α. Πλέον περιλαμβάνει και ενοικιάσεις ταινιών και έχει αναπτυχθεί ως διαδικτυακή 

τηλεόραση. 
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Το YouTube εκμεταλλευόμενο τη δημοτικότητά του, έχοντας σχεδόν 2,5 

δισεκατομμύρια ενεργούς χρήστες και 1 δισεκατομμύριο ημερήσιες προβολές, έχει 

αναπτύξει εκτενείς δράσεις μάρκετινγκ προσφέροντας τη δυνατότητα διαφημίσεων μέσα 

στα βίντεο, με τους παραγωγούς να καρπώνονται μερίδιο των κερδών από το περιεχόμενο 

που δημιουργούν. Έχοντας πρωτοφανή κοινωνικό αντίκτυπο, επηρεάζει την κουλτούρα 

και τις τάσεις στο Διαδίκτυο, δημιουργώντας διασημότητες από το πουθενά, αφού πολλοί 

παραγωγού του αμείβονται με υπέρογκα ποσά από τις προβολές των βίντεο. Έχει, επίσης, 

επιπλέον έσοδα, από τις συνδρομές ή την υπηρεσία streaming μουσικής του. 

Συγκεκριμένα το 94% των 100 κορυφαίων διαφημιστών, χρησιμοποιούν το YouTube για 

να προωθήσουν τις καμπάνιες τους (Wikipedia) και 8 στους 10 χρήστες της εφαρμογής 

βρίσκονται στο κοινό με τη μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη, 18-49 χρονών.  

 

Instagram 

 

Το Instagram εξελίσσεται σε ένα από τα πιο δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα, όπου οι χρήστες 

μπορούν να  μοιραστούν τις φωτογραφίες τους ή πολύ μικρά βίντεο, συνήθως από κινητές 

συσκευές. Η καινοτομία της εφαρμογής ήταν πως έδινε τη δυνατότητα χρήσης φίλτρων, 

προ εγκατεστημένα ή αργότερα δημιουργίες άλλων χρηστών, που άλλαζαν τα χρώματα 

και το ύφος της φωτογραφίας. Αργότερα προστέθηκε και η δημιουργία «ιστορίας», μια 

εικόνας δηλαδή που μπορούσε να παραμείνει ενεργή για 24 ώρες.  

Δημιουργήθηκε το 2010 και εξαγοράστηκε από το Facebook το 2012 για 1 

δισεκατομμύριο USD. Έχει επεκτείνει, επίσης, σε μεγάλο βαθμό τις δραστηριότητες 

μάρκετινγκ, καθώς η τεράστια βάση χρηστών προσέλκυσε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων. 

Το μάρκετινγκ επιρροής από «Influencers» (που έχουν τη δύναμη να επηρεάσουν τις 

αγοραστικές συνήθειες άλλων, ανεβάζοντας κάποια μορφή πρωτότυπου περιεχομένου —

συχνά με χορηγία) και η δύναμη της εικόνας στόχευσε αποτελεσματικά στις νεαρές 

ηλικίες, δημιουργώντας υπερκέρδη για όλες τις πλευρές. Ταυτόχρονα συνδέθηκε με 

αρνητικά σχόλια για λανθασμένα πρότυπα (εικόνα γυναικείου σώματος) και αρνητικού 

επηρεασμού της ψυχικής υγείας των εφήβων, αφού αξιολογήθηκε ως το δίκτυο που 

προκαλεί άγχος, κατάθλιψη και μοναξιά (Royal Society for Public Health UK, 2017). 
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Εικόνα 2. Αριθμός χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

 

1.4. Λόγοι χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης; 
 

Όπως είδαμε, δισεκατομμύρια χρήστες συνομιλούν και αλληλοεπιδρούν σε καθημερινή 

βάση ηλεκτρονικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτελώντας ένα αναπόσπαστο 

κομμάτι της σύγχρονης ζωής. Η παγκόσμια ερευνητική κοινότητα προσπαθεί να 

ερευνήσει συνεχώς, του λογούς που ωθούν τους χρήστες στην υιοθέτηση και τον 

εναγκαλισμό αυτών.  
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Πολλές θεωρίες προσπαθούν να εξηγήσουν το τι συμβαίνει  και αρκετές από αυτές 

φαίνεται να συγκλίνουν σε συγκεκριμένα μονοπάτια.   

Ο Shao (2009) αναφέρει στην έρευνα του πως οι κυριότεροι λόγοι χρήσης των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης είναι η δημιουργία και η ανάπτυξη μιας κοινότητας με χρήστες 

που συνδέονται, συνομιλούν και αλληλοεπιδρούν, προσομοιάζοντας την 

πραγματικότητα. Επιπλέον, η κατανάλωση και η αναζήτηση της πληροφορίας και της 

ψυχαγωγίας αποκαλύπτονται ως τα κυριότερα κίνητρα των χρηστών.  

Στη δημιουργία μια κοινότητας εστιάζονται και τα αποτελέσματα της έρευνας του 

Papathanassopoulos (2013), εμβαθύνοντας, όμως, μεταξύ πραγματικής και εικονικής 

αναπαράστασης του «εγώ» που χάνεται μέσα στην ευκολία χρήσης μια πλατφόρμας και 

τη δίψα για πρόσκαιρη διαφυγή από τον ρεαλισμό. Οι απαντήσεις των χρηστών για την 

πλατφόρμα του Facebook,  συμφωνούν πως αποτελεί συνήθεια, την χρησιμοποιούν στο 

ελεύθερο χρόνο τους για χαλάρωση και ανταλλαγή πληροφοριών, αλλά αποτελεί και την 

προσωπική τους έκφραση. Εξάλλου, οι πλατφόρμες αποτελούν λειτουργικά 

υποκατάστατα της πραγματικής ζωής,  αφού άλλοτε συμπληρώνουν και άλλοτε 

αντικαθιστούν το κοινωνικό περιβάλλον ενός χρήστη  (Papacharissi & Mendelson, 2011). 

Σύμφωνα με την έρευνα των Tsai & Men (2013) βασικοί λόγοι για τη χρήση των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν η ψυχαγωγία, η ενημέρωση και η ενσωμάτωση σε 

κοινωνικά σύνολα.  

Οι Brandtzæg & Heim (2009) εξέτασαν τους λόγους χρήσης των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης, σύμφωνα με την θεωρία των Χρήσεων και Ηθικών Ικανοποιήσεων. Η 

διερεύνηση του κοινωνικού τους κύκλου και η επικοινωνία με φίλους ήταν οι 

σημαντικότεροι εξ αυτών, όμως οι χρήστες επισήμαιναν και την σημαντικότητα της 

συγκέντρωσης πληροφορίων, αλλά και ανταλλαγή και αντιπαραβολής απόψεων με 

άλλους. 

Οι Davis, Riven & Breazeale (2014) απομόνωσαν τα κίνητρα χρήσης των κοινωνικών 

δικτύων σε διαφορετικούς από τους προαναφερθέντες τομείς, αυτούς της 

αυτοπραγμάτωσης και της αυτοπαρουσίασης, της αυτοπροβολή και της ενίσχυσης της 

προσωπικής εικόνας, αλλά και στην αναζήτηση πληροφοριών και τη διερεύνηση 

θεμάτων ενδιαφέροντος και στην αξιολόγηση των προϊόντων και υπηρεσιών. O Starno 

(2008) ήταν ένας από τους πρώτους ερευνητές που εισήγαγε την έννοια του 

ναρκισσισμού των χρηστών, ως λόγο χρήσης των κοινωνικών δικτύων. 
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Την πλούσια βιβλιογραφία συμπληρώνουν και εμπειρικές έρευνες στο διαδίκτυο από 

μεγάλους οργανισμούς, όπως οι Pew Research Center (2011), Nielsen (2012),  Global 

Web Index (2017) και WeAreSocial & HootSuite (2021). Ο κυριότερος λόγος χρήσης 

των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι η διατήρηση επαφής με άτομα του στενού 

οικογενειακού περιβάλλοντος ή φίλους ή ακόμα και η ανεύρεση  φίλων του παρελθόντος 

που έχουν χαθεί. Στη συνέχεια, η ενημέρωση για τις διεθνής εξελίξεις και τα τρέχοντα 

γεγονότα ή η πρόσβαση σε πολυμέσα απασχολούν ιδιαίτερα τους χρήστες και έπονται 

λόγοι, όπως η δημιουργία νέων φίλων ή η ανεύρεση ερωτικών συντρόφων και το gaming, 

που δεν φαίνεται να συγκεντρώνουν πολλού οπαδούς.   

Τέλος, τα αποτελέσματα επαναλαμβάνονται και στον ελληνικό χώρο αφού σύμφωνα με 

την έρευαν του εργαστηρίου ηλεκτρονικού εμπορίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου 

της Αθήνας (ELTRUN, 2012), η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων χρηστών 

χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να επικοινωνήσει με την οικογένεια και 

τους φίλους (37%), για διασκέδαση (32%) και για διαμοιρασμό φωτογραφιών και βίντεο 

(28%). 
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Κεφάλαιο 2ο: Μάρκετινγκ 

2.1 Εισαγωγή 
 

Μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, παρατηρήθηκε μια έντονη οικονομική 

ανάπτυξη σε όλον, σχεδόν, τον Ευρωπαϊκό χώρο, η οποία προέκυψε ως αποτέλεσμα της 

αυξανόμενης διάθεσης για αναδιοργάνωση των κατεστραμμένων οικονομιών, και μια 

αύξηση της συνολικής κατανάλωσης αγαθών και υπηρεσιών, που έφερε ως αποτέλεσμα 

την διόγκωση της προσφοράς και ζήτησης. Σύντομα, κατέστη εφικτή η πλήρης 

απασχόληση του εργατικού δυναμικού για πολλές χώρες και το διεθνές εμπόριο άρχισε 

να αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, γεννήθηκε ο όρος 

Μάρκετινγκ, ένας καινούργιος όρος, ο οποίος άρχισε να αξιοποιείται και να εμφανίζεται 

όλο και περισσότερο, κυρίως στους τομείς της διαφήμισης και των πωλήσεων. 

Απώτερος στόχος του Μάρκετινγκ είναι η εύρεση μιας μεθόδου για τη σωστή διαχείριση 

μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, αφού πρώτα γίνουν κατανοητές οι επιθυμίες των 

των πελατών της. Ως πελάτες νοούνται όλοι οι αγοραστές των προϊόντων - υπηρεσιών 

της επιχείρησης αλλά και οι δυνητικοί πελάτες, δηλαδή οι πιθανοί μελλοντικοί πελάτες, 

με την προϋπόθεση ότι θα επιτευχθεί η ικανοποίηση των επιθυμιών τους. 

Αρχικά, το Μάρκετινγκ εδραιώθηκε ως κλάδος της εφαρμοσμένης οικονομίας και 

αργότερα, εξελίχθηκε σε αποκλειστική μέθοδο αύξησης των πωλήσεων. Πρόσφατα, έχει 

αναχθεί σε επιστημονικό κλάδο, έχοντας ως αντικείμενο την κατανόηση των 

συστημάτων και των σχέσεων μεταξύ πωλητών και αγοραστών, κατά τη διάθεση αγαθών 

και υπηρεσιών. Η έννοια του Μάρκετινγκ έχει διευρυνθεί τόσο, ώστε να είναι δυνατή η 

αξιοποίησή του σε κάθε τομέα της καθημερινής ζωής. 

Σύμφωνα με τους Δημητριάδη και Τζωρτζάκη (2010) υπάρχουν τέσσερις εποχές οι 

οποίες αναδεικνύουν την εξέλιξη του μάρκετινγκ έως σήμερα: 

α) «Εποχή της παραγωγής»  

Στις αρχές του προηγούμενου αιώνα και με τη βιομηχανική επανάσταση, ξεκίνησε η 

μαζική παραγωγή ποικίλων καταναλωτικών προϊόντων. Η ζήτηση υπερέβαινε την 

προσφορά και οι επιχειρήσεις δεν αντιμετώπιζαν κανένα πρόβλημα στη διάθεση των 

παραγόμενων προϊόντων. Έτσι, ο ρόλος του μάρκετινγκ εστιάστηκε στην παραγωγή.  

β) «Εποχή των πωλήσεων»  
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Από το 1920 και μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1950, υπήρχε πληθώρα επιχειρήσεων 

οι οποίες είχαν τη δυνατότητα παραγωγής και προσφοράς όμοιων προϊόντων, γεγονός 

που συνετέλεσε στην όξυνση του σκληρού ανταγωνισμού μεταξύ τους. Έτσι, αυξήθηκε 

η κυριαρχία της διαφήμισης και των πωλήσεων, ενώ το Μάρκετινγκ δεν λάμβανε υπόψη 

του τις επιθυμίες και ανάγκες των καταναλωτών/χρηστών, αλλά προσπαθούσε να 

πουλήσει «μη ζητούμενα αγαθά». Ως αποτέλεσμα, η επιχειρηματική φιλοσοφία ήταν οι 

επιχειρήσεις να πουλούν τα αγαθά που έφτιαχναν, παρά να φτιάξουν τα αγαθά που 

μπορούσαν να πουλήσουν.  

γ) «Εποχή του Μάρκετινγκ»  

Στα μέσα της δεκαετίας του 1950, έγινε αντιληπτό στις επιχειρήσεις ότι απαραίτητη 

προϋπόθεση για την επιτυχία του δικού  τους επιχειρηματικού στόχου ήταν η διάγνωση 

και ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών με τα προϊόντα τους κατά τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο. Αυτός ήταν ο ακρογωνιαίος λίθος της πελατοκεντρικής επιχειρηματικής 

φιλοσοφίας και η έναρξη της εποχής του σύγχρονου μάρκετινγκ. 

δ) «Εποχή του κοινωνικά ευαίσθητου Μάρκετινγκ»  

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, ο πρωταρχικός στόχος των επιχειρήσεων είναι ο 

σεβασμός των κανόνων προστασίας του περιβάλλοντος και η προσφορά προϊόντων 

υψηλής ποιότητας, τα οποία δεν ενέχουν κινδύνους για τους καταναλωτές, προωθώντας 

ένα πιο κοινωνικά υπεύθυνο, ηθικό και ηθικό μοντέλο μάρκετινγκ. Καινοτομία της ιδέας 

του Kotler ήταν η ιδέα της «μακροπρόθεσμης ευημερίας των καταναλωτών», τονίζοντας 

ότι οι βραχυπρόθεσμες επιθυμίες μπορεί να μην υποστηρίζουν τα μακροπρόθεσμα 

συμφέροντα του καταναλωτή ή να είναι καλές για την κοινωνία ως σύνολο. 

Το μάρκετινγκ όμως είναι μια έννοια προσαρμοζόμενη και εξελισσόμενη  που ξεφεύγει 

από τα καθοριζόμενα όρια. Από το 2000 και εξής, η κοινωνική εποχή του μάρκετινγκ 

αποκτά νέες διαστάσεις, καθώς πλέον οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο 

και στη δημιουργία πληθώρας μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook, το 

Twitter, ή το YouTube. Βασιζόμενοι στην εποχή του μάρκετινγκ σχέσεων, οι εταιρείες 

αξιοποιούν το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να αποκτήσουν πιο στενή 

επικοινωνία µε τους καταναλωτές και να οικοδομήσουν σχέσης εμπιστοσύνης ως ένα 

μέσο για την εμπορία αγαθών και υπηρεσιών. Η συνεχής καινοτομία και εξέλιξη της 

τεχνολογίας δημιουργεί ευκαιρίες μάρκετινγκ αλλά και νέες προκλήσεις, καθώς 

ξεφεύγουμε από την παραδοσιακή επικοινωνία ένα προς ένα, και αγκαλιάζουμε το 
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μοντέλο πολλών προς πολλούς, με μαζική επικοινωνία προς ομάδες δυνητικών 

καταναλωτών. Σύμφωνα με τον Kurtz (2012), αυτή είναι η νέα εποχή, η εποχή του 

μάρκετινγκ των κοινωνικών δικτύων. 

2.2 Ορισμοί  
 

Σε μια προσπάθεια ανάλυσης της έννοιας του μάρκετινγκ, διαπιστώνει κανείς ότι δεν 

υπάρχει μια ακριβής μετάφραση του όρου, οπότε αυτή του η ευρύτητα, προκαλεί 

σύγχυση σε πολλούς. Κάποιοι όροι που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν προκειμένου να 

οριστεί το μάρκετινγκ στα ελληνικά είναι: τέχνη της αγοράς, της πώλησης και της 

εμπορίας, όμως και πάλι αυτοί οι όροι δεν καθιστούν δυνατό τον ακριβή προσδιορισμό 

του όρου μάρκετινγκ, αλλά αποδίδουν μια γενική διαφωτιστική εικόνα.  

Υπάρχουν διάφοροι ορισμοί που θα μπορούσαν να περιγράψουν τον όρο μάρκετινγκ.  

Σύμφωνα με την Αμερικάνικη Ένωση Μάρκετινγκ (AMA): «Μάρκετινγκ είναι η 

φιλοσοφία που πρέπει να διέπει μια επιχείρηση για τη δημιουργία, την επικοινωνία, την 

παροχή αξίας σε πελάτες και τη διαχείριση των σχέσεων μαζί τους, χρησιμοποιώντας 

τρόπους επωφελείς τόσο για την επιχείρηση όσο και για τους ενδιαφερόμενους». 

Ο Drucker, θεωρητικός του μάνατζμεντ αναφέρει ότι: «Μπορούμε να υποθέσουμε ότι θα 

υπάρχει πάντα ανάγκη για κάποια αγοροπωλησία. Το Μάρκετινγκ επιδιώκει να 

καταστήσει την πώληση μία περιττή διαδικασία. Σκοπός του είναι η πλήρης κατανόηση 

του πελάτη, ώστε το προϊόν ή υπηρεσία να του ταιριάζει και να πωλείται ουσιαστικά από 

μόνη της». 

Τέλος, το Βρετανικό Ινστιτούτο Μάρκετινγκ παραθέτει πως πρόκειται, για μια 

διαδικασία διοικητικού χαρακτήρα, η οποία είναι υπεύθυνη να εντοπίσει, να προβλέψει, 

να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του πελάτη με τρόπο που αποφέρει κέρδος για την 

εταιρεία.  

Το αποτελεσματικό μάρκετινγκ δεν είναι τυχαίο, αλλά είναι αποτέλεσμα προσεκτικού 

σχεδιασμού και εκτέλεσης εξειδικευμένων τεχνικών, προσαρμοσμένων στις ανάγκες της 

επιχείρησης  αλλά στα θέλω των καταναλωτών. 
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2.3 Μίγμα Μάρκετινγκ 
 

Οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν συγκεκριμένες τακτικές  μάρκετινγκ ώστε να 

προσαρμόζονται συνεχώς στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον και να έχουν τη δυνατότητα 

όχι μόνο να προλαβαίνουν, αλλά ακόμη και να διαμορφώνουν εξελίξεις, αντί απλώς να 

αντιδρούν σε αυτές. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία οποιασδήποτε 

στρατηγικής μάρκετινγκ, είναι ο ορισμός ενός ακριβούς μίγματος μάρκετινγκ. Το μίγμα 

μάρκετινγκ (marketing mix), λοιπόν,  είναι ο κατάλληλος συνδυασμός των ελεγχόμενων 

από την επιχείρηση μεταβλητών του μάρκετινγκ, µε το οποίο η επιχείρηση επιλέγει να 

απευθυνθεί στην αγορά-στόχο.  

Η πρώτη ιστορικά αναφορά του μίγματος μάρκετινγκ ήταν την δεκαετία του 1940, οπότε 

ο Culliton ανέφερε τη μίξη συστατικών όπως και στις συνταγές μαγειρικής, ώστε είτε να 

ακολουθήσεις μια έτοιμη συνταγή τρίτου  ή και να εφεύρεις τη δική σου εξαρχής.  

Η πρώτη αποτύπωση στη διεθνή βιβλιογραφία βρέθηκε αρκετά αργότερα στη δεκαετία 

του 1690 από τον Borden, ο οποίος έδωσε το όνομα στα χαρακτηριστικά αυτά και τον 

McCarthy (1960) που κατηγοριοποίησε τις μεταβλητές και ονόμασε το μίγμα αυτό ως τα 

4P, Τιμή, Προϊόν, Προώθηση και Τόπος,  από τα αρχικά των λέξεων Product, Price, 

Promotion και Place.  

Η θεωρία των 4P αποτέλεσε μια εξαιρετικά χρήσιμη και εύκολα κατανοητή προσέγγιση, 

η οποία με την πάροδο των ετών μπορούσε να εκληφθεί ως «το αδιαμφισβήτητο βασικό 

μοντέλο μάρκετινγκ» (Grönroos, 1994). Το «παράδειγμα μίγματος μάρκετινγκ» και οι 

προσανατολισμένες θεωρίες συμπεριφοράς των καταναλωτών αντιμετωπίζονται συχνά 

ως η κύρια προσέγγιση μάρκετινγκ και ως η γενική θεωρία του μάρκετινγκ (Van 

Waterschoot, & Van den Bulte, 1992).  

Η θεωρία του μίγματος μάρκετινγκ, συνοδευόμενη από την εδραίωση του μάρκετινγκ ως 

κλάδος εφαρμοσμένης επιστήμης, αργότερα συμπληρώνεται με θεωρίες από το τομέα 

της ψυχολογίας, υπερισχύει και κυριαρχεί άλλων πιο περίπλοκων μοντέλων και 

ολιστικών θεωριών μάρκετινγκ, που βασίζονται στη θεωρία συστημάτων και δικτύων και 

στην κοινωνιολογία (Gardner et al., 1988· Grönroos, 1994). 
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• Προϊόν 

Το προϊόν μπορεί να είναι είτε ένα υλικό αγαθό είτε μια άυλη υπηρεσία που 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες ή τη ζήτηση ενός συγκεκριμένου πελάτη. Υπάρχει ένας 

λογικός κύκλος ζωής του προϊόντος τον οποίο πρέπει να ακολουθούν όλα τα προϊόντα. 

Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό για τους επαγγελματίες του μάρκετινγκ να κατανοήσουν 

καθώς και να σχεδιάσουν τα διαφορετικά στάδια και τις συγκεκριμένες προκλήσεις τους. 

Η κατανόηση των προβλημάτων που προσπαθεί να λύσει το προϊόν είναι πολύ 

σημαντική. Αυτό απαιτεί μελέτη όλων των χαρακτηριστικών του προϊόντος, της 

χαρακτηριστικής πρότασης πώλησης και των πλεονεκτημάτων που προσφέρει.  

• Τιμή 

Η τιμή αναφέρεται στο πραγματικό ποσό που αναμένεται να πληρώσει ο τελικός 

καταναλωτής για το προϊόν. Η τιμή ενός προϊόντος επιδρά στην απόδοσή του στην αγορά, 

καθώς σχετίζεται με την αντιληπτή αξία του προϊόντος για τον καταναλωτή σε και όχι με 

το κόστος του προϊόντος. Ένα προϊόν με υψηλότερη ή χαμηλότερη τιμή από την 

αντιληπτή αξία του δεν θα πουλήσει. Είναι δυνατό για ένα προϊόν να τιμολογείται 

υψηλότερη από την πραγματική του χρηματική αξία και να εξακολουθεί να πωλείται εάν 

απολαμβάνει θετική πελατειακή αξία. Από την άλλη πλευρά, ένα προϊόν μπορεί να 

χρειαστεί να υποτιμηθεί για να πουληθεί εάν ο καταναλωτής το θεωρεί μικρής αξίας. 

Παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την κοστολόγηση ενός προϊόντος μπορούν να 

είναι τα κανάλια διανομής, το κόστος της αλυσίδας αξίας, η σήμανση ή ο τρόπος με τον 

οποίο οι ανταγωνιστές τιμολογούν ένα ανταγωνιστικό προϊόν. 

• Προώθηση 

Η  προώθηση περιλαμβάνει ένα σύνολο στρατηγικών και τεχνικών επικοινωνίας 

μάρκετινγκ. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν διαφήμιση, προωθητικές ενέργειες 

πωλήσεων, ειδικές προσφορές, καθώς και τις δημόσιες σχέσεις. Ανεξάρτητα από το 

κανάλι διανομής που χρησιμοποιείται, η προώθηση θα πρέπει να είναι ταιριάζει στο 

προϊόν, την τιμή καθώς και τον τελικό καταναλωτή ή αγορά στόχο. Θα πρέπει να ληφθεί 

υπόψη ότι η προώθηση είναι απλώς η επικοινωνιακή πτυχή ολόκληρης της λειτουργίας 

μάρκετινγκ. 
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• Τόπος 

Ο τρόπος που θα παρασχεθεί το προϊόν στον καταναλωτή είναι αυτό που καθορίζει τον 

τόπο ή την τοποθέτησή του. Έτσι, η διανομή ενός προϊόντος είναι ένα σημαντικό στοιχείο 

για τον προσδιορισμό μιας τοποθέτησης προϊόντων. Η στρατηγική τοποθέτησης μπορεί 

να είναι χρήσιμη όταν πρόκειται για την αξιολόγηση του καταλληλότερου καναλιού 

διανομής που θα χρησιμοποιηθεί. 

 

Λόγω του μετασχηματισμού της αγοράς καθώς πλέον η κατανάλωση υπηρεσιών 

καταλαμβάνει μεγάλο μερίδιο αυτής, το συμβατικό μίγμα μάρκετινγκ έχει τα όριά του 

στον τρόπο με τον οποίο είναι δομημένο. Τα βασικά 4 στοιχεία πλέον δεν επαρκούν οπότε 

το μίγμα του Μάρκετινγκ περιλαμβάνει τρία επιπρόσθετα στοιχεία (3Ρs) που 

προσδιορίζουν εκτενώς την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Τα στοιχεία αυτά 

είναι οι Άνθρωποι (People), οι Διαδικασίες (Procedures) και το Περιβάλλον της 

επιχείρησης (Physical evidence) (Booms & Bitner, 1981). 

 

 

Εικόνα 3. Ta 7P του μίγματος Μάρκετινγκ 
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Το 1990 ο Lauterborn, πρότεινε μια ταξινόμηση τεσσάρων Cs, η οποία είναι μια 

περισσότερο προσανατολισμένη προς τον καταναλωτή εκδοχή των 4Ps και επιχειρεί να 

ταιριάξει περισσότερο στο πνεύμα των νεότερων χρόνων, αντικαθιστώντας τα από τη 

μεριά του καταναλωτή. Δίνει μεγαλύτερη σημασία πλέον, στις ανάγκες των 

καταναλωτών, τι ρόλο ενέχουν το κόστος των προϊόντων ή των υπηρεσιών γι αυτούς, την 

ευκολία για την απόκτησή τους και την επικοινωνία.  

Γενικά το μίγμα μάρκετινγκ δεν είναι μια σταθερή έννοια αλλά προσαρμόζεται σύμφωνα 

με τις ανάγκες της κάθε εποχής. Έχουν προταθεί επιπλέον θεωρίες, όπως τα 4Ss 

(Constantinides, 2002) και 4Es (Daly, 2020), που είναι στραμμένες προς την αλλαγή που 

συντελείτε στο διαδίκτυο και στο ηλεκτρονικό εμπόριο, εφαρμόζοντας ριζικές αλλαγές, 

όπως την έννοια του «Οπουδήποτε», αντί για τον «Τόπο» και εισάγοντας τον 

«Ευαγγελισμό», ως μίγμα των WOM και της κοινωνική δικτύωσης στο διαδικτυακό 

μάρκετινγκ. Καθορίζεται ένα νέο πλαίσιο γύρω από τις τεχνολογικές αλλαγές, τον 

φρενήρη ρυθμό της ζωής των καταναλωτών, την στροφή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

και την υπερπληροφόρηση, με επίκεντρο την εμπλοκή του καταναλωτή και τον 

επηρεασμό του, έννοιες που θα αναλυθούν στα επόμενα κεφάλαια.  
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Κεφάλαιο 3ο: Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Μάρκετινγκ Κοινωνικών 

Μέσων 

Το μάρκετινγκ, λοιπόν, δεν είναι μόνο μια υπηρεσία προστιθέμενης αξίας ενός προϊόντος 

αλλά παίζει τον σημαντικότερο ρόλο στην προώθηση και τελικά στην πώληση αυτού. Η 

τεράστια διείσδυση του διαδικτύου στις ζωές των χρηστών των 21ο αιώνα, ανοίγει τους 

ορίζοντες του μάρκετινγκ σε νέα επίπεδα, αποτελώντας βασικό εργαλείο σε ένα ρευστό 

και μεταβαλλόμενο περιβάλλον, κρατώντας στο επίκεντρο τον καταναλωτή. Οι επιθυμίες 

και οι ανάγκες του πλέον, είναι πιο διακριτές από την πλευρά των επιχειρήσεων και 

μπορούν να ικανοποιηθούν καταλλήλως, δημιουργώντας  «tailor-made» καμπάνιες για 

την αγορά στόχο.  

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας βοήθησε στην καθολική διάδοση του διαδικτύου, την 

ανάπτυξη και τον μετέπειτα  μετασχηματισμού του σε web 2.0, προσπερνώντας τον 

μονοδιάστατο χαρακτήρα του, αφού απέκτησε πλέον τα στοιχεία της διαδραστικότητας 

και της αλληλεπίδρασης των χρηστών (Kannan & Li, 2017). Αλλαγή υπήρξε επίσης και 

στα κλασικά μέσα μαζικής επικοινωνίας, τα οποία έχασαν το μονοπώλιο της 

πληροφορίας, αφού πλέον η προσοχή του κόσμου μετατοπίστηκε στις online κοινότητες 

και τα κοινωνικά δίκτυα, συμμετέχοντας στη δημιουργία και τη διάδοση πληροφορίων, 

αναδεικνύοντας οι ίδιοι ποια είδηση είναι σχηματική ή τι είναι ενδιαφέρον και τους τραβά 

την προσοχή. Ταυτόχρονα, οι κινητές συσκευές είναι κομμάτι και προέκταση της 

καθημερινότητας, με σχεδόν 15 δισεκατομμύρια ενεργές συσκευές (Statista4, 2021), που 

είναι τόσο απαραίτητες στον σύγχρονο άνθρωπο, προκαλώντας, μάλιστα, και εθισμό ή 

και φοβία ελλείψει αυτών, εισάγοντας το 2008 (UK Postal Office) τον όρο 

«Nomophobia» (από το No MOre PHΟne phoBIA), εννοώντας φοβία για την απομόνωση 

από το κινητό τηλέφωνο, είτε με τον συνεχή έλεγχο μήπως δεν διαβαστεί ένα μήνυμα ή 

ένα μέιλ ή και το να μην έχει κάποιος μπαταρία, ασύρματο δίκτυο κ.α (King et al., 2013· 

Cherry, 2020).  

Χρησιμοποιώντας τα παραπάνω αντιλαμβανόμαστε και τον μετασχηματισμό του 

μάρκετινγκ, ακολουθώντας την ψηφιακή εποχή. Δεν υφίσταται ένας απόλυτος ορισμός 

για την έννοια του διαδικτυακού μάρκετινγκ, αλλά ουσιαστικά θα μπορούσαμε να πούμε 

πως αποτελεί μια διαδικασία που βασίζεται στα τεχνολογικά μέσα, δίνοντας τη 

 
 

4 https://www.statista.com/statistics/245501/multiple-mobile-device-ownership-worldwide/ 
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δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων και των πελατών  με στόχο την από 

κοινού δημιουργία, την επικοινωνία και τη διατήρηση της αξίας για όλους τους 

ενδιαφερομένους (Kannan & Li, 2017).  

Ουσιαστικά αποτελεί έναν γενικό όρο για το ψηφιακό και διαδραστικό μάρκετινγκ των 

προϊόντων και υπηρεσιών, το οποίο χρησιμοποιεί το διαδίκτυο ώστε να ανακαλύψει 

δυνητικούς πελάτες και να τους μετουσιώσει σε πραγματικούς και συνεχείς.  

Υπάρχουν αρκετές στρατηγικές διαδικτυακού μάρκετινγκ, οι οποίες μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ακόμα και σε συνδυασμό, μεγιστοποιώντας τα δυνητικά οφέλη που θα 

μπορούσε να αποκομίσει μια επιχείρηση (Bala & Verma, 2018). Εν συντομία, οι 

κυριότερες από αυτές είναι: 

• Search Engine Marketing (SEM) και Search Engine Optimization (SEO) 

Πρόκειται για τακτικές μάρκετινγκ μέσω των μηχανών αναζήτησης. Μέσω αυτών, 

προσδοκάται  η αύξηση της ορατότητας των ιστοσελίδων, ώστε να εμφανίζονται όσον το 

δυνατόν ψηλότερα στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης. Χρησιμοποιώντας τις 

κατάλληλες λέξεις – κλειδιά ή και την αμοιβή για κάθε κλικ, προσπαθούν να 

εμφανίζονται ψηλά κατά την αναζήτηση ενός χρήστη, είτε στην αναζήτηση (οργανικά 

αποτελέσματα) είτε στις διαφημίσεις πάνω και πλησίον αυτών.  

• Pay Per Click (PPC) 

Έχει μεγάλη συνάφεια με τα παραπάνω. Ουσιαστικά, αφορά αμειβόμενες διαφημίσεις 

και το κόστος που θα ήθελε να επωμιστεί μια ιστοσελίδα, ώστε να εμφανιστεί σε 

ψηλότερη θέση στα αποτελέσματα αναζήτησης. Το κόστος δεν είναι απόλυτο, αλλά 

συνδυασμός προσφοράς και ζήτησης και αφορά το ποσό το οποίο θα πληρωθεί για την 

καλύτερη τοποθέτηση της διαφήμισης, που ταιριάζει με τις λέξεις – κλειδιά που έχει 

αναζητήσει ο χρήστης, και ποσό που είναι διατεθειμένες να ξοδέψουν όλες οι ιστοσελίδες 

που είναι σχετικές με αυτά.  

• Content Marketing 

Αφορά τη δημιουργία περιεχομένου που επιδιώκει να επηρεάσει θετικά τον δυνητικό 

καταναλωτή. Το περιεχόμενο μπορεί είναι γενικότερα η σχεδίαση της ιστοσελίδας, η 

μορφή του κειμένου, τα πολυμέσα κ.α., χωρίς να έχουν διαφημιστικό χαρακτήρα. 
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• Inbound Marketing 

Περιγράφει στρατηγικές προσέλκυσης καταναλωτών χαμηλού κόστους και χωρίς να 

είναι ενοχλητικές, προσδοκώντας αλληλεπίδραση με τους χρήστες, τη χρονική στιγμή 

που θα επιλέξουν αυτοί. Τέτοια εργαλεία είναι τα newletters, τα podcasts, τα blogs κ.α. 

Στην κατηγορία αυτή μπορεί να ενταχθεί και το email marketing, αν και πλέον θεωρείται 

λιγότερο δημοφιλής λύση λόγω του τεράστιου όγκου μαζικών αποστολών (spam), των 

συχνών απεγγραφών από τους παραλήπτες και των φίλτρων των υπηρεσιών 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που συνήθως τα απομακρύνουν από τα μάτια των 

καταναλωτών. 

• Affiliate Marketing (Μάρκετινγκ συνεργατών) 

Αφορά μια διαδικασία, μέσω της οποίας μια επιχείρηση ανταμείβει με μια μικρή 

προμήθεια κάποιον ενδιάμεσο μεταξύ της επιχείρησης και του αγοραστή, ο οποίος 

αναλαμβάνει να δημιουργήσει ένα κανάλι πελατών που θα προμηθευτούν το προϊόν ή 

την υπηρεσία της επιχείρησης, μέσω αυτού. Πρόκειται για μια δημοφιλή μέθοδο, που 

άνθισε στην Ελλάδα, ειδικότερα για αγορές εκτός Ευρώπης, με τους δυνητικούς πελάτες 

να προμηθεύονται προϊόντα καταστημάτων, κάνοντας απλά ένα «κλικ» σε συνδέσμους 

που παρέχονται από κάποιον ενδιάμεσο, ώστε να εκμεταλλευτούν τιμές καλύτερες από 

ότι θα το αγόραζαν μόνοι τους.  

• Social Media Marketing (Μάρκετινγκ Κοινωνικών Μέσων)   

Αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές και αποτελεσματικές τακτικές μάρκετινγκ που έχει 

ευρεία χρήση από σχεδόν το σύνολο των επιχειρήσεων, για την αύξηση της 

επισκεψιμότητας ενός ιστοτόπου και την εξαργύρωσή της σε αύξηση δυνητικών 

πελατών.  

 

3.1 Μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων  

 

Η ευρεία διάδοση των κοινωνικών δικτύων αποτέλεσε μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για 

νέες τακτικές μάρκετινγκ στο διαδίκτυο. Χρησιμοποιώντας τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης και εκμεταλλευόμενοι τη μεγάλη διείσδυση των κινητών συσκευών στον 

πληθυσμό, τα στενά όρια για τις επιχειρήσεις καταργούνται και οι δυνητικοί 

καταναλωτές πλέον βρίσκονται, σχεδόν, παντού.  
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Το μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων είναι ουσιαστικά το επιστέγασμα των προσπαθειών 

μια επιχείρησης για να προβληθεί, να προσελκύσει νέους και υπάρχοντες πελάτες, να 

διαφοροποιηθεί από το status quo και να διαφημίσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. 

Τέλος, μπορεί να περιλαμβάνει μια μίξη των προαναφερόμενων στρατηγικών 

μάρκετινγκ, δημιουργώντας μια επιθυμητή ισορροπία και ένα δυνατό και ξεχωριστό 

brand. 

Η προσέγγιση του είναι πολύ διαφορετική από τις παραδοσιακές μορφές μάρκετινγκ που 

έχουμε συνηθίσει. Κυριότερο του γνώρισμα είναι και η σχέση που οικοδομείται λόγω της 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των επιχειρήσεων και των καταναλωτών, το οποίο έχει ως 

αποτέλεσμα την αφοσίωση αυτών, στο brand.  

Γενικά πρόκειται για μια πανίσχυρη στρατηγική που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο 

επικοινωνίας και προβολής μια επιχείρησης. Παρ’ όλα αυτά, η χρήση τους χρειάζεται 

προσοχή και σύνεση καθώς εκτός των πολλών πλεονεκτημάτων, μπορεί να προκύψουν 

ανεπιθύμητες συνέπειες. Παρακάτω, θα αναλυθούν τα σημαντικότερα από αυτά.  

Πλεονεκτήματα χρήσης του μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων 

 

• Κοινωνική αλληλεπίδραση 

Χρησιμοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανοίγεται ένας συνεχής δίαυλος 

επικοινωνίας με το κοινό. Οι καταναλωτές μπορούν να αλληλοεπιδράσουν με την 

επιχείρηση, κάτι που ήταν σχεδόν αδύνατο με τα παραδοσιακά μέσα επικοινωνίας, 

γεγονός που τους κάνει να νιώθουν πιο κοντά, οπότε και αυξάνεται και η εμπιστοσύνη 

που νιώθουν προς αυτήν. Επίσης, η εξυπηρέτηση πελατών, δεν απαιτεί πλέον χρονοβόρες 

διαδικασίες, αναμονές και απογοήτευση, καθώς όλο και περισσότερες επιχειρήσεις 

χρησιμοποιούν τις σελίδες τους στα κοινωνικά δίκτυα ή εφαρμογές διαδικτυακών 

συνομιλιών, όπως το Facebook messenger ή το WhatsApp και Viber. Όλα αυτά τα 

χαρακτηριστικά  αποτελούν ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία μιας 

κοινότητας. 

• Στόχευση αγοράς 

Αναγνωρίζονται πιο εύκολα  οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντα  του καταναλωτικού κοινού, 

καθώς οι συνομιλίες μπορούν να αποκαλύψουν πολλά για τον τρόπο σκέψης τους. Είναι 

πολύ σημαντικό για κάθε επιχείρηση, να μάθει τα χαρακτηριστικά της αγοράς στόχου 
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και να την τμηματοποιήσει αναλόγως, ώστε να στοχεύσει επακριβώς και με τον τρόπο 

που θέλει στο κοινό.  

• Χαμηλό κόστος 

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του μάρκετινγκ των κοινωνικών δικτύων, είναι το 

χαμηλό κόστος. Δεν υπάρχει ιδιαίτερος χρόνος εκμάθησης για τη χρήση τους και μπορεί 

οποιοσδήποτε να δημιουργήσει ένα προφίλ και μάλιστα χωρίς κόστος. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα, το άνοιγμα σελίδων στο Facebook από μικρές συνοικιακές επιχειρήσεις, 

αφού λόγω της ευκολίας χρήσης και του απεριορίστου χώρου, μπορούσαν να ανεβάσουν 

φωτογραφίες από τα αγαθά τους ή να διαφημίσουν τις υπηρεσίες τους και να 

επικοινωνήσουν άμεσα με τους καταναλωτές ή να κλείσουν κάποιο ραντεβού. 

Επιπροσθέτως, η δημιουργία μια διαφημιστικής εκστρατείας, μπορεί να γίνει εύκολα, 

χωρίς μεσάζοντες, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα και με προκαθορισμένο κόστος 

και διαφανείς διαδικασίες, χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις.  

• Προώθηση brand 

Τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για τη γνωστοποίηση και 

την προώθηση ενός brand. Η εξυπηρέτηση πελάτων μέσω ενός κοινωνικού δικτύου, η 

αλληλεπίδραση και οι δημόσιες απαντήσεις,  ο διαμοιρασμός περιεχομένου από τους 

χρήστες (user generated content), έλκουν τους καταναλωτές και δημιουργούν θετικές 

εμπειρίες. Ταυτόχρονα η χρήση των hashtags μπορεί να κάνει το περιεχόμενο να 

ταξιδέψει παντού, προσομοιάζοντας τεχνικές «word of mouth» και του ιογενούς 

μάρκετινγκ (viral), βοηθώντας αρκετά στην αναγνωρισιμότητα και την προώθηση του 

brand και της επιχείρησης.  

 

Μειονεκτήματα χρήσης του μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων 

 

• Διαρκής δέσμευση 

Το μάρκετινγκ μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης αποτελεί μια χρονοβόρα και 

διαρκή ενασχόληση. Η παρουσία μια επιχείρησης στο διαδίκτυο απαιτεί μια συνεχή 

παρουσία, με αρκετές δημοσιεύσεις, αλληλεπίδραση με σχόλια χρηστών και αναζήτηση 

για όλες τις νέες τάσεις. Επιπλέον, αποτελεί και την πρώτη επαφή για την εξυπηρέτηση 

των πελατών, οπότε χρειάζεται και μια σφαιρική γνώση στα αγαθά ή της υπηρεσίες που 
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εμπορεύεται μια επιχείρηση. Τέλος, σε περίπτωση που η παρουσία συνήθως δεν 

περιορίζεται σε μια μόνο πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, η δέσμευση χρόνου είναι 

πολλαπλάσια. Η αφοσίωση αυτή απαιτεί χρόνο και χρήμα καθώς θα μπορέσει να 

επιτευχθεί μόνο με την πρόσληψη κάποιου εξειδικευμένου προσωπικού ή την πρόσληψη 

κάποιας εταιρείας υπηρεσιών.  

• Αρνητική ανατροφοδότηση 

Η παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα ισοδυναμεί με δημόσια έκθεση και διαρκή πίεση, 

στοιχεία που δεν θα υπήρχαν σε τόσα έντονο βαθμό, σε περίπτωση χρήσης των 

παραδοσιακών μέσων μάρκετινγκ. Η  διείσδυση σε όλο και μεγαλύτερο μέρος του 

πληθυσμού δεν αποτελεί πανάκεια, αφού η πρόσβαση σε μεγαλύτερο μέρος πληθυσμού 

μπορεί να αυξάνει την πιθανότητα προσέλκυσης  περισσότερων καταναλωτών (reach) 

αλλά και την έκθεση σε αρνητικά ή επιβλαβή σχόλια, κριτικές και επιθέσεις, που μπορεί 

να αποβούν μοιραία στο brand και γενικά, στην μακροζωία της επιχείρησης. Ως συνέχεια 

των παραπάνω, η πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού για την καταλληλότερη 

διαχείριση τέτοιων αρνητικών σχολίων ή παραπόνων, δυσαρεστημένων καταναλωτών 

αποτελεί μονόδρομο.  

• Βασίζεται σε διαφημίσεις 

Οι διαφημίσεις στα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της στρατηγικής 

του μάρκετινγκ σε αυτά. Είναι το μέσο με το οποίο επιτυγχάνεται το μεγαλύτερο «reach» 

στην κοινότητα γιατί πραγματικά, κυριαρχούν και βρίσκονται παντού. Οι διαφημίσεις 

λειτουργούν με λέξεις – κλειδιά και οι καταλληλότερες από αυτές εμφανίζονται στους 

χρήστες ανάλογα με τις αναζητήσεις τους. Αποτελούν ισχυρό εργαλείο στην προώθηση 

του brand μια επιχείρησης και στην προσέλκυση δυνητικών καταναλωτών. Το 

μεγαλύτερό τους, όμως, μειονέκτημα, είναι η ίδια τους η χρησιμότητα, το πλήθος τους. 

Από τις πιο απλές, όπως μερικά banners ή περισσότερο διεισδυτικές (intrusive) για τους 

χρήστες, όπως pop-up ολόκληρης σελίδας, προβολής πολυμέσων που ξεκινούν αυτόματα 

ή  ακόμα και άσχετων διαφημίσεων, θεωρούνται ανεπιθύμητες από τους καταναλωτές.  

Για την πλοήγησή τους στο διαδίκτυο, ευδοκιμούν πλέον εφαρμογές που είναι εύκολες 

στην εγκατάσταση ή συμπεριλαμβάνονται ήδη σε φυλλομετρητές και σταματούν, σχεδόν 

ολοκληρωτικά, την εμφάνιση διαφημίσεων από τους οικιακούς υπολογιστές και τις 

φορητές συσκευές, ακυρώνοντας οποιοδήποτε πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις. 

Χαρακτηριστικό είναι πως η τεράστια πλειοψηφία των χρηστών θεωρεί πως οι 
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διαφημίσεις είναι περισσότερες σε αριθμό (87%) και πιο διεισδυτικές (91%) τα τελευταία 

2-3 χρόνια σε σχέση με το παρελθόν, κλείνουν μια ιστοσελίδα εντελώς, εάν εμφανιστεί 

κάποιο πολυμέσο με αυτόματη έναρξη (81%) ή διαφήμιση pop-up (81%) και προτιμούν 

να μην επισκέπτονται καν μια ιστοσελίδα που χρησιμοποιεί τεχνικές που χρειάζονται 

απενεργοποίηση των ad-blockers για την εμφάνιση των άρθρων της. Η υιοθέτηση 

τέτοιων προγραμμάτων από τους χρήστες, αποφέρει ένα τεράστιο οικονομικό πλήγμα, το 

οποίο οι διαφημιστικοί οργανισμοί υπολογίζουν ότι θα άγγιζε τα 35 δισεκατομμύρια 

USD ετησίως, μέχρι το 2020 (Hubspot Global Interruptive Ads Survey, 2016). 

• Ζητήματα ιδιωτικότητας και ασφάλειας 

Για να αξιοποιηθεί πλήρως η διαδικασία του μάρκετινγκ, θα πρέπει να δοθεί άδεια 

(GDPR 2018) συλλογής και χρήσης προσωπικών δεδομένων χρηστών, με εργαλεία που 

περιλαμβάνουν cookies ή και άλλα εργαλεία στόχευσης, συλλογής και ανάλυσης 

δραστηριότητας και συμπεριφοράς του κάθε χρήστη στο διαδίκτυο. Αυτά συλλέγουν 

πληροφορίες όπως, ο φυλλομετρητής και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται 

ή τι είδε ο χρήστης και με ποια διάρκεια, ποια κλικ έκανε, σε ποια σημεία, που 

περιηγήθηκε, από ποια ιστοσελίδα ήρθε ή σε ποια έφυγε μετά τη δική μας κλπ. Στα 

πλαίσια ενός κοινωνικού δικτύου μπορούν να συλλεχθούν και άλλες πληροφορίες, όπως 

τα πλήρη στοιχεία του, με ποιες διαφημίσεις αλληλοεπιδρά ένας χρήστης, τα 

ενδιαφέροντά του, τους φίλους του.  

Πρόκειται για ουσιαστικά για ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, που μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ενός πλήρους σχετικά προφίλ και τα οποία μπορούν 

να μπουν σε διαδικασίες αγοροπωλησιών από διαφημιστικές εταιρίες και όχι μόνο. 

Επίσης, αποτελούν σημαντικό στόχο από κακόβουλους χρήστες και εγείρονται ζητήματα 

προστασίας και απορρήτου προσωπικών δεδομένων, ασφάλειας συναλλαγών και 

προστασίας πλατφόρμας από διαρροές. 

 

3.2 Facebook Μάρκετινγκ 
 

To Facebook, όπως είδαμε, είναι ένα από τα δημοφιλέστερα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

έχοντας την μεγαλύτερη απήχηση παγκοσμίως. Από το προηγούμενο κεφάλαιο ήδη, 

παρατέθηκαν διάφορα στοιχεία που εξηγούν την δημοτικότητά του ανάμεσα στους 

χρήστες του διαδικτύου. Ειδικότερα, βλέποντας συνοπτικά κάποια στατιστικά στοιχεία, 
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η πλατφόρμα αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την ανάπτυξη στρατηγικών 

μάρκετινγκ. Πιο συγκεκριμένα, βρίσκεται στις πρώτες θέσεις στις αναζητήσεις των 

χρηστών (Alexa ranking), προσεγγίζει καθημερινά 1.79 δισεκατομμύρια χρήστες, που 

αποτελούν ένα τεράστιο κοινό για τις πάνω από 9 εκατομμύρια επιχειρήσεις διαφημίσεων 

που δραστηριοποιούνται στην πλατφόρμα (Facebook, 2020). 

Αξίζει να σημειωθεί πως το 2012 το Facebook αναγνώρισε τη δυναμική του Instagram 

και το εξαγόρασε για 1 δισεκατομμύριο USD. Το Instagram αποτελούσε το πρώτο 

κοινωνικό δίκτυο διαμοιρασμού φωτογραφιών και αριθμούσε 1 δισεκατομμύριο χρήστες 

δύο μόλις μήνες μετά την ίδρυση του το 2010. Παρ’ όλο που είναι ξεχωριστές εφαρμογές 

απευθύνονται στην ίδια αγορά και λειτουργούν συμπληρωματικά για τις επιχειρήσεις, 

όσον αφορά διαφημιστές εκστρατείες και άλλες στρατηγικές μάρκετινγκ. Είναι 

χαρακτηριστικό πως έχουν τα εργαλεία για τις διαφημίσεις «Ads Manager» και «Power 

Editor» είναι κοινά και για τις δύο πλατφόρμες και λειτουργούν συνδυαστικά 

επιτυγχάνοντας μεγαλύτερο reach για τις επιχειρήσεις. Οι καμπάνιες που διεξήχθησαν 

στο Facebook και στο Instagram συνδυαστικά, είχαν παρόμοια ή καλύτερη απόδοση στα 

κλικ ιστότοπου, στις μετατροπές (conversions), προβολές βίντεο και εγκαταστάσεις 

εφαρμογών για κινητά, σε σχέση με εκείνες που εκτελέστηκαν μόνο σε μία (Instagram 

Data, 2016).  

Η χρήση της πλατφόρμας του Facebook είναι εύκολη και προσιτή για κάθε χρήστη, 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιαδήποτε συσκευή είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο  

και η χρησιμότητα της είναι πολυποίκιλη. Ένας ενεργητικός χρήστης θα μπορούσε να 

αλληλοεπιδρά με φίλους, να ανεβάζει φωτογραφίες, να χρησιμοποιεί την λειτουργία 

«check-in» για τα αγαπημένα του μέρη, να αντιδρά συχνά σε δημοσιεύσεις, να 

παρακολουθεί νέα στο «news feed» ή δημοφιλή βίντεο. Από την άλλη μεριά, ένα 

παθητικός χρήστης μπορεί να συνδέεται στην πλατφόρμα απλά για να συνομιλήσει με 

τους φίλους του και να δει τα πιο σημαντικά νέα ή και τις ιστορίες των φίλων του, χωρίς 

να αφιερώσει ιδιαίτερο χρόνο. Όποια χρήση και να επιλέξει κάποιος, προσφέρει μια 

πληθώρα χαρακτηριστικών, προσωπικών γνωρισμάτων και ενδιαφερόντων στην 

πλατφόρμα, οπότε και δημιουργείται ένα προφίλ του που μπορεί να εκμεταλλευτεί για 

διαφημιστικούς σκοπούς και να του προτείνει προϊόντα και υπηρεσίες που θα είναι 

περισσότερο ελκυστικές γι’ αυτόν.  
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Η πλατφόρμα του Facebook παρέχει αρκετές διαφορετικές προσεγγίσεις και εργαλεία 

inbound μάρκετινγκ, ώστε να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να στοχεύσουν καλύτερα στους 

καταναλωτές και για την βελτίωση, την αλληλεπίδραση και την ευχαρίστηση του χρήστη. 

Οι κυριότερες προσεγγίσεις είναι οι: 

• Διαφημίσεις της πλατφόρμας (Facebook Ads) 

• Οι εταιρικές σελίδες (Business Facebook Pages)  

• Χώρος για αγοροπωλησίες (Facebook Marketplace) 

• Ομάδες (Facebook Groups) 

 

Εικόνα 4. Στρατηγικές inbound μάρκετινγκ (HubSpot) 

Όλα τα εργαλεία και οι τεχνικές μάρκετινγκ είναι δομημένα ώστε να λειτουργούν 

ανεξάρτητα μεταξύ τους. Στο Facebook μάρκετινγκ όμως, λειτουργούν με ένα βέλτιστο 

τρόπο δημιουργώντας ένα ισορροπημένο μίγμα, που θα τραβήξει το ενδιαφέρον όσον 

περισσότερων χρηστών γίνεται και να εξαργυρώσει τα «κλικς» σε αγορές.  

Διαφημιστική καμπάνια 

 

Ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία είναι οι διαφημιστικές καμπάνιες. Είναι ένα 

ολοκληρωμένο μέσο προσέλκυσης καταναλωτών καθώς κάθε χρήστης αλληλοεπιδρά 

κάνοντας «κλικ» με 12 διαφημίσεις το μήνα (Hootsuite, 2020), δύο τρίτα των χρηστών 

παγκοσμίως επισκέπτονται μέσω διαφημίσεων τις εταιρικές σελίδες επιχειρήσεων 
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τουλάχιστον μια φορά την βδομάδα (Facebook insights) και 26% των χρηστών που 

κάνουν «κλικ» σε μια διαφήμιση, προχωρούν τελικά σε αγορά (Kleiner Perkins, 2018).  

Μια διαφημιστική καμπάνια αποτελεί ένα πλήρες πλάνο μάρκετινγκ που επικεντρώνεται 

σε συγκεκριμένα σημείο όπως η στόχευση πελάτων με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, 

χρησιμοποιώντας διάφορους τύπους διαφημίσεων, που έχουν ως στόχο την αυξημένη 

επισκεψιμότητα μιας ιστοσελίδας και τελικά τη μετατροπή σε πώληση.  

Ξεκινώντας απλά μια εταιρική ιστοσελίδα μια επιχείρηση αποκτά την δυνατότητα να βρει 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα για το κοινό της. Χρησιμοποιώντας το «Facebook insights» 

μπορεί να ανακαλύψει δημογραφικά χαρακτηριστικά των δυνητικών πελατών  και να 

στοχεύσει μια διαφημιστική καμπάνια σε ένα κοινό με συγκεκριμένη αγοραστική 

δύναμη, εκπαίδευση, ηλικία ή βάση των ενδιαφερόντων τους, των χόμπι που πιθανώς να 

έχουν ή των αγοραστικών τους συνηθειών. Επιπλέον, μπορεί να γίνει στόχευση μια 

συγκεκριμένης περιοχής, να γίνει επιλογή του μέσου που θα εμφανιστούν οι διαφημίσεις 

το χρονικό πλαίσιο εμφάνισής τους και το αν θα συμπεριλαμβάνονται σταθερές και 

κινητές συσκευές.  

Το σημαντικότερο στοιχείο για μια διαφημιστική καμπάνια είναι η επιλογή του στόχου. 

Όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα, υπάρχει πλήθος επιλογών από τον τρόπο  

ενημέρωσης του κοινού μέχρι και τους στόχους μετατροπής.  

 

Εικόνα 5. Επιλογή στόχου διαφημιστικής καμπάνιας στο Facebook. 
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Ο τύπος των διαφημίσεων παίζει επίσης σημαντικό ρόλο. Η πλατφόρμα παρέχει 

σημαντικά εργαλεία ώστε να καθοδηγήσει μια επιχείρηση να διαλέξει τον κατάλληλο 

τύπο διαφημίσεων για τον κάθε αγοραστικό κοινό, από τη μορφή της μέχρι και το στάδιο 

στη διαδρομή του καταναλωτή. 

Η μορφή μια διαφήμισης μπορεί να ποικίλει σημαντικά, όμως η χρήση τους βασίζεται 

στη δύναμη του βίντεο ή της εικόνας για να πέτυχουν τα κατάλληλα αποτελέσματα 

(Devereux, Grimmer & Grimmer, 2019· Dhaoui & Webster, 2021· Coker, Flight & 

Baima, 2021· Cuevas-Molano, Matosas-López & Bernal-Bravo, 2021).  Οι πιο 

δημοφιλείς διαφημίσεις, όσον αφορά τη μορφή τους, μπορεί να είναι: 

• Διαφήμιση βίντεο. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να γίνει  καλύτερη επίδειξη των 

χαρακτηριστικών ενός προϊόντος ή να επικεντρωθεί άμεσα η προσοχή του 

καταναλωτή μέσω της κίνησης.  

• Διαφήμιση εικόνας. Προτείνεται για την αύξηση της αναγνωρισιμότητας και την 

καθιέρωση ενός brand. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις με μικρότερο 

προϋπολογισμό και περιλαμβάνουν συνήθως και ένα κουμπί CTA (Call To 

Action) που οδηγεί στην ιστοσελίδα.  

• Διαφημίσεις καρουζέλ. Επιτρέπει την ενσωμάτωση πολλών εικόνων ή βίντεο 

διαφορετικών προϊόντων, σε μία διαφήμιση, το καθένα με τον δικό του σύνδεσμο 

προς την ιστοσελίδα.  

• Διαφημίσεις συλλογής. Προσομοιάζει τη διαφήμιση των σελίδων περιοδικού. 

Μπορεί να περιλαμβάνει ένα μικρό βίντεο ή διάφορες εικόνες με τα 

χαρακτηριστικά ενός προϊόντος και από διάφορες οπτικές γωνίες 

χρησιμοποιώντας την μορφή πλέγματος, στις οποίες ο χρήστης περιηγείται με 

χειρονομίες (gestures) και μετά την τελευταία ανοίγει ο σύνδεσμός του προϊόντος 

στο κατάστημα (Sendpulse). 

Επιπροσθέτως, η διαφημιστική καμπάνια μπορεί να μετασχηματιστεί ανάλογα με το 

στάδιο που βρίσκεται ένας καταναλωτής σε σχέση με την επιχείρηση με το «Facebook 

Funnel». Στην αρχή, ένας καταναλωτής θεωρείται πως ανήκει στο ξένο κοινό (Cold 

audience), όπου δεν γνωρίζει την επωνυμία και τα προϊόντα μια επιχείρησης. Στην 

συνέχεια, μόλις δείξει κάποιο ενδιαφέρον, ανήκει στο κοινό με προοπτική (Warm 

audience) ή αν έχει μοιραστεί το ενδιαφέρον με την εγγραφή του σε ένα ενημερωτικό 

newsletter, στους δυνητικούς πελάτες (Leads). Στο τέλος, εάν αγοράσει το προϊόν ή την 
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υπηρεσία, θα ανήκει στους πελάτες (Customers) και αργότερα, στους 

επαναλαμβανόμενους πελάτες (Royal promoters). Στο κάθε στάδιο αυτού του ταξιδιού,  

ένας καταναλωτής θα δέχεται διαφορετικό είδος διαφήμισης, της ίδιας όμως 

διαφημιστικής καμπάνιας. Για παράδειγμα, αρχικά το μήνυμα θα προσπαθεί να γίνει 

οικείο με γρήγορες διαφημίσεις με χιούμορ, στη συνέχεια θα τονίζονται  διάφορα 

χαρακτηριστικά του και γιατί διαφοροποιείται από τον ανταγωνισμό χρησιμοποιώντας 

το καρουζέλ και τέλος, διαφημίσεις με σύνδεσμο CTA προς την αγορά του προϊόντος 

μόνο σε αυτούς που έχουν αλληλοεπιδράσει με το 50% άλλων διαφημίσεων του ίδιου 

προϊόντος (StableWP).  

Μια διαφημιστική καμπάνια δεν περιορίζεται μόνο σε διαφημίσεις για την 

αλληλεπίδραση με τους δυνητικούς καταναλωτές, καθώς υπάρχουν και άλλα εργαλεία 

που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά προς αυτήν, για την επίτευξη 

του απώτερου σκοπού. Το «Instant Articles» δίνει μια χρήσιμη δυνατότητα στους 

εκδότες, που επιτρέπει την αναδημοσίευση άρθρων που βασίζονται σε κείμενο και 

φωτογραφίες, σε μορφή που φορτώνεται σε κινητά απευθείας από την εφαρμογή, χωρίς 

να εγκαταλείπουν την εφαρμογή Facebook για έναν φυλλομετρητή, μειώνοντας 

σημαντικά τον χρόνο προσπέλασης. Τέλος, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες εικονικής και 

επαυξημένης πραγματικότητας (VR, AR) χρησιμοποιούνται βίντεο 360 μοιρών, τα οποία 

εμφανίζονται με την περιστροφή των κινητών συσκευών, και αποκαλύπτουν διαδραστικό 

περιεχόμενο στους θεατές. 

 

Αλγόριθμος  

 

Ανακεφαλαιώνοντας την προηγούμενη ενότητα, παρατηρείται πως ο απώτερος στόχος 

του Facebook μάρκετινγκ δεν είναι η απόκτηση μεγάλου αριθμού των «Like» ή η 

πρόσκαιρη και ευκαιριακή πώληση, αλλά η αλληλοεπίδραση και η ουσιαστική σύνδεση 

μεταξύ των καταναλωτών και των επιχειρήσεων. Μπορεί οι περισσότερες επιχειρήσεις 

να προτιμούν την πληρωμένη και όχι οργανική (δωρεάν, όχι πληρωμένη) απήχηση, αλλά 

αυτό δεν εξασφαλίζει την επιτυχία ούτε την σίγουρη εμφάνιση μια δημοσίευσης ή 

διαφήμισης στην αρχική σελίδα των νέων, το «news feed», ενός καταναλωτή.    

Ο διαχωρισμός αυτός πραγματοποιείται από τον αλγόριθμο του Facebook , ο οποίος είναι 

ρυθμισμένος να λειτουργεί δυναμικά και να εμφανίζει αναρτήσεις που ταιριάζουν σε 
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κάθε χρήστη εξατομικευμένα. Ο αλγόριθμος ακολουθεί 4 βήματα το απόθεμα 

(inventory), τα σήματα (signals), τις προβλέψεις (predictions) και την βαθμολογία 

(score). Αρχικά, στο απόθεμα συγκεντρώνεται όλο το υλικό που έχει δημοσιευτεί από τις 

επαφές και το σύνολο των επιχειρήσεων που ακολουθεί ένας χρήστης. Στη συνέχεια, 

εξετάζεται ποιος δημοσίευσε το υλικό, το είδος του περιεχομένου, το είδος και ο αριθμός 

των αντιδράσεων και των σχολίων, ο μέσος χρόνος που αφιερώνεται  από άλλους χρήστες 

και το πόσο πρόσφατο είναι κ.α. Χρησιμοποιώντας τα παραπάνω, αναλύονται οι 

πιθανότητες αλληλεπίδρασης του χρήστη με το περιεχόμενο  αλλά και το πόσο θερμή θα 

είναι η αντιμετώπιση του σε αυτό, δηλαδή πόσο πιθανό θα ήταν να αντιδράσει, να 

προσθέσει ένα σχόλιο και θα το μοιραστεί. Τέλος, ακολουθεί η αξιολόγηση των 

προβλέψεων με ένα βαθμό σχετικότητας, και εμφανίζονται οι δημοσιεύσεις που έχουν 

την μεγαλύτερη βαθμολογία. Με τον τρόπο αυτό το Facebook στοχεύει να αναδεικνύει 

δημοσιεύσεις εξατομικευμένες σε κάθε χρήστη που οδηγούν σε μεγαλύτερη 

αλληλεπίδραση. 

 

Εικόνα 6. Τρόπος καθορισμού «news feed» ενός χρήστη 
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Κεφάλαιο 4ο: Καταναλωτική συμπεριφορά/εμπλοκή 

Η καταναλωτική συμπεριφορά ένα από τα σημαντικότερα θέματα του μάρκετινγκ. Το 

αντικείμενό της είναι πολύ ευρύ και εξετάζει μία σειρά από θέματα που επηρεάζουν τον 

τρόπο συμπεριφοράς ενός καταναλωτή, κάτω από ορισμένες συνθήκες. Τα βασικότερα 

στοιχεία που αναπτύσσει είναι οι αγοραστικές αποφάσεις, οι παράγοντες που επηρεάζουν 

την λήψη αυτών, τα κίνητρα  και την πρόθεση των καταναλωτών για μια αγορά και την 

συμπεριφορά τους μετά από αυτή. Γενικά, αποτελεί έναν τομέα που συνδυάζει μέρος 

πολλών διαφορετικών επιστημών όπως την ψυχολογία, την κοινωνιολογία, τη στατιστική 

και  την οικονομική θεωρία. Δεν εξετάζει απλά ερωτήματα όπως το γιατί, πώς και πού 

αγόρασε ένας καταναλωτής ένας προϊόν , αλλά και γιατί έκανε την αγορά, τι το ξεχωριστό 

και το ευδιάκριτο έχει, ποια ήταν η επιθυμία του και πόσο τον επηρέασε τον εξωτερικό 

περιβάλλον, τι τον ώθησε και ποια ήταν η ωφέλεια του. 

Ένας ορισμός που περικλείει τα παραπάνω για τη συμπεριφορά του καταναλωτή θα 

μπορούσε να είναι πως είναι η μελέτη του πως δυνητικοί καταναλωτές επιλέγουν, 

αγοράζουν και χρησιμοποιούν αγαθά και υπηρεσίες για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες 

και τις επιθυμίες τους και περιλαμβάνει τις ενέργειές τους πριν και μετά την αγορά, όπως 

και στα κίνητρά τους (American Marketing Association). Περιλαμβάνει όλες τις 

δραστηριότητες πριν την αγορά, όπως ακόμα και η σύγκριση των διάφορων προϊόντων 

και υπηρεσιών, την τελική επιλογή και την ικανοποίηση που πιθανόν να αντλήσει, όπως 

και την αξιολόγηση (Engel et al., 1993). 

Η καταναλωτική συμπεριφορά δεν μπορεί να προβλεφθεί, καθώς δεν είναι σταθερή, 

επηρεάζεται όμως από διάφορους παράγοντες από το εσωτερικό και εξωτερικό 

περιβάλλον. Κάθε άτομο έχει διαφορετικές ανάγκες και επιθυμίες που επηρεάζονται από 

πλήθος χαρακτηριστικών, όπως τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, η προσωπικότητα, η 

οικογένεια, η εκπαίδευση που έχει λάβει,  οι πεποιθήσεις και ο τρόπος ζωής (Ling, 

D’Alessandro & Winzar, 2015). Επιπροσθέτως, ψυχολογικοί παράγοντες, διαφορετικά 

κίνητρα και αντίληψη αλλάζουν το μίγμα της πιθανής συμπεριφοράς (Kotler & Keller, 

2016). Τέλος, η κουλτούρα και η κοινωνική τάξη είναι παράγοντες του εξωτερικού 

περιβάλλοντος που επηρεάζουν σημαντικά την συμπεριφορά.  
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4.1 Διαδικασία λήψης απόφασης του καταναλωτή 

 

Η διαδικασία λήψης μιας απόφασης αφορά το σύνολο ενεργειών που λαμβάνει ο 

καταναλωτής, που ξεκινούν από την αναγνώριση και τη συνειδητοποίηση της ανάγκης, 

μέχρι και τη συμπεριφορά μετά την αγορά. Υπάρχουν πέντε στάδια στη διαδικασία της 

λήψης μια απόφασης (Kotler & Keller, 2016).  

• Αναγνώριση του προβλήματος 

Αποτελεί το πρώτο στάδιο και αναφέρεται στην αναγνώριση κάποιου προβλήματος ή της 

ανάγκης που δημιουργείται ή έρχεται στην επιφάνεια. 

• Αναζήτηση πληροφοριών 

Κατά το δεύτερο στάδιο ο δυνητικός καταναλωτής συλλέγει πληροφορίες σχετικές με τα 

χαρακτηριστικά του προϊόντος, ώστε να αναγνωρίσει εάν καλύπτονται οι ανάγκες του, 

και την τιμή. Σε περίπτωση που έχει προβεί σε παρόμοια αγορά στο παρελθόν, ανακαλεί 

περασμένες μνήμες και πληροφορίες. Η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε 

κοινωνικά δίκτυα ή πλατφόρμες αναζήτησης. 

• Εναλλακτικές επιλογές 

Πλέον αξιολογούνται όλες οι ενναλακτικές επιλογές, ώστε να αποφασιστεί το προϊόν ή 

η υπηρεσία που καλύπτει επαρκώς και είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες του. Τα 

κριτήρια είναι ποικίλα, καθώς κάθε καταναλωτής δίνει διαφορετικά βάρη και επομένως 

αξιολόγηση σε κάθε ένα από αυτά. Για παράδειγμα, η τιμή, η μάρκα, οι προκαταλήψεις 

και οι ευσεβείς πόθοι θα ήταν μερικά από αυτά.  

• Αγορά 

Το επόμενο στάδιο είναι η διαδικασία της αγοράς, αφού ήδη έχει επιλέξει και αποφασίσει 

το προϊόν ή την υπηρεσία που ικανοποιεί την ανάγκη του. Το στάδιο όμως περιλαμβάνει 

και άλλα αποτελέσματα εκτός της αγοράς, τα οποία είναι η αναβολή ή και η τελική 

ακύρωσή της.  

• Μετά-αγοραστική συμπεριφορά 
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Το τελικό στάδιο περιλαμβάνει την αξιολόγηση της αγοράς και την ικανοποίηση που 

μπορεί να αντλεί ο καταναλωτής μέσω αυτής. Η αξιολόγηση καταγράφεται στο μυαλό 

του ως εμπειρία και μπορεί να ανακληθεί σε παρόμοια αγορά, στο δεύτερο στάδιο.  

Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης, πως η διαδικασία της λήψης απόφασης μιας απόφασης 

για αγορά περιλαμβάνει τα προαναφερθέντα βήματα, αλλά δεν είναι πάντα απαράλλακτη. 

Μεγάλη σημασία παίζει και η απόφαση για αγορά προϊόντων υψηλής και χαμηλής 

συμμετοχής. Τα προϊόντα υψηλής συμμετοχής είναι εκείνα που αντιπροσωπεύουν την 

εικόνα και τον τρόπο ζωής του καταναλωτή, για παράδειγμα, η αγορά ενός 

διαμερίσματος ή αυτοκίνητου. Είναι αποφάσεις που απαιτούν σοβαρή επένδυση 

προσωπικού χρόνου και αναζήτησης και συνήθως είναι αποφάσεις ρίσκου και ενέχουν 

αντιληπτό κίνδυνο και είναι σπάνιες. Αντίθετα, τα προϊόντα χαμηλής συμμετοχής είναι 

εκείνα που αφορούν αποφάσεις ρουτίνας αγοράς, για παράδειγμα, αγοράζοντας γάλα ή 

ένα απορρυπαντικό. Είναι, δηλαδή, αποφάσεις χαμηλού οικονομικού κινδύνου και 

συχνές (Mitchell, 1999). 

 

4.2 Εμπλοκή καταναλωτή  

 

Η εμπλοκή/δέσμευση (consumer engagement) είναι μια στρατηγική μάρκετινγκ που έχει 

επιρροή και βασίζεται στη συμπεριφορά του καταναλωτή. Αποτελεί μια σύγχρονη 

στρατηγική και αναφέρεται στην αλληλεπίδραση και την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ 

των καταναλωτών και των επιχειρήσεων.  

Η διαδρομή της είναι σχετικά μικρή καθώς ο όρος εισήχθη επίσημα για πρώτη φορά το 

1984. Μέχρι τότε διαφαινόταν μια στάση του καταναλωτή που προσπαθούσε να εξηγηθεί 

μέσω της κοινωνικής ψυχολογίας και της στάσης ή στην αλλαγή συμπεριφοράς ενός 

καταναλωτή (Sherif, Sherif & Nebergall, 1965). Επιπλέον, στην ίδια μελέτη εισήχθη η 

έννοια της «δέσμευσης του εγώ», που αναφέρεται στη σημασία ή τη θέση ενός 

κοινωνικού ζητήματος στη ζωή ενός ανθρώπου και ορίζεται ως «η διέγερση μεμονωμένα 

ή σε συνδυασμό με την δέσμευση ή την στάση των ατόμων στο πλαίσιο κατάλληλων 

καταστάσεων». Παρόλο που η εμπλοκή αντιμετωπιζόταν ουσιαστικά σαν μια θεωρητική 

έννοια, γειτνίαζε αρκετά με την θεωρία του μάρκετινγκ και συγκεκριμένα με την θεωρία 

της προσωπικής εμπλοκής (Zaickhowsky, 1985), της εμπλοκής με τη διαφήμιση 

(Zaickhowsky, 1985) και με την θεωρία της λήψης αποφάσεων (Mittal & Lee, 1989). 
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Αυτή η σύλληψη της δέσμευσης, αποτέλεσε τη βάση της εφαρμογής στη θεωρία του 

σχεσιακού μάρκετινγκ. Ορίστηκε επίσημα το 1984 ως μια ψυχολογική διαδικασία που 

προκαλεί κίνητρα, εξάπτει το ενδιαφέρον ή το συμφέρον ενός καταναλωτή (Rothchild, 

1984).  

Με τον κατακλυσμό και την ενσωμάτωση των κοινωνικών δικτύων στο σύγχρονο τρόπο 

ζωής, η εμπλοκή του καταναλωτή κυριαρχεί ως στρατηγική μάρκετινγκ. Στη νεότερη 

βιβλιογραφία, αναφέρεται επίσης η Bowden (2009), συμφωνεί με τον χαρακτηρισμό της 

ψυχολογικής διαδικασίας και αναφέρει την σημαντικότητα της αφοσίωσης των 

καταναλωτών, ώστε να θεωρούνται επαναλαμβανόμενοι πελάτες. Η δέσμευση του 

καταναλωτή προς μια επιχείρηση, ως αποτέλεσμα των κίνητρων, είναι κάτι ανώτερο από 

τις πωλήσεις, και μπορεί να έχει πολλαπλά μελλοντικά  οφέλη (Van Doorn et al., 2010). 

Με τα  προαναφερθέντα συμφώνησαν οι Kumar et al. (2010), οι οποίοι προσπαθώντας 

να τα συνδυάσουν, εισήγαν την «εφ’ όρου ζωής» αξία του καταναλωτή (lifetime 

customer value) που προκύπτει από το σύνολο όλων των εκφάνσεων της εμπλοκής στο 

ταξίδι ενός καταναλωτή, από τις επαναλαμβανόμενες αγορές ή άλλες συμπεριφορές όπως 

το WoM.  

H Ηollebeek (2011), αναφέρει πως τα οφέλη μια επιχείρησης από τα εμπλοκή των 

καταναλωτών μπορεί να οδηγήσουν στην αύξηση των αναφορών του προϊόντος ή της 

υπηρεσίας στο διαδίκτυο (WoM), να συμμετέχουν στη δημιουργία του λαμβάνοντας 

αποφάσεις, να παράγουν αξία για αυτό αλλά και να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση 

καινοτόμων επιχειρησιακών διεργασιών, δημιουργώντας ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. 

Επιπλέον, δίνει μεγάλη σημασία στα κίνητρα των καταναλωτών. Εισάγει νέους όρους 

στην συναισθηματική εμπλοκή όπως η εμβάθυνση (Immersion), που αναφέρεται στο 

επίπεδο συγκέντρωσης των αλληλεπιδράσεων του πελάτη με την επιχείρηση, το πάθος 

που περιγράφει τις θετικές και αρνητικές αλληλεπιδράσεις των καταναλωτών, 

αποκαλύπτοντας τον συναισθηματική δεσμό και την δραστηριοποίηση (Activation), που 

αναφέρεται στο μόχθο και τον χρόνο που δαπανάται για την αλληλεπίδραση με την 

επιχείρηση.  

Όπως συμπεραίνουμε, ποικίλοι παράγοντες επηρεάζουν την εμπλοκή των καταναλωτών, 

καθώς είναι μια ευρεία έννοια. Στη βιβλιογραφία, φαίνεται πως αναφέρεται ως 

πολυδιάστατη, περιλαμβάνοντας τη γνωστική, τη συναισθηματική και τη συμπεριφορική 

εμπλοκή, οι οποίες όλες μαζί συντελούν στην αφοσίωση του καταναλωτή (Brodie et al., 
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2013). Η γνωστική εμπλοκή αναφέρεται στο σύνολο των αναγκών, αντιλήψεων, 

πεποιθήσεων και της στάσης ενός καταναλωτή, η συναισθηματική στο σύνολο των 

συναισθημάτων του και η συμπεριφορική, στη γενικότερη συμπεριφορά του ατόμου. Με 

την έννοια συμπεριφορά, εννοείται η συμμετοχή στο διαδίκτυο, η αλληλεπίδραση με τους 

άλλους χρήστες και τις διαδικτυακές αναζητήσεις για χαρακτηριστικά και αξιολογήσεις 

προϊόντων και υπηρεσιών (Hatzithomas et al., 2014) ή και η συμμετοχή στο eWoM 

(Vivek, Beatty, & Morgan, 2012). Στη ίδια μελέτη, αναφέρεται και μια τέταρτη 

διάσταση, η κοινωνική εμπλοκή. Αυτή αναφέρεται στη δημιουργία δέσμευσης των 

καταναλωτών με την επιχείρηση, ασχολούμενοι με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάτι 

που ωφελεί στην δημιουργία δεσμών μεταξύ αυτών αλλά και άλλων χρηστών και 

συναισθημάτων αφοσίωσης και εμπιστοσύνης (Hatzithomas et al., 2014). Τέλος, 

δημιουργείται το αίσθημα της ενσυναίσθησης και ικανοποιείται η ανάγκη της αποδοχής 

των μελών μια εικονικής ομάδας και της ασφαλείας που πηγάζει από αυτό (Brodie et al., 

2013). 

Η εμπλοκή, βασίζεται στην ενεργή και συνεχή αλληλεπίδραση μια επιχείρησης με τους 

δυνητικούς καταναλωτές, χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν εξατομικευμένα μηνύματα 

και συμπεριφορές που τους ενδιαφέρουν. Με αυτό τον τρόπο, δημιουργούν κίνητρα για 

να πετύχουν περαιτέρω απασχόληση των χρηστών και αλληλεπίδραση, ώστε να 

δομήσουν μια στενή σχέση που διέπεται από εμπιστοσύνη και αφοσίωση. 

 

4.3 WOM και EWOM 

 

Με τον όρο WOM (Word of Mouth) ή στα ελληνικά «στόμα με στόμα» εννοείται η 

επικοινωνία και η παροχή πληροφοριών που μεταφέρεται από το ένα άτομο στο άλλο. 

Όπως είδαμε και στην προηγούμενη ενότητα, ένα από τα πιο αναμενόμενα οφέλη της 

εμπλοκής του καταναλωτή είναι η αύξηση των αναφορών μια επωνυμίας μέσω του 

WOM. Αποτελεί ένα από τα πιο απλά αλλά και συνάμα από τα σημαντικότερα εργαλεία 

του μάρκετινγκ. 

Το φαινόμενο παρατηρήθηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1970, κατά τη διάρκεια 

ομαδικών συγκεντρώσεων ή «ομάδων επιρροής», όπως ονομάστηκε αργότερα, υπό τον 

Silverman, στις οποίες γιατροί μοιράζονταν θετικές εμπειρίες από φαρμακευτικές 

δοκιμές και με αυτό τον τρόπο επηρέαζαν θετικά όχι μόνο τους σκεπτιστικές, αλλά και 

αυτούς που είχαν ήδη αντιμετωπίσει αρνητικές εμπειρίες.  
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Στη συνέχεια, συναντάται πολύ συχνά στη σύγχρονη βιβλιογραφία, καθώς φαίνεται πως 

επηρεάζει πολλές πτυχές της συμπεριφοράς ενός καταναλωτή, όπως τις προσδοκίες, τα 

κίνητρα, την αντίληψή του και τη συνολική του στάση απέναντι σε κάποιο προϊόν ή 

υπηρεσία (Herr, Kardes & Kim, 1991). Ο Buttle (2008) συμφωνεί αναφέροντας πως το 

WOM παίζει σημαντικό ρόλο στις πράξεις, τις σκέψεις και τα κίνητρα των ατόμων.  

Πλέον, το WOM παίζει κυρίαρχο ρόλο στις αγορές των καταναλωτών. Θεωρείται πολύ 

πιο αξιόπιστο μέσο από τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, όπως η τηλεόραση, το 

ραδιόφωνο ή η έντυπη διαφήμιση (Cheung & Thadani, 2012), με αποτέλεσμα να έχει 

μεγαλύτερη επίδραση στην συμπεριφορά του καταναλωτή (Daugherty & Hoffman, 

2014). Ταυτόχρονα, θεωρείται πολύ πιο αποτελεσματικό από τη διαφήμιση στα 

παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης και μπορεί να μετατρέπει αρνητικές ή ουδέτερες 

κριτικές, σε θετικές (Buttle, 2008). 

Θεωρείται ως μια στρατηγική στην εμπλοκή των καταναλωτών που λειτουργεί 

αποτελεσματικά, καθώς τα άτομα που συμμετέχουν και διαμοιράζουν την πληροφορία, 

λειτουργούν αυθόρμητα και είναι ανεξάρτητα από την κάθε επιχείρηση, γεγονός που τους 

προσδίδει μεγάλη αξιοπιστία (Brown et al., 2007) καθώς δεν έχουν προσωπικό συμφέρον 

(Charlett et al., 1995). Το πιθανότερο είναι πως τα άτομα αυτά αποτελούν μέλη του 

κοινωνικού περίγυρου των καταναλωτών, όπως ο στενός οικογενειακός πυρήνας ή 

κοντινοί φίλοι, οι οποίοι έχουν προσωπική εμπειρία από το προϊόν ή την υπηρεσία και 

θεωρούνται αντικειμενικοί κριτές (Derbaix & Vanhamme, 2003). Επιπλέον, φαίνεται να 

προσδίδουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις, καθώς η ενθάρρυνση από 

φίλους ή άλλους χρήστες με κοινά ενδιαφέροντα για συμμετοχή σε δραστηριότητες 

αγοράς, είναι ένας εύστοχος τρόπος για εντοπισμό των «σωστών», καταναλωτών και τη 

δημιουργία μιας βάσης καταναλωτών με ομοιογενή χαρακτηριστικά (Tsiotsou, 2016). Θα 

πρέπει, όμως, να αναφερθεί μια κατηγορία καταναλωτών αρκετά διαφορετική με 

ετερογενή συμπεριφορά σε σχέση με τις παραπάνω. Αποτελείται από άτομα, των οποίων 

η επιδίωξη δεν είναι η απλή μεταφορά πληροφοριών ή o διαμοιρασμός εμπειριών, αλλά 

η αυτοπροβολή, η διάκριση και η κοινωνική καταξίωση (Brown, Broderick & Lee, 1993). 

Επιπροσθέτως, το WOM επηρεάζεται από την αφοσίωση του καταναλωτή σε μια 

επιχείρηση/ επωνυμία. Πιο συγκεκριμένα, αν υπάρχει θετική συναισθηματική εμπλοκή, 

δημιουργούνται υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης προς τη συγκεκριμένη επιχείρηση, το 
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οποίο συντελεί, στην διάδοση θετικότερων πληροφοριών από το WOM (Brown et al., 

2005). 

Με την εξάπλωση του διαδικτύου και των κοινωνικών μεσών δικτύωσης, το WOM πλέον 

αλλάζει μορφή και γίνεται ηλεκτρονικό (eWOM), αφού πλέον οι συζητήσεις ως επί το 

πλείστον συμβαίνουν σε κοινωνικές πλατφόρμες, κοινότητες περιεχομένου ή 

διαδικτυακά φόρουμ. Οι καταναλωτές δεν περιορίζονται πλέον μόνο στο κοντινό 

προσωπικό τους περιβάλλον για να λάβουν πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες, 

καθώς έχουν δυνατότητα αλληλεπίδρασης με πλήθος ατόμων γνωστά ή και εντελώς 

άγνωστα σε αυτούς. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημά του eWOM είναι πως οι πληροφορίες 

διασκορπίζονται με ταχύτατους ρυθμούς πραγματικά παντού, και παραμένουν 

προσβάσιμες από οποιοδήποτε μέρος και οποιαδήποτε στιγμή (Lindgreen, Dobele, & 

Vanhamme 2013). Ως αποτέλεσμα αυτού, σήμερα οι καταναλωτές μπορούν να αφήνουν 

σχόλια και κριτικές που χρησιμοποιούν άλλοι χρήστες για να λάβουν εύκολα όλες τις 

πληροφορίες που αναζητούν.  

Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να έχουν θετικό ή αρνητικό χαρακτήρα, χωρίς να αφορούν 

αποκλειστικά και μόνο τις αγορές αλλά να εστιάζουν πέρα από την επωνυμία ή την 

επιχείρηση (Van Doorn et al., 2010). Το eWOM δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις 

να ανακαλύψουν τους παράγοντες που παρακινούν τους καταναλωτές και να μετρήσουν 

το αντίκτυπο που θα δημιουργήσουν τα σχόλια και οι κριτικές σε άλλους χρήστες 

(Cantallops & Salvi, 2014). Ταυτόχρονα, προσελκύονται εύκολα νέοι πελάτες κάτι που 

μπορεί να επιφέρει αύξηση εσόδων από νέες πωλήσεις (Reichheld & Sasser, 1990), με 

ένα οικονομικά αποδοτικό τρόπο που ωφελεί τις μικρές επιχειρήσεις αφού αποτελεί 

σημαντικό εργαλείο για την διάσωση καινοτομιών (Brown et al., 2005). Αξίζει να 

σημειωθεί πως 40% των «millennials», δεν εμπιστεύεται τις διαφημίσεις και κατατάσσει 

το WOM ως κυρίαρχο παράγοντα επιρροής στο διαδίκτυο στις καταναλωτικές του 

συνήθειες (Nielsen, 2013). 

Από την άλλη μεριά όμως, το eWOM δίνει μεγαλύτερη δύναμη στους καταναλωτές, 

οδηγώντας πολλές φορές σε αντίθετα αποτελέσματα, αφού είναι ένα μέσο που οι 

επιχειρήσεις δεν κατέχουν τον απόλυτο έλεγχο. Με τον ίδιο τρόπο που επηρεάζεται  

θετικά ένας καταναλωτής, έτσι μπορεί να συμβεί και το αντίθετο, αφού πλέον κρυμμένα 

χαρακτηριστικά, αστοχίες ή κακοί χειρισμοί, μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την 

μελλοντική πρόθεση αγοράς ή και να επιφέρουν καταστροφικά αποτελέσματα. Έρευνες 
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έχουν δείξει πως οι καταναλωτές δίνουν μεγαλύτερη σημασία στις αρνητικές κριτικές 

παρά στις θετικές (Cheung & Thadani, 2012). Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξαν και οι 

Chevalier & Mayzlin (2006), ερευνώντας την αγορά βιβλίων στις πλατφόρμες των 

Amazon και Barnes&Noble, πως η επίδραση των αρνητικών κριτικών είναι μεγαλύτερη 

από αυτή των θετικών. Αξιοσημείωτος έμεινε ο τρόπος  με τον οποίο η Amazon 

προσπάθησε να επηρεάσει κριτικές μέσω του προγράμματος «Early Reviewer», 

προσφέροντας δωρεάν προϊόντα σε επιλεγμένους καταναλωτές, για ως επί το πλείστο 

θετικές κριτικές για σχετικά άγνωστα προϊόντα, αποσκοπώντας σε αύξηση του μεριδίου 

της αγοράς τους έναντι επώνυμων ενναλακτικών λύσεων με μικρότερο περιθώριο 

κέρδους. 

Η επιρροή του WOM στους καταναλωτές έχει μεγάλη ισχύ όπως φαίνεται και στην 

παρακάτω εικόνα. Σύμφωνα με έρευνα της McKinsey (2009), βρίσκεται πάντα, ανάμεσα 

στους τρεις σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν τους καταναλωτές καθ’ όλη 

την διάρκεια του ταξιδιού τους, από την αρχική σκέψη μέχρι και τη στιγμή της πιθανής 

αγοράς. Παρατηρείται, επίσης, πως το WOM είναι ο σημαντικότερος παράγοντες 

επηρεασμού στις αναπτυσσόμενες αγορές , σε σχέση με τις κορεσμένες αγορές.  

 

Εικόνα 7. Σημαντικότητα του WOM (McKinsey, 2009) 
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Τέλος, καθώς το eWOM αποτελεί  μια κυρίαρχη στρατηγική μάρκετινγκ για την εμπλοκή 

του καταναλωτή, αξίζει να αναφερθούν δύο προσεγγίσεις μοντέλων, τα οποία δίνουν την 

δυνατότητα για καλύτερη αξιολόγηση και βελτίωση των διαδικασιών του eWOM στις 

επιχειρήσεις. Το μοντέλο STEPPS5, αναφέρει τους παράγοντες που καθοδηγούν και 

ωθούν τους καταναλωτές στο WOM. Πιο συγκεκριμένα, η διαχείριση εντυπώσεων, η 

ρύθμιση των συναισθημάτων, η απόκτηση πληροφοριών, το κοινωνικό δέσιμο και η 

πειθώ, είναι βασικές λειτουργίες για τη εκμάθηση των στόχων των καταναλωτών και 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη των θεμάτων που πιθανόν να τους 

απασχολήσουν (Berger, 2014).  

To μοντέλο PEERS, από τις λέξεις συμμετοχή, αφοσίωση, κοινή χρήση συναισθημάτων 

και οικοδόμηση σχέσεων6, βοηθάει τις επιχειρήσεις να παρέχουν ένα κατάλληλο και πιο 

ταιριαστό μήνυμα με την κατάλληλη ενημερωτική, συναισθηματική ή κοινωνική χροιά, 

στη σωστή στιγμή ενός γεγονότος ή εκδήλωσης, για να πετύχει την κοινωνική δέσμευση 

και την μεγαλύτερη συμμετοχή των χρηστών στο eWOM (Hatzithomas et al., 2016). 

 

4.4 Ιογενές μάρκετινγκ 

 

Το ιογενές ή viral μάρκετινγκ είναι μια καλά σχεδιασμένη και οργανωμένη στρατηγική 

μάρκετινγκ που χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να οδηγήσει και να 

παρακινήσει τα άτομα στην προώθηση προϊόντων, υπηρεσιών ή ιδεών. Λόγω του 

μηχανισμού που χρησιμοποιεί, ευνοεί την μετάδοση πληροφοριών, με εκθετική αύξηση 

όπως και ένας ιός.  

Το ιογενές μάρκετινγκ παρομοιάζεται σαν το eWOM, είναι μια στρατηγική μάρκετινγκ 

που αφορά τη μετάδοση μηνυμάτων σχετικά με μια εταιρεία, ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, 

που μεταδίδεται με έναν εκθετικά αυξανόμενο τρόπο. Η μετάδοση πραγματοποιείται 

συνήθως μέσω της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούν το 

στοιχείο της κοινότητας (Kaplan & Haenlein, 2011). Στο ορισμό συμφωνούν και οι 

Dobele, Toleman & Beverland (2005), προσθέτοντας, επίσης, πως μπορεί να 

 
 

5 Το μοντέλο STEPPS αποτελεί ακρωνύμιο των λέξεων Social currency, Triggers, Emotion, Public, 
Practical value, Stories.   
6 Το μοντέλο PEER αποτελεί ακρωνύμιο των λέξεων Participation, Engrossment, Emotion sharing and 
Relationship building 
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δημιουργηθεί μία εκρηκτική ζήτηση από τους καταναλωτές που μπορεί να οδηγήσει σε 

θρίαμβο ή σε καταστροφή. 

Έρευνες αποκαλύπτουν πως το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό που κρύβεται πίσω από 

τη διάδοση του ιογενούς μάρκετινγκ, είναι τα συναισθήματα που δημιουργούνται στα 

άτομα και αποτελούν τον κύριο λόγω διαμοιρασμού στο διαδίκτυο. Εξετάζοντας 

επιτυχημένες καμπάνιες μάρκετινγκ κατέληξαν πως, η δημιουργία περιεχομένου 

προκαλεί συγκεκριμένα θετικά ή αρνητικά συναισθήματα, τα οποία έχουν σημαντική 

επίδραση στο κοινό και αναπτύσσουν μεγαλύτερο βαθμό αφοσίωσης και καταναλωτικής 

εμπλοκής (Dobele et al., 2007· Pirouz, Johnson, Pirouz, 2014). Η συγκινησιακή 

προσέγγιση του ιογενούς μάρκετινγκ, έχει ως στόχο την διέγερση διάφορων 

συναισθημάτων (Ζώτος, 2018), μια τακτική που ευνοείται εξαιρετικά, καθώς δεν 

περιορίζεται από γλωσσικά εμπόδια (Dafonte-Gómez, 2014). 

Το περιεχόμενο δημιουργείται με συγκεκριμένο σκοπό ώστε να τραβήξει το ενδιαφέρον, 

να δημιουργήσει τα προβλεπόμενα συναισθήματα και να παρακινήσει τους καταναλωτές 

σε συγκεκριμένες ενέργειες. Οι Dobele et al. (2007), ανέφεραν πως όταν το περιεχόμενο 

του μηνύματος είναι θετικό, για παράδειγμα διασκεδαστικό ή αστείο, προκαλεί θετικά 

συναισθήματα και ωφελεί στην περαιτέρω διάδοση στο δίκτυό τους. Στην 

αποτελεσματικότητα της διάδοσής τους επίσης συμβάλει θετικά και το στοιχείο της 

έκπληξης. Άλλες έρευνες επιβεβαίωσαν πως το θετικό περιεχόμενο του μηνύματος 

καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη διάδοση (Berger, Milkman, 2012· Nikolinakou & King, 

2018). Επιπλέον, εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως τα ακραία συναισθήματα, είτε τα 

θετικά που αναφέρθηκαν παραπάνω, είτε δραματικά αρνητικά όπως άγχος, προκαλούν 

υψηλή συναισθηματική φόρτιση και διέγερση, κάτι που επιδρά θετικά στη διάδοση των 

μηνυμάτων (Tellis et al.,2019). Αντίθετα, συναισθήματα όπως η απελπισία, έχουν 

αρνητική επίδραση (Berger & Milkman, 2012).  

Το χιούμορ θεωρείται πως έχει παίζει το σημαντικότερο ρόλο στην αποδοτικότερη 

διάδοση ενός μηνύματος και φαίνεται να έχει καλύτερες δυνατότητες διάδοσης σε σχέση 

με τα άλλα συναισθήματα (Petrescu, 2012). Η αξιοποίηση του χιούμορ συνεισφέρει στη 

δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για τον καταναλωτή και στην απόκτηση μιας θετικής 

εικόνας, αλλά και διατήρησης μιας ευνοϊκής στάσης  απέναντι στο προϊόν ή την υπηρεσία 

(Ζώτος, 2018). Άλλες έρευνες απέδειξαν πως το χιούμορ προσελκύει την προσοχή των 

καταναλωτών (Lee, Hosanagar & Nair, 2018), βοηθά στην αφομοίωση του μηνύματος 
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και στην αποτύπωση στη μνήμη του καταναλωτή (Ζώτος, 2008), επηρεάζει θετικά τη 

στάση του καταναλωτή απέναντι στη διαφήμιση (Lindenmeier, 2008) και αυξάνει τις 

πιθανότητες να φτάσει ένας καταναλωτής σε αγορά (Schiffman & Kanuk, 2009), λόγω 

της εύκολής αφομοίωσής της. 

Το Youtube, αποτελεί το καλύτερο κοινωνικό μέσο δικτύωσης για το ιογενές μάρκετινγκ. 

Ένα βίντεο μπορεί να γίνει πολύ δημοφιλές αν είναι πολύ αστείο, ασυνήθιστο. Οι χρήστες 

θα το διαμοιράσουν στα υπόλοιπα κοινωνικά δίκτυα (Rollins et al., 2014) ή οι αν 

συμμετέχουν διάσημοι (celebrities) θα βοηθήσουν στη περαιτέρω διάδοσή του, 

προσελκύοντας ακόμα μεγαλύτερη προσοχή. Επίσης, εκτός από την εικόνα, η μουσική 

παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, αφού έρευνες έχουν δείξει πως υπάρχει θετική συσχέτιση 

ανάμεσα στη χρησιμοποίηση της μουσικής και στην ανάκληση στην μνήμη της 

διαφήμισης (Ζώτος, 2018) 

Σημαντικό πλεονέκτημα του ιογενούς μάρκετινγκ είναι το κόστος του. Αυτό που 

χαρακτηρίζει τις καμπάνιες είναι πως οι χρήστες κάνουν το σημαντικότερο μέρος της 

δουλειάς, μετά τη δημοσίευση της διαφήμισης, γεγονός που μειώνει δραστικά το κόστος. 

Επίσης, δεν απαιτεί μεγάλη προσπάθεια κατανόησης από τον αποδέκτη 

Επιπλέον, λόγω της διάδοσης των κοινωνικών μέσων δικτύωσης και επιχείρηση μπορεί 

να προσεγγίσει ένα τεράστιο κοινό χωρίς επιπλέον κόστος ή προσπάθεια. Επιπροσθέτως, 

αυτή η στρατηγική του μάρκετινγκ δεν είναι επεμβατική προς τους καταναλωτές. Ο 

χρήστης δεν είναι υποχρεωμένος να διαδώσει το μήνυμα, έγκειται στη θέλησή του αν θα 

θελήσει να συμμετέχει εξ αρχής. Εάν όμως το κάνει, είναι πολύ πιθανόν να το μοιραστεί 

με άτομα με κοινά ενδιαφέροντα ή τρόπο σκέψης με αυτόν, βοηθώντας άθελά του στην 

ακόμα καλύτερη στόχευση της καμπάνιας (Dobele et al., 2007). 

Από την άλλη μεριά, μετά τη δημοσίευση μια καμπάνιας, δεν υπάρχει έλεγχος από την 

πλευρά της επιχείρησης, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν αυτή τελικά προκαλέσει 

αρνητικά σχόλια ή συναισθήματα, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε αρνητική 

εικόνα των προϊόντων ή των υπηρεσιών αλλά και να δημιουργήσει μια συνολικά  

αρνητική εικόνα για την επιχείρηση (Dobele et al., 2007). 
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4.5 Καταναλωτική εμπλοκή στον αθλητικό χώρο 

 

Είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο τον ρόλο της εμπλοκής του καταναλωτή και πώς 

επηρεάζει την αλληλεπίδραση μεταξύ των επιχειρήσεων και των καταναλωτών στο 

σύγχρονο μάρκετινγκ. Η αλλαγή του τρόπου ζωής στην ψηφιακή πλέον εποχή, με την 

εξέλιξη της τεχνολογίας και των φορητών συσκευών, αλλά και την καθολική αποδοχή 

και χρήση των μέσω κοινωνικής δικτύωσης, μεταμόρφωσε τον τρόπο αλληλεπίδρασης 

μεταξύ των ομάδων και των φιλάθλων, διαμόρφωσε μια νέα κουλτούρα και άλλαξε 

ολοκληρωτικά τον αθλητικό κόσμο.  

Η τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα πλέον στους φιλάθλους να αλληλεπιδρούν και να 

συνδέονται με τις αγαπημένες τους ομάδες κάθε στιγμή. Διασφαλίζει πως αποτελούν 

μέρος μιας μεγάλης κοινότητας, αμφίδρομή επικοινωνία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων 

μερών και μια ουσιαστική επαφή που δεν ήταν δυνατόν να επιτευχθεί με τα παραδοσιακά 

μέσα μάρκετινγκ. Επομένως, αθλητικοί οργανισμοί μπορούν να διαμορφώνουν την 

στρατηγική τους, εκμεταλλευόμενοι την εμπλοκή των φιλάθλων. 

Εμπλοκή θαυμαστών μπορεί να υπολογιστεί με τα «likes», τα «comments» και τα 

«shares», αλλά αυτοί οι αριθμοί απλά αποτυπώνουν μέρος της πραγματικότητας. Η 

αλληλεπίδρασή των φιλάθλων με μια ομάδα, αναφέρεται στην δημιουργία αξίας και για 

τα δύο μέρη, όχι μόνο μέσω της παρακολούθησης των αγώνων και των πωλήσεων 

αθλητικού υλικού, αλλά και του εθελοντισμού και της υποστήριξης και αφοσίωσης  του 

συλλόγου στην καθημερινή τους ζωή. Ουσιαστικά συνεπάγεται μια συναισθηματική 

σύνδεση που οδηγεί σε συναλλακτικές και μη συναλλακτικές συμπεριφορές 

(Huettermann & Kunkel, 2021). Οι συναλλακτικές συμπεριφορές σχετίζονται με την 

άμεση ανταλλαγή χρημάτων και χρόνου και αναφέρεται σε ενέργειες όπως η 

παρακολούθηση των αγώνων, η αγορά εισιτηρίων και αθλητικού υλικού ή η πληρωμή 

συνδρομών παρακολούθησης των αγώνων στις διαδικτυακές πλατφόρμες. Αντίθετα, η 

μη συναλλακτικές συμπεριφορές, δείχνουν την αφοσίωση και αναφέρονται σε 

δραστηριότητες όπως η αλληλεπίδραση με άλλους φιλάθλους στο διαδίκτυο, με την 

υποστήριξη μέσω συνθημάτων της ομάδας στο γήπεδο, με τον εθελοντισμό σε αθλητικές 

εκδηλώσεις και στη γενικότερη βοήθεια της ομάδας.  

Για τον καθορισμό της εμπλοκής των φιλάθλων χρησιμοποιείται πλήθος εργαλείων. 

Πολλοί αθλητικοί οργανισμοί χρησιμοποιούν κατά κόρον συστήματα διαχείρισης 
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πελατειακών σχέσεων (CRM), ώστε να παρακολουθήσουν και να ποσοτικοποιήσουν τα 

δεδομένα των φιλάθλων και τελικά να προσαρμόσουν τα συστήματα και τις διεργασίες 

τους με τις κατάλληλες στρατηγικές μάρκετινγκ.   

Το SERVQUAL είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο μέσο μέτρησης της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. Το μοντέλο ξεκινά από το χάσμα που υπάρχει συνήθως μεταξύ 

προσδοκιών και ικανοποίησης του καταναλωτή για μια υπηρεσία και βασίζεται στην 

υπόθεση ότι μπορούν να αξιολογήσουν την ποιότητα της υπηρεσίας  που τους 

προσφέρεται, προσδιορίζοντας το χάσμα της εμπειρία τους με τις προσδοκίες τους 

(Parasuman, Zeithaml, & Berry, 1988). Οι προσδοκίες καλύπτουν τους ποικίλους  

παράγοντες με την επικοινωνία, την ανταπόκριση, την αξιοπιστία, την εγκυρότητα ή την 

πρόσβαση να είναι μερικοί από αυτούς. Επιπλέον, οι McDonald, Sutton, & Milne (1995), 

έχουν προσαρμόσει την κλίμακα μέτρησης του SERVQUAL στον αθλητισμό και δη στα 

ομαδικά, με το όνομα TEAMQUAL. Έχουν εισάγει 17 επιπλέον στοιχεία μέτρησης που 

συνάδουν στο αθλητικό πλαίσιο για την καλύτερη διαχείριση και βελτίωση της εμπειρίας 

των φιλάθλων.  

Όπως είδαμε και προηγουμένως, ένας σημαντικός στόχος της εμπλοκής των φιλάθλων 

είναι και η αφοσίωση. Οι Yoshida et al. (2014) εισήγαγαν μια μήτρα 2 αξόνων, για την 

μέτρηση αυτής και την καλύτερη κατανόησή της. Η μήτρα αποτελείται από τέσσερις 

τύπους συμπεριφορών, αυτές που σχετίζονται με τον αθλητισμό, με την δημιουργία 

σχέσεων, με τις συμπεριφορές διαχείρισης εντυπώσεων και τέλος, αφοσίωσης φιλάθλων. 

Η μήτρα χωρίζει τους φιλάθλους σε 4 κατηγορίες, διακρίνοντας κατά μήκος των αξόνων 

τις διαφορές μεταξύ συναλλακτικών και μη συμπεριφορών, και φιλάθλων που 

παρακολουθούν από πολύ κοντά την ομάδα και αυτών που δεν παρακολουθούν τακτικά 

τα παιχνίδια, αλλά θέλουν να αισθάνονται κοντά της με δραστηριότητες, όπως να 

βοηθούν άλλους φιλάθλους ή να υπερασπίζονται την ήττα της ομάδας τους στα 

κοινωνικά δίκτυα.  
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Εικόνα 8. Τύποι συμπεριφορών εμπλοκής στον αθλητισμό 

Για παράδειγμα, στο 3ο τεταρτημόριο, αναφέρονται συναλλακτικές συμπεριφορές 

φιλάθλων που βρίσκονται κοντά στην ομάδα και αναφέρονται στην παρακολούθηση 

αγώνων από το γήπεδο ή την αγορά αθλητικού υλικού. Αντίθετα, στο 2ο τεταρτημόριο 

αναφερόμαστε σε μη συναλλακτικές συμπεριφορές, όπως το BIRGing (αναπολούν την 

δόξα). Χαρακτηριστική περίπτωση αυτού ήταν η συγκέντρωση πλήθους φιλάθλων στα 

γήπεδα της Μπαρτσελόνα και του Άγιαξ την εβδομάδα θανάτου του Γιόχαν Κρόιφ, 

θρύλου των συλλόγων, για να υπογράψουν από κοντά μια συλλυπητήρια επιστολή. 

Τέλος, άξια αναφοράς είναι και η χρησιμοποίηση μιας μεθόδου που δεν έχει σχέση με 

τον αθλητισμό από τη ποδοσφαιρική ομάδα Μάντσεστερ Σίτι που παρουσιάστηκε το 

2012 σε ένα συνέδριο στο Σίδνεϊ. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη παραλλαγή της LEGO 

Experience Wheel, που χρησιμοποιήθηκε για να χαρτογραφήσει την όλη εμπειρία των 

φιλάθλων, από το σημείο που αποχωρούν από το σπίτι τους και αγοράζουν εισιτήρια, 

μέχρι το σημείο που επιστρέφουν ξανά σπίτι τους. Χρησιμοποίησε τον τροχό ως μια 

ποιοτική μέτρηση με εξαιρετικά αποτελέσματα στην ανακάλυψη πιθανού χάσματος 

μεταξύ επιθυμίας και αποτελέσματος των φιλάθλων. Ουσιαστικά, κατέγραψαν όλα τα 

ενδιάμεσα βήματα από τη στάθμευση του αυτοκινήτου, την παραλαβή των εισιτηρίων, 

την ουρά στο κυλικείο για φαγητό και ποτό, την αγορά αθλητικού υλικού και γενικά, για 

όσα συμβαίνουν μέσα ή γύρω από το γήπεδο που θα μπορούσαν να αλλάξουν 

τροποποιηθούν και να βελτιώσουν την εμπειρία των φιλάθλων. 

Όπως είναι αντιληπτό, η συλλογή των δεδομένων είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη 

εξαγωγή συμπερασμάτων, είτε από αθλητική είτε από επιχειρηματική σκοπιά. Ωστόσο, 

ενώ η επένδυση των κορυφαίων ποδοσφαιρικών συλλόγων είναι αξιοσημείωτη στους 
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τομείς που είναι σχετικοί με την προπόνηση των αθλητών ή τις στρατηγικές εντός 

αγωνιστικού χώρου, δεν έχουν κάνει το ίδιο για τα εμπορικά τους τμήματα, όπου υπάρχει 

ένα ανεκμετάλλευτο κενό αναλυτικών στοιχείων για την βελτίωση και διαχείριση 

εμπορικών σκοπών (Cortsen & Rascher, 2018). 

Η συλλογή δεδομένων θα δώσει μια πιο ξεκάθαρη και ολοκληρωμένη εικόνα για τους 

φιλάθλους, συμπεριλαμβανομένων και των συνηθειών και συμπεριφορών τους. Η 

συλλογή των δεδομένων μπορεί να ξεκινήσει με τεχνικές opt-in, όπου οι ίδιοι οι φίλαθλοι 

θα δώσουν αρκετά αναλυτικά και χρήσιμα στοιχεία τους για το ψηφιακό μάρκετινγκ, 

όπως ονοματεπώνυμο, δημογραφικά στοιχεία, ενδιαφέροντα, προτιμήσεις και συνήθειες 

σχετικές με την ομάδα. Η συλλογή μπορεί να πραγματοποιηθεί ποικίλους τρόπους. 

Αρχικά, με φόρμες συμπλήρωσης στοιχείων στην έκδοση εισιτηρίων στο γήπεδο ή μέσω 

του διαδικτύου για τα εισιτήρια διάρκειας ή μέσω κληρώσεων και άλλων διάφορων 

προωθητικών ενεργειών στα κοινωνικά δίκτυα. Πολλές ομάδες έχουν δημιουργήσει 

εφαρμογές για κινητές συσκευές, που συγκεντρώνουν διάφορες ειδήσεις και 

πληροφορίες ή τη δυνατότητα να αλληλοεπιδρούν αι με άλλους φιλάθλων μέσω σχολίων. 

Επίσης, σε κάθε EURO, η UEFA μαζί με την Panini, κυκλοφορούν μια εφαρμογή, όπου 

κάθε μέρα σχεδόν πάνω από 500 εκατομμύρια φιλάθλων ανοίγουν ψηφιακά πακέτα και 

να «κολλούν» τους παίκτες των ομάδων στο ψηφιακό άλμπουμ, προσομοιώνοντας 

αγαπημένες συνήθειες φιλάθλων παλαιότερες χρόνων. Επιπλέον, οι νέες τεχνολογίες 

επιτρέπουν την συγκέντρωση πληροφοριών μέσω της δωρεάν παροχής του Wi-Fi στα 

γήπεδα. Η τεχνολογία Geofence και τα εργαλεία Beacons, βοηθούν στη συγκέντρωση 

γεωγραφικών δεδομένων και έτσι προσδιορίζονται οι πιο δημοφιλείς περιοχές του 

σταδίου ή αποστέλλονται μηνύματα με βάση την τοποθεσία κοντά σε συγκεκριμένα 

καταστήματα πώλησης προϊόντων. 

Οι χρήστες δημιουργούν σιγά σιγά ψηφιακά αποτυπώματα και παρέχουν πολύτιμες 

πληροφορίες στα τμήματα μάρκετινγκ των ομάδων. Η ανάλυση αυτών των πληροφοριών 

μπορεί να αποκαλύψει ομάδες φιλάθλων με κοινά χαρακτηριστικά και παρόμοιες 

συμπεριφορές και μοτίβα δαπανών. Αν αξιοποιηθούν σωστά, μπορούν να προσφερθούν   

προϊόντα, υπηρεσίες ή και εμπειρίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους. 

Προφανώς, η εμπλοκή των φιλάθλων σχετίζεται με πολλά οφέλη για μια ομάδα, αλλά 

στο τέλος της ενότητας ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει και στα αρνητικά που μπορεί 

να προκύψουν είτε από τους φιλάθλους είτε από τους αρκετά δημοφιλείς αθλητές.  
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Μερικές φορές οι πολύ αφοσιωμένοι φίλαθλοι ή οπαδοί,  μπορεί να γίνουν επιζήμιοι για 

τους αθλητικούς οργανισμούς λόγω της συνεχούς κριτικής, ενοχλητικών συμπεριφορών 

ή αρνητικών μηνυμάτων στα κοινωνικά δίκτυα. Επιπλέον, υπάρχει η πιθανότητα η 

συμπεριφορά αυτή να βλάψει την εικόνα μεγάλων χορηγών των ομάδων που αποτελούν 

μεγάλη και σημαντική πηγή χρηματοδότης, ειδικότερα, αν μπουν στη εξίσωση και 

τακτικές όπως το Financial Fair Play της UEFA, που είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την 

οικονομική μακροβιότητα και την μακροημέρευση των συλλόγων ποδοσφαίρου στην 

Ευρώπη. Αρκετές τέτοιες συμπεριφορές σχετίζονται με τον ρατσισμό, με πρόσφατα 

παραδείγματα της ρωσικής ποδοσφαιρικής ομάδας Ροστόφ στο Champions League το 

2016, που υποχρεώθηκε σε τιμωρία κεκλεισμένων των θυρών, της ποδοσφαιρικής 

ομοσπονδίας της Ουγγαρίας στη διοργάνωση EURO 2020, που εκτός από τις άδειες 

κερκίδες, υποχρεώθηκε να καταβάλει και 100.000 ευρώ πρόστιμο και της ποδοσφαιρικής 

ομάδας Σπάρτα Πράγας σε ευρωπαϊκή διοργάνωση το 2021, με παρόμοιες ποινές. 

(https://uefa.com). 

Επιπροσθέτως, αθλητές μεγάλης φήμης, με τρομερό αγοραστικό κοινό που ακολουθεί τα 

βήματα τους εκτός αγωνιστικού χώρου, έχουν προκαλέσει με δηλώσεις τους ή 

συμπεριφορές, κάτι που μπορεί να είναι πολύ επιζήμιο για τους χορηγούς των ομάδων. 

Για παράδειγμα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο στο πρόσφατο EURO 2020, ανέφερε πως το νερό 

είναι το καλύτερο και ταυτόχρονα εξαφάνισε από το πλάνο της συνέντευξης τύπου τα 

μπουκάλια της Coca Cola που βρισκόταν μπροστά του. Στο ίδιο μοτίβο ο Πολ Πογκμπά, 

αναφέρθηκε κατά του αλκοόλ. Γενικά τέτοιες δηλώσεις αποτελούν αφορμή για 

διάφορους καταναλωτές, που είναι ταυτόχρονα και μεγάλοι θαυμαστές αθλητών, να 

σταματήσουν να καταναλώνουν συγκεκριμένα προϊόντα ή να αρχίσουν να αναπτύσσουν 

αρνητική στάση απέναντι σε επωνυμίες. Βέβαια, εξαρτάται και από τα δημιουργικά 

τμήματα των εταιριών αυτών, o τρόπος που θα επιλεχθεί για την αντιμετώπιση 

οποιασδήποτε κρίσης και την μετατροπή τους σε ευκαιρία. Για παράδειγμα, η Heineken 

δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα μια απάντηση λέγοντας πως «γνωρίζουμε ότι ο 

Κριστιάνο Ρονάλντο προτιμά το νερό, αλλά ας γιορτάσουμε το γεγονός ότι είναι ένας 

σπουδαίος παίκτης!», ώστε να διασφαλίσουν όσον το δυνατόν, μια ηπιότερη αντίδραση 

από τους καταναλωτές.  
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Παραδείγματα καταναλωτικής εμπλοκής στον αθλητικό χώρο στα κοινωνικά δίκτυα 

 

Παρατηρώντας τον προεξάρχοντα ρόλο της καταναλωτικής εμπλοκής στον αθλητικό 

χώρο, στην παρακάτω ενότητα παρουσιάζονται στρατηγικές που έχουν ακολουθήσει 

μεγάλοι αθλητικοί οργανισμοί.  

Ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά παραδείγματα στον αθλητικό χώρο είναι αυτό της 

ποδοσφαιρικής ομάδας της Μάντσεστερ Σίτυ. Λόγω της παγκόσμιας πανδημίας και 

συνεπώς της μειωμένης πρόσβασης στα καταστήματα αθλητικού υλικού του γηπέδου 

της, χρησιμοποίησε συνδυαστικά το Facebook και το Instagram για να διασφαλίσει ότι 

οι φίλαθλοι θα μπορούσαν να αποκτήσουν τις νέες εμφανίσεις της ομάδας. Αναμόρφωσε 

εξ ολοκλήρου  τα διαδικτυακά καταστήματά της στις δύο πλατφόρμες, προσαρμόζοντας 

δυναμικά τη συλλογή των εμφανίσεων για τους ακολούθους της, πρόσθεσε ετικέτες με 

απευθείας συνδέσμους προς το ηλεκτρονικό της κατάστημα  ενισχύοντας τος συνολικές 

πωλήσεις. Επιπλέον, χρησιμοποίησε σε μεγάλο βαθμό τη δύναμη των πολυμέσων.  

Δημιούργησε βίντεο μεγάλης διάρκειας, ώστε να εξηγήσει την ιστορία του σχεδιασμού 

των εμφανίσεων, σύντομης διάρκειας χρησιμοποιώντας τα Facebook Reels και τις 

παρουσίασε ζωντανά σε μια μεγάλη διαδικτυακή συνάντηση μαζί με τους παίκτες, με 

μετάδοση μέσω του Facebook Live. Επιπροσθέτως, χρησιμοποίησε τα εργαλεία της 

διαφημιστικής καμπάνιας της πλατφόρμας, ώστε να στοχεύσει ειδικά στους φιλάθλους 

και να τις προβάλει αυτόματα στους περισσότερο πιστούς θεατές της.  
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Εικόνα 9. Δημοσιεύσεις ομάδας στην πλατφόρμα του Facebook 

Με τις κατάλληλες κινήσεις οδήγησαν σε παραπάνω από 11 εκατομμύρια προβολές των 

βίντεο και 9 εκατομμύρια αλληλεπιδράσεις στις δύο πλατφόρμες, πέτυχαν ρεκόρ 

πωλήσεων αθλητικού υλικού την πρώτη ημερά διάθεσής τους στο κοινό, η καμπάνια των 

διαφημίσεων οδήγησε σε 43 φορές απόδοση της διαφημιστικής δαπάνης και οι 

δημοσιεύσεις συνέβαλαν κατά 17% σχεδόν στα έσοδα από τις διαδικτυακές πωλήσεις 

(Facebook, 2020). 

Παρόμοια στρατηγική χάραξε και η ομάδα μπάσκετ του NBA Μαϊάμι Χιτ. Ειδικότερα, 

οι κύριοι στόχοι της διαφημιστικής εκστρατείας ήταν η αύξηση των πωλήσεων 

εισιτηρίων διαρκείας, η προσέλκυση φιλάθλων στα παιχνίδια αλλά και σε περιφερειακές 

εκδηλώσεις της ομάδας και συναυλίες, η αύξηση των χρηστών στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης και προετοιμασία αυτών για μελλοντικές καμπάνιες. Συγκεντρώθηκαν  

ουσιώδη στατιστικά στοιχεία μάρκετινγκ, τάσεις και μοτίβα συμπεριφοράς των πελατών, 

τα οποία σε συνδυασμό με τα εργαλεία του Facebook που προσέφεραν δυνατότητες 

αυτοματοποίησης και αλγορίθμους μηχανικής μάθησης, επηρέασαν εξ ολοκλήρου την 

στρατηγική για τις διαφημίσεων της ομάδας. Επιπλέον, μέσω του εργαλείου Pixel, είχαν 

τη δυνατότητα να προσαρμόσουν, να στοχεύσουν καλύτερα τις ομάδες πελάτων τους 

βελτιώνοντας την αποδοτικότητα των διαφημίσεων κατά 12 φορές και αυξάνοντας τις 
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συνολικές πωλήσεις προϊόντων της ομάδας από μετατροπή διαφημίσεων κατά 17%, σε 

σχέση με την προηγουμένη χρονιά (Facebook, 2020). 

 

Εικόνα 10. Διαφημιστική καμπάνια «Vice City» 

Αναφερόμενοι, παραπάνω, στην προετοιμασία το κοινού για μελλοντικές καμπανιές και 

τις περιφερειακές πωλήσεις, εκμεταλλευτήκαν πλήρως την δυναμικότητα που είχαν 

αποκτήσει στα κοινωνικά δίκτυα, πετυχαίνοντας εκπληκτικά αποτελέσματα στην 

πώληση αθλητικού υλικού. Πιο συγκεκριμένα, για πρώτη φορά τη χρονιά 2017-18, 

ξεκίνησε η συνεργασία της αθλητικής εταιρίας Nike με τον οργανισμό του NBA, για τη 

σχεδίαση και διανομή ειδικών εμφανίσεων (limited edition), που θα χρησιμοποιούνταν 

από όλες τις ομάδες, σε συγκεκριμένα εντός έδρας παιχνίδια τους. Οι εμφανίσεις αυτές, 

με την ονομασία «City Edition», αντιπροσώπευαν ένα ιδιαίτερο μίγμα από συναισθήματα 

και ιδέες, μαζί με την ιστορία κάθε ομάδας (franchise), και κυκλοφόρησαν σε 

περιορισμένο αριθμό. Η εμφάνιση των Μαϊάμι Χιτ, με την ονομασία «Vice City», 
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δημιούργησε φρενίτιδα στις τάξεις όλων των φιλάθλων, πούλησε συνολικά 650.000 τμχ, 

δημιουργώντας τζίρο 25 εκατομμυρίων δολαρίων, που αποτέλεσε το εντυπωσιακό 67% 

των συνολικών πωλήσεων των εμφανίσεων της ομάδας. Χαρακτηριστικό ήταν πως οι 

πωλήσεις της επετειακής εμφάνισης των Μαϊάμι Χιτ, ήταν μεγαλύτερες από το σύνολο 

των υπόλοιπων 29 ομάδων αθροιστικά και βραβεύτηκε ως η 8η καλύτερη εμφάνιση όλων 

των εποχών από το ειδησεογραφικό δίκτυο ESPN το 2020 (Nike.com, NBA.com). 

Χρησιμοποιήθηκαν πολλοί δημιουργικοί τρόποι και πλήθος εργαλείων από τους 

αθλητικούς οργανισμούς, για την αύξηση της εμπλοκής των φιλάθλων και τη βελτίωση 

της ανταγωνιστικότητας τους και την κερδοφορίας τους. Οι περισσότεροι από αυτούς, 

όμως, κινήθηκαν γύρω από τους παρακάτω τομείς.  

• Απευθείας μεταδόσεις αθλητικών γεγονότων 

Χρησιμοποίηση εργαλείων όπως το Facebook Live για απευθείας μεταδόσεις αγώνων   

και Reels από την Μπαρτσελόνα για δημοσίευση σύντομων κλιπ βίντεο από 

προπονήσεις, στιγμιότυπα από τα παρασκήνια, μικρές συνεντεύξεις θρύλων της ομάδας 

αγγίζοντας το 1 δισεκατομμύριο θεάσεις (Facebook, 2020). Οι απευθείας μεταδόσεις στα 

κοινωνικά δίκτυα και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των φιλάθλων στα σχόλια, ευνοούν την 

πρόθεση αγοράς και την αφοσίωση (Giertz et al., 2022). 

• Δημιουργία ομάδων στα e-sports 

Όλοι οι μεγάλοι αθλητικοί οργανισμοί αλλά και ακόμα και διάσημοι παίκτες έχουν 

δημιουργήσει ομάδες και συμμετέχουν σε τουρνουά εικονικών αθλημάτων (e-sports). Τα 

βιντεοπαιχνίδια δημιουργούν μια δέσμευση λόγω επένδυσης των παικτών σε χρόνο, 

προσπάθεια και  χρηματικά διαθέσιμα (Hollebeek et al., 2019), επηρεάζουν θετικά την 

πρόθεση αγοράς και το WOM (Abbasi, 2021), και δημιουργούν μεγαλύτερη απήχηση σε 

εμπορικούς συνεργάτες, μεγαλύτερες ευκαιρίες για δημιουργία κοινότητας σε φόρουμ 

και πλατφόρμες όπως τo Twitch και συνολικά μεγαλύτερη εμπλοκή (Hilvert-Bruce et al., 

2018).  

• Συμμετοχή αθλητών 

Η συμμετοχή αθλητών στις διαφημιστικές καμπάνιες ομάδων ή επωνυμιών, αποτελεί την 

πιο δημοφιλή επιλογή στη σύγχρονη εποχή. Οι αθλητές ευνοούν τη σύνδεση των 

φιλάθλων με την ομάδα και ενδυναμώνουν την αφοσίωση τους (McGhee, 2012). Έρευνες 

έχουν δείξει πως ο συνδυασμός των αθλητών με μια επωνυμία ενισχύει την πρόθεση 
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αγοράς των καταναλωτών (Koronios et al., 2016) και διαφοροποιεί ακόμα και την έννοια 

του τρόπου ζωής τους (Ferreira, Crespo & Mendes, 2021). Περιβόητες διαφημιστικές 

καμπάνιες που ενίσχυσαν σημαντικά την κερδοφορία αλλά και την καθιέρωση της στη 

σκέψη των καταναλωτών ήταν η καμπάνια «Be Like Mike» του Μίκαελ Τζόρνταν με την 

Gatorade όταν και καθιερώθηκε ως το επίσημο ενεργειακό ποτό του NBA και θεωρείται 

ως μια από τις πιο διάσημες διαφημίσεις όλων των εποχών (ESPN, 2016) και η «Rule 

Yourself» διάσημων αθλητών με την Under Armour, η οποία βοήθησε την εταιρία να 

αγγίξει την υψηλότερη αξία της επωνυμίας της, στα 6 δισεκατομμύρια δολάρια το 2016. 

Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ και η τεράστια επιρροή διάσημων αθλητών, όπως ο 

Κριστιάνο Ρονάλντο, στη παγκόσμια αγορά. Πιο συγκριμένα, αποτελεί τον άνθρωπο με 

του περισσότερους ακόλουθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και είναι η αφορμή 

δημιουργίας του όρου «Ronaldo effect». Για παράδειγμα, η μετακίνηση του στη 

ποδοσφαιρική ομάδα Γιουβέντους, τριπλασίασε τους ακόλουθους της ομάδας στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης οδηγώντας την στην τρίτη θέση ομάδων παγκοσμίως και 

διπλασίασε την αξία των μετοχών της στο χρηματιστήριο (Business Insider, 2018).  

• Χιούμορ 

Όπως αναφέρθηκε στις παραπάνω ενότητες, το χιούμορ παίζει μεγάλο ρόλο στην 

προσέλκυση των χρηστών (Ζώτος, 2018). Ειδικότερα, δημοσιεύσεις στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης που υιοθετούν το στοιχείο του χιούμορ, βελτιώνουν την εμπλοκή 

σε απόλυτους αριθμούς αντιδράσεων στις δημοσιεύσεις (Lee, Hosanagar & Nair, 2018), 

και ευνοεί την αφοσίωση των φιλάθλων (Barry & Graca, 2018). 

• Δημιουργία επωνυμίας 

Αθλητικοί οργανισμοί που χρησιμοποιούν αρκετές στρατηγικές μάρκετινγκ προσπαθούν 

να δημιουργήσουν μια συγκεκριμένη ταυτότητα και να παρουσιάσουν στο κοινό μια 

συγκεκριμένη και ενοποιημένη εικόνα, που συνήθως ξεφεύγει από τα στενά όρια του 

αθλητισμού. Ουσιαστικά παρουσιάζεται ως μια ιδέα, που πλάθεται από τις αξίες που 

κατέχει η ομάδα και οι φίλαθλοί της ή ως κάτι ξεχωριστό που διαφοροποιείται από τις 

υπόλοιπες, επηρεάζοντας τη στάση και τη συμπεριφορά των φιλάθλων και αυξάνοντας 

την ικανοποίηση και την αφοσίωση τους (Yun, Rosenberger & Sweeney, 2021). 

Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα η ποδοσφαιρική ομάδα Λίβερπουλ και το σύνθημα 

«You never walk alone» και η Red Bull που από επωνυμία ενεργειακού ποτού, έχουν 

συνδεθεί με τα «extreme sports» (Kunz, Elsässer & Santomier, 2018). 



60 
 

Κεφάλαιο 5ο: Μεθοδολογία  
 

Παρ’ όλη την εξέλιξη της τεχνολογίας και την εκτενή χρησιμοποίηση των μεγάλων 

δεδομένων (Big Data), η εκμετάλλευση αυτών δεν πραγματοποιείται  στον ίδιο βαθμό, 

λόγω της πολυπλοκότητας στην διαχείριση, στην ανάλυση και στην αποθήκευση τους 

(Sagiroglu  & Sinanc, 2013). Τα μεγάλα δεδομένα είναι ογκώδη σύνολα δεδομένων με 

πολύπλοκη δομή, που βοηθούν στην ανακάλυψη μοτίβων και συμπεριφορών, 

προσφέρουν γνώση και βοηθούν στην απόκτηση αναγνωστικού πλεονεκτήματος των 

οργανισμών (Chen & Zhang, 2014). 

Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τα δεδομένα στο αθλητικό χώρο και πιο 

συγκεκριμένα, συνοδεύεται από την ανάλυση δεδομένων δημοσιεύσεων αθλητικών 

εταιριών από τη ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης του Facebook.  

Η ανάλυση πραγματοποιείται με το πρόγραμμα Spyder IDE της διανομής Anaconda, 

χρησιμοποιώντας την γλώσσα προγραμματισμού Python, που αποτελεί μια εξέχουσα 

επιλογή στην αναλυτική των δεδομένων, όντας υψηλού επιπέδου και με ενσωματωμένα 

πακέτα που βοηθούν σε στατιστικές αναλύσεις. Το συνοδευόμενο με την μελέτη αρχείο 

Excel, περιλαμβάνει σχεδόν 77.000 δημοσιεύσεων αθλητικών εταιριών, από το 2009 έως 

το 2015.  

Αρχικά, πραγματοποιείται μια διερευνητική ανάλυση δεδομένων (EDA) στο σύνολο των 

δημοσιεύσεων που βρίσκονται στο αρχείο για την διερεύνηση μοτίβων και προτύπων, 

χρήσιμων στην ανάλυση. Η συγκεκριμένη ανάλυση έχει επιλεχθεί καθώς πρόκειται για 

μια μέθοδο περιγραφικής στατιστικής που βοηθά στην επαγωγική έρευνα, μέσα σε 

άγνωστα δεδομένα με τέτοιο τρόπο ανάλυσης που ευνοεί την ανακάλυψη, την 

εξερεύνηση και την εμπειρική ανίχνευση διάφορων φαινομένων (Jebb, Parrigon & Woo, 

2017).  

Στη συνέχεια, φτάνοντας στο στάδιο της προεπεξεργασίας δεδομένων, γίνεται έλεγχος 

ελλειπουσών τιμών χωρίς να παρατηρείται καμία και ακραίων τιμών που αφαιρούνται 

χρησιμοποιώντας τον εμπειρικό κανόνα των τριών αποκλίσεων. Επιπλέον, 

δημιουργούνται νέες μεταβλητές για την καλύτερη οπτικοποίηση των δεδομένων και 

διαμόρφωση των κατηγορικών μεταβλητών χρησιμοποιώντας την μέθοδο 

κωδικοποίησης «One-hot encoding». Αποτελεί μια δημοφιλή μέθοδο, που επιλέγεται για 

την επίλυση της ανισορροπίας των δεδομένων και επιφέρει σημαντικά οφέλη στην 
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προγνωστική απόδοση των μοντέλων (Alkharusi, 2012· Cerda, Varoquaux & Kegl, 

2018). 

Τέλος, γίνεται προσπάθεια πρόβλεψης των συνολικών αντιδράσεων των καταναλωτών 

με μοντέλα μηχανικής εποπτευομένης μάθησης. Oι τεχνικές αυτής της κατηγορίας, 

προβλέπουν αποτελέσματα χρησιμοποιώντας σύνολα ταξινομημένων δεδομένων με 

γνωστά αποτελέσματα, όπως δηλαδή και στο σύνολο των δημοσιεύσεων της παρούσας 

εργασίας. Τα μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν είναι η γραμμική παλινδρόμηση και η 

παλινδρόμηση τυχαίων δασών ως αντιπροσωπευτικά παραδείγματα εποπτευομένης 

μάθησης. 

 

5.1 Εργαλεία 

 

Python 

Η Python είναι μια γλώσσα προγραμματισμού που επινοήθηκε την δεκαετία του 1980 

από τον Guido van Rossum (https://www.python.org/). Πρόκειται για μια 

αντικειμενοστραφή γλώσσα, υψηλού επιπέδου, με το χαρακτηριστικό της χρήσης του 

κανόνα της εσοχής για την ομαδοποίησή τους. Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός 

νοείται αυτός που ασχολείται με αντικείμενα που περιέχουν κώδικα και δεδομένα, και με 

τον όρο υψηλού επιπέδου, πως χρησιμοποίει στοιχεία φυσικής γλώσσας για να είναι 

απλούστερη και περισσότερο κατανοητή από τον άνθρωπο. Σχεδιάστηκε με τα κριτήρια 

την ευκολία χρήσης, την απλότητα, καθώς ο κώδικας που παράγεται να είναι 

ευανάγνωστος και την ευελιξία της, αφού μπορούν να εγκατασταθούν 

αρθρώματα/πακέτα (modules), δίνοντας την δυνατότητα για οποιαδήποτε πρόσθετη 

ανάλυση κα οπτικοποίηση δεδομένων.  

Επίσης, αναφέρεται από τους δημιουργούς πως σχεδιάστηκε με γνώμονα την διασκέδαση 

στη χρήση της, καθώς ακόμα και το όνομά της παραπέμπει στο γνωστό κωμικό σχήμα 

τους, Monty Python.  

Στο παράδειγμά μας, χρησιμοποιείται η έκδοση 3.8 της Python.  

Anaconda 

Η πλατφόρμα Anaconda είναι μια διανομή γλώσσας προγραμματισμού για Python και R 

για υπολογιστές, η οποία στοχεύει στην ευκολότερη εγκατάσταση και διαχείριση των 

προγραμμάτων και των αρθρωμάτων/πακέτων και περιλαβαίνει τα βασικά προγράμματα 
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και πακέτα (https://anaconda.org/). Επίσης, περιλαμβάνει το conda, που είναι ένα 

ανοιχτού τύπου σύστημα διαχείρισης πακέτων και αναλαμβάνει οποιαδήποτε 

εγκατάσταση και ενημέρωση στο σύστημα, με απώτερο σκοπό την απροβλημάτιστη 

λειτουργία του συστήματος και την αποφυγή συγκρούσεων (conflicts) μεταξύ τους. Από 

την πλατφόρμα Anaconda, χρησιμοποιήθηκαν το πρόγραμμα Spyder και το Jupyter 

Notebooks.  

Το Spyder ένα δωρεάν και ανοιχτού κώδικα επιστημονικό περιβάλλον γραμμένο και το 

ίδιο σε Python. Διαθέτει πολλά χαρακτηριστικά, όπως το παράθυρο σύνταξης (editor) για 

την συγγραφή και επεξεργασία του κώδικα, την κονσόλα (IPython console) για εκτέλεση 

του κώδικα ή τις διάφορες δοκιμές, τον εξερευνητή μεταβλητών (variable explorer) για 

την αλληλεπίδραση και επεξεργασία των μεταβλητών, το παράθυρο γραφημάτων (plots) 

και τον εντοπιστή σφαλμάτων (debugger) για την παρακολούθηση τυχόν προβλημάτων 

κατά την εκτέλεση. Ενσωματώνει προ εγκατεστημένα μερικά από τα πιο δημοφιλή 

πακέτα όπως τα NumPy, Matplolib, Pandas, SciPy.  

Το Jupyter Notebooks είναι ένα διαδραστικό υπολογιστικό περιβάλλον, το οποίο μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για τον προγραμματισμό σε αρκετές διαφορετικές γλώσσες. Μπορεί 

να περιέχει στοιχεία κώδικα, κείμενα, γραφήματα ή εμπλουτισμένα μέσα (πολύμεσα), γι’ 

αυτό και παρομοιάζεται με σημειωματάριο. Συνήθως διαμοιράζεται αντί του κώδικα 

καθώς συμπεριλαμβάνει και τα αποτελέσματα των εντολών (https://jupyter.org/).  

 

Σύνολο δημοσιεύσεων σε αρχείο Excel  

Το αρχείο Excel που συνοδεύει τη διπλωματική εργασία αποτελείται από δεδομένα 

περίπου 77.000 δημοσιεύσεων αθλητικών εταιριών στην πλατφόρμα του Facebook το 

διάστημα 2009-2015. Αποτελείται από 18 στήλες χαρακτηριστικών όπως το όνομα της 

διοργάνωσης, τη χρονολογία και την ώρα, αν περιέχουν πολυμέσα ή διάφορα άλλα 

χαρακτηριστικά, όπως θαυμαστικά ή «hashtags» και τον αριθμό των λέξεων. Τέλος, 

αναφέρεται ο αριθμός των αντιδράσεων «Likes», «Comments» και «Shares» και το 

άθροισμα αυτών ως «Total».  

 

5.2 Ανάλυση δεδομένων 

Το πρώτο στάδιο της ανάλυσης αποτελείται από μια διερευνητική ανάλυση των  

δεδομένων υπολογίζοντας συσχετίσεις, περιγραφικά στατιστικά και γραφήματα 
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συχνοτήτων και θηκογράμματα. Στη συνέχεια, δημιουργείται μια νέα μεταβλητή για τη 

συνολική εμπλοκή του καταναλωτή, ελέγχονται ελλείπουσες και ακραίες τιμές και τα 

αποτελέσματα ομαλοποιούνται. Στο τέλος, τα δεδομένα χωρίζονται σε 2 ομάδες, 

εκπαίδευσης και δοκιμών, και δημιουργούνται 2 μοντέλα πρόβλεψης της συνολικής 

εμπλοκής των καταναλωτών.  

 

1ο στάδιο – Διερευνητική ανάλυση δεδομένων και επεξήγηση κώδικα 

 

Αρχικά, εισάγουμε τα κατάλληλα πακέτα που θα μας βοηθήσουν στην ανάλυση του 

δείγματος. Η βιβλιοθήκη «Pandas» μετατρέπει τα δεδομένα σε πίνακες, όπως στο Excel, 

η «NumPy» χρησιμοποιείται για υπολογισμούς, η «Matplotlib» και η «Seaborn» για την 

εισαγωγή γραφημάτων για την οπτικοποίηση των δεδομένων. Στη συνέχεια, εισάγονται, 

επίσης, μερικά μόνο πακέτα από την «Scipy» για υπολογισμό στατιστικών για τη 

συχνότητα και τις κατανομές και η «SkLearn» για στατιστικά προβλέψεων. 

 

 

Εικόνα 11. Εισαγωγή πακέτων 

Στο φύλλο το δεδομένων του Excel έχουμε ήδη δημιουργήσει τη μεταβλητή «Total» ως 

άθροισμα των «Likes», «Comments» και «Shares». 

Τα δεδομένα εισάγονται στο Spyder με μορφή DataFrame και με την εντολή df.head(), 

εμφανίζονται οι πρώτες 5 σειρές. 
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Εικόνα 12. Δείγμα δεδομένων 

Όπως είδαμε και νωρίτερα, το αρχείο Excel συμπεριλαμβάνει πλήθος χαρακτηριστικών, 

οπότε η καλύτερη επιλογή είναι να πραγματοποιηθεί ένας έλεγχος των δεδομένων με την 

εντολή df.info().  

Μετά την επισκόπηση παρατηρούνται 4 διαφορετικοί τύποι δεδομένων, τα objects, που 

είναι μικτοί τύποι δεδομένων, οι int64, που αναφέρονται σε ακεραίους αριθμούς, οι float 

64, που αναφέρονται σε συνεχείς αριθμούς και ο τύπος datetime, που αναφέρεται σε 

χρονικές σειρές (ημερομηνία, ώρα). 

 

 

Εικόνα 13. Τύποι δεδομένων 

Με την εντολή df.describe() μπορούμε να δούμε τα πρώτα στατιστικά όπως τον μέσο 

όρο, την τυπική απόκλιση, μέγιστο, ελάχιστο και τα τεταρτημόρια. Όπως παρατηρείται, 
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δεν εντοπίζονται 76851 παρατηρήσεις χωρίς ελλείπουσες τιμές. Οι περισσότερες 

μεταβλητές έχουν πολύ μικρή τυπική απόκλιση και τείνουν να βρίσκονται κοντά στον 

μέσο όρο και στη διάμεσο, φανερώνοντας ότι οι παρατηρήσεις είναι πολύ κοντά, σε 

αντίθεση με τις «Likes», «Comments», «Shares» και «WordCount», που η τυπική τους 

απόκλιση είναι υψηλή, δείγμα ότι τα στοιχεία απλώνονται σε ένα ευρύτερο φάσμα τιμών. 

 

Εικόνα 14. Στατιστική περιγραφή δεδομένων 

Η συσχέτιση περιλαμβάνει τη σχέση και την εξάρτηση δύο μεταβλητών και αναφέρεται 

στον βαθμό της γραμμικής σχέσης μεταξύ τους. Ειδικότερα, ο συντελεστής «r» του 

Pearson υπολογίζει την ένταση και την κατεύθυνση των μεταβλητών, λαμβάνοντας τιμές 

μεταξύ 0 και +/- 1. Το πρόσημο του συντελεστή δείχνει τη θετική ή αρνητική σχέση που 

υφίσταται και η εγγύτητα στην απόλυτη τιμή του 1, την ύπαρξη της συσχέτισης. Για 

παράδειγμα τιμή κοντά στο 1, δείχνει ισχυρή γραμμική θετική συσχέτιση μεταξύ 

μεταβλητών, οπότε όσο αυξάνεται η μία, σχεδόν τόσο αυξάνεται και η άλλη. Στο 

παρακάτω heatmap, απεικονίζονται όλες οι συσχετίσεις των μεταβλητών. Το χρώμα 

πράσινο συμβολίζει την ισχυρή συσχέτιση (>0,60) ενώ το κόκκινο την αδύναμη (<0,20).  
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Εικόνα 15. Συσχετίσεις μεταβλητών 

Δεν παρατηρείται ως επί το πλείστο συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών εκτός των 

«Likes», «Comments», «Shares», όπου υπάρχει ισχυρή θετική.  

Στα παρακάτω διαγράμματα υπολογίζεται η συχνότητα χρήσης συγκεκριμένων 

χαρακτηριστικών των δημοσιεύσεων και οι αντιδράσεις των χρηστών σε αυτά. 

Ειδικότερα, φαίνεται πως σε ποσοστό άνω του 50% των δημοσιεύσεων 

χρησιμοποιούνται εικόνες, και σχεδόν στις 20% κάποια σχετική υπερσύνδεση. 

Παρατηρείται αύξηση των αντιδράσεων των χρηστών με τη χρησιμοποίηση εικόνων,  

ενώ αντίθετα οι δημοσιεύσεις με υπερσύνδεση δεν έχουν μεγάλη υποδοχή. Μεγάλη 

εντύπωση προκαλεί η απουσία ενσωμάτωσης πολυμέσων βίντεο στις δημοσιεύσεις , παρ’ 

όλο που είναι αδιαμφησβήτητο γεγονός πως οι αντιδράσεις διπλασιάζονται.   
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Εικόνα 16. Συχνότητα χρήσης και αντιδράσεις χρηστών σε δημοσιεύσεις με διάφορα χαρακτηριστικά 

Το μεγαλύτερο μέρος των δημοσιεύσεων αφορά αθλήματα που συναντώνται κατά κύριο 

λόγο στην Αμερική, όπως oi διοργανώσεις πάλης επίδειξης του WWE, ελεύθερης πάλης 

UFC, καλαθοσφαίρισης NBA και μπέιζμπολ MLB.    

Επιπλέον, δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις ημέρες που επιλέγουν τις 

δημοσιεύσεις τους οι εταιρίες, με την Παρασκευή να βρίσκεται πρώτη σε όγκο 

δημοσιεύσεων και την Κυριακή τελευταία. Στο κυρίως σώμα της δημοσίευσης, δεν 

φαίνεται επίσης να χρησιμοποιούνται εκτενώς, χαρακτηριστικά όπως τα θαυμαστικά ή 

δημοφιλείς λειτουργίες της πλατφόρμας, όπως τα «mentions» και τα «hashtags».  

 

Εικόνα 17. Δημοσιεύσεις ανά μέρα και διοργάνωση 
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Παρόλο που η χρήση των χαρακτηριστικών αυτών είναι περιορισμένη, οι δημοσιεύσεις 

που περιλαμβάνουν 1-3 «hashtags» αποσπούν μεγαλύτερο όγκο αντιδράσεων από τους 

χρήστες.   

 

Εικόνα 18. Αντιδράσεις χρηστών σε δημοσιεύσεις με «Hashtags» 

Το ίδιο φαινόμενο επαναλαμβάνεται και με «mentions». Παρατηρείται πως η χρήση τους 

και ιδιαίτερα στο διάστημα 2-6, έχουν περισσότερες αντιδράσεις.  

 

Εικόνα 19. Αντιδράσεις χρηστών σε δημοσιεύσεις με «Mentions» 

Η ίδια αντίδραση των χρηστών παρατηρείται και με τη χρήση θαυμαστικών καθώς είναι 

γεγονός πως η χρησιμοποίηση μέχρι 5, τραβάει τα βλέμματα.  
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Εικόνα 20. Αντιδράσεις χρηστών σε δημοσιεύσεις με Θαυμαστικά 

Επιπροσθέτως, ο αριθμός των λέξεων που χρησιμοποιούνται στο κυρίως σώμα μιας 

δημοσίευσης σχετίζεται άμεσα με τις αντιδράσεις των χρηστών. Παρατηρείται πως ένα 

σύντομο μήνυμα τραβάει την προσοχή, σε σχέση με ένα μακροσκελές που περνάει 

σχετικά απαρατήρητο. 

 

Εικόνα 21. Αντιδράσεις χρηστών σε δημοσιεύσεις ανάλογα με την χρήση λέξεων  
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2ο στάδιο – Προ-επεξεργασία δεδομένων 

 

Η προ-επεξεργασία των δεδομένων είναι ένα πολύ σημαντικό στάδιο επεξεργασίας και 

προετοιμασίας των δεδομένων πριν την εφαρμογή διάφορων αλγορίθμων και την 

εξαγωγή γνώσης. Αποτελεί ένα απαραίτητο βήμα στο οποίο τα δεδομένα 

μετασχηματίζονται, βρίσκονται ασυνέπειες και τυχόν ελλείπουσες ή ακραίες τιμές και 

τελικά παίρνουν την κατάλληλη μορφή. Το στάδιο αυτό καταλαμβάνει το μεγαλύτερο 

χρονικά μέρος της ανάλυσης δεδομένων, καθώς η προ-επεξεργασία επηρεάζει σημαντικά 

τον τρόπο που θα προετοιμαστούν και θα εισαχθούν τα δεδομένα στα μοντέλα και κατά 

συνέπεια το τελικό αποτέλεσμα (Oliveri et al., 2019). 

Πιο συγκεκριμένα, παρακάτω θα γίνει έλεγχος για ελλείπουσες τιμές, μετασχηματισμός 

μεταβλητών για εισαγωγή στα μοντέλα παλινδρόμησης, έλεγχος ακραίων τιμών, 

κανονικοποίηση δεδομένων και τέλος η μέθοδος «One Hot Encoding».  

Στο δείγμα μας, διενεργούμε τον έλεγχο για ελλείπουσες τιμές με την εντολή 

df.isnull().sum(). Δεν λείπουν τιμές στο σύνολο των δεδομένων, οπότε και δεν χρειάζεται 

να εφαρμοστούν περεταίρω τεχνικές.  

Στη συνέχεια, χρησιμοποιείται η στήλη της χρονολογίας για να δημιουργηθούν δύο νέες 

μεταβλητές «Month» και «Year» για την καλύτερη διαχείριση και εξαγωγή 

συμπερασμάτων . Η μετατροπή θα βοηθήσει και εισαγωγή στα μοντέλα, αφού ο αρχικός 

τύπος της μεταβλητής ήταν datetime, περιλαμβάνοντας ολόκληρη την ημερομηνία.  

df["Month"] = df["Date"].dt.month και df["Year"] = df["Date"].dt.year 

Πλέον, μπορούν να απεικονιστούν οι συχνότητές τους στα παρακάτω διαγράμματα. 

Όπως παρατηρείται, οι περισσότερες δημοσιεύσεις πραγματοποιούνται τους 

καλοκαιρινούς και χειμερινούς μήνες, δηλαδή Ιούνιο και Ιούλιο και το διάστημα 

Οκτωβρίου – Δεκέμβριου.  

Επίσης, όσο μεταβαίνουμε στα νεότερα χρόνια όπου και η χρήση των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης είναι πιο εκτεταμένη από τους αθλητικούς οργανισμούς, παρατηρείται 

σταδιακή αύξηση στις δημοσιεύσεις από το 2009 στο 2015, που αγγίζουν από τις 2500 

τις 20000.  
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Εικόνα 22. Δημοσιεύσεις ανά μήνα και αντιδράσεις χρηστών 

 

Εικόνα 23. Δημοσιεύσεις ανά έτος 

 

Στη συνέχεια, με τη βοήθεια των θηκογραμμάτων μπορούν να βρεθούν περισσότερα 

στοιχεία της κατανομής τους, όπως τα κέντρα δεδομένων και τις ακραίες τιμές. Πιο 

συγκεκριμένα, δεν παρατηρείται σημαντική απόκλιση μεταξύ των μηνών, των 

αλληλεπιδράσεων των χρηστών στις δημοσιεύσεις και υπάρχει πλήθος ακραίων τιμών. 
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Όμως, το διάστημα Φεβρουαρίου – Μαΐου, οι αλληλοεπιδράσεις είναι περισσότερες σε 

σχέση με τον υπόλοιπο χρόνο.  

 

Εικόνα 24. Κατανομή δημοσιεύσεων ανά μήνα 

Για να απεικονιστεί η κατανομή της χρονικής στιγμής των δημοσιεύσεων, δημιουργούμε 

μια νέα μεταβλητή η «NHour» κρατώντας το ακέραιο μέρος, καθώς η αρχική μεταβλητή 

είναι συνεχής, χωρίς διακριτές τιμές, και δημιουργούσε ένα χάος. Ο μεγαλύτερος όγκος 

των δημοσιεύσεων γίνεται τα ξημερώματα και μετά το απόγευμα, ενώ παρατηρείται μια 

μεγάλη μείωση από το πρωί μέχρι και το μεσημέρι. 
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Εικόνα 25. Δημοσιεύσεις ανά ώρα 

 

Εικόνα 26. Κατανομή δημοσιεύσεων ανά ώρα 

Ομοίως, με τους μήνες παρατηρούνται πολλές ακραίες τιμές. Μερικές ώρες της ημέρας 

φαίνεται να ξεχωρίζουν και αυτές είναι τα ξημερώματα και οι πρωινές ώρες 8:00, 10:00, 
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12:00 και 14:00. Παρά τη διαφορά του ενδοτεταρτημοριακού εύρους, δεν φαίνεται να 

υπάρχουν ιδιαίτερες διαφορές στη διάμεσο των παρατηρήσεων. Υπάρχει θετική 

συμμετρία. Σε περιπτώσεις ύπαρξης μεγάλου αριθμού ακραίων τιμών, τα μέτρα 

μεταβλητότητας όπως το εύρος, είναι πιο ασφαλή για την εξαγωγή συμπερασμάτων. 

Έτσι, συνδυάζοντας και τις ημέρες της εβδομάδας και τη χρησιμοποίηση της διαμέσου, 

ο μεγαλύτερος όγκος των αντιδράσεων στις δημοσιεύσεων παρατηρείται την Κυριακή 

μεταξύ των ωρών 10:00 και 14:00. Αντίθετα, στις αρκετά βραδινές ώρες στο διάστημα 

22:00 με 03:00 έχουμε τις λιγότερες αλληλεπιδράσεις, με εξαίρεση τα ξημερώματά της 

Δευτέρας.  

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, υπάρχει μεγάλος αριθμός ακραίων τιμών στο δείγμα 

και αυτό μπορεί να οφείλεται σε πλήθος παραγόντων. Για παράδειγμα, μπορεί 

συγκεκριμένες δημοσιεύσεις να χρησιμοποίησαν κάποια hashtags, οπότε και 

παρουσιάστηκαν σε μεγαλύτερο αριθμό χρηστών, μερικές μπορεί να ήταν χορηγούμενες 

ενώ άλλες όχι ή τέλος, μπορεί να ζητούσαν από τους χρήστες να «αντιδράσουν» στις 

δημοσιεύσεις για να λάβουν μέρος σε κάποιο διαγωνισμό.  

 

Εικόνα 27. Αντιδράσεις χρηστών στις δημοσιεύσεις ανά μέρα και ώρα 

Η ύπαρξη αρκετών ακραίων τιμών αντιμετωπίζονται με συγκεκριμένες τεχνικές. Στην 

περίπτωση αυτή, αφαιρούμε όσες παρατηρήσεις απέχουν περισσότερο από 3 τυπικές 

αποκλίσεις, με τη συνάρτηση lamda και τα zscores. Τελικά, μετά την αφαίρεση τιμών 

έχουμε 53.647 παρατηρήσεις.  
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Εικόνα 28. Αφαίρεση ακραίων τιμών 

Με τα δύο εναπομείναντα στάδια θα πραγματοποιηθούν οι αλλαγές στις παρατήσεις για 

να εισαχθούν στα μοντέλα. Αρχικά, υλοποιηθεί η ομαλοποίηση (normalization) των 

ποσοτικών συνεχών παρατηρήσεων με τον αλγόριθμο min-max scaler. Με αυτό τον 

τρόπο, οι τιμές θα μετατραπούν από 0 έως 1, ώστε να έχουν και την ίδια βαρύτητα, με τα 

υπόλοιπα μεγέθη, το οποίo είναι προαπαιτούμενo για τους αλγορίθμους μηχανικής 

μάθησης. Η μέθοδος αυτή είναι πολύ ευαίσθητη στις ακραίες τιμές και, για τον λόγο 

αυτό, έχουν αφαιρεθεί στο προηγούμενο στάδιο και δεν πραγματοποιεί έντονες αλλαγές 

στα δεδομένα.  

 

Εικόνα 29. Χρησιμοποίηση αλγορίθμου ομαλοποίησης 

Στη συνέχεια, χρησιμοποιείται παρόμοια λογική και για μερικές άλλες μεταβλητές. 

Χρησιμοποιείται η τεχνική «OneHot encoding», ώστε να δημιουργήσει νέες στήλες, με 

τύπο boolean, όπου η ύπαρξη τιμής θα αριθμείται με 1 και αντίστοιχα η ανυπαρξία με 0. 

Για παράδειγμα, θα δημιουργηθούν 12 νέες μεταβλητές για τον μήνα, και πλέον σε κάθε 

στήλη θα υπάρχει 0, εκτός του συγκεκριμένου μήνα που θα έχει τιμή 1. Έτσι, αν δεν 

πραγματοποιούνταν η αλλαγή, ο Δεκέμβριος θα είχε δωδεκαπλάσιο βάρος από τον 

Ιανουάριο. Επιπλέον, κατηγορικές μεταβλητές, όπως το Name, ο τύπος δηλαδή μιας 

διοργάνωσης, δεν θα ήταν δυνατόν να υπολογιστεί στους αλγορίθμους. Ομοίως, η ίδια 

διαδικασία ακολουθείται για την ημέρα και τη χρονιά μια δημοσίευσης.  
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Εικόνα 30. Μέθοδος «OneHot encoding» 

Τέλος, μετά τις μετατροπές, μερικές μεταβλητές, δεν εξυπηρετούν κάποια χρησιμότητα 

οπότε και θα αφαιρεθούν. Οι αλλαγές θα αποθηκευτούν σε ένα νέο dataframe που θα 

χρησιμοποιηθεί στην περαιτέρω ανάλυση. 

  

Εικόνα 31. Τελικές μεταβλητές 
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3ο στάδιο – Προβλέψεις 

 

Η προετοιμασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε, ώστε να μετασχηματιστούν σε 

συγκεκριμένη μορφή και να χρησιμοποιηθούν σε μοντέλα μηχανικής μάθησης.  

Η μηχανική μάθηση είναι η επιστήμη της τεχνητής νοημοσύνης, που παρέχει στα 

συστήματα υπολογιστών τη δυνατότητα μάθησης και αυτοβελτίωσης αυτόνομα, χωρίς 

ανθρώπινη παρέμβαση και απευθείας από τα δεδομένα που τροφοδοτούνται. Εστιάζει 

στη χρήση αλγορίθμων και λειτουργεί μιμητικά του τρόπου σκέψης των ανθρώπων 

(ΙΒΜ, 2020). Στη σύγχρονη εποχή των Big Data και του ανυπολόγιστου όγκου των 

δεδομένων, διευκολύνει την ανάλυση και την ανακάλυψη τυχόν μοτίβων και 

συσχετίσεων, ωθώντας τον κλάδο της επιστήμης των υπολογιστών ένα βήμα προς το 

μέλλον.  

Η μηχανική μάθηση χωρίζεται σε 3 κατηγορίες: την εποπτευόμενη, τη μη εποπτευομένη 

και την ημι-εποπτευομένη μηχανική μάθηση. Ταξινομούνται με τον τρόπο αυτό, ανάλογα 

με την ανθρώπινη παρέμβαση στη διαδικασία ανάλυσης των δεδομένων και 

χρησιμοποιούν συγκεκριμένους αλγόριθμους για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Για 

παράδειγμα, στην εποπτευόμενη μάθηση με την οποία θα ασχοληθούμε στην ενότητα 

αυτή, οι αλγόριθμοι ταξινομούν δεδομένα ή προβλέπουν αποτελέσματα 

χρησιμοποιώντας σύνολα ταξινομημένων δεδομένων με γνωστά αποτελέσματα, που 

έχουν τροφοδοτηθεί στο σύστημα με ανθρώπινη παρέμβαση. Αντίθετα, στη μη 

εποπτευόμενη μάθηση οι αλγόριθμοι ανακαλύπτουν μοτίβα μέσα σε σύνολα δεδομένων 

χωρίς ετικέτα, χωρίς την ανάγκη ανθρώπινης παρέμβασης, καθιστώντας τα ιδανική λύση 

για διερευνητική ανάλυση δεδομένων, ομαδοποίηση πελατών ή αναγνώριση εικόνων.  

Για τις ανάγκες της ανάλυσης του σετ των δεδομένων και της πρόβλεψης των 

αλληλεπιδράσεων  των χρηστών, θα χρησιμοποιηθούν αλγόριθμοι παλινδρόμησης, η 

γραμμική παλινδρόμηση (linear regression) και τα τυχαία δάση (random forests).  

Με τη γραμμική παλινδρόμηση εξετάζονται οι σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών, με 

σκοπό την πρόβλεψη ενός αποτελέσματος. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται η εξάρτηση 

μιας μεταβλητής, της λεγόμενης εξαρτημένης μεταβλητής, στην οποία ανακλάται το 

αποτέλεσμα άλλων συγκεκριμένων μεταβλητών που μπορούν να ελεγχθούν ή να 

τροποποιηθούν, τις ανεξάρτητες μεταβλητές.  
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Τα τυχαία δέντρα απόφασης είναι ένας ακόμη δημοφιλής αλγόριθμος παλινδρόμησης. Η 

τεχνική αυτή ξεκινάει από ένα αρχικό δέντρο απόφασης και δημιουργεί τυχαία 

πεπερασμένα δέντρα ως κλαδιά,  ίδιου μήκους με το αρχικό. Το τελικό μοντέλο 

συγκεντρώνει τα αποτελέσματα όλων των υπόλοιπων μοντέλων που έχουν δημιουργηθεί, 

έχοντας ως αποτέλεσμα μείωση συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών, ελαχιστοποίηση 

της διακύμανσης και τελικά μεγάλη ακρίβεια.  

Το σύνολο των δεδομένων χωρίζεται σε δύο μέρη για την εισαγωγή στους αλγόριθμους. 

Το πρώτο είναι σύνολο δεδομένων εκπαίδευσης (test data) που χρησιμοποιείται για την 

προσαρμογή των παραμέτρων του μοντέλου, το οποίο και εκπαιδεύεται για να 

δοκιμαστεί σε διαφορετικά, αλλά γνωστά σε εμάς δεδομένα, σε αυτά του συνόλου 

δοκιμής (train data). Ο διαχωρισμός γίνεται 25% στο σύνολο εκπαίδευσης και 75% στο 

σύνολο δοκιμής.  

 

Εικόνα 32.Διαχωρισμός δεδομένων 

 

Στη συνέχεια, εισάγουμε τα δεδομένα στο μοντέλο γραμμικής παλινδρόμησης. Όπως 

παρατηρείται από τα αποτελέσματα, το μοντέλο έχει χαμηλή προβλεπτική ικανότητα και 

με τα δυο υποσύνολα δεδομένων.  

 

Εικόνα 33. Αποτελέσματα μοντέλου γραμμικής παλινδρόμησης  

 

Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα στο μοντέλο των τυχαίων δασών παρατηρούνται 

καλύτερα αποτελέσματα και ελαχιστοποίηση του RMSE. Παρ’ όλ’ αυτά, όμως, το 

μοντέλο εξηγεί τα αποτελέσματα του μοντέλου εκπαίδευσης σχεδόν άριστα, καθώς το 

R2 = 0.933 βρίσκεται πολύ κοντά στο 1, αλλά ο δείκτης του μοντέλου έχει την τιμή R2 

= 0.526 στο σύνολο δοκιμής, αποκαλύπτοντας πιθανό πρόβλημα υπερπροσαρμογής 

δεδομένων στον αλγόριθμο.  
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Εικόνα 34. Αποτελέσματα μοντέλου τυχαίων δασών 

 

Το μοντέλο των τυχαίων δασών, παρέχει σαφώς καλύτερη προβλεπτική ικανότητα  από 

τη γραμμική παλινδρόμηση, αλλά γενικά είναι, επίσης, περιορισμένο, καθώς χρειάζεται 

ο δείκτης R2 να έχει αποτέλεσμα μεγαλύτερο του 0,60.  

 

Εικόνα 35. Σύγκριση μοντέλων 

Τέλος, η σημαντικότητα των μεταβλητών στο μοντέλο απεικονίζεται στο παρακάτω 

γράφημα.  

 

Εικόνα 36. Σημαντικότητα μεταβλητών στο μοντέλο 
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Κεφάλαιο 6ο: Συμπεράσματα και προτάσεις  
 

Στην παρούσα, λοιπόν, έρευνα, γίνεται προσπάθεια  να  εξεταστεί  η έννοια της  εμπλοκής 

του  καταναλωτή,  καθώς αυτή διαδραματίζει  κυρίαρχο  ρόλο  στη  λήψη  αποφάσεων, 

αλλά και στη γενικότερη αλληλεπίδραση μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων, κάτι 

που αποτελεί κύριο στόχο του διαδικτυακού μάρκετινγκ.  

Η εμπλοκή εξετάζει τις αγοραστικές αποφάσεις, τους παράγοντες που επηρεάζουν τη 

λήψη αυτών, τα κίνητρα και την πρόθεση των καταναλωτών για μια αγορά. Τα πιθανά 

οφέλη μιας επιχείρησης από την εμπλοκή των καταναλωτών μπορεί να οδηγήσουν στην 

αύξηση των αναφορών του προϊόντος ή της υπηρεσίας στο διαδίκτυο και να 

συνεισφέρουν στον περαιτέρω επηρεασμό των καταναλωτών λειτουργώντας με τον 

τρόπο της χιονοστιβάδας, δημιουργώντας ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και αυξημένες 

πωλήσεις (Ηollebeek, 2011).  

Μέσω των εργαλείων του eWOM και του ιογενούς μάρκετινγκ, προσφέρεται η 

δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ανακαλύψουν τους παράγοντες που παρακινούν τους 

καταναλωτές και να μετρήσουν τον αντίκτυπο που θα δημιουργήσουν τα σχόλια και οι 

κριτικές σε άλλους χρήστες (Cantallops & Salvi, 2014). Ακολούθως, βοηθάει τις 

επιχειρήσεις να παρέχουν ένα κατάλληλο και πιο ταιριαστό μήνυμα με συγκεκριμένη 

ενημερωτική, συναισθηματική ή κοινωνική χροιά, στη σωστή χρονική στιγμή, 

προκειμένου να πετύχει την κοινωνική δέσμευση των χρηστών (Hatzithomas et al., 

2016). Προκαλώντας συγκεκριμένα θετικά ή αρνητικά συναισθήματα ή 

χρησιμοποιώντας ως όπλο για παράδειγμα το χιούμορ (Ζώτος, 2018), αναπτύσσονται 

ισχυρότερα συναισθήματα καταναλωτικής εμπλοκής (Pirouz, Johnson & Pirouz, 2014). 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ακόμα μεγαλύτερη επίδραση στη συμπεριφορά του 

καταναλωτή (Daugherty & Hoffman, 2014) και τη δημιουργία δέσμευσης των 

καταναλωτών με την επιχείρηση,  γεγονός που συνεισφέρει στη δημιουργία ισχυρότερων 

δεσμών συναισθημάτων αφοσίωσης και εμπιστοσύνης (Hatzithomas et al., 2014). Τέλος, 

η συναισθηματική σύνδεση οδηγεί στο ζητούμενο, δηλαδή σε συναλλακτικές και μη 

συναλλακτικές συμπεριφορές (Huettermann & Kunkel, 2021). 

Στο κομμάτι της διερευνητικής ανάλυσης, εξετάζεται η εμπλοκή θαυμαστών με τους 

αριθμούς των «likes», «comments» και «shares», τα οποία συνδέονται ως το άθροισμα 
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τους σε μια νέα μεταβλητή, την «Total». Στην εξίσωση προστίθενται διάφορα 

χαρακτηριστικά και μετράται ο βαθμός επίδρασή τους στις αντιδράσεις των χρηστών.  

Πιο συγκεκριμένα, πάνω από το 50% των δημοσιεύσεων περιέχει κάποια εικόνα, που 

έχει ως αποτέλεσμα αυξημένες αντιδράσεις χρηστών, σχεδόν κατά 30%. Αντιθέτως, η 

χρησιμοποίηση βίντεο δεν φαίνεται να συγκινεί τις επιχειρήσεις, καθώς το 90% των 

δημοσιεύσεων δεν περιέχει πολυμέσα. Είναι πιθανόν να προτιμάται η εικόνα έναντι του 

βίντεο, αφού ίσως μια στατική εικόνα να αποδίδει καλυτέρα τα εκάστοτε μηνύματα, 

καθώς δεν περιορίζεται από γλωσσικά εμπόδια (Dafonte-Gómez, 2014). Παρ’ όλο αυτά, 

ο μέσος ο όρος των αντιδράσεων των χρηστών στις δημοσιεύσεις που περιέχουν βίντεο 

είναι υπερδιπλάσιος αυτών που δεν έχουν. Τα υπόλοιπα στοιχεία, όπως «teasers», 

«events» και υπερσύνδεσμοι, δεν φαίνεται να προτιμώνται, επίσης, αρκετά, όπως 

επιβεβαιώνεται από τις χλιαρές αντιδράσεις των χρηστών και την αρθρογραφία (Coppola, 

2018· Sehl, 2019).  

Επιπροσθέτως, επιπλέον χαρακτηριστικά της πλατφόρμας του Facebook, φαίνεται να 

ευνοούν μεγαλύτερο αριθμό αντιδράσεων από τους χρήστες. Περιορισμένος αριθμός 

«hashtags» εμφανίζει έως και 50% περισσότερες αντιδράσεις, ίσως και λόγω της 

μεγαλύτερης διεύρυνσης (reach) του ακροατηρίου. Τα «mentions», έχουν παρόμοια 

επίδραση, προκαλώντας αύξηση έως 100% των αλληλεπιδράσεων, φαινόμενα που 

περιγράφονται σε σχετικές έρευνες (Jaakonmäki, Müller & Brocke, 2017· Lappas et al., 

2018). Επιπλέον, μακροσκελή μηνύματα δεν προσελκύουν την προσοχή του κόσμου, 

αφού είναι αρκετά πιθανό να τα προσπερνούν, χωρίς να αφιερώνουν χρόνο (McShane, 

Pancer & Poole, 2019). Πράγματι, μακροσκελείς δημοσιεύσεις 10-60 λέξεων έχουν 50% 

λιγότερες αλληλεπιδράσεις, σε σχέση με αυτές που έχουν όρια τις 10 λέξεις.  

Τέλος, η χρονική στιγμή που επέλεξε κάθε εταιρία να πραγματοποιήσει τις δημοσιεύσεις 

της, δεν φαίνεται να προκαλεί ιδιαίτερη διακύμανση στις αλληλεπιδράσεις των χρηστών. 

Ο μεγαλύτερος όγκος των κοινοποιήσεων πραγματοποιείται τα ξημερώματα και το 

απόγευμα πριν τη διεξαγωγή των αναμετρήσεων. Πράγματι, οι αλληλεπιδράσεις των 

χρηστών εντοπίζονται τις πρωινές ώρες και την ημέρα της Κυριακής, καθώς πιθανόν να 

μετακινούνται προς την εργασία τους ή λόγω περισσότερου ελεύθερου χρόνου 

αντίστοιχα.  
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Προτάσεις προς τους μάνατζερ 

 

Μέσα από την διερευνητική ανάλυση που πραγματοποιείται στην παρούσα διπλωματική 

εργασία, προκύπτουν πολύτιμα συμπεράσματα, τα οποία θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν από επαγγελματίες του χώρου, ώστε να πετύχουν καλύτερα 

αποτελέσματα. 

Πιο συγκεκριμένα, η χρήση βίντεο και εικόνας στις δημοσιεύσεις ευνοεί την αύξηση του 

αριθμού των αντιδράσεων των χρηστών σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό. Η χρήση βίντεο 

είναι κατώτερη του αναμενομένου, το οποίο και φαίνεται οξύμωρο σκεπτόμενοι τον 

αριθμό αντιδράσεων που επιφέρουν. Βίντεο από προετοιμασία της ομάδας εν όψει 

αγωνιστικών υποχρεώσεων, παρακάμερες εντός του αθλητικού χώρου μετά το πέρας του 

αγώνα ή παρουσίαση αθλητικού υλικού και γενικά «ζωντανή» ροή (live streaming) 

τραβούν το ενδιαφέρον του κοινού. Επιπλέον, το μοντάζ και η δημοσίευση αστείων 

στιγμών της ομάδας και της μασκότ ή ευτράπελα που συμβαίνουν στον αθλητικό χώρο, 

είναι πιθανόν να έλξει τους φιλάθλους, καθώς η επίκληση του χιούμορ είναι ένας από 

τους κύριους λόγους συναισθηματικής εμπλοκής. Μια θετική χροιά του μηνύματος είναι 

πιθανώς να μεταφραστεί σε μεγαλύτερη διεύρυνση (reach) και πολλαπλά οφέλη, αφού 

ευνοεί την χρήση του WOM και της διάδοσης του μηνύματος. Ακόμα και αν αυξηθεί η 

χρήση του βίντεο, αυτό δεν θα πρέπει να συμβεί δραματικά σε βάρος της εικόνας, καθώς 

η χρήση της έχει μεγάλη δύναμη, προσελκύει το ενδιαφέρον και μπορεί να στοχεύσει ένα 

κοινό, χωρίς γλωσσικά εμπόδια.  

Η εγκαθίδρυση μια καθορισμένης αλλά και ευέλικτης πολιτικής δημοσιεύσεων είναι 

απαραίτητη σε έναν οργανισμό. Φαίνεται πως υπάρχουν συγκεκριμένα χρονικά 

διαστήματα που οι χρήστες είναι ενεργοί στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπως 

τα πρωινά πριν την εργασία τους, πριν το αθλητικό γεγονός όπου η ανυπομονησία είναι 

μεγαλύτερη ή την Κυριακή. Είναι προτιμότερο, να χρησιμοποιούνται αυτά τα χρονικά 

διαστήματα για το μεγαλύτερο όγκο των δημοσιεύσεων, ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερος 

αριθμός θεάσεων και πιθανώς αντιδράσεων. 

Τέλος, οι δημοσιεύσεις δεν θα πρέπει να περιορίζονται μόνο σε μια πλατφόρμα 

κοινωνικής δικτύωσης. Η δημιουργία μια στρατηγικής χρήσης πολλών πλατφορμών  

(multiplatform), μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη διάχυση του μηνύματος και στόχευση 

σε ένα ευρύτερο κοινό, με συνέπεια την αναγνώριση της μάρκας (brand awareness), 
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μεγαλύτερο επίπεδο εμπιστοσύνης και αύξηση ευκαιριών αφοράς προϊόντων και 

υπηρεσιών.  

 

 

 

  



84 
 

Κεφάλαιο 7ο: Περιορισμοί και προτάσεις για μελλοντική έρευνα 
 

Η δομή του δείγματος των δεδομένων, δεν βοήθησε στην εξαγωγή περισσότερων 

συμπερασμάτων. Όπως διαπιστώνεται, το μεγαλύτερο μέρος των δεδομένων αφορά μια 

μικρή χρονική περίοδο, μεταξύ των ετών 2012-2015, που δεν ήταν αρκετή για περαιτέρω 

διερεύνηση. Επιπλέον, ο αριθμός των δημοσιεύσεων αθλημάτων που συναντώνται 

κυρίως στην Αμερικάνικη ήπειρο, ξεπερνά κατά πολύ των άλλων αθλημάτων, κατά 

συνέπεια επηρεάζουν δραματικά τα μοντέλα πρόβλεψης, όπως απεικονίζεται και στη 

σημαντικότητα των μεταβλητών.  

Το δείγμα περιλαμβάνει δημοσιεύσεις μόνο από ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης, την 

πλατφόρμα του Facebook, και η επανάληψή της σε άλλα μέσα μπορεί να παρέχει 

διαφοροποιημένα αποτελέσματα. Επιπροσθέτως, η χρησιμοποίηση ενναλακτικών 

μοντέλων ενδέχεται να επιφέρει μεγαλύτερη προβλεπτική ικανότητα του μεγέθους των 

αλληλεπιδράσεων των χρηστών. 

Σημαντική θα ήταν η διερεύνηση της εξέλιξης των δημοσιεύσεων και των άρθρων με την 

πάροδο του χρόνου, ώστε να διαπιστωθεί εάν αυξάνεται το μήκος των δημοσιεύσεων, 

κάτι που θα υποδήλωνε πως η πλατφόρμα εξελίσσεται και συμπεριλαμβάνει πλέον 

αρθρογραφία και εκτενείς έρευνες. Επιπλέον, μια μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να 

έχει ως επίκεντρο αναφοράς την ανάλυση της τοποθεσίας των χρηστών, το οποίο θα 

βοηθούσε στην επέκταση των διεργασιών μια επιχείρησης στην ανάλογη γεωγραφική 

περιφέρεια με νέες στρατηγικές μάρκετινγκ. 

Στο δείγμα των δεδομένων θα ήταν χρήσιμη η συλλογή των αντιδράσεων των χρηστών, 

για ανάλυση συναισθημάτων των χρηστών, ή για να διαπιστωθεί αν το μήνυμα διαχέεται 

με τον καθορισμένο και αναμενόμενο τρόπο μέσα στην κοινότητα και αν οι χρήστες 

αντιλαμβάνονται σωστά το νόημά του. Επιπλέον, η διάδοση (virality) των μηνυμάτων θα 

μπορούσε να μετρηθεί, όχι μόνο από τον αριθμό των «likes», «shares» και «comments» 

αλλά και από συγκεκριμένες αντιδράσεις που απεικονίζουν τα ακραία συναισθήματα, 

όπως του θυμού («angry») ή της έκπληξης («wow»).   
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