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Εισαγωγή 
 
Στο σημερινό ηλεκτρονικό περιβάλλον ανταγωνιστικής αγοράς και συνεχούς 

προσπάθειας προσέλκυσης πελατών η έρευνα marketing είναι το δυνατότερο 
εργαλείο στα χέρια των marketer και των decision-maker στελεχών των εταιριών. Τα 
τελευταία χρόνια η αδιάκοπη και συνεχώς εντεινόμενη ανάπτυξη του διαδικτύου 
επιβάλει στις επιχειρήσεις που στοχεύουν στο να παραμείνουν ανταγωνιστικές να 
δραστηριοποιηθούν στο internet. Μια τέτοιου είδους δραστηριοποίηση επιβάλει την 
χρήση έρευνας marketing με τρόπο και στόχο ανάλογο με την παραδοσιακή έρευνα 
marketing που εφαρμόζεται από τις επιχειρήσεις. Το παρακλάδι αυτό θα λέγαμε της 
έρευνας marketing το οποίο στην βιβλιογραφία συναντάται με τον όρο “Internet 
marketing research” είναι η απάντηση στην νέα πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι 
εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο.   

Στην εργασίας αυτή ασχολούμαστε με την έρευνα marketing και πώς αυτή 
εφαρμόζεται και χρησιμοποιείται στο διαδίκτυο. Στόχος είναι να σκιαγραφήσουμε 
την φύση της online έρευνας marketing αλλά και την διαδικασία που ακολουθείται 
για την εκτέλεσή της. Θα προσπαθήσουμε να περιγράψουμε μέσα από παραδείγματα 
το περιβάλλον στο οποίο εφαρμόζεται και τους λόγους που ωθούν τις εταιρίες να 
στραφούν σε αυτήν.  

Στο πρώτο κομμάτι της εργασίας ασχολούμαστε με την θεωρητική προσέγγιση 
του θέματος. Ξεκινώντας την θεωρητική μελέτη (Α. Εννοιολογική Προσέγγιση) 
κάνουμε μια εννοιολογική προσέγγιση του marketing στο διαδίκτυο, των επιρροών 
του ηλεκτρονικού επιχειρείν στο σύγχρονο marketing αλλά και των παραγόντων που 
ωθούν στην δραστηριοποίηση στο internet και επομένως δημιουργούν την ανάγκη για 
έρευνα marketing online. Στην συνέχεια (Β. Έρευνα Μάρκετινγκ και Έρευνα 
Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο) ξεκινούμε την ανάλυση της online έρευνας marketing με 
τον ορισμό, τον διαχωρισμό σε in-house και outsourced αλλά και τους παράγοντες 
που επηρεάζουν την απόφαση να πραγματοποιηθεί η έρευνα marketing από μία 
εταιρία. Στο κεφάλαιο Γ (Γ. Πρωτογενής και Δευτερογενής Έρευνα Μάρκετινγκ) 
κάνουμε τον διαχωρισμό πρωτογενούς και δευτερογενούς έρευνας marketing online. 
Για την πρωτογενή έρευνα παραθέτουμε τα θέματα τα οποία πρέπει να μελετήσει η 
επιχείρηση όταν επιθυμεί να διεξάγει πρωτογενή έρευνα ενώ για την δευτερογενή 
έρευνα παραθέτουμε μία ενδεικτική περίληψη των πιθανών πηγών δευτερογενών 
δεδομένων σε κατηγορίες.  

Στο κεφάλαιο Δ (Δ. Σύγχρονες Μεθοδολογίες Internet Marketing Research) 
κάνουμε τον διαχωρισμό της online έρευνας σε ποιοτική και ποσοτική και στην 
συνέχεια καταγράφουμε τα πλεονεκτήματα, τις αδυναμίες, τις εφαρμογές και τους 
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τύπους κάθε μίας. Στο κεφάλαιο Ε παρουσιάζουμε τα πλεονεκτήματα και τις 
αδυναμίες της έρευνας marketing μέσω του διαδικτύου. Στο τελευταίο κεφάλαιο της 
θεωρητικής προσέγγισης ΣΤ περιγράφουμε διάφορα θέματα τεχνολογίας και 
νομοθεσίας που αφορούν την  online έρευνα marketing. 

Στο δεύτερο τμήμα της εργασίας με την χρήση case studies περιγράφουμε την 
χρήση της έρευνας στην πράξη και βλέπουμε τους λόγους που ωθούν τις εταιρίες 
προς την έρευνα, το είδος έρευνας που  επιλέγουν να διεξάγουν, τον τρόπο αλλά και 
τα αποτελέσματα που έχουν τέτοιου είδους προσπάθειες. 

Τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα από την μελέτη των case studies σε 
συνδυασμό με την θεωρία. 

Η βιβλιογραφία στην οποία στηρίχθηκε το θεωρητικό κομμάτι της εργασίας 
είναι βιβλία και άρθρα από το διαδίκτυο αλλά και δημοσιεύσεις δικτυακών τόπων οι 
οποίοι ασχολούνται με το marketing αλλά και την έρευνα marketing ειδικότερα. Για 
την μελέτη της πραγματικότητας της έρευνας όπως προαναφέρθηκε 
χρησιμοποιήθηκαν case studies. Τα case studies αυτά προέρχονται κυρίως από 
ιστοσελίδες εταιριών ερευνών οι οποίες δημοσιεύουν την δουλειά τους με αυτή την 
μορφή. Αυτό έχει ως λογικό αποτέλεσμα να μην παρουσιάζεται με μεγάλη 
λεπτομέρεια η διαδικασία ης έρευνας και για τον λόγο αυτό δεν αναπτύχθηκε κάποιο 
μοντέλο κριτηρίων για την αξιολόγηση της κάθε περίπτωσης.   
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1. Θεωρητική Προσέγγιση  
 

Α. Εννοιολογική προσέγγιση 
 

Το Internet είναι το πιο μεγάλο δίκτυο διασυνδεδεμένων επιμέρους δικτύων 
στον κόσμο. Υπολογιστές από οποιοδήποτε μέρος στον κόσμο επικοινωνούν, 
μοιράζονται πληροφορίες και πόρους απλά χρησιμοποιώντας έναν κοινό κώδικα 
επικοινωνίας, τα πρωτόκολλα TCP/IP. Σύμφωνα με την Siegel to Internet, μπορεί να 
θεωρηθεί το μεγαλύτερο βοήθημα για το marketing που έχει μέχρι σήμερα εμφανιστεί. 

Το marketing είναι ένα σύνολο δραστηριοτήτων που φέρνει σε επαφή πωλητές 
και πελάτες, για να γίνουν οι συναλλαγές που θα προσφέρουν ικανοποίηση σε όλους 
τους εμπλεκόμενους (Siegel, 2006). Το marketing είναι επάγγελμα, διαδικασία αλλά 
και πρακτική. Παρά το γεγονός ότι άρχισε η εφαρμογή των αρχών του marketing 
πολύ παλαιότερα, τα τελευταία 50 χρόνια διδάσκεται ως επιστήμη στα ανώτατα 
ιδρύματα. Μία πρώτη εφαρμογή του ήταν η προσπάθεια στις αρχές του αιώνα να 
εξισορροπηθούν η προσφορά και η ζήτηση των προϊόντων. 

Πρακτικά οτιδήποτε μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο του marketing, από 
μετρήσιμα αγαθά, ιδέες, χώρους, ομάδες, άτομα, μέχρι πληροφορίες και υπηρεσίες. 
Οι λειτουργίες του marketing επιτελούνται τόσο στις επιχειρήσεις, όσο και από 
απλούς επαγγελματίες. Σε μία μεγάλη επιχείρηση για παράδειγμα όλο το προσωπικό, 
από τον διευθυντή μέχρι τον πωλητή, αποτελούν μέρος της ομάδας marketing του 
οργανισμού. Συμπληρωματικά, οι marketer εκτελούν ξεχωριστές ενέργειες marketing 
για την εκπλήρωση των στόχων της επιχείρησης. Ο marketer ξεκινά, οργανώνει, 
εφαρμόζει και ελέγχει τις διαδικασίες που αποτελούν τμήμα του κύκλου ζωής του 
προϊόντος (development, product launch, management, discontinuation). Σκοπός του 
marketer είναι να δημιουργήσει κερδοφόρα, μακροχρόνια και αποδοτική σχέση με 
τον πελάτη ευχαριστημένο. 

Όπως τονίζει η Siegel, βασική ευθύνη του marketer είναι να συγκεντρώνει 
πληροφορίες για προϊόντα, ανταγωνιστές, τιμές, αγορές αλλά και αποδοτικά να 
χρησιμοποιεί αυτή την πληροφόρηση. Βασική πηγή τέτοιου είδους πληροφόρησης 
είναι η έρευνα marketing. 

Το internet marketing, ή αλλιώς e – marketing, είναι το marketing σε 
ηλεκτρονικό περιβάλλον, κυρίως στο internet, σε μία ή περισσότερες από τις 
υπηρεσίες του (web, email) ή εκτός σύνδεσης από εταιρίες που εμπορεύονται 
προϊόντα σχετικά με το διαδίκτυο (Siegel). Όπως και στο παραδοσιακό marketing, 
στόχος του internet marketing είναι να διευκολύνει τις συναλλαγές, να δημιουργήσει 
μακροχρόνια σχέση με τους πελάτες και να δημιουργήσει αξία (value creating). Η 
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αξία αυτή δημιουργείται μέσω της εφαρμογής των τεχνικών του marketing σε 
ηλεκτρονικό περιβάλλον και της ελάττωσης ή εξάλειψης των χρονικών και τοπικών 
περιορισμών, αλλά επίσης μέσω της προσωποποίησης και της προσαρμογής στον 
χρήστη των προϊόντων. 

Η ικανοποίηση του πελάτη είναι η βάση του marketing. Το internet marketing 
προσθέτει αξία στην ικανοποίηση μέσω της βελτίωσης του χρόνου, του τόπου και της 
προσαρμογής των προϊόντων. Το γεγονός ότι οι δικτυακοί τόποι και τα δικτυακά 
καταστήματα δεν κλείνουν ποτέ, δίνουν τη δυνατότητα αναζήτησης πληροφοριών και 
αγορών όποτε ο πελάτης είναι συνδεδεμένος. Η βελτίωση της διάστασης του τόπου 
(place) αφορά τη δυνατότητα αγοράς από το διαδίκτυο προϊόντων όπως λογισμικό, 
νέα, ψυχαγωγία, άμεσα στον υπολογιστή του πελάτη. Ακόμη οι χρήστες έχουν τη 
δυνατότητα να αγοράσουν αλλά και να συγκρίνουν προϊόντα και τιμές σε όλο τον 
κόσμο μόνο με ένα click. Οι πελάτες αποκτούν την κυριότητα των προϊόντων με 
πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας ή on – line πληρωμής, διαδικασία που δίνει νόημα 
στην possession utility. Τέλος, η λεγόμενη forum utility αφορά την προσαρμογή 
προϊόντων, υπηρεσιών αλλά και των επιμέρους χαρακτηριστικών τους στα δεδομένα 
και την επιθυμία του πελάτη. 

 

Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο 
 

Το Διαδίκτυο αποτελεί ένα από τα πλέον πολυσυζητημένα θέματα στον 
ακαδημαϊκό και τον επιχειρηματικό χώρο. Οι Barwise et al. (2002) σημειώνουν τη 
μεγάλη ταχύτητα ανάπτυξης του ηλεκτρονικού ΜΚΤ, δηλαδή του ΜΚΤ στις αγορές 
του ψηφιακού περιβάλλοντος του Διαδικτύου (στις ηλεκτρονικές αγορές). Αντίθετα 
με τις απόψεις που κυριαρχούσαν στα μέσα της δεκαετίας του 1990, το Διαδίκτυο δεν 
αλλάζει τις θεμελιώδεις αρχές του ΜΚΤ. Όμως, ασκεί σημαντική επίδραση σε όλες 
τις περιοχές που ορίζονται από τις αρχές αυτές, όπως η μελέτη της καταναλωτικής 
συμπεριφοράς, ο ρόλος των ενδιάμεσων και των διαμεσολαβητών, ο τρόπος 
τιμολόγησης κ.ά. 

Οι περισσότεροι ερευνητές τείνουν να συμφωνήσουν ότι ο αντίκτυπος του 
Διαδικτύου στο επιχειρησιακό περιβάλλον θα εξακολουθήσει να αυξάνεται σταθερά 
τα επόμενα χρόνια. Η τάση αυτή διαγράφεται καθώς εξελίσσονται και βελτιώνονται 
οι τεχνολογίες που υποστηρίζουν το Διαδίκτυο, αυξάνεται η διείσδυσή του και οι 
επιχειρήσεις αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη εμπειρία στη χρησιμοποίησή του. 
Παρόλα αυτά, ο αδικαιολόγητος υπερθεματισμός που χαρακτήριζε το Διαδίκτυο τα 
τελευταία χρόνια δημιούργησε σημαντική απογοήτευση και δυσφορία στον 
επιχειρηματικό κόσμο. Βέβαια, όπως σημειώνει και ο Drucker (2002), αντίστοιχος 
αδικαιολόγητος ενθουσιασμός εμφανίστηκε και κατά την περίοδο εμφάνισης του 
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σιδηρόδρομου και του ηλεκτρισμού, κυρίως εξαιτίας της λανθασμένης διάγνωσης 
των επιπτώσεών τους και του ρυθμού με τον οποίο οι επιπτώσεις θα λάμβαναν χώρα. 
Σε κάθε περίπτωση, το Διαδίκτυο αποτελεί ένα νέο μέσο που αναπτύσσεται γρήγορα 
με συνέπειες σε όλο το φάσμα των λειτουργιών του ΜΚΤ (Barwise et al. 2002). 

Οι γενικές συνέπειες του Διαδικτύου στο ΜΚΤ συνοψίζονται ως εξής (Barwise 
et al. 2002): 

 Στο Διαδίκτυο, οι αλληλεπιδράσεις και, κατ΄ επέκταση, οι 
συναλλαγές μεταξύ αγοραστή και προμηθευτή είναι πιο γρήγορες, πιο 
οικονομικές και εξατομικευμένες. 

 Το Διαδίκτυο είναι πάντοτε, συνεχώς και παντού προσβάσιμο 
(ubiquitous) επιτρέποντας αδιάλειπτη και κατά βούληση επικοινωνία 
μεταξύ προμηθευτή και αγοραστή. 

 Στο ηλεκτρονικό περιβάλλον, το κόστος αναζήτησης (search 
cost) για τον πελάτη είναι δραματικά μικρότερο σε σχέση με το αντίστοιχο 
κόστος στις φυσικές αγορές. 

 Ως μέσο, το Διαδίκτυο επιτρέπει πολλαπλούς τρόπους 
πρόσβασης πέρα από τον υπολογιστή, όπως, για παράδειγμα, μέσω του 
κινητού τηλεφώνου. 

 
Όλες αυτές οι ιδιότητες προσφέρουν δυνατότητες αλλαγών και μετατροπών 

πολλών πλευρών του ΜΚΤ όπως, για παράδειγμα, οι διαδικασίες ΤΣΤ 
(τμηματοποίηση – στόχευση – τοποθέτηση) ή STP (segmentation – targeting – 
positioning), η δημιουργία και ο σχεδιασμός προϊοντικών προσφορών, οι 
επικοινωνίες ΜΚΤ κ.ά. 

Οι Achrol και Kotler (1999) σημειώνουν ότι, καθώς οι ιεραρχικοί οργανισμοί – 
επιχειρήσεις διασπώνται σε μία ποικιλία από δικτυωμένες μορφές, οι πελάτες 
επωφελούνται από την αυξημένη δυνατότητα να οργανώνονται όσο τα στελέχη του 
ΜΚΤ, ως ενδιάμεσοι πράκτορες, καθίστανται σύμβουλοί τους (από σύμβουλοι των 
επιχειρήσεων και εφοδιαστές – purveyors προϊόντων). 

 

Η Επιρροή του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν στο Μάρκετινγκ 
 

Το πεδίο του ΜΚΤ είναι στο επίκεντρο των αλλαγών που συντελούνται εξαιτίας 
της εισόδου των επιχειρήσεων στο ψηφιακό περιβάλλον. Σύμφωνα με την έρευνα του 
περιοδικού Information Week (1997), οι περιοχές της επιχειρησιακής πρακτικής που 
αντιμετωπίζουν τις περισσότερες αλλαγές εξαιτίας του Διαδικτύου και των 
τεχνολογιών που το υποστηρίζουν είναι οι παραδοσιακές πρακτικές ΜΚΤ, η 
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εξυπηρέτηση πελατών και οι πωλήσεις . όλες μέρη του επιχειρησιακού συστήματος 
ΜΚΤ. Οι αλλαγές στις τεχνολογίες πληροφορικής και η ενσωμάτωσή τους στις 
επιχειρησιακές διεργασίες αναδιαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις 
αναπτύσσουν και διαχειρίζονται σχέσεις με τους πελάτες τους (ΜΚΤ σχέσεων – 
relationship marketing). 

Το Διαδίκτυο επιτρέπει στον πελάτη να έρχεται σε επαφή με την επιχείρηση σε 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή και από οποιαδήποτε γεωγραφική τοποθεσία 
προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες και να διενεργήσει συναλλαγές. Η 
πληροφορία όπως και το περιβάλλον συναλλαγών, μπορεί να προσαρμοστεί στις 
ιδιαίτερες ανάγκες του πελάτη. Το Διαδίκτυο επιτρέπει στους αγοραστές να 
εντοπίζουν εύκολα πληροφορίες για τα ανταγωνιστικά προϊόντα. Ο Bakos (1998) 
ανέπτυξε τη θεωρία της «δραστικής μείωσης του κόστους αναζήτησης» στο ψηφιακό 
περιβάλλον. Ένα από τα κύρια συμπεράσματα αυτής της θεωρίας είναι η αύξηση της 
διαπραγματευτικής δύναμης του καταναλωτή έναντι της επιχείρησης. Ακόμη, οι πιο 
σημαντικές ηλεκτρονικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες πληροφορικής, 
που υποστηρίζουν το Διαδίκτυο, για την ανάπτυξη εξατομικευμένων επικοινωνιακών 
τακτικών και προϊοντικών προσφορών (π.χ. Amazon). 

Η Sweat (1997) αναφέρει, με βάση τα αποτελέσματα των εμπειρικών ερευνών, 
ότι ένας από τους πρωταρχικούς στόχους των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων, στην 
προσπάθειά τους να αποκτήσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα έναντι των 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο φυσικό περιβάλλον, είναι η 
χρησιμοποίηση των πληροφοριών που συλλέγονται από τους καταναλωτές για τη 
βελτίωση της σχέσης μαζί τους με απώτερο στόχο την αύξηση του δείκτη 
ικανοποίησης των πελατών. Σύμφωνα με τους Blundon και Bonde (1998), στο 
διαδίκτυο αναπτύσσονται ανταγωνιστικά ηλεκτρονικά αγοραστικά τοπία όπου οι 
τεχνολογίες πληροφορικής χρησιμοποιούνται ως βασικό συστατικό των στρατηγικών 
ΜΚΤ και του περιβάλλοντος ανάπτυξης σχέσεων. 

Επιπρόσθετα, η πληροφορία, που διακινείται μέσα στις διάφορες ηλεκτρονικές 
αγορές σχετικά με τους καταναλωτές, συνεισφέρει αποτελεσματικά στην εκτίμηση 
της αξίας ζωής του πελάτη (LVC – lifetime value of the customer). Η εκτίμηση της 
αξίας ζωής του πελάτη σχετίζεται με το δυνητικό χρηματοοικονομικό όφελος που 
μπορεί να αντλήσει η επιχείρηση από τον πελάτη. Αν η αξία ζωής του πελάτη είναι 
μικρότερη από το κόστος διατήρησής του, τότε η επιχείρηση έχει δύο δυνατότητες: 
είτε να αυξήσει το κόστος των προσφερόμενων υπηρεσιών είτε να επιλέξει να μην 
τον εξυπηρετεί, τουλάχιστον, με την ίδια προσοχή όσο το μέσο πελάτη της. 
Πρόκειται για μία πρακτική που ακολουθείται ιδιαίτερα από τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα και τις επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών. Η ικανότητα απόκτησης και 
διαχείρισης αυτής της πληροφορίας επαναπροσδιορίζει τους στρατηγικούς στόχους 
των επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, εξετάζεται η αξία κτήσης του πελάτη με την αξία 
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ζωής του και η σχέση του κέρδους με το μερίδιο αγοράς. Οι προβληματισμοί αυτοί 
έχουν ιδιαίτερη σημασία στις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις, καθώς στο παρελθόν 
ιδιαίτερο βάρος είχε αποδοθεί στην απόκτηση μεριδίου αγοράς ανεξάρτητα από τις 
προϋποθέσεις κερδοφορίας, γεγονός που οδήγησε σε πόλεμο τιμών και 
ανταγωνιστική σύγκλιση (Porter 2001). 

Ο Webster (1992) περιέγραψε το ρόλο του ΜΚΤ στην επιχείρηση που 
χρησιμοποιεί εκτενώς τεχνολογίες πληροφορικής. Οι αλλαγές που πρότεινε 
καθίστανται δυνατές μέσα από την ανάπτυξη ηλεκτρονικών εκφάνσεων. 
Συγκεκριμένα, οι αλλαγές αυτές συμπεριλαμβάνουν: 

 
 Προσαρμοσμένα προϊόντα στις ανάγκες του καταναλωτή. 
 Μη γραμμικές, δηλαδή μη σειριακά ακολουθιακές, επικοινωνιακές 
τακτικές. 

 Ηλεκτρονική μετακίνηση των χρηματοοικονομικών πόρων. 
 Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων για τη διοίκηση της 
πληροφορίας. 

 Μικρότερα δίκτυα διανομής με ανάθεση κεντρικών ρόλων στους 
διευκολυντές (facilitator) των φυσικών και των πληροφοριακών ροών. 

 Αυξημένη πίεση στις τιμές που οδηγούν σε μειωμένες τιμές. 
 

Οι αλλαγές αυτές προέρχονται τόσο από την εξέλιξη και την ενίσχυση του 
ανταγωνιστικού περιβάλλοντος όσο και από την εισαγωγή των πληροφοριακών 
τεχνολογιών. Ο Kleindl (2001) σχηματοποίησε τις αλλαγές που υφίσταται το 
σύστημα ΜΚΤ για να εξελιχθεί από την παραδοσιακή μορφή του σ΄ αυτή που 
στηρίζεται στην ηλεκτρονική έκφανση της επιχείρησης. 

Οι τεχνολογίες πληροφορικής έχουν αλλάξει δραματικά τη φύση του ΜΚΤ. Οι 
επιχειρήσεις, πλέον, χρησιμοποιούν συστήματα πληροφορικής για να συγκεντρώνουν 
στοιχεία από τα σημεία πωλήσεων και συστήματα τηλεπικοινωνιών για να 
δρομολογούν το συγκεκριμένο όγκο πληροφορίας μεταξύ των μελών του δικτύου 
προμηθειών ή της αλυσίδας προμηθειών (supply chain) και του δικτύου διανομής 
(distribution channel). Οι δυνατότητες ηλεκτρονικής διασύνδεσης και διανομής της 
πληροφορίας έχουν ως αποτέλεσμα την επιτάχυνση και τον καλύτερο 
χρονοπρογραμματισμό των διαδικασιών σχεδιασμού, παραγωγής και φυσικής ροής 
των προϊόντων. 

Το Διαδίκτυο επιτρέπει στις επιχειρήσεις να απευθύνονται στην παγκόσμια 
αγορά και να μην περιορίζονται σε τοπικές και γεωγραφικά προσδιοριζόμενες αγορές. 
Οι πληροφορίες σχετικά με την αγοραστική συμπεριφορά του καταναλωτή 
αποθηκεύονται σε βάσεις γνώσης. Οι βάσεις γνώσης είναι δυναμικά συστήματα που 
προσφέρουν δυνατότητες ενημέρωσης και συμπλήρωσης των στοιχείων των 
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καταναλωτών, εξόρυξης δεδομένων, σχηματοποίησης και εξαγωγής συμπερασμάτων 
καθώς και εκτενή και απρόσκοπτη διάθεση αυτών των στοιχείων σε οποιονδήποτε 
και οπουδήποτε, ανάλογα με τις λειτουργικές τακτικές της επιχείρησης. Κατά 
συνέπεια, οι βάσεις γνώσης επιτρέπουν στην επιχείρηση να δημιουργήσει δυναμικά 
προσαρμοζόμενα προφίλ τμημάτων της αγοράς και των καταναλωτών προκειμένου 
να αντλήσει πληροφορία που θα της επιτρέψει να σχεδιάσει περισσότερο 
εξατομικευμένες ή προσαρμοσμένες προϊοντικές λύσεις και καλύτερα στοχευμένα 
επικοινωνιακά σχέδια. 

Όλες οι παραπάνω δυνατότητες συνδυαζόμενες δημιουργούν αλλαγές στο 
ανταγωνιστικό περιβάλλον και νέες ευκαιριακές περιοχές δράσης (Swahney 2001, 
Kleindl 2001, Cairncross 1997). Κατά συνέπεια, οι τεχνολογίες πληροφορικής και το 
Διαδίκτυο επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να αναπροσαρμόσουν τα επιχειρησιακά 
μοντέλα και να διαφοροποιήσουν τις ανταγωνιστικές πρακτικές τους. 

Ειδικότερα, το Διαδίκτυο, το οποίο καθιστά εφικτή την άμεση και συνεχή 
επικοινωνία ανεξάρτητα από γεωγραφικούς ή χρονικούς περιορισμούς, δημιουργεί 
νέες ευκαιρίες στη ροή της πληροφορίας. Στο διεπιχειρησιακό επίπεδο, διαμορφώνει 
πρότυπα επικοινωνίας και συναλλαγών μεταξύ των επιχειρήσεων. Στο 
ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο, τα ενδοδίκτυα (intranets) και τα εξωτερικά δίκτυα 
(extranets) καθιστούν εφικτή την αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων γύρω από την 
αποτελεσματική διαχείριση της πληροφοριακής ροής ώστε να προσαρμοστούν στο 
ταχέως εξελισσόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Στο επίπεδο συναλλαγής με 
τελικούς πελάτες – καταναλωτές, το Διαδίκτυο φέρνει τις ηλεκτρονικές εκφάνσεις 
των επιχειρήσεων στους χώρους των πελατών, ανεξάρτητα από τη χρονική στιγμή ή 
τη γεωγραφική τοποθεσία. Επιπρόσθετα, οι διαδικασίες ΜΚΤ ενισχύονται από την 
πληρέστερη γνώση που αποκτάται για τον πελάτη, τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του. 
Η γνώση αυτή ενισχύει την προσπάθεια της επιχείρησης να σχεδιάσει προϊοντικές 
λύσεις καλύτερα προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες του πελάτη. 

 

Παράγοντες Επιρροής του Διαδικτύου στο Περιβάλλον ΜΚΤ 
 
Η διαδικτυακή δραστηριότητα διαμορφώνει ένα σύνολο παραγόντων που 

επηρεάζουν σημαντικά το περιβάλλον ΜΚΤ. Ο Kotler (2003) σημειώνει ότι, οι 
παράγοντες αυτοί επηρεάζουν συνολικά την παγκόσμια οικονομία, την 
παγκοσμιοποίηση, την τεχνολογία και τις διαδικασίες αναδιαμόρφωσης των αγορών. 
Συγκεκριμένα, οι παράγοντες αυτοί είναι: 

 Οι ικανότητες Ψηφιοποίησης και Διασύνδεσης (connectivity and 
digitalization). Οι ικανότητες ψηφιοποίησης και διασύνδεσης αναφέρονται 
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στην αποθήκευση της πληροφορίας σε ψηφιακά μέσα και τη διακίνησή της 
μέσα από πληροφοριακά και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. 

 Η Αποδόμηση και η Αναδόμηση του περιβάλλοντος των ενδιάμεσων 
(disintermediation and reintermediation). Η δραστηριοποίηση στις 
ηλεκτρονικές αγορές πολλών επιχειρήσεων δημιούργησε κλυδωνισμούς στα 
διάφορα μέλη της αλυσίδας διανομής από το φόβο της αποδόμησής τους 
εξαιτίας της χρήσης του Διαδικτύου και των εφαρμογών του ως 
περισσότερο οικονομικούς αντικαταστάτες τους. η αναδόμηση των 
ενδιαμέσων αναφέρεται ακριβώς στο φαινόμενο ανάδειξης νέων μορφών 
ενδιαμέσων, πλήρως δραστηριοποιούμενων στο ηλεκτρονικό περιβάλλον με 
κύριο επιχειρηματικό ενδιαφέρον τη διαχείριση των πληροφοριακών ροών 
μεταξύ πελατών και ηλεκτρονικών εμπορικών επιχειρήσεων. 

 Οι ευκαιρίες Προσαρμογής και Εξατομίκευσης των προϊοντικών λύσεων 
(customization and customerization / personalization). Το περιβάλλον της 
συμβατικής Οικονομίας περιστρέφεται γύρω από επιχειρήσεις που 
καταβάλλουν προσπάθειες να αυτοματοποιήσουν τις παραγωγικές 
διαδικασίες και τον προσφερόμενο τύπο προϊόντων. Αντίθετα, το 
περιβάλλον της Νέας Οικονομίας υποστηρίζεται από επιχειρήσεις έντασης 
πληροφορίας. Οι επιχειρήσεις αυτές διατηρούν πλεονεκτήματα εύκολης 
διαφοροποίησης, προσαρμογής, εξατομίκευσης και διασποράς στο 
Διαδίκτυο με μεγάλη ταχύτητα. Η προσαρμογή αναφέρεται στη δυνατότητα 
της επιχείρησης να προσφέρει διαφοροποιημένα προϊόντα, εξειδικευμένα 
στις ανάγκες του κάθε πελάτη. Μέσα από το Διαδίκτυο, στην ουσία, οι 
επιχειρήσεις επιτρέπουν στους πελάτες να σχεδιάσουν τα δικά τους 
προϊόντα και να καταστούν με αυτόν τον τρόπο συνδημιουργοί προϊόντων 
και αξίας (prosumers). Επιπλέον, η διαδικτυωμένη επιχείρηση έχει τη 
δυνατότητα να αλληλεπιδρά με τον κάθε πελάτη της ξεχωριστά και με αυτόν 
τον τρόπο να εξατομικεύει τα μηνύματα, τις προσφερόμενες υπηρεσίες και, 
γενικότερα, τη σχέση της μ΄ αυτόν. Ο συνδυασμός της λειτουργικής 
προσαρμογής των προϊόντων με την προσαρμογή στα άλλα επίπεδα του 
ΜΚΤ καλείται εξατομίκευση (personalization / customerization). 

 Η Σύγκλιση των Βιομηχανιών (industry convergence). Τα όρια των 
βιομηχανιών «θολώνουν» με μεγάλη ταχύτητα. Οι επιχειρήσεις 
αναγνωρίζουν ότι, νέες ευκαιρίες ανακύπτουν από τη διασταύρωση δύο ή 
περισσότερων βιομηχανιών. Η κεφαλαιοποίηση αυτών των ευκαιριών 
προσφέρει σημαντικά οφέλη, απαιτεί όμως από τις επιχειρήσεις να μάθουν 
νέες αγορές και ανταγωνιστές καθώς και το πώς να επιτυγχάνουν τη μέγιστη 
δυνατή συνέργια μεταξύ των διαφόρων τμημάτων της επιχειρηματικής 
δράσης τους. 
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Αίτια Διαδικτυακής Δραστηριότητας 
 
Στο Διαδίκτυο έχουν δημιουργηθεί αρκετά νέα επιχειρηματικά σχήματα όπως οι 

ψηφιακές – ηλεκτρονικές αγορές και οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες. Όμως, ο μεγάλος 
αντίκτυπος του Διαδικτύου ήταν και εξακολουθεί να είναι στην αναμόρφωση των 
βιομηχανιών που αντιμετώπιζαν περιορισμούς από τα υψηλά κόστη επικοινωνίας, 
αναζήτησης πληροφορίας και ολοκλήρωσης συναλλαγών. 

Το Διαδίκτυο είναι, κατά κύριο λόγο, μία τεχνολογία ενδυνάμωσης (enabling 
technology), ένα πολύ ισχυρό σύνολο εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
συνετά ή μη σε κάθε βιομηχανία ως μέρος σχεδόν κάθε στρατηγικής (Porter 2001). 

Οι διαδικτυακές τεχνολογίες προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες στις 
επιχειρήσεις για την απόκτηση διακριτών ανταγωνιστικών θέσεων. Η απόκτηση 
αυτών των θέσεων, σημειώνει ο Porter, δεν απαιτεί αυτοδίκαια μία ριζικά νέα 
προσέγγιση στην επιχειρηματικότητα. Μάλλον απαιτεί το χτίσιμο θέσεων οι οποίες 
στηρίζονται πάνω στις αποδεδειγμένες αρχές της αποτελεσματικής στρατηγικής. 

Οι O’ Connor και O’ Keefe (1997) εξέτασαν τα αίτια υπέρ και κατά της 
διαδικτυακής δραστηριότητας. Πολλά από τα κίνητρα υπέρ της διαδικτυακής 
δραστηριότητας σχετίζονται με τον καινοτομικό χαρακτήρα της επιχείρησης ή του 
οργανισμού. 

Σύμφωνα με την έρευνα των O’ Connor και O’ Keefe τα αίτια υπέρ της 
διαδικτυακής παρουσίας, ή αλλιώς οι οδηγοί αναφοράς, είναι: 

 Η Χρηματοοικονομική Δικαιολόγηση που αναφέρεται στην ελάττωση του 
κόστους λειτουργίας. Πολλές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν το Διαδίκτυο ως μία 
μέθοδο ελάττωσης του κόστους λειτουργίας, όπως για παράδειγμα, το κόστος του 
επικοινωνιακού υλικού και το κόστος επέκτασης σε μία νέα αγορά. Σε αυτό 
συντείνει η χρήση προηγμένων υπηρεσιών πληροφορικής που καθιστούν δυνατή 
τη μαζική εξατομίκευση του περιεχομένου της διαδικτυακής εφαρμογής. Το 
κόστος αυτών των υπηρεσιών ανά νέο πελάτη είναι πολύ μικρότερο από την 
ανάπτυξη πολλαπλών εναλλακτικών λύσεων επικοινωνίας με συμβατικά μέσα για 
κάθε διαφορετικό τμήμα της αγοράς. Ο Hanson (2000) σημειώνει ότι, η μείωση 
του κόστους προσφέρει ένα αποτελεσματικό λογιστικό επιχείρημα υπέρ της 
διαδικτυακής παρουσίας. Αναφέρει ως παράδειγμα την εταιρεία τηλεπικοινωνιών 
Cisco η οποία προσφέρει ολοκληρωμένα εγχειρίδια λειτουργίας και πλήρη 
τεχνική υποστήριξη από τον ιστοτόπο της. Με τον τρόπο αυτό έχει καταφέρει να 
εξοικονομεί πάνω από $500 εκατομμύρια το χρόνο. 
Ενδεικτικό αποτέλεσμα της μείωσης του κόστους λειτουργίας αποτελεί μελέτη 
του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ σύμφωνα με την οποία στην τραπεζική 
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βιομηχανία η μεταφορά χρημάτων από ένα λογαριασμό σε έναν άλλο έχει κόστος 
για την τράπεζα: 
- $1,07 αν η συναλλαγή γίνει μέσω υπαλλήλου 
- $0,27 αν η συναλλαγή γίνει μέσω ΑΤΜ 
- $0,01 αν η συναλλαγή γίνει μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής. 

 Η Αύξηση της Αποδοτικότητας. Η αύξηση της αποδοτικότητας λόγω της 
διαδικτυακής παρουσίας έχει δύο κύριες διαστάσεις. Η πρώτη σχετίζεται με τη 
δραματική αύξηση του διαθέσιμου πληροφοριακού υλικού και την ελάττωση του 
κόστους αναζήτησης λόγω των τεχνολογιών πληροφορικής. Η δεύτερη σχετίζεται 
με τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας όλων των μελών της αλυσίδας 
προμηθειών. Κατά συνέπεια, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
αντικατοπτρίζεται τόσο στη βελτίωση των σχέσεων της επιχείρησης με όλους 
τους ενδιάμεσους που παρεμβάλλονται μέχρι τον τελικό πελάτη όσο και στο 
επίπεδο προμηθειών της επιχείρησης. Και οι δύο παραπάνω περιπτώσεις αφορούν 
εκφάνσεις του ηλεκτρονικού επιχειρείν, οι οποίες και μελετώνται στη συνέχεια. 

 Η Ανοικτή Πρόσβαση. Το Διαδίκτυο άλλαξε τη δυναμική των αγορών και στο 
χώρο των διαύλων (καναλιών) διανομής. Συγκεκριμένα, ελάττωσε σημαντικά την 
ανάγκη εξάρτησης από πολλά επίπεδα ενδιαμέσων και από πολύ πολύπλοκα 
δίκτυα διανομής που ήταν απαραίτητα προκειμένου ένα προϊόν να γίνει διαθέσιμο 
στην αγορά. Οι αλλαγές που επέφερε το Διαδίκτυο ήταν τόσο δραματικές ώστε 
πολλοί αναλυτές βιομηχανιών αναφέρθηκαν στην κατάργηση των ενδιαμέσων. 
Στην ουσία, το Διαδίκτυο αναμόρφωσε τη δομή και, σε πολλές περιπτώσεις, τη 
λειτουργία των ενδιαμέσων, οδηγώντας πολλές φορές στην κατάργηση κάποιων 
από αυτούς και, κυρίως, στην ανάδυση μιας νέας μορφής ενδιαμέσων, των 
πληροφοριο – ενδιαμέσων (infomediaries). 

 Οι Ευκαιρίες Επικοινωνίας. Το Διαδίκτυο και ειδικά ο Παγκόσμιος Ιστός 
προσφέρει μία μοναδική ευκαιρία στις επιχειρήσεις να επικοινωνήσουν τις αξίες, 
τη δομή, την κουλτούρα, τις προϊοντικές λύσεις και την ιστορία τους με το κοινό, 
τους χρήστες. Η μοναδικότητα της ευκαιρίας τεκμαίρεται από τη μαζικότητα που 
διακρίνει το Διαδίκτυο, από την ποικιλομορφία (πολυμεσικότητα) που 
χαρακτηρίζει την απόδοση του περιεχομένου του και το χαμηλό κόστος 
υλοποίησης σε σχέση με τη χρήση άλλων συμβατικών μέσων. 
Ο Hanson (2000) προσθέτει άλλες δύο ωφέλειες που προκύπτουν από τις 

ευκαιρίες επικοινωνίας, τη δημιουργία προϊοντικών κατηγοριών (category building) 
και τη δημιουργία εμπορικών σημάτων στο Διαδίκτυο (online brand building). 

Η δημιουργία και η ανάπτυξη προϊοντικών κατηγοριών πραγματοποιείται μέσω 
του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού της διαδικτυακής εφαρμογής. Συγκεκριμένα, η 
επιχείρηση δημιουργεί υπο – περιοχές μέσα στη διαδικτυακή εφαρμογή της, 
αφιερωμένες στην ενημέρωση, την εκπαίδευση και την υποστήριξη των χρηστών 
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γύρω από μια προϊοντική κατηγορία ή δυνατότητα. Η Intel, η Macromedia και στην 
Ελλάδα η Ελαΐς είναι γνωστά παραδείγματα επιχειρήσεων που εφαρμόζουν αυτήν την 
πρακτική. 

Η δημιουργία εμπορικών σημάτων στο Διαδίκτυο έχει κυρίως νόημα για 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σ΄ αυτό. Γενικά, η δημιουργία 
εμπορικών σημάτων είναι μια από τις πλέον πολύπλοκες εργασίες που 
αντιμετωπίζουν οι marketers. Συνιστούν μια μέθοδο επικοινωνίας του προϊόντος στο 
κοινό. Η Upshaw (1995) ονομάζει τις εμπορικές επωνυμίες «σημαίες του ΜΚΤ», 
διότι καθορίζουν ένα συγκεκριμένο χώρο και ενημερώνουν το κοινό πως ό,τι υπάρχει 
γύρω από αυτήν την επωνυμία ανήκει στην επιχείρηση που την κατέχει. Ο Aaker 
(1996) διαχωρίζει τη χρηματοοικονομική αξία (brand equity) της εμπορικής 
επωνυμίας σε αναγνώριση της μάρκας (brand awareness), προσήλωση στη μάρκα 
(brand loyalty), αντιληπτή αξία μάρκας (brand perceived value) και συσχετίσεις με τη 
μάρκα (brand associations). Γνωστά παραδείγματα δημιουργίας εμπορικής επωνυμίας 
και δημιουργίας προϊοντικών κατηγοριών είναι η Google.com και η Yahoo!. 

Τα κύρια αίτια κατά της διαδικτυακής παρουσίας ή, αλλιώς, υπέρ της 
διαδικτυακής απουσίας σχετίζονται με: 

 Την αδυναμία της τεχνολογίας να υποστηρίξει τους στόχους που επιθυμεί η 
διοίκηση της επιχείρησης από τη διαδικτυακή παρουσία της σε σχέση με τις 
προσφερόμενες υπηρεσίες και την επικοινωνιακή στρατηγική. Πιθανώς, η 
διοίκηση της επιχείρησης φοβάται τις μικρές ταχύτητες πρόσβασης και τη 
συνακόλουθη φτωχή επίδοση των διαδικτυακών εφαρμογών. 

 Το πολύ μικρό μέγεθος της επιχείρησης και τον τοπικό χαρακτήρα δράσης. 
 Το είδος των προϊόντων και τον τύπο των πελατών που δε δικαιολογούν το 
μέγεθος της επένδυσης. 
Οι O’ Connor και Galvin (2000) σημειώνουν ότι, από τη δεκαετία του 1990 

έχουν σημειωθεί αλλαγές που έχουν αποτέλεσμα τον επανακαθορισμό τόσο του 
ρόλου όσο και της συλλογιστικής του ΜΚΤ. Οι αλλαγές αυτές περιλαμβάνουν τις 
εξής: 

 Οι καταναλωτές έχουν γίνει πιο πολύπλοκοι, έμπειροι και απαιτητικοί. 
 Ο τρόπος που σχεδιάζονται και αναπτύσσονται τα προϊόντα και οι εμπορικές 
επωνυμίες έχει αλλάξει ριζικά. 

 Τα δίκτυα διανομής χρησιμοποιούν εκτενώς το Διαδίκτυο. 
 Το ίδιο ισχύει και για την τιμολόγηση. 
 Ολοένα και περισσότεροι χρηματοοικονομικοί πόροι δαπανώνται για τη 
διαδικτυακή επικοινωνία και προβολή. 
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Καταναλωτές 
 
Σήμερα οι καταναλωτές είναι περισσότερο απαιτητικοί, λιγότερο προσηλωμένοι 

σε συγκεκριμένες μάρκες και λιγότερο διατιθέμενοι να συγχωρέσουν τις επιχειρήσεις 
οι οποίες προσφέρουν αγαθά και υπηρεσίες που δεν πληρούν τις δικές τους 
εξειδικευμένες – εξατομικευμένες ανάγκες και υψηλά κριτήρια. Οι καταναλωτές 
ζητούν καλύτερα προϊόντα, ταχύτερη εισαγωγή νέων προϊόντων με βελτιωμένα 
χαρακτηριστικά και μεγαλύτερη ευελιξία στις αγοραστικές επιλογές τους. η ταχύτερη 
εισαγωγή προϊόντων οδηγεί σε μικρότερους κύκλους ζωής και σε φαινόμενα 
προϊοντικού κανιβαλισμού. Η μεγαλύτερη ευελιξία οδηγεί στην αναμόρφωση των 
δικτύων διανομής και των τιμολογιακών πρακτικών. 

Οι κύριες τάσεις στις αλλαγές της συμπεριφοράς και του τρόπου ζωής του 
καταναλωτή περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

 Οικονομική Άνεση, Χρονική Ανεπάρκεια: Πολλοί καταναλωτές διαθέτουν 
σήμερα ικανοποιητικά εισοδήματα, αλλά δεν έχουν αρκετό χρόνο για να 
πραγματοποιήσουν τις δραστηριότητες που θέλουν με τον τρόπο που επιθυμούν. 
Αυτή η κατηγορία καταναλωτών αναζητά άνεση, ευκολία και ταχύτητα και νιώθει 
ικανοποιημένη με την εμπορική χρησιμοποίηση του Διαδικτύου. 

 Αυξημένος Ελεύθερος Χρόνος: Άλλοι καταναλωτές, πάλι, έχουν αρκετό ελεύθερο 
χρόνο και διατηρούν ή αυξάνουν τα επίπεδα του διαθέσιμου εισοδήματός τους. 
αυτό αποδεικνύεται από την αύξηση των υπηρεσιών αναψυχής, διασκέδασης και 
εκγύμνασης. 

 Αυξημένη Οικειότητα και Πρόσβαση στην Τεχνολογία και στο Διαδίκτυο: 
Πολλές εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας όπως η κινητή τηλεφωνία, οι προσωπικοί 
υπολογιστές και το Διαδίκτυο γνωρίζουν μεγάλη διείσδυση σε πολλές κατηγορίες 
καταναλωτών. 

 

Διοίκηση Προϊόντος 
 
Τα τελευταία χρόνια, πολλές επιχειρήσεις έχουν μειώσει δραστικά τους μέσους 

χρόνους εισαγωγής νέων προϊόντων στην αγορά και, συνακόλουθα, τους κύκλους 
ζωής των προϊόντων. Το φαινόμενο αυτό είναι εμφανές σχεδόν σε κάθε βιομηχανία. 
Το Διαδίκτυο είναι σημαντικός αρωγός των επιχειρήσεων σ΄ αυτήν την προσπάθεια, 
ιδιαίτερα σε θέματα έρευνας ΜΚΤ και επικοινωνίας των προϊοντικών λύσεων. 

Καθώς οι επιχειρήσεις δέχονται πίεση για την ταχύτερη εισαγωγή νέων λύσεων 
στην αγορά, αυξάνονται το κόστος εισαγωγής νέας επωνυμίας (μάρκας) και οι 
κίνδυνοι προϊοντικής αποτυχίας. Ως απάντηση, πολλές επιχειρήσεις, ειδικά των 
κλάδων FMGG (Fast – Moving Consumer Goods, ταχυκινούμενα καταναλωτικά 
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αγαθά) κατέφυγαν στην επέκταση της μάρκας τους ή και σε νέες ποικιλίες / εκδόσεις 
της υφιστάμενης μάρκας. 

Το Διαδίκτυο, και ευρύτερα οι τεχνολογίες της πληροφορικής και των 
τηλεπικοινωνιών, επιτρέπουν στις επιχειρήσεις (O’ Connor και Galvin 2000): 

 να διεξάγουν εύκολα, γρήγορα και οικονομικά προγράμματα έρευνας ΜΚΤ ώστε 
 να πληροφορούνται πλήρως τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των καταναλωτών με 
αποτέλεσμα να μπορούν 

 να σχεδιάζουν αρτιότερες και πληρέστερες εξατομικευμένες ή τουλάχιστον 
μαζικά προσαρμοσμένες λύσεις και μάλιστα 

 να επιταχύνουν τις διαδικασίες σχεδίασης νέων προϊόντων, 
 να συλλέγουν γρήγορα από την αγορά πληροφορίες σχετικά με τις δοκιμαστικές 
εκδόσεις και 

 να προβαίνουν στις απαραίτητες διορθώσεις και να εισάγουν τελικά γρήγορα τα 
προϊόντα στην αγορά. 

 

Δίκτυα Διανομής 
 
Το πρώτο και πιο σημαντικό στοιχείο της διανομής είναι ο καθορισμός του 

προϊόντος που θα διανεμηθεί μέσω του δικτύου / διαύλου. Το Διαδίκτυο δεν είναι 
δυνατό να χρησιμοποιηθεί ως μέσο διανομής φυσικών αγαθών. Μπορεί όμως να 
χρησιμοποιηθεί για το χρονοπρογραμματισμό και τη διαχείριση των λειτουργιών των 
μελών του δικτύου. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διανομή άυλων αγαθών, 
όπως η μουσική και τα ταξιδιωτικά εισιτήρια, ή για τη διανομή υπηρεσιών όπως είναι 
οι λογιστικές και οι φοροτεχνικές υπηρεσίες. Σε πολλές περιπτώσεις αποδεικνύεται 
ότι οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις αισθάνονται άνετα με τη χρήση του 
Διαδικτύου ως εναλλακτικό δίκτυο διανομής. 

Τα αγοραστικά τοπία είναι τα ψηφιακά ισοδύναμα των φυσικών αγορών. Στα 
αγοραστικά τοπία, οι εικονικές αλυσίδες αξίας και η εικονική εφοδιαστική αλυσίδα 
συνεργάζονται για τη μετακίνηση άυλων προϊόντων και υπηρεσιών στους 
καταναλωτές με μικρή ή καθόλου ανάδραση με το φυσικό περιβάλλον (Weiber and 
Kollman 1998). 

 

Τιμολόγηση 
 
Η τιμολόγηση είναι ο τρόπος που η επιχείρηση μεταμορφώνει τις ωφέλειες που 

προσφέρει στους πελάτες της σε χρηματοοικονομικό όφελος για την ίδια. Το 
Διαδίκτυο επέδρασε δραστικά στον τρόπο που τιμολογείται ένα προϊόν καθώς 
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αναδιάταξε τα συστατικά τμήματα, δηλαδή τα επιμέρους κόστη που συνιστούν την 
τελική τιμή διάθεσης του προϊόντος. 

Ο όγκος της πληροφορίας που παρέχει το Διαδίκτυο και ο εύκολος τρόπος της 
πρόσβασης σ΄ αυτή ενισχύει, σε γενικές γραμμές, την ευαισθησία του καταναλωτή 
στην τιμολογιακή διάρθρωση και τις αλλαγές της. Η τιμολόγηση στο Διαδίκτυο 
καθίσταται δυνατή σε πραγματικό χρόνο (real time). Επιπλέον, είναι δυνατή η 
δημιουργία διαφορετικών δεσμών (bundle) προϊόντων με διαφορετική τιμολόγηση 
για τον κάθε καταναλωτή, εξατομικευμένα. 

 

Επικοινωνία 
 
Το Διαδίκτυο ως εργαλείο επικοινωνίας, κυρίως μέσα από τον Παγκόσμιο Ιστό 

και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, έχει αποκτήσει κυρίαρχη θέση για τις επιχειρήσεις 
καθώς παρέχει τη δυνατότητα της άμεσης και απρόσκοπτης πρόσβασης τόσο ενδο – 
επιχειρησιακά όσο και στο εξωτερικό κοινό (πελάτες). 

Υπάρχουν τουλάχιστον δύο τρόποι εξέτασης του ρόλου του Διαδικτύου στην 
επικοινωνία της επιχείρησης. Ο πρώτος σχετίζεται με τη θεώρησή του ως εργαλείο ή 
ως μέσο προώθησης και προβολής. Οι δικτυακοί τόποι των επιχειρήσεων θεωρούνται 
πλέον «εικόνες» της επιχείρησης. Ο δεύτερος σχετίζεται με το ρόλο του Διαδικτύου 
στο μίγμα προβολής. 
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Β. Έρευνα marketing και έρευνα marketing μέσα από το 
διαδίκτυο 

 
Η πρώτη επίσημα καταγεγραμμένη ηλεκτρονική έρευνα ΜΚΤ διενεργήθηκε τον 

Ιανουάριο του1994 από τον James Pitkow, υποψήφιο διδάκτορα του Κέντρου 
Γραφικών, Οπτικοποίησης και Χρηστικότητας (GVU – Graphics, Visualization & 
Usability) του Georgia Tech(nology) University. Η έρευνα αυτή παρείχε τα πρώτα 
χαρακτηριστικά στοιχεία των χρηστών του Διαδικτύου. Έκτοτε, έρευνες σχετικά με 
τις προτιμήσεις, τα χαρακτηριστικά και τις συνήθειες του ηλεκτρονικού καταναλωτή 
διεξάγονται σε συνεχή βάση μέσω του διαδικτύου τόσο από πανεπιστημιακά 
ιδρύματα όσο και από επιχειρήσεις. 

Η Έρευνα ΜΚΤ μπορεί να οριστεί ως η ανάπτυξη, η μετάφραση και η 
επικοινωνία πληροφοριών που αποσκοπούν στη λήψη αποφάσεων για χρήση σε 
στρατηγικές διαδικασίες ΜΚΤ. Οι Malhotra και Birks (2000) ορίζουν την έρευνα 
ΜΚΤ ως τη συστηματική και αντικειμενική ταυτοποίηση, συλλογή, ανάλυση και 
διανομή πληροφοριών για τη βελτίωση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων που 
σχετίζονται με τον εντοπισμό και τη λύση προβλημάτων και τον εντοπισμό και την 
εκμετάλλευση ευκαιριών στο ΜΚΤ. 

Ο επίσημος ορισμός από την American Marketing Association (1995) για την 
έρευνα ΜΚΤ αναφέρει ότι: 

«Η έρευνα ΜΚΤ είναι η λειτουργία εκείνη που συνδέει τον καταναλωτή, τον 
πελάτη και το περιβάλλον με την επιχείρηση μέσω πληροφοριών που απαιτούνται για 
να εντοπιστούν και να προσδιοριστούν ευκαιρίες και προβλήματα του ΜΚΤ, για να 
σχεδιαστούν, να αναθεωρηθούν και να αξιολογηθούν προγράμματα ΜΚΤ, για να 
ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα των στρατηγικών του ΜΚΤ και για να κατανοηθεί 
καλύτερα το ΜΚΤ ως διαδικασία λήψης αποφάσεων». 

Ανεξάρτητα από το αν η επιχείρηση έχει προχωρήσει στην δημιουργία 
ηλεκτρονικής παρουσίας ή όχι, η δυναμική του Διαδικτύου στην έρευνα ΜΚΤ 
αποτελεί μία πραγματικότητα που δεν μπορεί να παραβλεφτεί. Ποτέ άλλοτε όσο 
σήμερα, η επιχείρηση δεν έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί τόσο εύκολα, τόσο 
άμεσα και τόσο γρήγορα σε τόσο μεγάλα πληθυσμιακά δείγματα. Για παράδειγμα, το 
Διαδίκτυο καθιστά οικονομικά εφικτή τη διεξαγωγή διαπολιτισμικής (cross – cultural) 
έρευνας για την ανάλυση, τον εντοπισμό και την εξακρίβωση προτύπων 
καταναλωτικών συμπεριφορών. Καθώς όλο και περισσότεροι καταναλωτές 
διαδικτυώνονται και καθώς η κουλτούρα της συμμετοχής στις ηλεκτρονικές αγορές 
εδραιώνεται, η διαδικτυακή έρευνα ΜΚΤ καθίσταται πληρέστερη και πιο 
ολοκληρωμένη. Ο Forrest (1999) ισχυρίζεται ότι, η διαδικτυακή έρευνα ΜΚΤ 

 18



δυνητικά θα χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη περιεκτικότητα (inclusivity) σε σχέση 
με τη συμβατική. 

Το χαρακτηριστικό της περιεκτικότητας συντελεί, επιπλέον, και στην 
ενδυνάμωση του καταναλωτή. Στο Διαδίκτυο ο καταναλωτής έχει την ευκαιρία του 
συνεχούς αυτοπροσδιορισμού. Παράλληλα, μέσα από τις επισκέψεις του στη 
δικτυακή περιοχή της επιχείρησης είναι εύκολη και σχετικά αυτοματοποιημένη η 
ενημέρωση της τελευταίας για τις αλλαγές στις στάσεις του. Οι παρατηρήσεις αυτές, 
σε συνδυασμό με το ότι οι επιλογές του καταναλωτή στο ψηφιακό περιβάλλον είναι 
υποκινούμενες από τα ενδιαφέροντά του, διευκολύνουν τις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις 
στη δημιουργία και στην ενημέρωση των προφίλ των καταναλωτών. Ακόμη, ο άμεσα 
διαλογικός / αλληλεπιδραστικός χαρακτήρας του Διαδικτύου απλοποιεί τις 
διαδικασίες επικοινωνίας του ηλεκτρονικού καταναλωτή με την επιχείρηση. Με τον 
τρόπο αυτό καθίσταται δυνατή η άμεση και συνεχής καταγραφή δευτερογενών 
στοιχειών καταναλωτικής συμπεριφοράς. Τέλος, τα ψηφιακά περιβάλλοντα 
συνάθροισης, όπως είναι οι εικονικές κοινότητες, παρέχουν στον καταναλωτή την 
ευκαιρία να προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για την έρευνα ΜΚΤ τη χρονική 
στιγμή που αυτός επιθυμεί. 

Το Διαδίκτυο ήδη αποτελεί το μεγαλύτερο αποθηκευτικό μέσο πληροφοριών 
και διαθέσιμης γνώσης στο ευρύ κοινό. Καθώς η επέκτασή του συνεχίζεται, ο όγκος 
και η ποιότητα της συνολικά διαθέσιμης πληροφορίας θα συνεχίσει να αυξάνεται. 
Αυτό, βέβαια, δε σημαίνει ότι η διαθέσιμη πληροφορία είναι πάντα αξιόπιστη καθώς 
ο οποιοσδήποτε μπορεί να δημοσιοποιήσει οτιδήποτε χωρίς τη διαμεσολάβηση 
κάποιου μηχανισμού ελέγχου. Σε κάθε περίπτωση, ο Forrest (1999) σημειώνει ότι, με 
σειρά σημαντικότητας, οι κύριοι τύποι πληροφορίας που αναζητούνται κατά τη 
διεξαγωγή έρευνας ΜΚΤ στο Διαδίκτυο είναι : 

 Ανταγωνιστική Πληροφόρηση (competitive intelligence) 82% 
 Στοιχεία έρευνας ερωτηματολογίου και σύστασης ομάδων εστίασης 

(online survey and focus groups) 81% 
 Προσδιορισμός ευρέων αγοραστικών τάσεων (determining broad 

market trends) 72% 
 Πληροφορίες για νέες τεχνικές και τεχνολογίες παραγωγής 

(information about new production techniques and technologies) 46% 

 Πληροφορίες για διεθνείς αγορές (information about international 
markets) 36%. 
 

IN – HOUSE OR OUTSOURCED 
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Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες είναι αρκετά μεγάλες ώστε να διαθέτουν 
οργανωμένο τμήμα ερευνών. Αυτές οι επιχειρήσεις κάνουν μόνες τους τις έρευνες 
αγοράς που χρειάζονται (in – house). Οι περισσότερες όμως επιχειρήσεις δεν έχουν 
τέτοιο οργανωμένο τμήμα με αποτέλεσμα να απευθύνονται σε εξειδικευμένες στην 
έρευνα επιχειρήσεις για τις ανάγκες τους στον τομέα (outsourced). Οι παράγοντες 
που επηρεάζουν την απόφαση μιας επιχείρησης σύμφωνα με την Siegel (2006) να 
κάνει έρευνα marketing on line και να την εμπιστευθεί ή όχι σε άλλη εταιρία, 
περιγράφονται αμέσως παρακάτω: 
 
▬ Μέγεθος αγοράς. Τυπικά, όσο μεγαλύτερη είναι η αγορά, τόσο πιθανότερο αλλά 

και πιο απαραίτητο είναι να εκπονηθεί έρευνα αγοράς. Οι marketer με μικρή 
αγορά, σπάνια κάνουν έρευνα in – house. Βέβαια, αν η επιχείρηση έχει τα μέσα 
να κάνει in – house έρευνα, μπορεί να την πραγματοποιεί και για μικρή αγορά. 

▬ Κόστος. Το κόστος πραγματοποίησης έρευνας marketing on line, τυπικά θα είναι 
μεγαλύτερο για επιχειρήσεις με μικρή αγορά και μικρά περιθώρια κέρδους. 
Παρόλο που το κόστος μιας on line έρευνας marketing είναι μικρότερο από αυτό 
μιας παραδοσιακής έρευνας, η πρόσληψη ειδικού ή εταιρίας είναι ακριβή 
πρόταση. 

▬ Οφέλη. Είναι προφανές ότι όσο μεγαλύτερα είναι τα προβλεπόμενα οφέλη από 
την έρευνα, τόσο πιθανότερο αυτή να πραγματοποιηθεί. Επειδή όμως είναι σαφώς 
δυσκολότερη η εκτίμηση της συνάρτησης των ωφελειών, οι επιχειρήσεις 
βασίζονται στο πιο εύκολα προσδιοριζόμενο δεδομένο του κόστους. Φυσικά οι in 
– house έρευνες γίνονται πιο εύκολα και για λιγότερα αναμενόμενα οφέλη. 

▬ Ανταγωνισμός. Όσο περισσότερο ανταγωνιστική είναι η αγορά, τόσο 
περισσότερο απαραίτητη γίνεται μία έρευνα αγοράς. Όταν οι ανταγωνιστικές 
επιχειρήσεις κάνουν έρευνα αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και για να το 
ισοσταθμίσει η επιχείρηση οφείλει να πράξει το ίδιο. 

▬ Πελάτες. Αν η επιχείρηση χάνει πολλούς πελάτες, έχει πολλά παράπονα, έχει 
πολλές επιστροφές εμπορευμάτων ή γενικότερα έχει προβλήματα με τους πελάτες, 
οφείλει να κάνει έρευνα ώστε να βρει τον λόγο των προβλημάτων και να αλλάξει 
τις πρακτικές της ώστε να επιτύχει τη λύση του προβλήματος. Ακόμη, αν η 
επιχείρηση επιθυμεί να αυξήσει την πελατειακή βάση της, πρέπει να κάνει έρευνα 
για το που, πως και πότε θα τοποθετήσει τα προϊόντα της. 
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Γ.  Πρωτογενής και Δευτερογενής έρευνα marketing 
 
Τόσο η παραδοσιακή έρευνα marketing όσο και η έρευνα marketing μέσω 

διαδικτύου, απαιτούν τον ίδιο λεπτομερή και συστηματικό σχεδιασμό. Η διαδικασία 
της online έρευνας φαίνεται στο παρακάτω σχήμα σύμφωνα με τους Grossnickle και 
Raskin (2000): 

 

 

Determine 
Research 
Budget 

Confirm 
Ability To 

Impact 
Organization 

 
Create Research 

objectives 

Metrics 
Required 

Data 
Collection 
Strategy 

Analysis 
 Plan 

Report  
Outline 

Built 
 Schedule 

Evaluate  
Cost 

 
Διάγραμμα 1  - Η διαδικασία της online έρευνας (Πηγή : The handbook of online marketing research, Grossnickle-Raskin,2000) 

 
 
Σύμφωνα με την Siegel (2006) στο πρώτο βήμα (i) καθορίζουμε το πρόβλημα ή 

το ερώτημα τα οποία μας ωθούν στην πραγματοποίηση της έρευνας.Aυτό μπορεί να 
είναι το δυσκολότερο κομμάτι της διαδικασίας. Αυτό γιατί το πρόβλημα / ερώτημα 
πρέπει να είναι έτσι διατυπωμένο ώστε εύκολα να γίνεται αντιληπτό αλλά και να 
μπορεί να απαντηθεί από τα αποτελέσματα της έρευνας που θα βασιστεί σ΄ αυτό. 
Αφού διατυπωθεί το πρόβλημα προχωρούμε στο δεύτερο βήμα (ii), που είναι η 
ανάπτυξη του σχεδίου έρευνας που θα απαντήσει στο ερώτημα του βήματος (i). 
Ουσιαστικά δημιουργούμε ένα σχέδιο των βημάτων (blueprint) της έρευνας που θα 
πραγματοποιήσουμε. Σημαντικές πληροφορίες για την έρευνα περιέχονται στο σχέδιο 
αυτό και αφορούν στο ποιος θα πραγματοποιήσει την έρευνα, πότε αυτή θα γίνει, 
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ποια μέθοδος θα χρησιμοποιηθεί, πως θα συγκεντρωθούν τα δεδομένα, πόσος θα 
είναι ο προϋπολογισμός, ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα και τέλος σε ποιον θα 
αποδοθούν τα αποτελέσματα (Siegel). Το τρίτο βήμα της έρευνας (iii) αφορά τη 
συλλογή και την οργάνωση των δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν. Σε έρευνες που 
γίνονται on – line, αυτό το βήμα διευκολύνεται και επιταχύνεται σημαντικά, εξαιτίας 
της δυνατότητας real time επικοινωνίας, των εξελιγμένων συστημάτων δεδομένων 
αλλά και του πλήθους των ελεύθερων δευτερογενών πηγών δεδομένων. Στο επόμενο 
βήμα (iv) γίνεται η ανάλυση των δεδομένων αλλά και η μετατροπή τους σε χρήσιμες 
πληροφορίες. Στη συνέχεια αυτές οι πληροφορίες αξιολογούνται και μετατρέπονται 
σε γνώση η οποία θα αποτυπωθεί στην έκθεση των αποτελεσμάτων η οποία αποτελεί 
και το τελευταίο βήμα της διαδικασίας (v). στο σημείο αυτό, είναι στη δικαιοδοσία 
αυτών που παίρνουν τις αποφάσεις, το αν θα ασπαστούν τα αποτελέσματα της 
έρευνας και θα εφαρμόσουν οποιεσδήποτε προτάσεις. 
 
 

I . Πρωτογενής έρευνα Marketing 
 

Η διαδικασία της έρευνας, σύμφωνα με τους Grossnickle και Raskin (2000) είναι η 
δομημένη προσέγγιση που βοηθά στο να εξασφαλιστεί ότι οι προσπάθειές μας θα 
οδηγήσουν σε χρήσιμη πληροφορία. Πολλές φορές εταιρίες και ερευνητές, αγνοούν 
τα πρώτα στάδια της οργάνωσης της έρευνας και ξεκινούν δημιουργώντας ένα 
ερωτηματολόγιο ή βγαίνοντας για έρευνα στην αγορά. Αυτή η ιδιαίτερα επικίνδυνη 
πρακτική που οφείλεται στο άγχος και την ανάγκη για γρήγορα αποτελέσματα, 
πολλές φορές περιορίζει την αξία των αποτελεσμάτων. 

Ιδιαίτερα όταν η έρευνα γίνεται για προϊόν on – line, αυτή αποτελεί μία τεράστια 
πρόκληση για τον ερευνητή. Τα προϊόντα που δημιουργούνται για το διαδίκτυο, 
χρειάζονται συχνά μόλις λίγους μήνες από την ύπαρξη της ιδέας ως το λανσάρισμα 
του προϊόντος, σε αντίθεση με τα χρόνια που απαιτούνται στα παραδοσιακά προϊόντα. 
Για το λόγο αυτό και τα ιδιαίτερα πιεσμένα χρονοδιαγράμματα, η δουλειά του 
ερευνητή γίνεται πρόκληση. Όπως υπογραμμίζουν οι Grossnickle και Raskin, 
υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία οφείλουν εταιρία και ερευνητής να απαντήσουν 
πριν αρχίσει η έρευνα. Αυτά θα τα παρουσιάσουμε με μορφή ερωτήσεων: 
 
(i) Ποιος είναι ο προϋπολογισμός για την πραγματοποίηση της έρευνας; 
 

Παρά το γεγονός ότι ενδεχομένως να φαίνεται ανώριμο να στηρίζεται η 
αναγκαιότητα ενός project έρευνας στα χρήματα, η πραγματικότητα δείχνει ότι είναι 
πολύ σημαντικός παράγοντας για τις επιχειρήσεις. Το budget θα καθορίσει τον σκοπό 
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αλλά και το πλάνο της έρευνας, αλλά και τελικά θα κάνει ή όχι αποδεκτό το project. 
Είναι προτιμότερο στο στάδιο του σχεδιασμού να εξετάσουμε τα διαθέσιμα κεφάλαια 
από το να αρχίσει η έρευνα και να διαπιστωθεί ότι δεν μπορεί η επιχείρηση να την 
υποστηρίξει οικονομικά περαιτέρω. 

Το budget της έρευνας καθορίζεται από δύο βασικούς παράγοντες: 
(α) Τα διαθέσιμα κεφάλαια στην επιχείρηση. 
(β) Την αντιλαμβανόμενη αξία της έρευνας στη βοήθεια αποφυγής λανθασμένων 

αποφάσεων. 

Από τα παραπάνω γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι οι μεγάλες εύρωστες εταιρίες 
μπορούν να επενδύουν στην έρευνα ελπίζοντας πως αυτό μακροχρόνια θα αποδώσει 
με αύξηση των εσόδων. Οι μικρότερες επιχειρήσεις, στον αγώνα για την επιβίωση, 
πρέπει να ελαχιστοποιούν τα έξοδα για έρευνα και να χρησιμοποιούν δευτερογενή 
δεδομένα ή in – house έρευνα. Φυσικά αυτές οι έρευνες πολλές φορές 
αποδεικνύονται το ίδιο πολύτιμες με τις πρωτογενείς έρευνες. 

Στην πραγματικότητα, ο καθορισμός της αντιλαμβανόμενης αξίας της έρευνας 
είναι ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση, αφού πρέπει να ποσοτικοποιηθεί η αξία των 
πληροφοριών που παίρνουμε από την έρευνα. Μία προσέγγιση που ονομάζεται η 
Μέθοδος της απώλειας για την Εκτίμηση της Αξίας ης Πληροφορίας (Loss Method 
for Estimating Value of Information), χρησιμοποιείται ως εξής : 
MB = (CWD×NoR) – (CWD×YesR) 

CWD = Κόστος λανθασμένης επιλογής 
NoR = Πιθανότητα λανθασμένης επιλογής δίχως έρευνα 
YesR = Πιθανότητα λανθασμένης επιλογής με έρευνα 
MB  = Μέγιστος προϋπολογισμός για έρευνα 
Στην εφαρμογή αυτού του μοντέλου, σαφώς οι υπολογισμοί και το μαθηματικό 

μέρος δεν έχουν την παραμικρή δυσκολία. Η πρόκληση για τον marketer είναι η 
εκτίμηση των τιμών που θα τοποθετηθούν στην εξίσωση. Αν και συνήθως οι 
επιχειρήσεις τείνουν να υποεκτιμούν το κόστος και τις πιθανότητες να πάρουν τη 
λάθος απόφαση, το δυσκολότερο κομμάτι είναι η ακριβής εκτίμηση του πόσο η 
έρευνα θα βοηθήσει να υιοθετηθεί η σωστή πρακτική. 

Το βασικό πρόβλημα αυτού του μοντέλου είναι ότι αγνοεί την περίπτωση που το 
προϊόν είναι επιτυχημένο, κι επομένως απαιτεί μικρότερα ποσά για έρευνα, καθώς και 
τον ρόλο της έρευνας να δείχνει όχι μόνο την πιθανότητα αγοράς αλλά και την 
επιτυχία. Λόγω της δυσκολίας εκτίμησης του κόστους, σπάνια στην πράξη οι 
επιχειρήσεις χρησιμοποιούν αυτό το μοντέλο. 

Τέλος μία πιο συχνή και απλή μέθοδος υπολογισμού του budget, είναι η χρήση 
ενός καθορισμένου ποσοστού του κόστους ανάπτυξης. Η μέθοδος αυτή συνήθως 
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υπερτροφοδοτεί με κεφάλαια τις σίγουρες έρευνες και υποτροφοδοτεί αυτές που 
ενέχουν ρίσκο. 
 
(ii) Μπορεί η έρευνα να έχει πραγματικό αντίκρισμα; 

 
Η απάντηση στο ερώτημα αυτό ενδεχομένως να μας φαίνεται προφανής. Είναι 

όμως ιδιαίτερα σημαντικό για τον οργανισμό ο οποίος ζητά την έρευνα να έχει τη 
βούληση και την ικανότητα να πραγματοποιήσει οποιεσδήποτε αλλαγές κρίνονται 
αναγκαίες. Είναι συχνό φαινόμενο η επιχείρηση να κάνει έρευνα για το νέο προϊόν 
που πρόκειται να λανσάρει στα τελευταία στάδια της ανάπτυξης, με αποτέλεσμα να 
μη μπορούν να γίνουν και τελικά ή να γίνονται ελλιπώς, ή να αγνοούνται αλλαγές 
που επιβάλλουν τα αποτελέσματα της έρευνας. Σαφώς μεγαλύτερο πρόβλημα για μία 
επιχείρηση από το αν έχει το χρόνο να αντιδράσει στα αποτελέσματα της έρευνας, 
είναι το αν είναι αρκετά δεκτική ως προς τις προτεινόμενες αλλαγές και τα 
προβλήματα. Για πολλούς λόγους, όπως αρνητικές παλιές εμπειρίες, εγωισμός, 
υπερβολική εμπιστοσύνη στην επιχείρηση, τα στελέχη πιστεύουν ότι δεν μπορεί μία 
έρευνα να καταδείξει προβλήματα που η ίδια η επιχείρηση δεν έχει αντιληφθεί. 

Σε τέτοιες περιπτώσεις η καλύτερη λύση είναι τα στελέχη των επιχειρήσεων να 
λαμβάνουν μέρος στον σχεδιασμό της έρευνας και να ενημερώνονται συνεχώς για 
την πορεία και τα αποτελέσματά της. 
 
 
 
(iii) Ποιο είναι το αντικείμενο της έρευνας; 
 

Ο ακριβής καθορισμός του αντικειμένου της έρευνας είναι από τα βασικότερα 
στοιχεία του σχεδιασμού της έρευνας. Στον καθορισμό του αντικειμένου 
καθορίζονται οι γενικές γραμμές μέσα στις οποίες πρέπει να κινείται η έρευνα. Κατά 
τη διάρκεια της έρευνας κάθε στοιχείο αυτής, μπορεί εύκολα να ελεγχθεί αν είναι 
σύμφωνο με το αντικείμενό της, εφόσον το αντικείμενο της έρευνας έχει καθοριστεί 
με ακρίβεια και σαφήνεια. Η δήλωση του αντικειμένου πρέπει να καθορίζει τους 
στόχους της έρευνας αλλά και να είναι (σύμφωνα με τους Grossnickle και Raskin, 
2000): 
▬ Εφικτή. Το αντικείμενο και οι στόχοι της έρευνας πρέπει να είναι εφικτοί όχι 

μόνο ποσοτικά αλλά και ως προς την ουσία τους. για παράδειγμα, το να 
υπολογιστεί η «αξία» που θα προσθέσει η εισαγωγή ενός νέου προϊόντος σε ένα 
site δεν είναι εφικτό αντικείμενο, καθώς η «αξία» είναι ένα σύνολο πολλών 
μεταβλητών. 
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▬ Στοχευμένη. Ο πληθυσμός στον οποίο αναφέρεται η έρευνα και το δείγμα στο 
οποίο θα πραγματοποιηθεί, πρέπει να έχουν καθοριστεί πριν φυσικά αρχίσει η 
έρευνα. Αν δεν έχει γίνει σαφής ο καθορισμός και διαχωρισμός των δύο αυτών 
εννοιών, η επιχείρηση θα αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα κόστους της 
έρευνας. 

▬ Συναινετική. Το αντικείμενο και οι στόχοι της έρευνας πρέπει να είναι προϊόν 
συμφωνίας όλων των στελεχών και τμημάτων που στη συνέχεια θα 
χρησιμοποιήσουν την πληροφορία. Στην ιδανική περίπτωση, τα research 
objectives πρέπει να καθορίζονται από τα ίδια τα στελέχη της επιχείρησης με τη 
συμμετοχή ενός ερευνητή για να διασφαλιστεί ότι θα είναι focused και attainable. 
Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η αίσθηση της «ιδιοκτησίας» του project από τα 
στελέχη αλλά δίνεται και στον ερευνητή καθαρότερα το είδος της πληροφορίας 
που περιμένει η επιχείρηση από την έρευνα. 

▬ Καθολική. Από τη στιγμή που έχει καθοριστεί το research objective, όλες οι 
ενέργειες της έρευνας πρέπει να γίνονται με αυτό τον γνώμονα και να είναι 
σύμφωνες με αυτό. Συχνά προβλήματα συλλογής στοιχείων ή ανάλυσης 
ανακύπτουν και καθιστούν το research objective μη πραγματοποιήσιμο. Σε τέτοια 
περίπτωση είναι λογική η μικρή αλλαγή του objective, ώστε να αντανακλά τη νέα 
πραγματικότητα. 

 
(iv) Ποιες μεταβλητές – χαρακτηριστικά χρειάζεται να μελετηθούν προκειμένου 
να καλυφθεί το αντικείμενο της έρευνας; 
 

Από τη στιγμή που έχει καθοριστεί το αντικείμενο της έρευνας, πρέπει να γίνει 
μία λεπτομερής λίστα των μεταβλητών (measures) που απαιτείται να μελετηθούν, 
ώστε να εκπληρωθούν οι στόχοι της έρευνας. 

Τα είδη μεταβλητών μέτρησης  (στη βιβλιογραφία εμφανίζονται κυρίως με τον 
όρο metrics) που έχει ο ερευνητής στη διάθεσή του είναι οι μεταβλητές 
κατηγοριοποίησης (classification), οι μεταβλητές συμπεριφοράς (behavioral) και οι 
μεταβλητές στάσης (attitudinal). Συνοπτικά θα λέγαμε ότι οι μεταβλητές 
κατηγοριοποίησης (classification) μετρούν το ποιος είσαι (who you are), οι 
συμπεριφορικές μεταβλητές (behavioral) το τι κάνεις ή έκανες (what you do or did) 
και οι μεταβλητές στάσης (attitudinal) το τι σκέφτεσαι (what you think). 

Είναι δεδομένο ότι δεν υπάρχει μόνο ένας συνδυασμός μεταβλητών που δίνει 
απάντηση στο πρόβλημα της έρευνας ή ικανοποιεί το research objective. Κάθε 
πρόβλημα θα πρέπει να θεωρείται μοναδικό και ο ερευνητής να έχει κατανοήσει ότι 
υπάρχουν συνήθως πολλοί τρόποι για να απαντηθεί. 

Στη διαδικασία καθορισμού των μεταβλητών της έρευνας, πρέπει να λαμβάνει 
μέρος και αυτός που θα χρησιμοποιήσει την έρευνα ή αυτός που την έχει ζητήσει. 
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Πρέπει να ενημερωθεί για το τι περιγράφει το κάθε μέγεθος και να προσθέσει 
στοιχεία τα οποία θα εκπληρώσουν καλύτερα τους στόχους της έρευνας. 

Πρακτικά τις περισσότερες φορές η ιδανική λίστα των μεταβλητών διαφέρει 
πολύ από την τελική λίστα που θα χρησιμοποιηθεί στην έρευνα. Αυτό συμβαίνει γιατί 
κάποια στοιχεία είναι ιδιαίτερα ακριβά στη συλλογή και ξεφεύγουν από το budget της 
έρευνας. Επομένως η πρόκληση για τον ερευνητή είναι να ικανοποιήσει τους στόχους 
της έρευνας και ταυτόχρονα να χρησιμοποιήσει μεταβλητές και χαρακτηριστικά όσο 
το δυνατό πιο κοντά στη λεγόμενη «επιθυμητή λίστα» (wish list). 
 
(v) Πως θα συγκεντρωθούν τα δεδομένα; 
 

Η συλλογή των δεδομένων βασίζεται στα ερωτήματα ποιον (who) και τι (what) 
το αντικείμενο της έρευνας προσπαθεί να κατανοήσει. 

Το ποιον (who) της συλλογής δεδομένων ονομάζεται πληθυσμός (population). 
Αφορά το σύνολο του πληθυσμού που η έρευνα θέλει να περιγράψει. Μπορεί να είναι 
ιδιαίτερα μεγάλος σε πλήθος όπως π.χ. χρήστες ενός δικτυακού τόπου από όλη τη 
χώρα, ή πολύ μικρότερος όπως οι χρήστες ενός δικτυακού τόπου ειδικού 
περιεχομένου. 

Το τι (what) της συλλογής δεδομένων αφορά τον σχεδιασμό της έρευνας, 
δηλαδή τον τρόπο που είναι δομημένη η έρευνα ώστε να συγκεντρωθούν τα στοιχεία 
που απαιτούνται για να απαντηθεί το ερώτημα της έρευνας. 

Αυτά που χρειάζεται να μελετήσει ο ερευνητής σχετικά με τη συλλογή 
δεδομένων είναι η ποιότητα, το κόστος και ο χρόνος. Η στρατηγική στη συντριπτική 
πλειοψηφία των ερευνών είναι η μεγιστοποίηση της ποιότητας με ταυτόχρονη 
ελαχιστοποίηση του κόστους και του χρόνου. Βέβαια στην πράξη η ποιότητα είναι 
στενά συνδεδεμένη με το κόστος και τον χρόνο. Επομένως το πόσο καλά θα 
αποδώσει η στρατηγική για μεγιστοποίηση της ποιότητας με ταυτόχρονη 
ελαχιστοποίηση των άλλων μεγεθών, θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία ή όχι 
της συλλογής των στοιχείων. 
 
(vi) Πως θα γίνει η ανάλυση των δεδομένων; 
 

Είναι συχνό φαινόμενο εταιρίες να ξεκινούν τη συλλογή στοιχείων για την 
έρευνα δίχως να έχουν αποφασίσει το πώς θα γίνει η ανάλυση αυτών. Αυτό αποτελεί 
μία ιδιαίτερα επικίνδυνη πρακτική καθώς είναι πιθανό στην πορεία της ανάλυσης να 
χρειαστούν επιπλέον μεταβλητές για την ανάκτηση των οποίων πρέπει να γίνει ξανά 
η έρευνα. Για να αποφύγει τέτοιες περιπτώσεις ο ερευνητής πρέπει να σχεδιάσει την 
ανάλυση των δεδομένων πριν να αρχίσει η συλλογή αυτών. 

 26



Αυτός ο σχεδιασμός της ανάλυσης γίνεται μέσω των analysis plans, τα οποία 
περιέχουν λεπτομέρειες για την ανάλυση των δεδομένων, αλλά και το πώς θα 
χρησιμοποιηθεί η πληροφορία που προκύπτει από κάθε μεταβλητή. Σε πολλές 
περιπτώσεις το analysis plan, δίνει λεπτομέρειες για το πώς δύο μεταβλητές  - 
πολυμεταβλητή ανάλυση - (multivariate analysis) θα συνδυαστούν με διάφορους 
τρόπους για να εξάγουν την πληροφόρηση που επιθυμεί ο αναλυτής. 
 
(vii) Πως θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα; 
 

Ο τρόπος παρουσίασης των δεδομένων αλλάζει ανάλογα με τους σκοπούς της 
έρευνας, το αντικείμενό της και μπορεί να πάρει τη μορφή απλών πινάκων 
δεδομένων, γραπτών εκθέσεων και διαγραμμάτων αλλά και κειμένου προτεινόμενων 
λύσεων. Ο τρόπος παρουσίασης μπορεί να αυξήσει το κόστος αλλά και την 
αβεβαιότητα του χρήστη των αποτελεσμάτων, οπότε ο καθορισμός του τρόπου 
παρουσίασης πρέπει να γίνει κατά τον σχεδιασμό της έρευνας. 

Τυπικά η επισημότητα της παρουσίασης των δεδομένων και αποτελεσμάτων της 
έρευνας εξαρτάται από τους χρήστες αυτών των αποτελεσμάτων. Αν οι decision 
makers έχουν γνώσεις έρευνας, τα αποτελέσματα μπορούν να παρουσιαστούν με την 
αντίστοιχη ορολογία. Σε αντίθετη περίπτωση μία απλή έκθεση των αποτελεσμάτων 
ενδείκνυται. 
 
(viii) Πόσο χρονικό διάστημα θα χρειαστεί για να ολοκληρωθεί η έρευνα; 
 

Είναι απαραίτητο για την επιτυχία μιας έρευνας αυτή να ολοκληρωθεί στο 
προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα. Σχεδόν πάντα οι έρευνες γίνονται με σκοπό τη 
βοήθεια για τη λήψη κάποιας απόφασης. Αν λοιπόν χαθεί το χρονικό παράθυρο γι΄ 
αυτή την απόφαση, τότε η έρευνα δεν έχει επιτελέσει τον σκοπό της. Αυτό είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό για προϊόντα και έρευνες μέσω του διαδικτύου όπου ο κύκλος 
ζωής και τα χρονικά περιθώρια είναι μικρότερα από τα φυσιολογικά προϊόντα αλλά 
και ιδιαίτερα πιεσμένα. Τα συστατικά στοιχεία του χρονικού προγράμματος της 
έρευνας όπως τα αναφέρουν οι Grossnickle και Raskin (2000) είναι: 

 
▬ Ανάπτυξη Ερωτηματολογίου. Περιλαμβάνει τον χρόνο για τον σχεδιασμό, την 

επιλογή των ερωτήσεων αλλά και την επανάληψη και επανεκτίμηση όλου του 
ερωτηματολογίου. Συνήθως ο χρόνος που απαιτείται για την επανάληψη είναι 
μεγαλύτερος από αυτόν που αρχικά είχε εκτιμηθεί. 

▬ Συλλογή δεδομένων. Ανάλογα με τη μεθοδολογία συλλογής μπορεί να διαρκέσει 
από ημέρες έως μήνες. Επιπρόσθετα ο χρόνος προγραμματισμού και ελέγχου της 
on-line έρευνας, περιλαμβάνονται στο στάδιο αυτό. 
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▬ Ανάλυση δεδομένων. Περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα για την ανάλυση των 
δεδομένων αλλά και οποιαδήποτε καθυστέρηση λόγω της μεθόδου ανάλυσης. 

▬ Αναφορά. Αφορά το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για να ετοιμαστούν οι 
αναφορές των αποτελεσμάτων. Αν αυτή η αναφορά είναι πίνακες δεδομένων το 
στάδιο αυτό ίσως παραληφθεί. 

 
 
 

ΙΙ. Δευτερογενής έρευνα marketing  
 
 
 

Δευτερογενής έρευνα marketing ονομάζεται η αναζήτηση των ερευνητών στη 
βιβλιογραφία για προηγούμενες έρευνες και αποτελέσματα που θα μπορούσαν να 
έχουν χρησιμότητα για την έρευνά τους. είναι επομένως λογικό μέσω αυτής της 
μεθόδου να κερδίζουν τόσο σε χρόνο όσο και σε προϋπολογισμό. Όπως οι 
Grossnickle και Raskin (2000) εύστοχα γράφουν: «Δεν έχει ιδιαίτερο νόημα να 
εφεύρει κάποιος ξανά τον τροχό». Δηλαδή όταν το αποτέλεσμα μιας έρευνας είναι 
αξιοποιήσιμο και μας καλύπτει, δεν είναι απαραίτητο να αναλώσουμε επιπλέον χρόνο 
και χρήμα για να την εκτελέσουμε από την αρχή. 

Σε πολλές περιπτώσεις η πραγματοποίηση μιας πρωτογενούς έρευνας κρίνεται 
αδύνατη ή ασύμφορη. Η μόνη λύση σε αυτή την περίπτωση είναι οι δευτερογενείς 
έρευνες. Συχνά σε παλιότερες έρευνες βρίσκονται κρυμμένες ιδιαίτερα χρήσιμες και 
κρίσιμες πληροφορίες, τις οποίες μπορούμε να προμηθευτούμε με πολύ μικρό ή 
καθόλου κόστος. 

Ο ερευνητής πρέπει να έχει κατανοήσει ότι οι έρευνες που έχουν γίνει 
ξεκίνησαν και πραγματοποιήθηκαν όπως και ο ίδιος θα σχεδίαζε μία έρευνα. Αν 
λοιπόν η μεθοδολογία είναι διαθέσιμη μαζί με τα αποτελέσματα, μπορεί να ελεγχθεί 
και η αξιοπιστία της έρευνας και επομένως και η χρησιμότητά της. 

Στο περιβάλλον του διαδικτύου η δευτερογενής έρευνα κατέχει σημαντικό ρόλο. 
Με την ευκολία και την ταχύτητα μετάδοσης των πληροφοριών που παρέχει το 
internet, γίνεται η ιδανική πηγή τέτοιου είδους πληροφόρησης. Πλέον όλες οι εταιρίες, 
οργανώσεις και οργανισμοί, κερδοσκοπικοί και μη, δημοσιεύουν έρευνες που έχουν 
κάνει και συμμετέχουν στη διακίνηση της γνώσης στους τομείς τους. στο βιβλίο τους 
«HandPook of online marketing research» οι Grossnickle και Raskin, χωρίζουν τις 
πηγές δευτερογενούς έρευνας σε ελεύθερες (ή με μικρό κόστος) και πηγές για τη 
χρήση των οποίων απαιτείται πληρωμή. 
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ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΗΓΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Σε αυτή την περίπτωση πηγών πληροφόρησης, το κόστος για τον ερευνητή είναι 
ο χρόνος και η προσπάθεια που καταβάλει. Οι πηγές αυτές όπως 
κατηγοροιοποιούνται στο marketingsherpa (www.martketingsherpa.com) ποικίλουν 
από δημοσιεύσεις κυβερνητικές ως δημοσιεύσεις μη κερδοσκοπικών οργανισμών. 
 
▬ Κυβερνητικές Δημοσιεύσεις : Σε κάθε χώρα υπάρχουν υπηρεσίες της κυβέρνησης 

όπως υπουργεία (π.χ. εμπορίου) ή οργανισμοί οι οποίοι πραγματοποιούν σε τακτά 
χρονικά διαστήματα έρευνες που αφορούν αγορές, προϊόντα, εργασία, πρώτες 
ύλες αλλά και πολλά εξειδικευμένα θέματα. Επίσης διεθνείς οργανισμοί 
πραγματοποιούν παρόμοιες έρευνες οι οποίες διατίθενται επίσης ελεύθερα στο 
κοινό. Τα τελευταία μάλιστα χρόνια, εξαιτίας της εξάπλωσης του διαδικτύου έχει 
δοθεί η δυνατότητα για περισσότερες, μεγαλύτερες και πιο λεπτομερείς 
δημοσιεύσεις από τέτοιου είδους πηγές. 

▬ Γενικός Τύπος: Η αναζήτηση πηγών στον τύπο μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα 
αποδοτική. Οι περισσότερες εφημερίδες και περιοδικά κρατούν αρχεία με τις 
δημοσιεύσεις τους στα οποία μπορούμε να βρούμε παλιότερες έρευνες. Ακόμη 
συχνά στα ίδια τα άρθρα περιέχονται πληροφορίες και αποτελέσματα ερευνών, τα 
οποία ο συγγραφέας συγκέντρωσε έπειτα από δική του έρευνα. Ακόμη λοιπόν και 
αν δεν απαντά ένα άρθρο στο δικό μας ερώτημα, μπορούμε σ΄ αυτά να βρούμε 
παραπομπές και αναφορές για να συνεχίσουμε την έρευνα. Τέλος σε εφημερίδες 
και περιοδικά σχετικά με το αντικείμενό μας, υπάρχουν διαφημίσεις από εταιρίες 
που πραγματοποιούν έρευνες. 

▬ Περιοδικά Βιομηχανιών: Είναι περιοδικές εκδόσεις που καλύπτουν με όσο το 
δυνατό περισσότερες λεπτομέρειες τις εξελίξεις σε έναν κλάδο της 
επιχειρηματικότητας. Συνήθως εκτός από τα νέα του κλάδου, τις καινούριες 
κυκλοφορίες αλλά και διάφορα παρόμοια θέματα, περιλαμβάνουν και ένα σύνολο 
στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών που μπορούν να βοηθήσουν στην 
έρευνα. Το διαδίκτυο δίνει στον ερευνητή τη δυνατότητα μέσω ειδικών 
ιστοσελίδων (π.χ. Looksmart – www.looksmart.com -, Directhit – 
www.directhit.com -) να βρίσκει ένα σύνολο των industry journals εύκολα, 
δομημένα και γρήγορα. 

▬ Οργανισμοί Εμπορίου: Κάθε κλάδος εκτός από τα κλαδικά περιοδικά (industry 
journals), εκδίδει και ένα περιοδικό το οποίο προωθεί τα συμφέροντα των μελών 
του κλάδου. Σε αυτές τις εκδόσεις μπορεί ο ερευνητής να βρει χρήσιμη και 
ιδιαίτερα εξειδικευμένη πληροφόρηση, την οποία δύσκολα μπορεί να βρει στις 
υπόλοιπες πηγές του διαδικτύου. 
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▬ Επενδυτικές Υπηρεσίες: Οι εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες επενδύσεων είναι 
σίγουρα αυτές που έχουν επενδύσει όσο κανένας άλλος, τόσο σε χρήμα όσο και 
σε χρόνο, για την κατανόηση της αγοράς. Επομένως τέτοιες επιχειρήσεις 
αποτελούν σημαντική πηγή πληροφόρησης για την αγορά. Παράλληλα, το 
γεγονός ότι εκθέσεις και έρευνες των εταιριών αυτών δημοσιεύονται στους 
δικτυακούς τους τόπους για δωρεάν χρήση, κάνουν αυτή την πηγή δεδομένων 
ακόμη πιο ελκυστική για τον ερευνητή. 

▬ Μηχανές Αναζήτησης: Οι μηχανές αναζήτησης αποτελούν το συνηθέστερο 
εργαλείο που χρησιμοποιούν οι ερευνητές όταν εργάζονται στο διαδίκτυο. 
Σίγουρα προσφέρουν μεγάλη ευκολία και δίνουν στον χρήστη τη δυνατότητα 
απλά και χωρίς απαιτήσεις να εμφανίσει στην οθόνη του το τμήμα της 
πληροφορίας που τον ενδιαφέρει. Στην πραγματικότητα όμως τα εργαλεία αυτά 
δεν είναι τόσο αποδοτικά όσο διατείνονται ότι είναι ή όσο ο μέσος χρήστης 
νομίζει ότι είναι. Μπορούν να παρουσιάσουν μόνο ένα κομμάτι της πληροφορίας 
η οποία υπάρχει διαθέσιμη μέσω του διαδικτύου. Συνήθως ιστοσελίδες που δεν 
έχουν αλλάξει για καιρό, βγαίνουν από τον «χάρτη» των αποτελεσμάτων. Αυτό 
έχει ως αποτέλεσμα για τον ερευνητή να μη μπορεί να βρει παλιότερες έρευνες. 
Είναι λοιπόν ειρωνικό το γεγονός ότι συνεχώς προστίθενται στο διαδίκτυο νέες 
πηγές πληροφόρησης για να δώσουν περισσότερη γνώση στον χρήστη, αλλά 
τελικά μειώνουν την πιθανότητα ο χρήστης να βρει αυτό που θέλει. Επομένως 
όταν ο ερευνητής χρησιμοποιεί αυτές τις πηγές για τα δεδομένα του, πρέπει να 
κατανοήσει τα μειονεκτήματα και επίσης ότι η χρήση μόνο αυτών, δεν αρκεί για 
την ανάκτηση όλων των υπαρχόντων δεδομένων. 

▬ Βοηθούμενες υπηρεσίες αναζήτησης: Είναι προϊόντα αναζήτησης όπως οι 
μηχανές αναζήτησης, με τη διαφορά ότι δίνουν τη δυνατότητα πιο 
εξατομικευμένης αναζήτησης αλλά και περισσότερα κριτήρια. Ο χρήστης στέλνει 
την ερώτησή του και στη συνέχεια λαμβάνει απάντηση με προτεινόμενες 
ιστοσελίδες για να κάνει την έρευνά του. Η αναζήτηση αυτού του είδους αποτελεί 
την τελευταία εξέλιξη στον τομέα της αναζήτησης στο διαδίκτυο. Προς το παρόν 
η υπηρεσία διατίθεται δωρεάν. 

▬ Δικτυακοί τόποι Εταιριών Ερευνών: Οι εταιρίες ερευνών δημοσιεύουν στους 
δικτυακούς τους τόπους περιλήψεις ερευνών που έχουν πραγματοποιήσει. Επίσης 
τέτοιου είδους επιχειρήσεις εκδίδουν και δημοσιεύουν στο διαδίκτυο τα λεγόμενα 
«White Papers». Τα «White Papers» είναι συνήθως μικρές αναφορές μέχρι 20 
σελίδες, και περιέχουν γνώση και πληροφόρηση που έχει επιτευχθεί μέσω της 
έρευνας. Παρέχονται στον χρήστη δωρεάν, με σκοπό να προωθηθεί η φήμη της 
εταιρίας. Αποτελούν επομένως μία αξιόπιστη και εύκολα προσβάσιμη πηγή για 
τον ερευνητή. 
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▬ Δικτυακοί τόποι Ανταγωνιστών: Ανεξάρτητα με τον κλάδο για τον οποίο θα γίνει 
η έρευνα ή την επιχείρηση για την οποία θα γίνει η μελέτη των ανταγωνιστών, 
είναι σημαντική πηγή δεδομένων. Είναι συχνό φαινόμενο οι επιχειρήσεις στα site 
τους να δηλώνουν την αποστολή τους, το όραμά τους, στόχους και στρατηγικές. 
Για να υποστηρίξουν αυτές τις δηλώσεις χρησιμοποιούν στατιστικά στοιχεία, 
λογιστικά στοιχεία και άλλα δεδομένα από την επιχείρηση. Είναι λοιπόν χρήσιμο 
για τον ερευνητή να ελέγξει τους ανταγωνιστές και να συγκεντρώσει όσο το 
δυνατό περισσότερες πληροφορίες από αυτούς. 

 
ΠΗΓΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 
 

Συνήθως οι πληροφορίες και τα δεδομένα που συλλέγουμε κάνοντας 
δευτερογενή έρευνα σε ελεύθερες πηγές είναι αρκετά γενικά και σπάνια απαντούν σε 
εξειδικευμένες ερωτήσεις. Κατά κανόνα για να βρούμε πηγή που θα περιγράψει με 
ακρίβεια το πρόβλημα ή ακόμη πτυχές του προβλήματος πρέπει να πληρώσουμε γι΄ 
αυτήν. Στο διαδίκτυο λοιπόν μπορούμε να βρούμε ένα σύνολο πηγών και ερευνών τα 
οποία όμως διατίθενται επί πληρωμή. Για το λόγο αυτό και για να διαφέρουν από 
οτιδήποτε ο χρήστης βρίσκει δωρεάν, παρέχουν εξειδικευμένη πληροφόρηση. Οι 
πηγές «επί πληρωμή» είναι το τελευταίο βήμα για τον ερευνητή, αφού αν και αυτό 
δεν αποδώσει, τότε πρέπει να στραφεί στη σαφώς πιο δαπανηρή (από κάθε άποψη) 
πρωτογενή έρευνα. Υπάρχουν στο Internet πολλοί φορείς από τους οποίους μπορεί ο 
ερευνητής να αποκτήσει αυτού του είδους την πληροφόρηση. Το σημαντικότερο 
πλεονέκτημα, εκτός φυσικά από την εξειδίκευση, είναι ότι εφόσον απευθυνθούμε σε 
κάποιον φορέα για αγορά πηγών, τότε αυτός θα μας βοηθήσει ιδιαίτερα στο να 
βρούμε με ακρίβεια αυτό που αναζητούμε, αφού στην ουσία κάνει πωλήσεις. Αυτό 
είναι και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τέτοιων οργανισμών που οι ερευνητές 
εκμεταλλεύονται σε αυτή την περίπτωση. 
 
▬ Κλαδική έρευνα. Η κλαδική έρευνα (Syndicated Research) παίρνει το όνομά της 

από το γεγονός ότι μία εταιρία ερευνών πραγματοποιεί ένα ερευνητικό project και 
στη συνέχεια πουλά τα αποτελέσματα σε πολλές επιχειρήσεις και πελάτες 
(Grossnickle and Raskin, 2001). Τέτοιου είδους έρευνες μπορεί να εξειδικεύονται 
πολύ και τελικά να αφορούν μερικές επιχειρήσεις αλλά συχνά αφορούν 
γενικότερα θέματα και συνεπώς απευθύνονται σε όλες τις εταιρίες ενός κλάδου. 
Σύμφωνα με την παραπάνω θεώρηση τίθεται θέμα ομοιότητας με μία έρευνα που 
έγινε πριν καιρό και τώρα διατίθεται δωρεάν σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Η 
διαφορά είναι ότι αυτές οι έρευνες (syndicated) είναι πρόσφατες και τα στοιχεία, 
δεδομένα και αποτελέσματά τους αφορούν την παρούσα κατάσταση. Η 
Syndicated Research χωρίζεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: 
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 Published one – offs: Έρευνες που έγιναν στο παρελθόν και διατίθενται στο 
κοινό και δεν πρόκειται να επαναληφθούν στο μέλλον. 
Πρόκειται συνήθως για ακριβές έρευνες. Όταν λοιπόν 
η ζήτηση για τέτοια έρευνα δεν πραγματοποιούνται 
επανεκδόσεις και υπάρχει διαθέσιμη μόνο η one – off 
έρευνα. 

 Tracking studies: Έρευνες που εκτελούνται πολλές φορές, συνήθως σε 
τακτά χρονικά διαστήματα, εφόσον συνεχίζει να 
υπάρχει ζήτηση γι΄ αυτές. Σκοπός των ερευνών αυτών 
είναι η προσφορά των πιο πρόσφατων 
αποτελεσμάτων και δεδομένων του πληθυσμού ή των 
θεμάτων που ερευνούνται. Με αυτές τις έρευνες 
καθίσταται δυνατή η μελέτη των τάσεων και 
οποιεσδήποτε αλλαγές αυτών στο πέρασμα του 
χρόνου. Βασικό χαρακτηριστικό τέτοιων ερευνών 
είναι ότι γίνονται κάθε φορά στην ίδια μορφή (π.χ. 
ερωτηματολόγιο, σειρά ερωτήσεων, πλήθος 
ερωτήσεων) ώστε να μπορούν να συγκριθούν τα 
αποτελέσματα των εκτελέσεων μεταξύ τους. Η χρήση 
τους έγκειται κυρίως στην προσπάθεια πρόβλεψης 
μελλοντικών τάσεων. Μελετώντας τις τάσεις του 
παρελθόντος και τις μεταβολές τους, γίνεται από τις 
εταιρίες προσπάθεια να σκιαγραφηθεί το μέλλον. 

 Περιοδικά ερευνών: Δεν αποτελούν ολοκληρωμένη έρευνα αλλά μία 
έκθεση των σημαντικότερων στοιχείων της έρευνας 
αλλά και μία περίληψη των αποτελεσμάτων σε ένα 
εξειδικευμένο κομμάτι της αγοράς. Δεν περιέχουν 
δεδομένα που δε θα βρούμε πουθενά αλλού, αλλά 
είναι ιδιαίτερα χρήσιμα καθώς παρέχουν την 
πληροφορία διυλισμένη. Συνήθως οι ενδιαφερόμενοι 
αποκτούν τέτοιες περιοδικές εκδόσεις με συνδρομή. 

 
▬ Brand Tracking: Το Brand Tracking χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά από την 

αναγνωρισιμότητα των brands. Οι έρευνες αυτές γίνονται κάθε εβδομάδα αντί για 
μία ή δύο φορές το χρόνο που γίνονται οι Tracking Studies. Χρησιμοποιούν μικρό 
δείγμα (π.χ. 50 με 100 άτομα) και εστιάζουν αποκλειστικά στο αντικείμενο που 
απαιτεί η έρευνα. Στη συνέχεια τα αποτελέσματα προβάλλονται σε άξονες και η 
εταιρία έχει μία εικόνα του μεγέθους που την απασχολεί. Αυτού του τύπου οι 
έρευνες γίνονται σαφώς ευκολότερα με τη χρήση του διαδικτύου και μέσω e – 
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mail. Ο ερευνητής λοιπόν μπορεί να βρει πληροφορίες για την πορεία του 
μεγέθους που μελετά, το οποίο θα ήταν σχεδόν αδύνατο χρησιμοποιώντας 
συμβατικές έρευνες. 

 
▬ Μέτρηση των Media: Όπως αναφέρει ο Forrest (1999) η μέτρηση της 

παρακολούθησης των media είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τις 
επιχειρήσεις. Αυτή η καταγραφή σε συνδυασμό με διάφορα άλλα χαρακτηριστικά 
του πληθυσμού δίνουν απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα και βοηθούν στην 
κατανόηση της αγοράς. Κατά κύριο λόγο χρησιμοποιούνται από όλους τους 
φορείς που ασχολούνται με τη διαφήμιση (από τα κανάλια για την τιμολόγηση 
των λεπτών στον αέρα, από τους διαφημιστές για τη σωστή καμπάνια, από τις 
επιχειρήσεις για την παρακολούθηση της αγοράς)αλλά μπορούν να δώσουν 
πληροφορίες και σε πολλές άλλες έρευνες. Στην κατηγορία αυτή ερευνών επί 
πληρωμή περιλαμβάνονται και οι έρευνες επισκεψιμότητας στα site, του χρόνου 
που παραμένει ο χρήστης στην ιστοσελίδα και άλλων σχετικών θεμάτων (για να 
γίνει τέτοιου είδους έρευνα, ειδικό λογισμικό εγκαθίσταται στον υπολογιστή του 
χρήστη, η συμπεριφορά του οποίου καταγράφεται). Επομένως ο ερευνητής από 
τέτοιου είδους έρευνες έχει τη δυνατότητα να δει πως αποκρίνεται η αγορά στα 
media και να μελετήσει τους παράγοντες στους οποίους οφείλονται τέτοιες 
συμπεριφορές. 
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Δ. Σύγχρονες μεθοδολογίες Internet Marketing Research 
 

 
Όπως είναι λογικό δεν είναι πάντα εφικτό να απαντήσουμε το ερώτημα της 

έρευνάς μας κάνοντας μόνο δευτερογενή έρευνα. Σε πολλές περιπτώσεις μένουν 
αναπάντητα τα ερωτήματα τα οποία απαιτούν την εκτέλεση πρωτογενούς έρευνας. 
Στο κεφάλαιο για την πρωτογενή έρευνα είδαμε το γενικό σχέδιο αυτής, καθώς και τα 
ερωτήματα που απασχολούν τον ερευνητή κατά τον σχεδιασμό της. Για την εκτέλεση 
μιας πρωτογενούς έρευνας υπάρχουν δύο μέθοδοι, η ποσοτική έρευνα (quantitative) 
και η ποιοτική (qualitative). Οι δύο αυτές μέθοδοι χρησιμοποιούν εντελώς 
διαφορετικές πρακτικές και σχεδιάζονται διαφορετικά κι επομένως συνήθως δεν είναι 
το ίδιο κατάλληλες για κάθε περίπτωση. Στην πράξη, οι δύο τεχνικές συνήθως 
χρησιμοποιούνται σε διαφορετικά στάδια ενός project.  
 
Ποιοτική: - Περιλαμβάνει συνεντεύξεις «face to face» με τον ερωτώμενο και 

χρησιμοποιεί το εργαλείο in – depth interview για την εξερεύνηση 
του προβλήματος. 

 - Δεν έχει αυστηρά όρια και περιορισμούς στις συνεντεύξεις. 
 - Επειδή είναι ελεύθερη έρευνα και έτσι προσφέρει έναν εξαιρετικό 

τρόπο να μελετήσουμε για πρώτη φορά τους παράγοντες που 
επηρεάζουν το ερώτημα της έρευνας. 

 - Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που πρέπει να μελετηθούν 
στοιχεία δύσκολα στον προσδιορισμό. 

 - Έχει μεγάλη αξία ως ερευνητικό εργαλείο καθώς φανερώνει τον 
τρόπο σκέψης του ερωτώμενου. 

 - Παρουσιάζει τη διαδικασία σκέψης και των αποφάσεων του 
καταναλωτή. 

 - Είναι ιδιαίτερα ευέλικτη και μπορεί να αναπροσαρμοστεί αργότερα 
από τον αρχικό σχεδιασμό. 

 - Οι τεχνικές των συνεντεύξεων και οι επαναλήψεις αυτών αφήνουν 
ένα περιθώριο, τα αποτελέσματα να μην είναι κανονικά. 

 - Η γενίκευση των αποτελεσμάτων στον πληθυσμό γίνεται με 
μικρότερη ακρίβεια από την quantitative. 

 - Δίνει στον ερευνητή τη δυνατότητα να κατανοήσει την 
αντικειμενική αίσθηση που υπάρχει για το ερευνούμενο θέμα. 

 
 
Ποσοτική: - Χρησιμοποιεί πίνακες, γραφήματα και διαγράμματα. 
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 - Είναι δομημένη, χαρακτηρίζεται από έρευνα με ερωτηματολόγια 
και δίνει στατιστικά αξιόπιστα αποτελέσματα. 

 - Χρησιμοποιείται για τη μελέτη γεγονότων και όχι γνώμης ή 
συμπεριφοράς. 

 - Για να είναι αποδοτική πρέπει να είναι λεπτομερώς 
προγραμματισμένη. 

 - Δεν είναι ευέλικτη. 
 - Μπορεί να αποδώσει μία αντιπροσωπευτική εικόνα του 

πληθυσμού που ερευνάται. 
 

I. Ποιοτική Έρευνα  
 

Πλεονεκτήματα της Ποιοτικής έρευνας 
 
Εξερευνητικό Εργαλείο 
 

Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό της μεθόδου αυτής είναι το γεγονός ότι η 
έλλειψη αυστηρά δομημένης διαδικασίας και η ελεύθερη μορφή της, επιτρέπουν στον 
ερευνητή να πάρει ένα σύνολο διαφορετικών πληροφοριών και μάλιστα να 
διαπιστώσει γνώμες και συμπεριφορές τις οποίες αγνοούσε. Σε αρκετές περιπτώσεις 
ακολουθεί χρονικά τη διαδικασία brainstorming για την ανάπτυξη του προϊόντος ή 
για θέματα marketing. Η δυνατότητα που παρέχει η μέθοδος αυτή στον ερευνητή να 
πάρει ιδέες, γνώμες και σχόλια από τους πελάτες, βοηθά στην πελατοκεντρική εικόνα 
που υιοθετούν οι επιχειρήσεις. Μαθαίνοντας από τον πελάτη, η επιχείρηση αποκτά 
την πιο επίκαιρη και καίρια πληροφόρηση για τα προϊόντα της. Αν μάλιστα 
προηγηθεί μία ποιοτική έρευνα και μελετηθούν τα αποτελέσματα η ερευνητική ομάδα 
θα πραγματοποιήσει πιο αποδοτική και χρήσιμη ποσοτική έρευνα χρησιμοποιώντας 
τα στοιχεία αυτά. 
 
Αυξάνει την αξία της ποσοτικής έρευνας που θα ακολουθήσει 
 

Η ποιοτική έρευνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προετοιμαστεί η ποσοτική 
έρευνα όπως επισημαίνουν οι Grossnickle και Raskin (2000). Υπάρχουν περιπτώσεις 
που ο ερευνητής δε γνωρίζει το αντικείμενο λεπτομερώς ή στη βιβλιογραφία δεν 
υπάρχουν αντίστοιχες καταχωρήσεις. Όταν συμβαίνει αυτό μία ποιοτική έρευνα δίνει 
απαντήσεις και παρέχει ακριβή πληροφόρηση για το πρόβλημα, αλλά ταυτόχρονα 
βοηθά και στην ανάπτυξη του ερευνητικού μοντέλου (π.χ. του ερωτηματολογίου). 
Μέσω της ποιοτικής έρευνας ο ερευνητής κατανοεί το πρόβλημα, διαπιστώνει ποια 
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θέματα πρέπει να θίξει, ποιες ερωτήσεις να συμπεριλάβει στο ερωτηματολόγιο, πώς 
να πλησιάσει τον ερωτώμενο αλλά και αποφεύγει μετέπειτα λάθη στην posotik;h 
λόγω κακής σχεδίασης. Η επαφή που έχει με τον τελικό χρήστη ή πελάτη του δίνει τη 
γνώση που απαιτείται για το πρόβλημα αλλά και προσφέρει ιδέες για το πώς πρέπει 
να προχωρήσει η έρευνα. 
 
Δίνει οπτικά και ακουστικά δεδομένα αντί απλά για κείμενο και αριθμούς  

 
Η ποιοτική έρευνα μπορεί να δώσει πολλές περισσότερες πληροφορίες από 

αυτές που εξάγονται από τις ερωτήσεις. Η στάση των ερωτώμενων, οι χειρονομίες, ο 
τόνος της φωνής, το λεξιλόγιο και η γλώσσα του σώματος γενικότερα προσφέρουν 
χρήσιμα στοιχεία για την κατανόηση του προβλήματος στον ερευνητή. 

 
 
Οι ομάδες παράγουν αποτελέσματα 
 

Είναι συχνό φαινόμενο η ποιοτική έρευνα να πραγματοποιείται σε ομάδες αντί 
για ένα-προς-ένα συζήτηση. Σε τέτοια περίπτωση είναι δυνατό να προκύψουν ιδέες 
και γνώμες που δε θα είχαν εμφανιστεί διαφορετικά. Η αλληλεπίδραση δηλαδή 
μεταξύ των ερωτώμενων ανοίγει τον δρόμο για νέες απόψεις και πιο ευρεία συζήτηση. 
Η τεχνική FOCUS GROUPS που χρησιμοποιείται στην ποιοτική έρευνα, αντλεί 
στοιχεία και δεδομένα τόσο από one – to – one όσο και από έρευνες σε group ατόμων. 
 
Προωθεί την ανθρώπινη οπτική 
 

Ιδιαίτερα ελκυστικό χαρακτηριστικό της qualitative έρευνας είναι ότι παρέχει 
στον ερευνητή την άποψη του πελάτη / χρήστη. Δίνει τη δυνατότητα στον ερωτώμενο 
να εκφράσει τη γνώμη του και δεν τον αντιμετωπίζει ως ένα σύνολο απαντήσεων σε 
ένα ερωτηματολόγιο. Για τον λόγο αυτό οι ίδιοι οι ερωτώμενοι αισθάνονται πιο 
ελεύθερα και δηλώνουν τη θέση τους πιο πρόθυμα. 
 

 
Αδυναμίες της Ποιοτικής Έρευνας 
 
Μικρός αριθμός συμμετεχόντων 
 

Η φύση της ποιοτικής έρευνας απαγορεύει την πραγματοποίηση συνεντεύξεων 
σε μεγάλο δείγμα εξαιτίας του υπέρογκου κόστους. Σύμφωνα με τον Forrest (1999) 
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σπάνια τα άτομα που λαμβάνουν μέρος σε τέτοια έρευνα υπερβαίνουν τα 20 με 30 
άτομα με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρός κίνδυνος τα αποτελέσματα να μην είναι 
αντιπροσωπευτικά. Όταν γίνεται η έρευνα σε μία μικρή ομάδα ατόμων υπάρχει ο 
κίνδυνος η ομάδα αυτή να διαφέρει σημαντικά από την υπόλοιπη αγορά. Συνεπώς η 
επιλογή του δείγματος διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην επιτυχία της έρευνας, χωρίς 
όμως να μπορεί να διασφαλιστεί απόλυτα η αντιπροσωπευτικότητα. Αν λοιπόν η 
απόφαση που θα ληφθεί με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας είναι σημαντική και 
απαιτεί σημαντικό κόστος η υλοποίησή της πρέπει τα αποτελέσματα να 
επαληθευτούν με μία quantitative έρευνα. 

 
Οι ικανότητες του συντονιστή είναι πολύ σημαντικές 

 
Στην πράξη η ποιοτική έρευνα γίνεται σε πραγματικό χρόνο με την παρουσία 

του συντονιστή (moderator). Σκοπός της παρουσίας του είναι να κατευθύνει τη 
συζήτηση, να θέτει τα ερωτήματα αλλά και να επεμβαίνει όποτε χάνεται η συνοχή 
της συζήτησης. Ο moderator πρέπει να είναι ικανός να διαπιστώσει πότε μία 
κουβέντα μπορεί να καταλήξει σε μία σημαντική πληροφορία παρά το γεγονός ότι 
αρχικά φαινόταν άσχετη. Επομένως ο ρόλος του moderator είναι ιδιαίτερα 
σημαντικός και μεγάλο μέρος από την επιτυχία της έρευνας εξαρτάται από την 
ικανότητα, την προσωπικότητα και το ταλέντο του. 
 
Εξαρτάται στην υποκειμενική μετάφραση των αποτελεσμάτων 
 

Το σύνολο των εξαγόμενων πληροφοριών και αποτελεσμάτων μίας συνέντευξης 
σε qualitative έρευνα έγκειται στην προσωπική κρίση του ερευνητή. Αυτός είναι που 
θα μεταφέρει τη συζήτηση που θα εξάγει τα χρήσιμα συμπεράσματα και θα διυλίσει 
όσα ακούστηκαν σε γνώση για την επιχείρηση. Γίνεται λοιπόν φανερό ότι ανάλογα με 
τον ερευνητή μπορεί να προκύψουν διαφορετικά συμπεράσματα. Όπως 
υπογραμμίζουν οι Grossnickle και Raskin (2000) είναι ανέφικτο ο ερευνητής που έχει 
καταναλώσει πολλές εργατοώρες στο project να είναι αντικειμενικός. Συνεπώς 
κρίνεται επιτακτική η παρουσία των decision makers στη συζήτηση ή η μελέτη της 
καταγραφής της συζήτησης από αυτούς. 
 
Δυσκολία στην χρήση γεωγραφικά αντιπροσωπευτικού δείγματος 
 

Εξαιτίας της μορφής της ποιοτικής έρευνας δημιουργείται ένα σοβαρό θέμα που 
αφορά τη γεωγραφική αντιπροσωπευτικότητα. Δεν είναι δυνατό να συγκεντρωθούν 
σε ένα χώρο άτομα από όλη τη χώρα ή όλο τον κόσμο για να μελετηθούν οι γνώμες 
και οι απόψεις τους. υπάρχει λοιπόν πάντα ο κίνδυνος να αποκλειστούν μεγάλα 
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τμήματα του πληθυσμού απλά επειδή δε βρίσκονται κοντά στο σημείο της έρευνας. 
Φυσικά το πρόβλημα αυτό μειώνεται αισθητά όταν η έρευνα γίνεται on – line. 

 
 
Εφαρμογές της Ποιοτικής Έρευνας 
 

Εξαιτίας της ιδιαίτερα ευέλικτης μορφής και διαδικασίας της ποιοτικής έρευνας 
αλλά και της χρησιμότητάς της, έχει πολλές εφαρμογές στην έρευνα marketing. 
Μερικές από τις βασικές περιπτώσεις χρήσης ποιοτικής έρευνας κατά τους 
Grossnickle και Raskin (2000) παρουσιάζονται παρακάτω: 
 
Ideation Session 
Ο όρος Ideation χρησιμοποιείται στη βιβλιογραφία αντί του πιο γνώριμου 
brainstorming. Η συμμετοχή τελικών καταναλωτών και χρηστών στα meeting για την 
ανάπτυξη των προϊόντων βοηθά ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις στο να κατανοήσουν την 
αγορά αλλά και να πάρουν την ορθή απόφαση για τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν. 
Ταυτότητα Μάρκας (Brand Identity) 
Αντί για τον όρο Brand Identity συχνά συναντούμε την έκφραση «Taste test». Στον 
δικτυακό τόπο marketingsherpa (www.marketingsherpa.com) διαβάζουμε ότι 
αφορά τη διαδικασία κατά την οποία μία επιχείρηση θέλει να αναπτύξει Brand 
Identity (π.χ. μέσω ονόματος, logos, σλόγκαν κ.ά.) ή να αλλάξει το ήδη υπάρχον και 
για τον σκοπό αυτό κάνει ποιοτική έρευνα σε τελικούς χρήστες / καταναλωτές. 
Σκοπός είναι να ελεγχθεί η αποδοχή που θα έχει το Brand Identity και να προκύψουν 
νέες ιδέες. 
Καταγραφή της εικόνας της Μάρκας 
Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ποιοτική έρευνα για να κατανοήσουν πως 
αντιλαμβάνονται οι καταναλωτές την εικόνα της και ποια χαρακτηριστικά της δίνουν. 
Αναζητώντας την τοποθέτηση του brand name στο μυαλό του καταναλωτή 
οργανώνουν συνεντεύξεις για να αντιληφθούν την εικόνα τους στην αγορά. 
Έλεγχος σεναρίων 
Σε πολλά ερευνητικά project χρησιμοποιείται κάποια μορφή ποιοτικής έρευνας για να 
γίνουν γνωστές οι πρώτες γνώμες και αντιδράσεις του κοινού πριν ακολουθήσει η 
ποσοτική έρευνα. Η ποιοτική έρευνα δίνει γενικές πληροφορίες και κατευθυντήριες 
γραμμές ώστε να πραγματοποιηθεί πιο σωστά και αποδοτικά η ποσοτική έρευνα. 
Έλεγχος πλάνων διαφημιστικών εκστρατειών  
Μόλις αναπτυχθεί το σενάριο της διαφήμισης και πριν αυτό πάρει τη μορφή 
διαφημιστικής καμπάνιας οι επιχειρήσεις με τη χρήση ποιοτικής  έρευνας εξετάζουν 
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την αποδοχή της διαφήμισης αλλά και αν ο τελικός χρήστης εξάγει το σωστό νόημα 
και μήνυμα από την καμπάνια. Πριν λοιπόν επενδύσει η εταιρία τα χρήματα σε 
διαφημιστική καμπάνια ελέγχει την αποδοχή και την απόδοση που αναμένεται να 
έχει. 
 
 

Μορφές Ποιοτικής Έρευνας 
 

Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί στην ποιοτική έρευνα και οι 
μέθοδοι διεξαγωγής είναι πολλοί οι βασικές μέθοδοι πραγματοποίησης ποιοτικής 
έρευνας online, όπως υποστηρίζουν εταιρίες online ερευνων όπως η Itracks 
(www.itracks.com) και η Usability Sciences (www.usabilitysciences.com) είναι τα 
Email Feedback, τα Online Focus groups, τα Online Panels και το Usability testing. 
 
EMAIL FEEDBACK 
 

Πολλοί δικτυακοί τόποι πραγματοποιούν ποιοτική έρευνα χωρίς να το 
συνειδητοποιούν. Στην πραγματικότητα η δυνατότητα αποστολής από τον χρήστη 
σχολίων και προτάσεων είναι η πιο διαδεδομένη μορφή qualitative έρευνας στην 
αγορά. Η πραγματοποίηση του ονομαζόμενου e – mail feedback είναι ιδιαίτερα απλή 
και μπορεί να υλοποιηθεί μέσω ενός απλού link σε μία φόρμα σχολίων ή ενός link σε 
μία ιστοσελίδα για σχόλια και εκτός της φόρμας μπορεί να περιέχει και άλλες 
ερωτήσεις προς τον χρήστη ανάλογα με τις ανάγκες της έρευνας. 
 
Αδυνμίες του Email Feedback  
 

Ο ερευνητής και κατ΄ επέκταση οι επιχειρήσεις πρέπει να αποφύγουν να 
χρησιμοποιούν τα δεδομένα του e – mail feedback για να κατανοήσουν πλήρως το 
κοινό τους ή να πάρουν στρατηγικές αποφάσεις. Αυτού του είδους η έρευνα βοηθά 
στη βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών, της ιστοσελίδας αλλά και των λειτουργιών 
της επιχείρησης γενικότερα. Είναι λάθος αν η επιχείρηση θεωρήσει ότι μπορεί να 
γενικεύσει τα αποτελέσματα αν και είναι πιθανό κάτι τέτοιο να είναι εφικτό. Η 
πληροφόρηση αυτή ενώ μπορεί να δώσει σπουδαίες ιδέες για τη βελτίωση, δεν είναι 
απαραίτητο ότι εκφράζει το σύνολο των χρηστών, ή ακόμη και αν το εκφράζει ποτέ 
δε μπορεί ο ερευνητής να είναι σίγουρος. 
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Δομημένο – Μη Δομημένο  Feedback 
 

Στις περισσότερες περιπτώσεις e – mail feedback η διαδικασία δεν είναι 
δομημένη. Το πλεονέκτημά της είναι ότι είναι ιδιαίτερα απλή στην υλοποίηση και 
μπορεί σε ελάχιστο χρόνο να δημοσιευθεί στο διαδίκτυο και να δώσει αποτελέσματα. 
Η πιο απλή μορφή μη δομημένης διαδικασίας είναι το πλαίσιο σχολίων το οποίο 
χρησιμοποιεί ο χρήστης για να εκφράσει την άποψή του. Σε αυτού του τύπου την 
έρευνα είναι απαραίτητη η επεξεργασία των εισερχόμενων δεδομένων ώστε να 
αποδειχθούν χρήσιμα. Σε δικτυακούς τόπους που τα εισερχόμενα e – mail είναι πολλά 
υπάρχει κίνδυνος να χαθεί σημαντική πληροφορία εξαιτίας του όγκου των δεδομένων 
που πρέπει να εξετάσουν οι ερευνητές. Αντίθετα αν προστεθεί δομή στη διαδικασία ο 
κίνδυνος αυτός μειώνεται και η πιθανή έλλειψη αντικειμενικότητας κάποιου 
ερευνητή επηρεάζει σαφώς λιγότερο. 
Προσθέτοντας κάποια σταθερά στοιχεία (π.χ. λίστα επιλογών, selection, boxes, test 
boxes) στη σελίδα μαζί με το πλαίσιο ελεύθερων σχολίων δίνει στον ερευνητή όλα τα 
πλεονεκτήματα της δομημένης διαδικασίας αλλά και στον χρήστη την ικανοποίηση 
ότι η γνώμη του θα διαβαστεί. Αυτή η δομή θα βοηθήσει ιδιαίτερα στη μελέτη των 
δεδομένων και στην εξαγωγή συμπερασμάτων. 
 
Mini – Έρευνα σε μορφή E – mail  
 

Για να έχει μεγαλύτερη χρησιμότητα το e – mail feedback για τον ερευνητή 
πρέπει να περιέχει και κάποιες ερωτήσεις για τη σκιαγράφηση του προφίλ του 
χρήστη. Η μορφή αυτή είναι συχνή στις φόρμες σχολίων, στις οποίες πάνω από το 
πλαίσιο ελεύθερων σχολίων υπάρχει μία σειρά ερωτήσεων για να γίνει καλύτερη 
καταγραφή των απόψεων του χρήστη. Αυτές οι ερωτήσεις μπορούν να έχουν μορφή 
λίστας επιλογών ή πλαίσια κειμένου ανάλογα με τις απαιτήσεις. Οι πληροφορίες που 
συλλέγονται χρησιμοποιούνται πέρα από τη σκιαγράφηση του προφίλ του χρήστη και 
για την αποδοτικότερη επεξεργασία των προσωπικών σχολίων. 
 
 
ONLINE FOCUS GROUPS  
 

Τα online focus groups αποτελούνται από μία ομάδα ερευνούμενων ατόμων και 
έναν moderator που συναντώνται στο εικονικό περιβάλλον ενός chat room και 
συζητούν το θέμα της έρευνας μέσω γραπτών μηνυμάτων. Η μέθοδος αυτή ήταν η 
πρώτη μορφή ποιοτικής έρευνας στο διαδίκτυο. Αποτελεί στην ουσία εφαρμογή των 
παραδοσιακών focus groups στο internet. η δυνατότητα μέσω του chat room να 
έρθουν σε επαφή άτομα από όλο τον κόσμο εύκολα και γρήγορα κέντρισε το 
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ενδιαφέρον των ερευνητών και των επιχειρήσεων από την πρώτη στιγμή. Παρά το 
γεγονός ότι αρχικά θεωρήθηκε ότι αποτελεί την τέλεια μέθοδο η πράξη έδειξε ότι έχει 
τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της (Forrest, 1999). 
 

Πλεονεκτήματα 
⎯ Διευκολύνει τη συμμετοχή χρηστών που διαφορετικά είναι δύσκολο να τους 

προσεγγίσει ο ερευνητής (hard – to – reach). Απαιτεί λιγότερο χρόνο από τους 
χρήστες και σαφώς λιγότερη αναστάτωση. 

⎯ Παρέχει μεγαλύτερη γεωγραφική αντιπροσωπευτικότητα, η οποία για να 
επιτευχθεί στα παραδοσιακά focus groups απαιτεί πολύ μεγάλο κόστος. 

⎯ Ελαχιστοποιούνται τα κόστη για τη χρήση εγκαταστάσεων που θα φιλοξενήσουν 
το meeting και μειώνονται τα κίνητρα που απαιτούνται ώστε οι χρήστες να 
συμμετέχουν. 

⎯ Το αντίγραφο της συνάντησης και όσων έλαβαν χώρα κρατείται αυτόματα σε 
γραπτή μορφή. Επομένως δεν υπάρχει η ανάγκη για μετατροπή υλικού ήχου και 
εικόνας σε κείμενο όπως στα παραδοσιακά focus groups. 
 
Adynam;iew 
Τα παραδοσιακά focus groups έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλή ως μέθοδος ποιοτικής 
έρευνας εξαιτίας της προσωπικής επαφής του ερευνητή με τον καταναλωτή που 
παρέχουν. Επομένως δεν προκαλεί έκπληξη ότι οι αδυναμίες της μεθόδου 
στηρίζονται στην ανωνυμία και τη γραπτή επικοινωνία. Όσο όμως οι μέθοδοι 
επικοινωνίας μέσω του internet αναβαθμίζονται (π.χ. τηλεδιάσκεψη) και οι 
συνδέσεις στο διαδίκτυο επιταχύνονται αυτές οι αδυναμίες συρρικνώνονται. 

⎯ Η γραπτή έκφραση απαγορεύει σε πολλές περιπτώσεις την ελεύθερη έκφραση. 
Πολλοί χρήστες δεν αισθάνονται άνετα με το να συζητούν ιδέες γραπτά ή δε 
μπορούν να είναι το ίδιο αυθόρμητοι όταν γράφουν τη γνώμη τους. έτσι χάνεται 
σε κάποιο βαθμό το πλεονέκτημα της προσωπικής επαφής. Το γεγονός όμως ότι ο 
χρήστης σκέφτεται περισσότερο πριν απαντήσει είναι πλεονέκτημα σε κάποιες 
έρευνες που δεν απαιτείται αυθορμητισμός. 

⎯ Ο έλεγχος της πληροφορίας γίνεται δύσκολος. Στα παραδοσιακά focus groups ο 
συντονιστής συγκεντρώνει το υλικό που δόθηκε στους συμμετέχοντες αν 
συντρέχει λόγος (π.χ. απόρρητα για την εταιρία έγγραφα, σχέδια νέων προϊόντων) 
ή οι συμμετέχοντες υπογράφουν συμφωνία φερεγγυότητας. Στα on – line focus 
groups τέτοιου είδους ασφάλεια δεν είναι εφικτή και η εταιρία πρέπει να είναι 
ιδιαίτερα προσεκτική σχετικά με το υλικό που χρησιμοποιεί. 
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⎯ Η on – line μέθοδος απαγορεύει την προσωπική επαφή και παρατήρηση των 
συμμετεχόντων. Αυτό περιλαμβάνει τη γλώσσα του σώματος, τον τόνο της φωνής 
και οτιδήποτε άλλο μπορεί να δηλώνει τη στάση του ερωτώμενου. 
 

 
USABILITY TESTING 

 
Η μέθοδος usability testing χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της ικανότητας του 
δικτυακού τόπου να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των καταναλωτών σε θέματα 
λειτουργικότητας (accomplishing tasks), χρησιμότητας (getting around) και 
αισθητικής (appearance) (Grossnickle and Raskin, 2001). Το usability testing 
(χρησιμοποιείται και ο όρος User Interface – UI), γίνεται συνήθως στα τελευταία 
στάδια ανάπτυξης και σε μορφή ένας-προς-ένα, όταν απαιτείται να γίνει ένας 
τελευταίος έλεγχος στην ιστοσελίδα πριν αυτή δημοσιευθεί. Δε χρησιμοποιείται για 
να ληφθούν στρατηγικές αποφάσεις ή να διερευνηθούν θέματα brandname και 
μελλοντικής ανάπτυξης. Είναι προφανές ότι απαιτείται να υπάρχει μία έκδοση του 
προϊόντος διαθέσιμη για την αξιολόγηση. 
 
 
ONLINE PANELS 
 

Τα online Panels είναι μία αξιόπιστη πηγή πρωτογενούς πληροφόρησης 
marketing η οποία συλλέγεται μέσω ερωτηματολογίων. Για έρευνα Β2Β ή έρευνα 
marketing καταναλωτών τα online panels αποδοτικά περιγράφουν τη στάση των 
καταναλωτών αλλά και τη συμπεριφορά τους. Στην πράξη αποτελούνται από ομάδες 
ατόμων που έχουν επιλεχθεί πριν την έναρξη της έρευνας και απαρτίζονται από 
άτομα σχετικά με το αντικείμενο μελέτης της έρευνας, που επιθυμούν να 
συμμετέχουν. Μέλη τέτοιων panel σύμφωνα με την εταιρία Itracks είναι συχνά 
πελάτες, προϊστάμενοι πωλήσεων, μελλοντικοί πελάτες και μικρότερα τμήματα 
στόχοι για την επιχείρηση. 
Συχνά παρέχονται κίνητρα στα μέλη των panel ώστε να συμμετέχουν. Για να είναι η 
έρευνα αποδοτική και να έχει επιτυχία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
οργάνωση, ασφάλεια, εποπτεία του panel αλλά και στην ορθή επιλογή των μελών. 
 
Σταθερά panels 
 

Το Standing Panel είναι αυτό το οποίο διαχειρίζεται από έναν προμηθευτή 
panel. Είναι σταθερό και αποτελείται από μέλη τα οποία συνεργάζονται με τον 
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προμηθευτή panel. Αυτού του είδους τα panel επιταχύνουν τις διαδικασίες αφού ήδη 
υπάρχουν για να ερευνηθούν ανά πάσα στιγμή. 

Το costum panel είναι αυτό το οποίο δημιουργείται εξαρχής με βάση τις 
ανάγκες της έρευνας. Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των ατόμων που απαιτεί η 
έρευνα βρίσκονται τα κατάλληλα μέλη. Φυσικά αυτό δεν αποκλείει τη χρήση ενός 
standing panel ως βάση του τελικού panel. 

 
Ερωτηματολόγια των Panels 
 

Τα ερωτηματολόγια που αποστέλλονται στα μέλη των panels προσφέρουν 
πολλά πλεονεκτήματα. Μέσω αυτής της μεθόδου μπορεί να αποσταλεί στο μέλος 
οπτικό υλικό ως τμήμα του ερωτηματολογίου. Επίσης ο χρήστης έχει τον χρόνο να 
σκεφτεί πριν απαντήσει τις ερωτήσεις αλλά το σημαντικότερο θετικό στοιχείο είναι 
ότι μπορεί να ασχοληθεί με το ερωτηματολόγιο όταν έχει χρόνο. Βέβαια σε αρκετές 
περιπτώσεις παραμένει η ανάγκη για χρήση των παραδοσιακών μεθόδων 
επικοινωνίας με τον χρήστη όπως το ταχυδρομείο ή το τηλέφωνο. 
 
Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα των On – line Panels καταναλωτών 
 
Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής (Grossnickle-Raskin,2000) είναι: 

- Ο χρήστης επιλέγει πότε θα απαντήσει. 
- Οι χρήστες βλέπουν τις ερωτήσεις και όχι μόνο τις ακούν. 
- Κάθε επανάληψη της έρευνας γίνεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Δεν υπάρχει ο 

κίνδυνος ο ερευνητής να κάνει αλλιώς την ερώτηση σε δύο ερωτώμενους. 
- Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν όσο χρόνο επιθυμούν στην απάντηση. 
- Είναι εύκολη η χρήση εικόνων, ήχου και video. 

 
Τα μειονεκτήματα των on – line panels (Grossnickle-Raskin,2000) είναι: 

- Ο ερευνητής δεν έχει τον έλεγχο της διαδικασίας συμπλήρωσης του 
ερωτηματολογίου (π.χ. ο χρήστης προσπερνά σημαντική για τη συνέχεια ερώτηση). 

- Ο χρήστης μπορεί εύκολα να χάνει τη συγκέντρωσή του χωρίς την εποπτεία του 
ερευνητή. 

- Είναι πιθανή η αργοπορία στην επιστροφή των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων. 
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II. Ποσοτική Έρευνα  
 
 

Ποσοτική έρευνα marketing είναι η μέτρηση των χαρακτηριστικών, 
συμπεριφορών και τάσεων των καταναλωτών. Αποτελεί τον πυρήνα της έρευνας 
marketing καθώς αυτές οι μετρήσεις είναι επιστημονικές, ακριβείς και 
αντιπροσωπευτικές. Για το λόγο αυτό μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη λήψη 
στρατηγικών αποφάσεων. 
 

Πλεονεκτήματα της Ποσοτικής Έρευνας 
 

▬ Αξιόπιστη. Η αρχή της ποσοτικής έρευνας είναι ότι όταν αυτή διεξαχθεί ορθά τότε τα 
αποτελέσματα που προκύπτουν είναι αξιόπιστα και δείχνουν μια ακριβή απεικόνιση 
του πληθυσμού που μελετάται. Στην πράξη, για τον παραπάνω λόγο, όταν πρέπει να 
ληφθεί μία στρατηγική απόφαση η έρευνα που διεξάγεται είναι ποσοτική. 

▬ Μεγάλη σε κλίμακα. Για να είναι οι ερευνητές σίγουροι ότι τα αποτελέσματα δε θα 
είναι λανθασμένα (anomaly) στην ποσοτική έρευνα χρησιμοποιούν περισσότερους 
ερωτώμενους από την ποιοτική. Για λόγους συνέπειας, στις ποσοτικές έρευνες γίνεται 
προτυποποίηση των ερωτηματολογίων και των τεχνικών συνέντευξης. Αυτό έχει 
μεγάλη εφαρμογή σε on – line περιβάλλον στο οποίο η προτυποποίηση επιτρέπει τη 
χρήση του ίδιου ερωτηματολογίου σε χρήστες – στόχους σε όλο τον κόσμο 
(www.marketingsherpa.com). 

▬ Έρευνα σε βάθος. Ένα σύνολο στατιστικών μεθόδων μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για την ανάλυση των δεδομένων. Μία μελέτη των μέσων ή των συχνοτήτων συχνά 
παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τη φύση του πληθυσμού. Παρόλα αυτά, οι 
δυνατότητες στατιστικών μεθόδων επεκτείνονται μέχρι multivariate διαδικασίες (π.χ. 
cluster analysis) ή conjoint ανάλυση (π.χ. η επιλογή του ιδεατού product mix) και 
factor ανάλυση (π.χ. η αναζήτηση των δυνάμεων που δρουν πίσω από την επιλογή 
μάρκας). 

▬ Δυνατότητα επανεκτέλεσης. Μία βασική αρχή της ποσοτικής έρευνας ως συνέπεια 
των στατιστικών μοντέλων που χρησιμοποιούνατι είναι ότι αν δύο έρευνες 
διεξαχθούν δίχως σφάλματα σε ένα πανομοιότυπο πληθυσμό με την ίδια τεχνική, τα 
αποτελέσματα θα είναι σχεδόν πανομοιότυπα. Για το λόγο αυτό μπορούν εύκολα να 
εντοπιστούν αλλαγές σε ένα πληθυσμό με τη διεξαγωγή της ίδιας έρευνας στον 
πληθυσμό αυτό διαχρονικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του πλεονεκτήματος 
είναι οι tracking έρευνες με πολλές εφαρμογές σε τομείς όπως η αποδοτικότητα των 
διαφημίσεων ή η αξιολόγηση των αποφάσεων των επιχειρήσεων. 
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▬ Αυτοματοποιημένη. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα των ποσοτικών ερευνών έναντι των 
ποιοτικών είναι το γεγονός ότι μπορεί να μειωθεί εξαιρετικά το κόστος για 
επαναδιεξαγωγή ή για διεξαγωγή παρόμοιας έρευνας. Αν οι μηχανισμοί 
συνεντεύξεων, σχεδιασμού και ανάλυσης δεν καταστραφούν με το πέρας της 
έρευνας, προσφέρουν σημαντικές οικονομίες κλίμακας για επόμενες εκτελέσεις. 
Αυτό έχει σημαντική εφαρμογή στο διαδίκτυο όπου οι μηχανισμοί συλλογής 
στοιχείων δημιουργούνται μία φορά και στη συνέχεια χρησιμοποιούνται συνεχείς και 
μικρές μόνο αλλαγές. 
 

Αδυναμίες της Ποσοτικής έρευνας 
 

▬ Αδυναμία εξερεύνησης του πληθυσμού. Η προτυποποίηση των τεχνικών συνέντευξης 
και των ερωτηματολογίων περιορίζει την έρευνα στην αρχική υπόθεση των 
ερευνητών (Grossnickle-Raskin,2000). Οι ερωτώμενοι απαντούν σε συγκεκριμένες 
ερωτήσεις με περιορισμένο αριθμό και τύπο απαντήσεων. Με τον τρόπο αυτό 
αποκλείονται αυθόρμητες απαντήσεις αλλά και απαντήσεις που δεν έχουν περιληφθεί 
στο ερωτηματολόγιο. 

▬ Απάντηση σε καινοτόμα σενάρια. Οι ποσοτικές έρευνες δεν μπορούν να περιγράψουν 
συνήθως επιτυχώς ένα θέμα καινούριο. Αντίθετα είναι ιδανικές για να μελετήσουν 
υπάρχοντα προϊόντα ή αγορές. Αυτό συμβαίνει γιατί οι ερωτώμενοι λόγω 
προσωπικών εμπειριών ή γνωμών δυσκολεύονται να απαντήσουν ερωτήσεις για ένα 
θέμα εντελώς άχρηστο. Χαρακτηριστικά οι Grossnickle και Raskin χρησιμοποιούν το 
παράδειγμα μιας υποθετικής έρευνας για τα chat rooms πριν 20 χρόνια, ώστε να 
δούμε την αδυναμία της ποσοτικής έρευνας σε αυτόν τον τομέα. Βέβαια αυτό το 
μειονέκτημα συνεχώς απομακρύνεται καθώς όταν η ποσοτική έρευνα γίνεται μέσω 
internet μπορεί να συνοδεύει το ερωτηματολόγιο οπτικό και ακουστικό υλικό το 
οποίο θα εισάγει τον ερωτώμενο στο ερευνούμενο θέμα. 

▬ Προσβασιμότητα. Τα δεδομένα που προκύπτουν από την ανάλυση ποσοτικής έρευνας 
είναι αριθμοί, γραφήματα και διαγράμματα και επομένως δύσκολα στην κατανόηση 
για αυτούς που θα τα χρησιμοποιήσουν. Στα περισσότερα στελέχη επιχειρήσεων 
φαντάζει σαφώς ευκολότερο να ακούσουν λίγους καταναλωτές να εκφράζουν τη 
γνώμη τους μέσω παραδειγμάτων της καθημερινής εμπειρίας παρά να κοιτούν μία 
αναφορά αριθμών και στατιστικών. Στην έλλειψη της ικανότητας κατανόησης 
τέτοιων αποτελεσμάτων οφείλεται σε μεγάλο βαθμό η προτίμηση των επιχειρήσεων 
προς την ποιοτική έρευνα. 

▬ Παραπλανητική. Η σημαντικότερη αδυναμία της ποσοτικής έρευνας είναι ο κίνδυνος 
να θεωρηθούν λανθασμένα αξιόπιστα τα αποτελέσματα ερευνών που δεν έχουν 
διεξαχθεί σωστά (Forrest,1999). Επειδή τα αποτελέσματα έχουν τη μορφή 

 45



γραφημάτων και διαγραμμάτων άπειρα στελέχη στηρίζονται στην εμπειρική εικόνα 
τους και τα θεωρούν αξιόπιστα, δίχως να ελεγχθεί η διαδικασία της έρευνας. Υπάρχει 
ένα σύνολο παραγόντων που επηρεάζουν την έρευνα και αν δε διαχειριστούν σωστά 
καταλήγει η έρευνα αναξιόπιστη. Τέτοιες περιπτώσεις είναι το ερωτηματολόγιο να 
περιέχει ερωτήσεις που καθοδηγούν τον ερωτώμενο, μεγάλα περιθώρια λάθους 
εξαιτίας μικρού δείγματος, λάθη στη μέθοδο συλλογής στοιχείων και αναφορά μόνο 
ενός τμήματος των αποτελεσμάτων. 
 

 
Εφαρμογές της Ποσοτικής Έρευνας 
 

Σχεδόν οποιοδήποτε αντικείμενο της διαδικασίας marketing μπορεί να 
ερευνηθεί με τη χρήση ποσοτικής έρευνας. Εξαιτίας όμως της μορφής και των 
πλεονεκτημάτων της κυρίως χρησιμοποιείται στη μέτρηση μετρήσιμων και εύκολα 
κατηγοριοποιήσιμων χαρακτηριστικών και συμπεριφοράς της αγοράς (market factors) 
και χαρακτηριστικών και συμπεριφοράς των καταναλωτών (consumer characteristics 
and behavior). 
 
Παράγοντες της αγοράς 
 

1. Μέγεθος της αγοράς. Μετρά το σύνολο των πιθανών καταναλωτών / χρηστών 
της επιχείρησης. 
2. Επίπεδα και συχνότητα κατανάλωσης . Μετρά το πόσο συχνά καταναλώνεται 
ένα προϊόν αλλά και σε συνδυασμό με το μέγεθος της αγοράς μετρά την 
οικονομική αξία της κατανάλωσης. 
3. Τμηματοποίηση. Μετρά τα χαρακτηριστικά των επιμέρους τμημάτων της 
αγοράς της επιχείρησης καθώς και το μέγεθος αλλά και οικονομική αξία του κάθε 
τμήματος. Η χρήση ποσοτικής έρευνας για τον εντοπισμό των τμημάτων της 
αγοράς είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν η εταιρία αναζητά τους βασικούς πελάτες 
(core clients), δηλαδή αυτούς που φέρνουν τα περισσότερα έσοδα. Τέλος με την 
τμηματοποίηση αυτή η επιχείρηση καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες αλλά και 
μπορεί στη συνέχεια να ερευνήσει διεξοδικά το κάθε τμήμα ξεχωριστά. 
4. Μοτίβα κατανάλωσης. Δίνει μία πιο καθαρή εικόνα των τμημάτων της αγοράς 
και των μοτίβων κατανάλωσης σε κάθε τμήμα. Στην Web έρευνα τέτοιες έρευνες 
μπορεί να αφορούν: 
- τύπο πληροφοριών που αναζητείται συχνότερα 
- ποσοστό αναζητήσεων που γίνεται για λόγους εργασιακούς ή ακαδημαϊκούς 
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- το μερίδιο στις αναζητήσεις του directory search (κατάλογος) ή των 
αναζητήσεων με λέξη κλειδί. 
Είναι προφανές ότι αποτελεί ουσιαστικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση η 
γνώση του τρόπου συμπεριφοράς και των χαρακτηριστικών μέσα σε κάθε τμήμα 
της αγοράς. 
5. Κανάλια Διανομής. Αναζητά τα πιθανά ανταγωνιστικά κανάλια προσφοράς 
των προϊόντων και μετρά την οικονομική τους αξία. Για παράδειγμα ένα site 
πώλησης ρούχων έχει να αντιμετωπίσει εκτός των υπόλοιπων on – line 
καταστημάτων διάφορα off – line κανάλια προσφοράς όπως οι κατάλογοι ρούχων 
ή τα παραδοσιακά καταστήματα. Πρέπει λοιπόν η επιχείρηση να μπορεί να 
αναγνωρίσει τα κανάλια αυτά αλλά και τις ευκαιρίες να αποσπάσει καταναλωτές 
με κόστος μικρότερο από τα επιπλέον έσοδα από τους καταναλωτές αυτούς. 
6. Μερίδιο αγοράς. Μελετάται η δομή της αγοράς από την πλευρά της 
προσφοράς. Αναγνωρίζονται οι ανταγωνιστές, το μερίδιο του κάθε ανταγωνιστή 
και αναζητούνται τα στοιχεία που θα κάνουν την προσφορά της επιχείρησης 
διαφορετική. Τέτοιου είδους πληροφόρηση αποτελεί σημαντικό ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα αφού θεωρητικά γνωρίζει η εταιρία τι πρέπει να γίνει για να αυξήσει 
το μερίδιό της. Επίσης γίνεται κατηγοριοποίηση των προσφερόμενων 
υποκατάστατων ή ανταγωνιστικών προϊόντων και καταγράφονται διαφορές και 
ομοιότητες. 

 
 
 
 

Χαρακτηριστικά και συμπεριφορές των καταναλωτών 
 
1. Δημογραφικά. Η περισσότερο συνηθισμένη και απλή εφαρμογή της 
ποσοτικής έρευνας είναι ο προσδιορισμός των δημογραφικών, κοινωνικών και 
γενικότερα προσωπικών χαρακτηριστικών των ερωτώμενων (Jones,2002). 
Τέτοιου είδους έρευνα παρά το γεγονός ότι διεξάγεται σχεδόν σε κάθε περίπτωση, 
έχει ιδιαίτερα ουσιαστική εφαρμογή στο internet. Αυτό γιατί η ανωνυμία των 
συναλλαγών δεν επιτρέπει στην επιχείρηση να έχει γνώση των παραπάνω 
στοιχείων των πελατών της, ενώ έτσι τα αποκτά. ερωτήσεις για τέτοιου είδους 
δεδομένα υπάρχουν σχεδόν σε κάθε ερωτηματολόγιο σε ειδικό τμήμα του. 
2. Ψυχογραφικά. Εκτός από τα δημογραφικά στοιχεία των χρηστών οι ερευνητές 
για να έχουν ολοκληρωμένη άποψη για την αγορά πρέπει να γνωρίζουν και 
διάφορα ψυχογραφικά χαρακτηριστικά. Τέτοια, όπως τα χόμπυς, το είδος 
μουσικής, ο τρόπος διασκέδασης κ.ά., ανιχνεύονται ιδιαίτερα αποδοτικά μέσω 
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μιας quantitative έρευνας. Αυτές οι έρευνες έχουν εφαρμογή ειδικά κατά τη 
διαδικασία ανάπτυξης του προϊόντος. 
3. Συνήθειες κατανώλωσης και αγορών. Η πληροφόρηση για τον αριθμό και το 
είδος των προϊόντων που αγοράζουν οι καταναλωτές υπό φυσιολογικές συνθήκες 
είναι κρίσιμη για ιστοσελίδες πωλήσεων αγαθών. Η ποσοτική έρευνα παρέχει 
αυτές τις πληροφορίες και μάλιστα διαχρονικά. Αυτή η έρευνα χρησιμοποιείται 
και για την κοστολόγηση των διαφημίσεων στους δικτυακούς τόπους. 

 
Στάση-απόψεις των καταναλωτών 
 

1. Απαιτήσεις προϊόντων. Κατά την ανάπτυξη των προϊόντων γίνονται ποσοτικές 
έρευνες, οι οποίες προσπαθούν να καταδείξουν τα χαρακτηριστικά των προϊόντων 
ή υπηρεσιών που είναι σημαντικά για τους καταναλωτές και επομένως 
προσθέτουν αξία και αυτά που δεν είναι το ίδιο σημαντικά. Καταλαβαίνουν 
λοιπόν οι εταιρίες πως πρέπει να δημιουργήσουν το προϊόν ώστε να είναι 
επιτυχημένο αλλά και τι να αποφύγουν. 
2. Αντίληψη Μάρκας. Πολλές μέθοδοι ποσοτικής έρευνας έχουν σχεδιαστεί και 
χρησιμοποιούνται για τη μελέτη της αντίληψης που έχουν οι καταναλωτές για τη 
μάρκα του προϊόντος αλλά και το τι επηρεάζει αυτή την άποψη αλλά και πώς 
μπορεί να μεταβληθεί. Αυτές οι πληροφορίες είναι χρήσιμες καθώς δείχνουν προς 
τα πού πρέπει να στρέψει τις δυνάμεις της η επιχείρηση. Άλλωστε η άποψη που 
έχει ο καταναλωτής για ένα brand – name επηρεάζεται από την απόφαση να 
δοκιμάσει ένα προϊόν έως και τη γνώμη του μετά τη δοκιμή. 
3. Απόδοση Προϊόντος. Ποσοτικές έρευνες χρησιμοποιούνται για να 
καταγράψουν το ποσοστό ικανοποίησης των προσδοκιών πριν την αγορά. 

 
 
 
Τύποι Ποσοτικής Έρευνας 
 
 

Η ποσοτική έρευνα χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες σύμφωνα με την Siegel. Η 
πρώτη συγκεντρώνει πληροφορίες μέσω της παρατήρησης της συμπεριφοράς του 
καταναλωτή (Behavioral data), η δεύτερη χρησιμοποιεί συνεντεύξεις των 
καταναλωτών (Interview data) και τέλος η τρίτη χρησιμοποιεί στοιχεία και από τις 
δύο πρώτες. 
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Συμπεριφορικά Δεδομένα 
 

Η έρευνα της συμπεριφοράς των καταναλωτών περιλαμβάνει αντικείμενα όπως 
η παρατήρηση των αγορών τους, η έκθεσή τους στα διαφημιστικά μηνύματα και η 
χρήση του διαδικτύου. Σκοπός του είδους αυτού ποσοτικής έρευνας είναι να παρέχει 
στους ερευνητές γνώση για την αγορά. Τυπικά τέτοιου είδους έρευνες διεξάγονται 
περιοδικά ώστε να αποκαλύπτουν πιθανές μεταβολές στην αγορά. 

- Δεδομένα Αγορών. Μία καταγραφή των προϊόντων που ένας χρήστης αγοράζει από 
το διαδίκτυο είναι η πιο απλή μορφή online behavioral ποσοτικής έρευνας. Στην 
ουσία τα αποτελέσματα τέτοιων ερευνών δείχνουν το πόσο επιτυχημένο είναι ένα 
προϊόν αλλά και βοηθούν στην κατηγοριοποίηση των χρηστών / καταναλωτών. 

- Δεδομένα Web Διακομιστή. Μία ιδιαίτερη σημαντική δυνατότητα που προσφέρει το 
διαδίκτυο στους ερευνητές είναι η καταγραφή της περιήγησης του χρήστη στον ιστό 
μέσω των Web server log. Αυτά τα Logs καταγράφουν τις ιστοσελίδες που 
επισκέφτηκε ο χρήστης, σε ποια σελίδα ήταν πριν, ποια μέρη της ιστοσελίδας 
χρησιμοποίησε και άλλες πολύ σημαντικές πληροφορίες της περιήγησής του. Η πιο 
συχνή εφαρμογή τέτοιου είδους έρευνας είναι η καταγραφή του αριθμού των 
επισκέψεων σε ένα δικτυακό τόπο αλλά και του χρόνου που διαρκεί η κάθε επίσκεψη. 
Το βασικό μειονέκτημα της μεθόδου είναι ότι ενώ μπορεί πολύ ουσιαστικά να 
καταγράψει αλλαγές στις μεταβλητές που μετρά δεν έχει την ικανότητα να εξηγήσει 
τους λόγους αυτών των μεταβολών. 

 
Δεδομένα Συνέντευξης 
 

Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα οι behavioral ποσοτικές έρευνες είναι αποδοτικές 
στην καταγραφή των αλλαγών που συμβαίνουν στην αγορά και στη συμπεριφορά των 
καταναλωτών. Δε μπορούν όμως να δώσουν απάντηση για τους λόγους που 
προκαλούν τις αλλαγές. Για τον προσδιορισμό αυτών των αιτιών χρησιμοποιούνται οι 
ποσοτικές έρευνες συνέντευξης. 

Με τις έρευνες συνέντευξης προσδιορίζονται προσωπικά χαρακτηριστικά των 
πελατών, σχέση με την αγορά αλλά και άλλα μεγέθη που απαιτούνται για την 
πρόβλεψη της συμπεριφοράς των καταναλωτών. Αυτού του είδους η έρευνα επειδή 
βασίζεται σε απαντήσεις ανθρώπων δίνει σαφώς λιγότερο ακριβή αποτελέσματα σε 
σχέση με τις behavioral έρευνες για το ίδιο θέμα. Παρά το γεγονός αυτό οι interview 
έρευνες θεωρούνται η βάση της έρευνας στο διαδίκτυο, καθώς είναι η πιο αξιόπιστη 
και σε βάθος πηγή πληροφόρησης των χαρακτηριστικών των καταναλωτών. Δύο 
είναι τα βασικά είδη interview quantitative έρευνας: 

- Ad hoc έρευνα. Είναι έρευνες ειδικά σχεδιασμένες για τη μελέτη ενός προβλήματος 
της εταιρίας. Μπορεί να αφορά από απλή καταγραφή προσωπικών στοιχείων (π.χ. 
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φύλο, ηλικία) έως και έρευνα π.χ. του τρόπου προσέλκυσης των πελατών ενός 
συγκεκριμένου ανταγωνιστή. Συνήθως δεν έχουν προηγηθεί άλλες έρευνες στον 
τομέα που θα πραγματοποιηθεί μία Ad hoc. Για τον λόγο αυτό τέτοιες έρευνες 
χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα μακροσκελή ερωτηματολόγια. Οι ερευνητές 
προσπαθούν να συμπεριλάβουν όλα τα στοιχεία, που θα απαιτηθούν στη μετέπειτα 
έρευνα, στο ερωτηματολόγιο. Στις έρευνες αυτές το μεγάλο μέγεθος του 
ερωτηματολογίου είναι προτιμότερο από το να μην περιληφθεί μία μεταβλητή που θα 
αποδειχθεί σημαντική στην ανάλυση. Επίσης οι Ad hoc έρευνες απαιτούν σαφώς 
προσεκτικότερο σχεδιασμό και συνεπώς η φάση αυτή είναι μεγάλη χρονικά. Από τα 
παραπάνω εύκολα προκύπτει ότι οι Ad hoc έρευνες είναι πολύ ακριβές και επίπονες 
αλλά η καινοτόμος πληροφορία που προσφέρουν ωθούν τις επιχειρήσεις προς αυτήν 
την κατεύθυνση. 

- Tracking έρευνες. Οι έρευνες αυτές χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της 
αγοράς στην πορεία του χρόνου. Είναι έρευνες που εκτελούνται με τον ίδιο τρόπο 
συνεχώς για να καταγράψουν μεταβολές. Συχνά οι tracking έρευνες ακολουθούν τις 
Ad hoc. Μέσω της Ad hoc έρευνας προσδιορίζονται τα σημαντικά στοιχεία της 
πελατειακής βάσης και στη συνέχεια η tracking έρευνα παρακολουθεί αυτά τα 
στοιχεία περιοδικά. Χρησιμοποιούνται πολύ από τα στελέχη των επιχειρήσεων για να 
ελέγξουν μία απόφασή τους και τις συνέπειες στους πελάτες αλλά και για να κάνουν 
στρατηγικές αλλαγές. 
 
Συνδυασμένες Συμπεριφορικές και έρευνες συνέντευξης 
 

Πρόκληση για τους ερευνητές αποτελούσε για καιρό η δημιουργία ενός τύπου 
έρευνας που θα είχε τα πλεονεκτήματα τόσο των behavioral ερευνών όσο και των 
interview. Αρχικά αυτό ήταν ιδιαίτερα δύσκολο αφού οι μηχανισμοί που 
χρησιμοποιούνται στα δύο είδη σπάνια είναι ίδιοι. Τα τελευταία όμως χρόνια η 
αύξηση της υπολογιστικής ισχύος των υπολογιστών, το internet και η διάδοση των 
σχεσιακών βάσεων δεδομένων έχουν δημιουργήσει ένα νέο είδος έρευνας με 
πλεονεκτήματα και από τις δύο μεθόδους. Παρακάτω αναφέρουμε τις δύο 
σημαντικότερες περιπτώσεις τέτοιας έρευνας κατά τους Grossnickle και Raskin 
(2001). 

- Κάρτες συχνών πελατών. Αποτελούν το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τέτοιου 
είδους έρευνας. Πρόκειται για τις ειδικές κάρτες που δίνουν στους πελάτες τα 
καταστήματα και οι οποίες χαρακτηρίζουν μοναδικά τον κάθε πελάτη. Οι 
επιχειρήσεις δίνουν κίνητρα στους πελάτες να χρησιμοποιούν αυτές τις κάρτες. Κατά 
την αγορά λοιπόν καταγράφονται διάφορα στοιχεία που περιγράφουν την αγοραστική 
συμπεριφορά. Αυτό επαναλαμβάνεται σε κάθε αγορά και επομένως η επιχείρηση έχει 
διαχρονικά στοιχεία και τάσεις. Επίσης η ανάλυση αυτών των στοιχείων σε 
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συνδυασμό με στοιχεία του μείγματος marketing όπως η τιμή, φανερώνουν τους 
λόγους για τις πιθανές μεταβολές της συμπεριφοράς. 

- Χρήση των Logs. Η μεταφορά της παραπάνω ιδέας στο διαδίκτυο βρίσκει μεγάλη 
εφαρμογή στην έρευνα με συνδυασμένα χαρακτηριστικά. Πολλές ιστοσελίδες 
αντιστοιχίζουν σε κάθε χρήστη ένα μοναδικό cookie. Αυτή η διαδικασία είναι κάτι 
αντίστοιχο με την frequent shopper card. Στο cookie καταγράφονται οι επισκέψεις 
του χρήστη, το τμήμα της ιστοσελίδας που τον ενδιαφέρει καθώς και ο χρόνος 
παραμονής του. Όλες αυτές οι πληροφορίες λαμβάνονται σε κάθε επίσκεψη του 
χρήστη κι επομένως ο ερευνητής έχει τα πλεονεκτήματα των behavioral και interview 
μεθόδων. 
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Ε. Πλεονεκτήματα και αδυναμίες  της Internet Marketing 
Research 
 

Ι. Πλεονεκτήματα της online έρευνας marketing 
 

Τα πλεονεκτήματα της διαδικτυακής έρευναw marketing σύμφωνα με τον 
Γεώργιο Ι. Σιώμκο (2004) είναι :  

« 
• Απουσία Γεωγραφικών Συνόρων : Μπορεί η έρευνα να πραγματοποιηθεί σε 

οποιαδήποτε γεωγραφική περιοχή που αποτελεί τμήμα της διερευνούμενης 
ηλεκτρονικής αγοράς 

• Εξοικονόμηση Χρόνου : Η δυνατότητα πλήρους διεξαγωγής της έρευνας  
μέσα από το internet συντελεί στην εξοικονόμηση σημαντικού χρόνου 
καθώς δεν απαιτεί την αποκλειστική δέσμευση του προσωπικού για την 
ολοκλήρωσή της 

• Εξοικονόμηση Πόρων : Η επιχείρηση εξοικονομεί σημαντικούς 
χρηματοοικονομικούς και ανθρώπινους πόρους που συνεπάγονται οι 
επιτόπιες έρευνες και οι προσωπικές συνεντεύξεις σε βάθος 

• Ευκολότερη Συλλογή και Διαχείριση Στοιχείων : Ο ψηφιακός χαρακτήρας 
των στοιχείων που συγκεντρώνονται ευνοεί τις προϋποθέσεις επεξεργασίας 
και διαχείρισής τους  

• Σημαντικός Όγκος Δευτερογενών Δεδομένων : Υπάρχει ένας σημαντικός 
αριθμός από επιχειρήσεις που διεξάγουν γενικού σκοπού διαδικτυακές 
έρευνες marketing σε συνεχή χρονική βάση , δημιουργώντας διαρκώς 
αυξανόμενες βάσεις γνώσεων που λειτουργούν ως πηγές άντλησης 
δευτερογενών δεδομένων (π.χ. NUA Services). » 

 
 

II. Αδυναμίες της online έρευνας marketing 
 
 

Οι Dann και Dann (2001) αναφέρουν μια σειρά από περιορισμούς που αφορούν 
στην έρευνα ΜΚΤ στο Διαδίκτυο. Οι περισσότεροι από αυτούς αναφέρονται στα 
χαμηλά επίπεδα αντιπροσωπευτικότητας του δείγματος. Στους περιορισμούς 
διακρίνονται: 

 Ευκολία Πρόσβασης (ease of access): Η πρόσβαση στο Διαδίκτυο δε μπορεί να 
χαρακτηριστεί ακόμη ως μία απλή διαδικασία για το μέσο χρήστη, που λειτουργεί 
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αποτρεπτικά στην περαιτέρω διάδοση της χρήσης του, αλλά και στη δυνατότητα 
διεξαγωγής εκτενούς ηλεκτρονικής έρευνας ΜΚΤ για όλες τις κατηγορίες των 
καταναλωτών, δηλαδή τα τμήματα της αγοράς που ενδιαφέρουν. Η σύγκλιση των 
τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, τα διαρκώς 
αυξανόμενα επίπεδα εξυπηρέτησης από τους πάροχους της τεχνολογίας 
διασύνδεσης και οι γενικότερες εκπαιδευτικές πολιτικές τείνουν να 
διαμορφώσουν ένα απλοποιημένο πλαίσιο διασύνδεσης στο Διαδίκτυο. 

 Ασφάλεια (security): Η απουσία ολοκληρωμένου καθεστώτος ανωνυμίας στο 
Διαδίκτυο ή, τουλάχιστον, ο φόβος ότι η ηλεκτρονική ανωνυμία είναι ανέφικτη, 
αποθαρρύνει πολλούς χρήστες από το να συμμετέχουν στις ηλεκτρονικές έρευνες 
ΜΚΤ. Επιπρόσθετα, οι ίδιοι λόγοι τους καθιστούν ιδιαίτερα προσεκτικούς και, 
πιθανώς, όχι ιδιαίτερα αληθινούς στην αποκάλυψη των προτιμήσεών τους. 
φυσικά, τα στελέχη ΜΚΤ δεν είναι άμοιρα ευθυνών, καθώς πολλές φορές έχουν 
χρησιμοποιήσει αδιάκριτα και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του ηλεκτρονικού 
καταναλωτή τα στοιχεία του σε δραστηριότητες άμεσου ΜΚΤ ή ως αντικείμενο 
συναλλαγής με άλλες επιχειρήσεις. 

 Ταχύτητα (speed): Παρά τη συνεχή τεχνολογική εξέλιξη, οι ταχύτητες πρόσβασης 
στο Διαδίκτυο και, συνεπώς, οι ταχύτητες πρόσβασης στο πληροφοριακό 
περιεχόμενο εξακολουθούν να είναι αρκετά χαμηλές. Το γεγονός αυτό αποτρέπει 
πολλούς χρήστες από την εκτενή χρήση του Διαδικτύου. Τα προβλήματα με την 
ταχύτητα πρόσβασης αναφέρονται σε όλους τους τύπους των συλλεχθέντων 
δεδομένων, δηλαδή τόσο στα πρωτογενή (primary) όσο και στα δευτερογενή 
(secondary). Για παράδειγμα, μια δικτυακή περιοχή με μεγάλο χρόνο φόρτωσης 
λόγω του πολυποίκιλου πολυμεσικoύ χαρακτήρα της λειτουργεί αποτρεπτικά 
στους ερευνητές, διακυβεύοντας πιθανώς τη χρήση αξιόπιστης αποθηκευμένης 
πληροφορίας. 

 Ποιότητα Πληροφορίας (information quality): Στις φυσικές αγορές, τα έντυπα 
μέσα πληροφόρησης διαθέτουν κάποιας μορφής διαδικασίες ελέγχου της 
ποιότητας του υλικού που δημοσιεύεται. Η απουσία οποιουδήποτε κεντρικού 
ελεγκτικού μηχανισμού στο Διαδίκτυο έχει ως αποτέλεσμα τη φόρτωση και τη 
διάθεση πληροφοριακού περιεχομένου ποικίλης και αμφίβολης ποιότητας. Κατά 
συνέπεια, τα στελέχη που διεξάγουν διαδικτυακή έρευνα ΜΚΤ πρέπει να 
διαχωρίζουν τις πληροφορίες ανάλογα με την ποιότητα και την αξιοπιστία τους. 

 Υπερφόρτωση Πληροφορίας (information overload): ο τεράστιος και διαρκώς 
αυξανόμενος όγκος της διαθέσιμης πληροφορίας στο Διαδίκτυο καθιστά σε 
πολλές περιπτώσεις ιδιαίτερα δυσχερή τη διεξαγωγή έρευνας ΜΚΤ μέσα από 
αυτό. Η δυσχέρεια οφείλεται στο διαρκώς αυξανόμενο χρόνο και κόπο που πρέπει 
να καταβληθούν προκειμένου να χρησιμοποιηθούν κατά το δυνατόν καλύτερα οι 
διαθέσιμες πηγές πληροφοριών. 
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 Δημογραφική Ανισοκατανομή (skewed demographics): Αν και συνεχώς 
πληθαίνουν οι χρήστες του Διαδικτύου, η δημογραφική σύνθεσή τους δεν 
τροποποιείται εύκολα. Συχνά απαιτεί την εφαρμογή πολιτικών σε κεντρικό 
επίπεδο προκειμένου να ενταχθούν χρήστες από άλλες δημογραφικές ομάδες. 
Στην Ελλάδα αυτό πραγματοποιείται τα τελευταία χρόνια, για παράδειγμα, μέσα 
από τις παρεμβάσεις του Υπουργείου Παιδείας για τη διαδικτύωση των 
δευτεροβάθμιων και πολλών πρωτοβάθμιων σχολικών μονάδων. 

 Η έλλειψη ανωνυμίας (anonymity) και ιδιωτικότητας (privacy) συνιστούν τους 
βασικούς προβληματισμούς των ηλεκτρονικών καταναλωτών γύρω από τη 
Διαδικτυακή έρευνα ΜΚΤ αλλά και από τη συμμετοχή στις ηλεκτρονικές αγορές, 
γενικά. Αναφέρεται στην ευκολία με την οποία οι επιχειρήσεις μπορούν να 
καταγράψουν τα στοιχεία του ηλεκτρονικού καταναλωτή και να τα 
χρησιμοποιήσουν κατά βούληση χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του. Για την 
πληροφόρηση των ηλεκτρονικών καταναλωτών και την παρακολούθηση των 
ηλεκτρονικών επιχειρήσεων αναφορικά με πρακτικές χρήσης ιδιωτικών στοιχείων 
χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη έχουν συσταθεί σε κρατικό και σε διεθνές 
επίπεδο μία σειρά από οργανισμούς, όπως το Consumer Webwatch. 

 
Ένας άλλος περιορισμός, που συχνά αναφέρεται και ως μειονέκτημα της 

διαδικτυακής έρευνας ΜΚΤ είναι η απουσία προσωπικής επαφής, γεγονός που έχει 
δυσμενείς συνέπειες στην καταγραφή των άμεσων αντιδράσεων και των 
συναισθηματικών αποκρίσεων των ηλεκτρονικών καταναλωτών. 

 

Αξιοπιστία, Εγκυρότητα, Προβλεψιμότητα, Δειγματοληψία 
 

Στα πρώτα χρόνια εφαρμογής της έρευνας marketing στο διαδίκτυο, οι έννοιες 
reliability, validity, projectability και sampling ήταν σημαντικά προβλήματα για τους 
ερευνητές και αυτούς που χρησιμοποιούσαν τα αποτελέσματα των ερευνών. Με το 
πέρασμα όμως του χρόνου, η πράξη έδειξε ότι όταν η έρευνα πραγματοποιείται 
σχολαστικά με ιδιαίτερη προσοχή στην αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος, αυτά 
τα προβλήματα παύουν να είναι το ίδιο σημαντικά. Σήμερα είναι ευρέως αποδεκτό 
ότι μία on – line έρευνα να είναι το ίδιο ακριβής με μία συμβατική έρευνα ως προς τα 
παραπάνω θέματα. 

Αξιοπιστία: Είναι μία μέτρηση της ακρίβειας της έρευνας. Όταν 
χρησιμοποιείται σε έρευνα, είναι το κατά πόσο ανεξάρτητα, συγκρίσιμα μεγέθη είναι 
όμοια από τον ένα εκτελεστή της έρευνας στον άλλο. Το πόσο αξιόπιστη είναι η 
έρευνα, εξαρτάται από το ποσοστό της διακύμανσης που οφείλεται σε τυχαία λάθη 
και το ποσοστό που οφείλεται στην ανακρίβεια της ίδιας της έρευνας. Συνήθως η 

 54



reliability αυξάνεται όσο περισσότερα αντικείμενα προσθέσουμε στην έρευνα ή στην 
κλίμακα (Siegel). 

Εγκυρότητα: Είναι το μέτρο κατά το οποίο αυτό που αρχικά είχε εκτιμηθεί ότι 
θα υπολογιστεί, τελικά υπολογίστηκε (Siegel). Ένα έγκυρο (valid) μέγεθος δείχνει ότι 
οι διαφορές μεταξύ των μετρήσεων, είναι πραγματικές διαφορές και τίποτε άλλο. Ένα 
valid μέγεθος είναι οπωσδήποτε και reliable. Το αντίθετο δεν ισχύει απαραίτητα. 

Προβλεψιμότητα: Δείχνει το κατά πόσο τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν 
να προβληθούν (project) στο σύνολο του πληθυσμού. Δηλαδή το κατά πόσο 
μπορούμε να γενικεύσουμε τα αποτελέσματά μας. Η δυνατότητα γενίκευσης υπάρχει 
όταν η έρευνα είναι αντιπροσωπευτική του πληθυσμού και όταν οι reliability και 
validity είναι υψηλές. 

Δειγματοληψία: Αποτελεί τη διαδικασία επιλογής του σωστού δείγματος που θα 
είναι όσο το δυνατό αντιπροσωπευτικότερο του πληθυσμού, ώστε να εξασφαλίσει την 
projectability. Είναι κανόνας ότι στις έρευνες χρησιμοποιείται δείγμα, καθώς σχεδόν 
πάντα είναι οικονομικά, χρονικά και τοπικά ανέφικτο να εξεταστεί όλος ο πληθυσμός 
(population). Η αντιπροσωπευτικότητα είναι το κλειδί για την επιλογή ενός δείγματος 
από το οποίο θα μπορούμε να γενικεύσουμε για όλο τον πληθυσμό. Συνήθως, το πώς 
επιλέγουμε το δείγμα, είναι σημαντικότερο από το μέγεθος αυτού (Grossnickle – 
Raskin,2000). Βεβαίως, όσο το μέγεθος του δείγματος αυξάνεται, το περιθώριο 
λάθους μειώνεται και το δείγμα γίνεται περισσότερο αντιπροσωπευτικό. Για 
παράδειγμα, ένα δείγμα μικρότερο των 2.000 ατόμων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
να γίνουν προβλέψεις για τον πληθυσμό των ΗΠΑ με περιθώριο λάθους 3%. ±

Τα random samples (τυχαία δείγματα) είναι αντιπροσωπευτικά όταν επιλέγονται 
κατά τέτοιο τρόπο, ώστε κάθε μέλος της αγοράς στόχου έχει ίσες πιθανότητες να 
επιλεγεί. Σε αντίθετη περίπτωση, έχουμε τα λεγόμενα convenience samples – οι 
ερωτώμενοι επιλέγονται επειδή είναι διαθέσιμοι εύκολα και άμεσα. 

Τέλος το ζήτημα του μεγέθους του δείγματος, περιλαμβάνει και το θέμα του 
αριθμού απαντήσεων που απαιτείται ώστε να έχει η έρευνα repeatability. Δείγματα 
μεγάλα σε μέγεθος αυξάνουν την εμπιστοσύνη στα αποτελέσματα αλλά και την 
επαναληψημότητα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 55



ΣΤ. Προβλήματα Τεχνολογίας – Νομοθεσίας  
 
 

Νομικό Περιβάλλον 
 
 
Η λειτουργία του Διαδικτύου ως επιχειρησιακό περιβάλλον αγοράς αναδεικνύει 

την ανάγκη για προσαρμογή πολλών τμημάτων της εμπορικής νομοθεσίας, ώστε να 
ενσωματώνει και την πραγματικότητα του Διαδικτύου (Genieva 1997). Για το σκοπό 
αυτό, στην Ελλάδα υπάρχει η Εθνική Επιτροπή Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ΕΕΗΕ) η 
οποία ασχολείται και με τη νομολογία που αφορά στις εμπορικές πρακτικές στο 
Διαδίκτυο. 

Ο Kleindl (2001) αναφέρει τα κύρια νομικά ζητήματα που απασχολούν τις 
ηλεκτρονικές αγορές: 

 
1. Η κλοπή της πνευματικής ιδιοκτησίας και του πνευματικού κεφαλαίου εν γένει: 

Αναφέρεται στην ευκολία με την οποία μπορεί να αντιγραφεί και να αναπαραχθεί 
οποιαδήποτε μορφή ψηφιακής πληροφορίας. Καθώς το Διαδίκτυο 
μετασχηματίζεται από ένα ελεύθερο μέσο διακίνησης πληροφοριών σε ένα μέσο 
ολοκληρωμένης επιχειρηματικής δραστηριότητας, αναδεικνύεται η σημασία 
προστασίας του πληροφοριακού περιεχομένου, το οποίο μετάγεται ή δύναται να 
μεταχθεί μέσα από αυτό. Η αναγκαιότητα προστασίας του περιεχομένου πηγάζει 
από τη διατύπωση ότι το πληροφοριακό περιεχόμενο αποτελεί κεφάλαιο και 
ιδιοκτησία ενός ατόμου, μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Οι μορφές που 
παίρνει αυτό το πληροφοριακό περιεχόμενο είναι πολυποίκιλες και εκτείνονται 
από τις ιδέες, τα προϊόντα, τα λογότυπα έως τις πατέντες και τα πρωτότυπα 
σχέδια. Ως νομική λύση διαφαίνεται η διασφάλιση μέσα από το δικαίωμα 
δημιουργού (copyright) και η χρήση σύγχρονων τεχνολογιών κρυπτογραφίας και 
ψηφιακών υδατογραφημάτων που θα διασφαλίσουν τη μείωση ή και την 
ελαχιστοποίηση των δυνατοτήτων αντιγραφής. 

2. Οι ηλεκτρονικές απάτες: Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Διαδικτυακής Απάτης 
(Internet Fraud Watch), το έτος 2002, το 90% της απάτης που έλαβε χώρα στο 
Διαδίκτυο αφορούσε τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες και το 5% τις υπόλοιπες 
μορφές ηλεκτρονικού εμπορίου (Πίνακας 15-3). Όσον αφορά τις μεθόδους 
πληρωμής για το ίδιο έτος, οι απάτες επικεντρώνονται στην υποκλοπή 
ευαίσθητων στοιχείων των πιστωτικών καρτών (34%), στις εντολές πληρωμής 
(30%) και στις επιταγές (14%). Είναι σαφές ότι το μέγεθος των στοιχείων αυτών 
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λειτουργεί αποτρεπτικά στην ενίσχυση της καταναλωτικής πίστης απέναντι στις 
ηλεκτρονικές αγορές. 

 
 
Πίνακας 15-3: Που και Με Ποιον Τρόπο Πληρωμών Γίνονται 
οι Ηλεκτρονικές Απάτες 
 

Οι Κορυφαίες 10 Διαδικτυακές Απάτες 

Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες 90% 
Γενικό Εμπόριο 5% 
Αφρικανικές Προσφορές Χρημάτων 4% 
Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 0,5% 
Υπηρεσίες Διαδικτύου 0,4% 
Προγράμματα Εργασίας στο Σπίτι Λιγότερο από 0,1% 
Πορνογραφικό Περιεχόμενο Λιγότερο από 0,1% 
Υπηρεσίες Διακοπών Λιγότερο από 0,1% 
Δάνεια Λιγότερο από 0,1% 
Βραβεία Λιγότερο από 0,1% 

Μέθοδοι Πληρωμών που Γίνονται Απάτες 

Πιστωτικές Κάρτες 34% 
Τραπεζική Εντολή 30% 
Επιταγή 14% 
Κάρτα Μετρητών 7% 
Μετρητά 2% 
Υπόλοιπα 13% 
 
 
 
3. Η επιβολή λογοκρισίας: Καθώς το Διαδίκτυο δε γνωρίζει γεωγραφικούς 

περιορισμούς, είναι πολύ πιθανό μέρος του πληροφοριακού υλικού που 
διακινείται μέσα από αυτό να αντίκειται στις διατάξεις και τους νόμους κάποιου 
κράτους ή ακόμη και στο κοινό αίσθημα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η 
παιδική πορνογραφία. Επειδή είναι δύσκολος ο καταλογισμός νομικών ευθυνών, 
κύριο μέλημα δίνεται σε τεχνολογικές λύσεις λογισμικού διήθησης (software 
filters) του προσφερόμενου πληροφοριακού περιεχομένου. 
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4. Επιθέσεις και προσβολές σε υπολογιστικά συστήματα και δικτυακές περιοχές: 
Αποτελεί την οικογένεια της πιο συχνά αναφερόμενης μορφής απάτης καθώς εδώ 
ανήκουν οι ηλεκτρονικοί ιοί (viruses) και τα σκουλήκια (worms). Πολλές φορές 
εδώ εντάσσονται και δραστηριότητες που καταλογίζονται ως hacking, αν και 
αυτό αποτελεί μια απλουστευμένη και γενικευμένη απόδοση που επιδέχεται 
αρκετή κριτική. Ειδικότερα, ο Raymond (1996) ορίζει τους hackers ως τα άτομα 
που τους αρέσει να εξετάζουν τις λεπτομέρειες και τις αντοχές των 
υπολογιστικών συστημάτων και να παραμερίζουν τους περιορισμούς που αυτά 
θέτουν χωρίς να αποσκοπούν στην καταστροφή τους. αντίθετα, οι crackers είναι 
εκείνη η κατηγορία των ατόμων που επιτίθεται στα υπολογιστικά συστήματα με 
κακόβουλους στόχους, εξυπηρετώντας ανταγωνιστικούς σκοπούς. 

 

Θέματα Ηθικής στο Στρατηγικό Ηλεκτρονικό ΜΚΤ 
 
Σύμφωνα με τον Γ.Ι.Σιώμκο (2004) ένας απλός και γενικός ορισμός της Ηθικής 

είναι «η μελέτη του τρόπου με τον οποίο το άτομο λαμβάνει αποφάσεις όταν γνωρίζει 
ή, τουλάχιστον, υποψιάζεται τις συνέπειες αυτών των αποφάσεων». Ο Thiroux (1998) 
ορίζει την Ηθική ως κλάδο της φιλοσοφίας που ασχολείται με το πώς οι άνθρωποι 
αντιμετωπίζουν τους άλλους και τα υπόλοιπα όντα ώστε να προάγεται το κοινωνικό 
συμφέρον, η πρόοδος, η δημιουργικότητα, η έννοια του καλού και του κακού, του 
δίκαιου ή του άδικου. Ένα ηθικό δίλημμα ανακύπτει όταν το άτομο πρέπει να πάρει 
μια απόφαση που θα το οδηγήσει σε ανάληψη δράσης από την οποία το ίδιο θα 
επωφεληθεί αλλά οι υπόλοιποι ή, τουλάχιστον, κάποιοι άλλοι θα ζημιωθούν. 

Η σημασία της Ηθικής στο χώρο των επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα μεγάλη και 
απολαμβάνει ιδιαίτερης προσοχής από την ακαδημαϊκή κοινότητα. Χαρακτηριστικά, 
ο Kotler (1971) ήταν ο πρώτος που εισήγαγε την ενσωμάτωση των ηθικών και 
κοινωνικών διαστάσεων στην επιστήμη του ΜΚΤ. Ο Kotler (2000) ορίζει ότι ο 
σκοπός του κοινωνικού ΜΚΤ ξεπερνά το σκοπό του ΜΚΤ όπως αυτός έχει 
παραδοσιακά οριστεί. Σκοπός του κοινωνικού ΜΚΤ είναι η ικανοποίηση, όχι μόνο 
του πελάτη, αλλά ολόκληρου του κοινωνικού συνόλου. 

Οι δραστηριότητες που απορρέουν από το στρατηγικό ηλεκτρονικό ΜΚΤ 
εφαρμόζονται στο περιβάλλον τόσο των φυσικών όσο και των ηλεκτρονικών αγορών. 
Κατά συνέπεια, οι προβληματισμοί ηθικής που υπεισέρχονται στο ΜΚΤ στις φυσικές 
αγορές έχουν θέση και στο ΜΚΤ στο ψηφιακό περιβάλλον. Επιπλέον, ανακύπτει και 
μια σειρά από νέους, μοναδικούς προβληματισμούς ηθικής στις ηλεκτρονικές αγορές: 

 
 Η ιδιωτικότητα (privacy) και η ανωνυμία (anonymity): Το δικαίωμα και η 
αναγκαιότητα της ιδιωτικότητας του ηλεκτρονικού καταναλωτή διατηρεί 
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κεντρική θέση συζήτησης στις ηλεκτρονικές αγορές. Πολλές από τις 
δραστηριότητες ΜΚΤ των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων στηρίζονται στη συλλογή 
στοιχείων για τον καταναλωτή καθώς πρόκειται για μια οικονομική, τεχνικά 
εύκολη και αυτόματη διαδικασία. Μάλιστα, είναι τόσο αποτελεσματική ώστε να 
μπορούν να δημιουργηθούν ακόμη και εξατομικευμένα προφίλ καταναλωτών, τα 
οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ελκυστικότερη προσαρμογή των 
δικτυακών περιοχών και των προϊοντικών προσφορών. 
Οι προβληματισμοί αφορούν στο βαθμό στον οποίο: 
- τα στοιχεία αυτά γίνονται διαθέσιμα στην επιχείρηση με ή χωρίς τη 

συγκατάθεση του κάθε πελάτη, 
- η επιχείρηση διατηρεί ηθικούς ενδοιασμούς στην ποσότητα και το είδος των 

στοιχείων που θα συλλέξει και θα χρησιμοποιήσει και 
- η επιχείρηση δεν εμπορεύεται τα προσωπικά δεδομένα που έχει συλλέξει με 

άλλους ενδιαφερόμενους. 
 Η ασφάλεια στη χρήση και τις συναλλαγές στο Διαδίκτυο (Internet Security): Ο 
Wilson (1999) αναφέρει πέντε λειτουργικές παραμέτρους για την αποκατάσταση 
της διαδικτυακής ασφάλειας: 
- Εξακρίβωση Ταυτότητας (authenticity): Εκφράζει το βαθμό στον οποίο 

κάποιος μπορεί να αποδείξει ότι είναι αυτός που ισχυρίζεται και ότι έχει την 
εγκυρότητα να διεξάγει τη συναλλαγή. 

- Ακεραιότητα (integrity): Εκφράζει το βαθμό στον οποίο η πληροφορία μπορεί 
να θεωρηθεί γνήσια και αναλλοίωτη στην πάροδο του χρόνου. 

- Μη Αποκήρυξη (non – repudiation): Εκφράζει το βαθμό στον οποίο ο 
προμηθευτής της πληροφορίας αναλαμβάνει τις ευθύνες του για το 
περιεχόμενο που μεταδίδει. 

- Εμπιστευτικότητα (confidentiality): Εκφράζει το βαθμό στον οποίο η 
πληροφορία μπορεί να διασφαλιστεί απέναντι σε οποιαδήποτε μη επιθυμητή ή 
μη αποδεκτή προσπάθεια απόκτησής της. 

- Διαθεσιμότητα (availability): Εκφράζει το βαθμό στον οποίο η πληροφορία 
είναι προσβάσιμη απρόσκοπτα. 

 Η συμπεριφορά σύμφωνα με τους κανόνες του Διαδικτύου (netiquette): Οι 
κανόνες αυτοί, άτυπα γνωστοί και αποδεκτοί από τους πρώτους χρήστες του 
μέσου, καταγράφηκαν από την Shea (1996), ενώ είναι και διαθέσιμοι 
ηλεκτρονικά (www.albion.com/netiquette). Για παράδειγμα, κάποιοι από αυτούς 
είναι: 
- Ο σεβασμός των υπολοίπων ηλεκτρονικών χρηστών σε μια συζήτηση, ως 

αυτή να λάμβανε χώρα στο φυσικό περιβάλλον. 
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- Η υπενθύμιση ότι ο παγκόσμιος χαρακτήρας του Διαδικτύου προσελκύει 
άτομα με διαφορετική κουλτούρα, αξίες, γλώσσα και χιούμορ, δηλαδή με 
διαφορετικούς κώδικες συμπεριφοράς. 

- Ο σεβασμός στο δημιουργό του πληροφοριακού υλικού. 
- Η μη φόρτωση του Διαδικτύου με μεγάλα σε μέγεθος αρχεία, τα οποία 

γίνονται δύσκολα προσβάσιμα από χρήστες με χαμηλές ταχύτητες πρόσβασης. 
- Η ελευθερία του λόγου που δεν είναι προσβλητικός για άλλους χρήστες. 
- Η ισότητα στην πρόσβαση και την εκμετάλλευση των ευκαιριών του 

Διαδικτύου, ανεξάρτητα από φύλο, θρησκεία ή φυλή. 
 
 

Απάτη 
 

Κατά την πραγματοποίηση συναλλαγών αλλά και άλλων ειδών σχέσεων μεταξύ 
χρηστών ή χρηστών και εταιριών στο διαδίκτυο, υπάρχει ο κίνδυνος απάτης. Ο όρος 
Fraud ορίζεται ως μία παραποίηση της αλήθειας που σκοπό έχει να πείσει τον 
καταναλωτή να παραδώσει οτιδήποτε μπορεί να έχει αξία, από πληροφορία και 
προϊόν έως προσωπικό δικαίωμα (Siegel,2006). Οι απάτες στο διαδίκτυο γίνονται 
κυρίως μέσω δημοπρασιών, e – mail, chat – rooms και news groups. Παράδειγμα 
απάτης είναι όταν κάποιος αγοράσει κάτι από το διαδίκτυο και ενώ έχει πληρώσει, 
αυτό δεν του αποστέλλεται. Επίσης ευάλωτες σε απάτες είναι και οι επιχειρήσεις, 
όταν π.χ. πληρώνονται από πιστωτική κάρτα, τα στοιχεία της οποίας έχουν κλαπεί. 
Όσο οι χρήστες του διαδικτύου αυξάνονται, ιδιώτες ή επιχειρήσεις, 
εκμεταλλευόμενοι τα χαρακτηριστικά του διαδικτύου, όπως η άμεση επικοινωνία και 
η σχετική ανωνυμία, θα προσπαθούν να κερδίσουν εις βάρος άλλων χρηστών ή 
επιχειρήσεων. Αυτή η πρακτική ουσιαστικά δεν είναι τίποτα διαφορετικό από τις 
συνηθισμένες απάτες που γίνονται «off – line». Η υπερβολή όμως στην προβολή 
τέτοιων περιπτώσεων οδηγεί τους χρήστες στην ανασφάλεια. 

Το γεγονός αυτό αποτρέπει τους καταναλωτές να αγοράζουν on – line. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα αποτελέσματα ερευνών που 
αποκαλύπτουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των φόβων των χρηστών, αφορά την 
κλοπή και χρήση των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας. Στην πραγματικότητα όμως, 
το είδος αυτό απάτης είναι ιδιαίτερα σπάνιο! 

Κάποιοι καταναλωτές και επιχειρήσεις (on – line) είναι περισσότερο ευάλωτοι 
από άλλους στις απάτες. Συνήθως οι επιτήδειοι στηρίζονται στην αφέλεια, απροσεξία, 
αδυναμία αλλά και στην απληστία τους. οι επιχειρήσεις ιδιαίτερα που αποτυγχάνουν 
να εξοπλιστούν και να οχυρωθούν απέναντι στους κινδύνους, είναι στόχος για απάτες. 
Πολλές επιχειρήσεις – θύματα τέτοιων απατών δεν το καταγγέλλουν, ενδεχομένως 
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για να μην αντιμετωπίσουν αυξημένες ασφάλειες στο μέλλον. Έτσι όμως ο δρόμος 
για τις απάτες παραμένει ανοιχτός. 

Το Federal Trade Commission (FTC) μέσω του Consumer Sentinel 
(www.econsumer.gov/sentinel), λαμβάνει καταγγελίες για απάτες on – line στις ΗΠΑ. 
Η κλοπή της ταυτότητας (identity theft ή αλλιώς phishing), αντιπροσώπευε το 42% 
των καταγγελιών το 2003. η απάτη μέσω δημοπρασιών μετρούσε το 15%. Άλλες 
σημαντικές σε πλήθος καταγγελιών κατηγορίες απατών ήταν: απάτες με προϊόντα 
καταλόγων (shop – at – home) με 9%, computer products με 9%, lotteries / prizes / 
sweepstakes με 5%, foreign money offers με 4% και work at home plans με 2%. 

Οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις μπορούν να προστατευθούν από τέτοιου 
είδους απάτες κυρίως επιδεικνύοντας την απαιτούμενη προσοχή και δυσπιστία, 
ιδιαίτερα όταν ζητούνται προσωπικά στοιχεία. Επίσης μπορούν να διασφαλίσουν τις 
συναλλαγές με πιστωτική κάρτα μέσω προγραμμάτων πληρωμών, όπως το PayPal ή 
το Verified by Visa (www.visa.com/verified), το οποίο δίνει στον χρήστη έναν 
επιπλέον προσωπικό κωδικό που χρησιμοποιεί στις on – line αγορές με Visa. 
Χρήσιμες πληροφορίες και εναλλακτικές λύσεις βρίσκονται στο site του FTC 
(www.econsumer.gov). 
 

Προστασία της Ιδιοκτησίας 
 

Οι marketer που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο εκτός από την απάτη, 
αντιμετωπίζουν και την ανάγκη για προστασία της ιδιοκτησίας και περιουσίας και 
επιχειρήσεων. 
 

COPYRIGHT 
 

Το copyright προστατεύει δημοσιευμένο ή αδημοσίευτο πρωτότυπο, μετρήσιμο 
υλικό διάνοιας. Η προστασία ισχύει για όλη τη ζωή του δημιουργού, αλλά και 
επιπλέον 50 χρόνια. Οι περισσότερες διαμάχες σχετικά με το copyright αφορούν το 
περιεχόμενο (εικόνα, ήχοι, δεδομένα, προγράμματα, παιχνίδια, μουσική) και τις 
υπερσυνδέσεις (ειδικότερα το Deep Linking). Το Deep Linking είναι μία καινούρια 
πρακτική κατά την οποία το link σε μία σελίδα δε στέλνει τον χρήστη στην πρώτη 
σελίδα (front page) του δικτυακού τόπου, αλλά σε μία άλλη, με αποτέλεσμα ο 
επισκέπτης να μη γνωρίζει ποιος είναι ο δημιουργός της σελίδας ή το περιεχόμενο. Οι 
νόμοι για το copyright αλλά και η καταπάτησή τους είναι πολύ σημαντικοί 
παράμετροι που οφείλουν να ερευνήσουν και να λάβουν υπόψη οι ερευνητές στις on 
– line έρευνες. Μία σωστή έρευνα σαφώς δεν πρέπει να παραβιάζει τους κανόνες για 
το copyright αλλά αντίθετα να συμβάλλει στην αποφυγή τέτοιων ενεργειών. Φυσικά 
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όταν η έρευνα γίνεται για το μέγεθος, π.χ. της καταπάτησης του copyright, 
ανακύπτουν και άλλα ζητήματα, όπως η αδιαφορία των ερωτώμενων. 
 

TRADEMARKS 
 

Trade και service marks είναι νόμιμα «σημάδια» (λέξεις, φράσεις, σύμβολα, 
σχήματα προϊόντων και logo), τα οποία χρησιμοποιούνται για να καταδείξουν τον 
ιδιοκτήτη / δημιουργό του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Πολλές επιχειρήσεις 
χρησιμοποιούν την προστασία του trademark ώστε να αποτρέψουν ανταγωνιστές από 
το να χρησιμοποιήσουν σημάδια που έχουν κατοχυρωθεί και να παραπλανήσουν τους 
καταναλωτές. Στις έρευνες marketing on – line είναι επομένως επιτακτική η προσοχή 
στη χρήση τέτοιων trade και service marks. 
 

Ονόματα Τομέα 
 

Το domain name είναι ένα είδος trademark, ουσιαστικά το αποκλειστικό 
δικαίωμα σε μία διεύθυνση στην υπηρεσία World Wide Web (WWW) του διαδικτύου. 
Διαμάχες και προβλήματα για το domain name συνήθως αφορούν το λεγόμενο left of 
the top – level domain name (π.χ. στο www.nom.gr το .gr ονομάζεται top – level και 
το nom left of the top level). Πολλές εταιρίες και ιδιώτες χτίζουν τη στρατηγική τους, 
τη διαφήμισή τους αλλά και το μέλλον τους με βάση το domain name. Επομένως το 
domain name αποτελεί περιουσία της επιχείρησης. Για το λόγο αυτό και για αποφυγή 
ποινικών συνεπειών στις έρευνες δίνεται ιδιαίτερη σημασία στη σωστή και 
αδειοδοτημένη χρήση των domain names και των ιδιοκτητών αυτών. 
 

Ηθική της Ερευνας Markting Online 
 

Ο όρος Ethics χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα σύστημα ηθικών αρχών 
και κανόνων που διέπουν την επαφή των ατόμων σε μία κοινωνία. Παρά το γεγονός 
ότι κάθε χώρα και λαός έχουν πολλούς ηθικούς κανόνες, δεν είναι απαραίτητο ότι 
κάτι το οποίο θεωρείται ηθικό σε μία χώρα θα θεωρείται το ίδιο και σε μία άλλη. Η 
κατάσταση αυτή γίνεται περιπλοκότερη στο διαδίκτυο, όπου δεν υπάρχει κωδικός 
ηθικών κανόνων. Οι κανόνες που αφορούν ethics στο internet συνεχώς εξελίσσονται 
όσο αυξάνεται η αλληλεπίδραση ατόμων από όλο τον κόσμο και αυτό γίνεται χωρίς 
να αποκαλύπτεται αναγκαία η χώρα προέλευσης των εμπλεκομένων. Αποτέλεσμα 
αυτού είναι να μη μπορούμε να ισχυριστούμε ότι οι κανόνες αυτοί προέρχονται κατά 
βάση από τους αντίστοιχους κάποιων χωρών. 
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Η ταχύτητα της επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου, η εξάπλωσή του, η σχετική 
ανωνυμία και το μικρό κόστος, ωθούν πολλούς χρήστες σε αμφισβητήσιμες 
συμπεριφορές. Περιοχές του διαδικτύου με ιδιαίτερη ανησυχία για την τήρηση των 
κανόνων ηθικής, είναι η πραγματοποίηση έρευνας marketing στο διαδίκτυο, το 
marketing επαγγελματικών υπηρεσιών, το marketing προϊόντων σε παιδιά και άλλες 
ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού αλλά και στο marketing απαγορευμένων προϊόντων 
και στην ανεπιθύμητη αλληλογραφία (spam). 
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2. Ελληνική και Ξένη Πραγματικότητα – Case 
studies 
 

Octopustravel.com 
 
Η Octopustravel συνεργάζεται με την EasyJet και προσφέρει διαμονή και άλλες 

υπηρεσίες στους πελάτες της EasyJet για συγκεκριμένους προορισμούς. Με στόχο 
την διατήρηση των σχέσεων με τους πελάτες της EasyJet , η Octopustravel 
πραγματοποιεί έρευνες για να διαπιστώσει τα δυνατά της σημεία αλλά και περιοχές 
που απαιτείται να βελτιωθεί. 

 
Η πρόκληση 
 

Η Octopustravel έχει και στο παρελθόν πραγματοποιήσει έρευνες online με την 
χρήση email.Σε προηγούμενες έρευνες το response rate έφτανε το 8%-20%. Στην 
προσπάθειά τους να βρουν προμηθευτές που θα βοηθούσαν στην βελτίωση της 
έρευνας επέλεξαν την Emailcenter. 

Η Octopustravel αποφάσισε να προσφέρει μια δωροεπιταγή 10£ για μελλοντική 
χρήση στις υπηρεσίες της εταιρίας σε όσους συμπλήρωναν πλήρως τα 
ερωτηματολόγια. Η δωροεπιταγή δημιουργείται και αποστέλλεται στους χρήστες 
αυτόματα από το σύστημα που διαχειρίζεται τα email και τις σελίδες έρευνας. 

Η διαδικασία της αποστολής των email περιλάμβανε την αποστολή τριών 
διαδοχικών email με χρονική διαφορά 1 εβδομάδας τα οποία υπενθύμιζαν στους 
χρήστες την δυνατότητα να διεκδικήσουν την δωροεπιταγή 

Τα email εστάλησαν σε 600 καταναλωτές που είχαν διαμείνει σε καταλύματα 
«κλεισμένα» μέσω της Octopus4easyjet.com τους προηγούμενους 4 μήνες. Το κάθε 
email ήταν προσωποποιημένο χρησιμοποιώντας το όνομα του καταναλωτή, τον 
αριθμό κράτησης αλλά και το όνομα του ξενοδοχείου και του προορισμού. Αυτό 
έγινε  με στόχο την πιο προσιτή στον χρήστη έρευνα και επομένως την αύξηση της 
πιθανότητας να συμμετέχει.   

Κάθε συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο αυτόματα εισάγεται σε μία βάση 
δεδομένων και επομένως δεν απαιτείται επιπλέον εργασία για να εισαχθούν τα 
δεδομένα στο σύστημα. Η Octopustravel γνώριζε ποιος καταναλωτής συμπλήρωσε 
κάθε ερωτηματολόγιο κι επομένως ήταν ικανή να κατανοήσει σε βάθος τις 
απαντήσεις που παρέκκλιναν πολύ από τον μέσο όρο (π.χ. λόγω κακής εξυπηρέτησης 
στο ξενοδοχείο).  
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Αποτελέσματα Εκστρατείας  
 

Το αρχικό email εστάλη σε 600 άτομα και στην εταιρία έφτασαν 183 
συμπληρωμένα ερωτηματολόγια (30,5% completion rate) από 220 click-thru’s (36% 
click-thru rate). Σε συνδυασμό τα δύο αυτά ποσοστά δείχνουν ότι το 83% των 
χρηστών που έκαναν click στο link του email συμπλήρωσαν τελικά το 
ερωτηματολόγιο. Μετά την αποστολή και του 2ου email απάντησαν άλλα 49 άτομα 
αυξάνοντας το respose rate στο 39%. Το 3ο email δεν εστάλη ποτέ καθώς η 
Octoputravel πέτυχε το διπλάσιο response rateαπό παλαιότερες έρευνες από το 2ο  
email. 

Τα πλεονεκτήματα για την Octoputravel ήταν : 
 Speed : Η Octopustravel είχε στην διάθεσή της τα αποτελέσματα της 
έρευνας 1 εβδομάδα από την έναρξή της 

 Cost : Το email είναι σαφώς οικονομικότερο από την αποστολή 
συμβατικών γραμμάτων ή το telemarketing . Επιπρόσθετα η αυτόματη 
δημιουργία και αποστολή της δωροεπιταγής μειώνει τα έξοδα 
αναπαραγωγής και απόδοσης αυτής. 

 Response Rate : Η Octopustravel κατάφερε σε συνεργασία με την 
EmailCenter να αυξήσει από 8%-20% σε 39% το response rate 

 Accuracy : Τα ερωτηματολόγια που επιστράφηκαν στην εταιρία ήταν 
σωστά συμπληρωμένα λόγω του τρόπου ανάπτυξής τους. Π.χ. Ο 
χρήστης δεν μπορούσε να επιλέξει δύο απαντήσεις ή να αφήσει κάποια 
ερώτηση αναπάντητη. 

 
 

  Βλέπουμε ότι η Octopustravel επέλεξε να συνεργαστεί με μία εταιρία ερευνών 
για να πραγματοποιήσει την έρευνα. Διάλεξε δηλαδή το outsourcing ώστε να επιτύχει 
την αύξηση του response rate. Η εταιρία κατάλαβε ότι ο λόγος του φτωχού response 
rate που είχε ως τότε ήταν αποτέλεσμα κακού σχεδιασμού. Έτσι ζήτησε από την 
εταιρία που ειδικεύεται σε τέτοιου είδους έρευνες τον σχεδιασμό και την υλοποίηση. 
Παρά το γεγονός ότι το outsourcing είναι πιο δαπανηρό βλέπουμε ότι σε 
συγκεκριμένες περιπτώσεις είναι αναγκαίο ώστε η έρευνα να διεξαχθεί με επιτυχία. 

Η μέθοδος συλλογής των στοιχείων που χρησιμοποιήθηκε είναι ίσως η πιο 
αποδοτική σε Online περιβάλλον. Η απλή αποστολή των ερωτηματολογίων μέσω 
email δεν θα είχε ιδιαίτερα πλεονεκτήματα πέρα της ταχύτητας. Οι ερευνητές θα 
έπρεπε στην συνέχεια να εισάγουν στο σύστημα τα στοιχεία που συνέλεξαν μέσω των 
ερωτηματολογίων , το οποίο απαιτεί επιπλέον κόστος και χρόνο. Επίσης  η απλή 
δημοσίευση του ερωτηματολογίου στην σελίδα της εταιρίας δεν θα είχε τόσο άμεσα 
αποτελέσματα από άποψη χρόνου αλλά και δεν θα μπορούσε να είναι στοχευμένη 
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(πελάτες που το τελευταίο τετράμηνο έμεινα σε καταλύματα που κρατήθηκαν από 
την Uctopustravel). Αντίθετα η αποστολή του email στους πελάτες στόχους και το 
Link για την σελίδα δίνουν τα πλεονεκτήματα του χρόνου, του μικρού κόστους αλλά 
και της δυνατότητας στόχευσης. 

Τέλος βλέπουμε ότι το κίνητρο (incentive) που δίνει η εταιρία έχει στόχο την 
παρακίνηση των καταναλωτών να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο και την 
διατήρησή τους στο πελατολόγιο. Ο καταναλωτής έχει μέσω της δωροεπιταγής ένα 
επιπλέον κίνητρο να επιλέξει στο μέλλον ξανά την εταιρία. Επίσης η ύπαρξη της 
ανταμοιβής κάνει τον πελάτη να πιστεύει ότι γίνεται σοβαρή έρευνα και επομένως 
την αντιμετωπίζει με μεγαλύτερη προσοχή.  
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American Heart Association 
 

Η American Heart Association είναι ένας από τους μεγαλύτερους μη 
κερδοσκοπικούς οργανισμούς για εκπαίδευση και έρευνα σε θέματα καρδιακών 
νοσημάτων. Ο δικτυακός τόπος των online δωρεών έχει γίνει ζωτικής σημασίας 
εργαλείο για τον οργανισμό. Για τον λόγο αυτό απαιτείται η κατανόηση του κατά 
πόσο οι επισκέπτες μπορούν να χρησιμοποιούν την διαδικασία της online δωρεάς. 

Κατά την διάρκεια του 2005 η διοίκηση του American Heart Association 
αναζητούσε τους λόγους γα τους οποίους μεγάλο ποσοστό των χρηστών που 
έμπαιναν στην σελίδα δεν ολοκλήρωναν τελικά την διαδικασία δωρεάς. 
Αποφασίστηκε λοιπόν να πραγματοποιηθεί έρευνα ώστε να διερευνηθεί ο τρόπος που 
χρησιμοποιείται το site αλλά και να εντοπιστούν τρόποι για την βελτίωση του 
σχεδιασμού και της χρηστικότητας. Για την διεξαγωγή της έρευνας έγινε outsourcing 
στην εταιρία Usability Sciences Corporation. 

Οι δύο οργανισμοί συνεργάστηκαν στον σχεδιασμό μίας έρευνας με τους εξής 
στόχους: 

• Σκιαγράφηση του τύπου των χρηστών που επισκέπτονται το τμήμα 
δωρεών του site 

• Κατανόηση της συμπεριφοράς των επισκεπτών του τμήματος 
δωρεών αλλά και των λόγων που οδηγούν σε επιτυχή ή μη 
συμπλήρωση της διαδικασίας  

• Καταγραφή των προβλημάτων του τμήματος δωρεών 
• Αξιολόγηση των αλλαγών στην σχεδίαση και την χρηστικότητα πριν 

την εφαρμογή τους 
• Ανάπτυξη λίστας προτεινόμενων βελτιώσεων 

 
Η Έρευνα 
 

Η Usability Sciences πρότεινε μία έρευνα με δύο στάδια : 
 
Φάση 1Η :  Online Research 
Στην φάση αυτή έγινε πρωτογενής συλλογή στοιχείων και ανάλυσή τους. Τα 
αποτελέσματα της έρευνας αυτής χρησιμοποιήθηκαν για την αναγνώριση των πιο 
προβληματικών τμημάτων της διαδικασίας online δωρεών αλλά και την καταγραφή 
του προφίλ των online δωρητών. Επίσης τα αποτελέσματα βοήθησαν στον 
επανασχεδιασμό του site αλλά και στον καθορισμό του βασικού αντικειμένου  του 
επόμενου σταδίου της έρευνας. 
Φάση 2Η  : Lab – Based Usability tests. 
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Χρησιμοποιήθηκαν Usability tests με στόχο την σε βάθος κατανόηση του τρόπου 
αλληλεπίδρασης  του χρήστη με το τμήμα online δωρεών αλλά και την αξιολόγηση 
των αλλαγών σε σχεδιασμό και χρηστικότητα σε πρωτότυπο που αναπτύχθηκε με 
βάση τις προτάσεις της 1ης φάσης. 
 
Αποτελέσματα  

 
Τα αποτελέσματα  της online έρευνας περιλαμβάνουν : 

• Δημογραφικά στοιχεία των επισκεπτών (π.χ. ποιος επισκεπτόταν την 
ιστοσελίδα), δεδομένα συμπεριφοράς ( πως γινόταν η πλοήγηση στο 
site από τον χρήστη) και στάσης ( απαντήσεις για την online 
εμπειρία που είχαν) 

• Οι βασικοί λόγοι που εγκαταλείπονταν η διαδικασία πριν 
ολοκληρωθεί 

• Πέντε περιοχές που απαιτούνταν βελτίωση αναγνωρίστηκαν και τα 
αποτελέσματα χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία του 
πρωτότυπου που χρησιμοποιήθηκε στην 2η φάση 

 
Τα αποτελέσματα των Usability tests ήταν : 

• Αλλαγές στην κεντρική σελίδα 
• Μεταβολές στην εικόνα και την αίσθηση το δικτυακού τόπου 
• Βελτιώσεις στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας 
• Βελτιώσεις στην διαδικασία του sign-in 
• Ποικιλία στις μεθόδους και τους τύπους των δωρεών 

 
Η εφαρμογή των προτάσεων που προέκυψαν από τα Usability tests είχε ως 

αποτέλεσμα τις παρακάτω βελτιώσεις : 
• 60% ετήσια αύξηση των δωρεών ένα μήνα μετά από την εφαρμογή 

των αλλαγών 
• Συνεχής βελτίωση κάθε μήνα μετά την εφαρμογή 
• Αύξηση του αριθμού των δωρητών κάθε μήνα 
• Αύξηση του μέσου ποσού ανά δωρεά 
• Αύξηση της ικανοποίησης του επισκέπτη με την διαδικασία online 

δωρεών 
• Αυξημένη πιθανότητα να γίνει ξανά δωρεά από τον ίδιο χρήστη  
• Αυξημένη πιθανότητα να προτείνει ο χρήστης τον οργανισμό για 

δωρεά σε άλλους  
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Μεθοδολογία Online Research 
 

• Τα  δεδομένα για τον American Heart Association συλλέχθηκαν από 
τον Οκτώβριο του 2005 έως τον Δεκέμβριο του 2005 

• Συνολικά 738 ερωτηματολόγια συλλέχθηκαν κατά την περίοδο αυτή 
και η ανάλυσή τους έγινε με το εργαλείο VAST της εταιρίας 
Usability Sciences. 

 
Μεθοδολογία Usability tests 
 

• Τα Usability tests έγιναν στις εγκαταστάσεις της Usability Scinences 
στο Irgin, Tx ( κοντά στο Dallas) 

• Δέκα χρήστες συμμετείχαν στις συζητήσεις ένας προς ένα και 
έκαναν ενέργειες στο τμήμα δωρεών του site 

• Οι εμπειρίες των χρηστών καταγράφηκαν παρατηρώντας τόσο τις 
αντιδράσεις του προσώπου όσο και τις κινήσεις του δείκτη του 
ποντικιού κατά την περιήγηση στο τμήμα δωρεών 

• Όλες οι ερωτήσεις σχεδιάστηκαν για το project αυτό και οι 
απαντήσεις και δραστηριότητες των συμμετεχόντων καταγράφηκαν 

 
Αρχικά παρατηρούμε ότι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός κάνει έρευνα 

marketing. Δεν είναι λοιπόν εργαλείο μόνο των κερδοσκοπικών οργανισμών η γνώση 
των καταναλωτών και της αγοράς. Αυτό που διαφέρει στις δύο περιπτώσεις είναι ο 
σκοπός της έρευνας. Για μία επιχείρηση που κάνει έρευνα άμεσος ή έμμεσος στόχος 
είναι το κέρδος. Σε έναν οργανισμό όπως η  American Heart Organization στόχος 
είναι ο ευχαριστημένος χρήστης ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του 
οργανισμού και να συνεχίσει να προσφέρει το έργο του. 

Στην συγκεκριμένη περίπτωση το outsourcing ήταν η αναμενόμενη επιλογή 
καθώς δεν περιμέναμε να έχει ένας τέτοιου είδους οργανισμός τις πηγές όπως 
ανθρώπινο δυναμικό και τεχνογνωσία για να διεξάγει έρευνα μεγάλης κλίμακας. 

Στην έρευνα για τις ανάγκες του American Heart Association γίνεται 
quantitative και qualitative μεθόδων μαζί. Δεν ακολουθείται όμως η συνηθισμένη από 
την πρακτική σειρά  qualitaive → quantitative. Βλέπουμε ότι πρώτα η ερευνητική 
ομάδα αναζητά τα προβλήματα και τις απαιτούμενες βελτιώσεις μέσω της ποσοτικής 
έρευνας. Στην συνέχεις εφαρμόζει τα αποτελέσματα σε ένα πρωτότυπο , το οποίο 
χρησιμοποιείται στην ποιοτική έρευνα ώστε να εξεταστεί η χρηστικότητα και η 
αποδοτικότητά του. Ίσως βέβαια η ερευνητική ομάδα να όφειλε να κάνει ποιοτική 
έρευνα και στην αρχή της διαδικασίας εκτός των usability tests. Έτσι καλύτερα θα 
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ανακάλυπτε τις αδυναμίες αλλά θα έπαιρνε και ιδέες για βελτιώσεις. Φυσικά μια 
τέτοια πρακτική θα είχε ως άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους. 

Τέλος τα usability tests που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η πιο αναμενόμενη και 
λογική επιλογή για τον έλεγχο του πρωτότυπου που αναπτύχθηκε. 
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Greenfield Online  
 

Από το 1994 έως το 2001 κατάφερε να θεωρείται ο κυρίαρχος της αγοράς 
online ποσοτικών ερευνών. Η Greenfield online ήταν αρχικά τμήμα της εταιρίας 
ερευνών αγοράς Geenfield Consulting Group. Αυτό το υπόβαθρο ήταν εξαιρετικά 
σημαντικό στην παγίωση της χρήσης ερευνών μέσω internet ως μίας αποδεκτής 
μεθοδολογίας στα πρώτα χρόνια λειτουργίας ης Greenfield online. Η ανάδειξη σε 
πρωτοπόρο ενός παραδοσιακού, δομημένου κλάδου είναι ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση 
εάν δεν υπάρχουν προϋπάρχουσες επιχειρηματικές σχέσεις και αξιοπιστία. Η 
Greenfield online τα είχε και τα δύο , σημαντικό πλεονέκτημα απέναντι στις 
υπόλοιπες εταιρίες που προσπαθούσαν να υιοθετήσουν τη νέα μεθοδολογία. Άλλωστε 
η χρήση του διαδικτύου για την πραγματοποίηση ερευνών είχε έως και 50% 
πλεονέκτημα κόστους απέναντι στις παραδοσιακές μεθόδους. 

 
Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
 

Η Greenfield online  ήταν η πρώτη εταιρία που δημιούργησε online panel για 
την πραγματοποίηση ερευνών. Έχτισε αυτό το panel στηριζόμενη σε βασικές σχέσεις 
συνεργασίας. Απευθύνθηκε στους διαχειριστές δικτυακών τόπων με μεγάλη κίνηση 
με στόχο αυτοί να προσθέσουν στους δικτυακούς τους τόπους link στο site της 
Greenfield. Με κάθε sign-up ενός χρήστη αποδίδονταν ένα χρηματικό ποσό στον 
διαχειριστή της ιστοσελίδας από την οποία έγινε η σύνδεση στο site της Greenfield.  
Έχοντας αυτό ο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έγινε πρωτοπόρος του κλάδου αφού 
μπορούσε να προσφέρει το μεγαλύτερο panel στο μικρότερο κόστος σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του πελάτη. Οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών έρευνας άργησαν να 
ακολουθήσουν την ροή της αγοράς καθώς οι παραδοσιακές μέθοδοι ( τόσο ποιοτικές 
όσο και ποσοτικές) είχαν μεγαλύτερες τιμές πώλησης. Από την άλλη η Greenfield 
online ασχολούνταν με ποσοτικές έρευνες κι επομένως δεν υπήρχε εσωτερική 
αντιπαλότητα μεταξύ των προϊόντων της εταιρίας. 

 
Αλλαγή το 2001 
 

 Το 2000 λόγω προβλημάτων στην αγορά , οι επενδυτές τα εταιρίας 
αποφάσισαν την αλλαγή πορείας. Αρχικός στόχος της Greenfield online ήταν η 
ανάπτυξη ως μίας full service εταιρίας ερευνών η οποία θα προσέφερε μία ποικιλία 
προϊόντων και υπηρεσιών. Έπειτα από την αλλαγή της πορείας η εταιρία εστίασε 
στην πώληση «δείγματος» ή της πρόσβασης στα penels της σε άλλες εταιρίες 
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ερευνών. Δηλαδή αντί να ανταγωνίζεται με τις άλλες εταιρίες σε επίπεδο προϊόντος 
αποφάσισε να τις χρησιμοποιεί ως κανάλια προώθησης των προϊόντων της. 

Αυτή η στρατηγική είχε πολλά πλεονεκτήματα βραχυχρόνια. Έδωσε στην 
Greenfield την δυνατότητα να έχει έσοδα ταχύτερα χρησιμοποιώντας μικρότερο 
αριθμό υπαλλήλων οι οποίοι ήταν και λιγότερο ακριβοί. Παλιότερα η Greenfield 
πραγματοποιούσε syndicated έρευνες και παρείχε εξειδικευμένες υπηρεσίες, τα οποία 
απαιτούσαν πιο άμεση επένδυση από την εταιρία. Δίνοντας βαρύτητα στην 
κερδοφορία και την ταχύτερη ρευστότητα, αυτό το κομμάτι της δραστηριότητας ήταν 
λιγότερο βιώσιμο εάν εφάρμοζε μια βραχυχρόνια στρατηγική. 

Μακροχρόνια αυτή η στρατηγική θα μπορούσε να αποδειχθεί αποτυχημένη. 
Αυτό γιατί στην αγορά η πώληση δειγμάτων ή πρόσβασης σε panel ήταν μία 
υπηρεσία με πολύ μικρή διαφοροποίηση ανάμεσα στους ανταγωνιστές καθώς επίσης 
και η τεχνολογία διανομής των ερευνών και των στοιχείων όμοια μεταξύ των 
εταιριών που παρείχαν τέτοιου είδους υπηρεσίες. Η διοίκηση της επιχείρησης 
αντιλήφθηκε ότι η νέα δραστηριότητα δεν συμβάδιζε με το brand ame ενός blue chip 
που είχε διαμορφώσει η εταιρία τα προηγούμενα χρόνια.   

 
 
Στο case study αυτό βλέπουμε τους δύο βασικούς τύπους εταιριών παροχής 

υπηρεσιών και προϊόντων έρευνας marketing στο διαδίκτυο και τις δραστηριότητες 
αυτών. Δηλαδή αυτές που παρέχουν ολοκληρωμένες προτάσεις έρευνας στον τελικό 
πελάτη, όπως έκανε η Greenfield αρχικά , και αυτές που παρέχουν βοηθητικά 
προϊόντα και υπηρεσίες σε άλλες εταιρίες έρευνας , όπως μετέβαλλε την 
δραστηριότητά της η Greenfield στην συνέχεια. Στην χώρα μας η συντριπτική 
πλειοψηφία είναι εταιρίες του πρώτου τύπου, παρέχουν δηλαδή ολοκληρωμένες 
υπηρεσίες στους πελάτες.  

Επίσης από το παράδειγμα της Greenfield online κατανοούμε τους λόγους που 
μπορούν να στρέψουν μία εταιρία ερευνών προς την μία ή την άλλη δραστηριότητα. 
Αν στόχος είναι η διαφοροποίηση και  συνεπώς η μακροχρόνια βιωσιμότητα ή το 
ισχυρό brand name στην αγορά πρέπει να στραφεί στην παροχή ολοκληρωμένων 
ερευνών στους πελάτες καθώς μόνο έτσι έχει περιθώριο να διαφοροποιηθεί. Αν 
στόχος είναι τα γρήγορα κέρδη και η ταχύτερη ρευστότητα ή η βιωσιμότητα μέσω 
του όγκου πωλήσεων μη διαφοροποιημένου προϊόντος η εταιρία μπορεί να 
ακολουθήσει τον δρόμο που επέλεξε και η Greenfield. 
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APPLE designsource 
 
Η εταιρία 
 

Η Apple designsource είναι μία εταιρία global strategic branding και 
σχεδιασμού συσκευασίας που βασικό στόχο έχει την παροχή καινοτόμων λύσεων 
marketing στους πελάτες της. Βασική δραστηριότητα της είναι η δημιουργία σε 
συνεργασία με τον πελάτη πειστικά σχεδιασμένων mega-brands. 

Η εταιρία ιδρύθηκε το 1986 και παρέχει προσαρμοσμένες στον πελάτη 
υπηρεσίες για επιχειρήσεις τροφίμων, ποτών, καλλυντικών, φαρμακευτικών και 
προϊόντων για τα νοικοκυριά. 

 
Η ανάγκη    
 

Ένας πελάτης της Apple designsource επιθυμούσε τον επανασχεδιασμό της 
οπτικής εικόνας της σειράς προϊόντων οδοντικής υγιεινής. Η Apple designsource 
χρειαζόταν  ένα πολυεθνικό , online forum για την απαιτούμενη διαδικασία 
ποσοτικής έρευνας. Ένα online περιβάλλον θα έδινε στην εταιρία την δυνατότητα να 
προσεγγίσει περισσότερους καταναλωτές , σε περισσότερα μέρη του κόσμου σε πολύ 
λιγότερο χρόνο και κόστος. 

 
Η έρευνα  
 

Η μεθοδολογία που ακολούθησε η apple designsource  προσφέρει οπτικές 
ενδείξεις για την εικόνα της σειράς εξετάζοντας τις συναισθηματικές συνδέσεις 
μεταξύ καταναλωτών και προϊόντων – εικόνων. Η apple designsource ζήτησε την 
συνδρομή της Itracks (εταιρία ερευνών) στην μεταφορά της διαδικασίας σε online 
περιβάλλον. Η έρευνα που σχεδιάστηκε ήταν online έρευνα σε 5 χώρες και 3 γλώσσες. 
Οι δύο εταιρίες συνεργάστηκαν για την δημιουργία μίας οπτικής και εύκολης στην 
συμπλήρωση ερευνητικής μεθόδου. 

Η έρευνα στην αγγλική γλώσσα έγινε πρώτη και οι ελεύθερες ερωτήσεις 
αναλύθηκαν για τις βασικές απαντήσεις. Αυτές οι απαντήσεις κωδικοποιήθηκαν σε 
μορφή multiple choise και μεταφράστηκαν στις υπόλοιπες γλώσσες , για μείωση του 
κόστους μετάφρασης. Το τελικό ερωτηματολόγιο ήταν της μορφής multiple choise με 
textbox ως τελευταία επιλογή κάθε ερώτησης. 

 
 
 

 73



Αποτελέσματα  
 

• Η έρευνα παρείχε στην εταιρία πληροφορίες για brand equities αλλά και 
βοήθησε στην δημιουργία νέων αρωμάτων και συσκευασιών / μορφών. 

• Η online μορφή της έρευνας έδωσε στην apple designsource πρόσβαση σε 
πολύ μεγαλύτερη βάση πελατών από τις παραδοσιακές μεθόδους 

o Η έρευνα στις ΗΠΑ έγινε σε 1238 ερωτόμενους. Το response 
rate ήταν 12,3% 

o Το διεθνές response rate ήταν από 18% στην Ιαπωνία έως 8,9% 
στο Μεξικό 

• Μεγάλη μείωση του κόστους μετάφρασης και διαχείρισης των δεδομένων 
που συλλέχθηκαν  

 
Η εταιρία είχε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα της 

quantitative έρευνας για ακρίβεια των αποτελεσμάτων της αλλά και τις απαντήσεις 
των textboxes για ποιοτικές πληροφορίες για το δείγμα. 

 
 
Στο Case study  αυτό βλέπουμε μία περίπτωση που η συνεργασία της εταιρίας 

που ζητά την έρευνα και αυτής που την πραγματοποιεί είναι στενή και αμφίδρομη. Η 
Apple designsource συμμετέχει στον σχεδιασμό της έρευνας ενεργά και παρέχει την 
μεθοδολογία για την καταγραφή των συναισθηματικών συνδέσεων πελατών και 
προϊόντων. Δεν κάνει απλά outsourcng και περιμένει τα αποτελέσματα. Δίνει έτοιμο 
το input και αφήνει την υλοποίηση στην Itracks.  
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Freeman 
 

Η Freeman είναι εταιρία παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών διοίκησης πηγών 
και logistics για επιχειρησιακές συγκεντρώσεις, προγράμματα εκθέσεων και συνέδρια. 
Η διοίκηση της εταιρίας ήθελε να κατανοήσει τον τρόπο που οι πελάτες της 
χρησιμοποιούσαν το site online παραγγελιών, το freeman online. Τα τελευταία 3 
χρόνια η χρήση του site αυξανόταν σταθερά αλλά η αύξηση των παραγγελιών online 
ήταν μηδαμινή. Επιπρόσθετα όλο και περισσότερες εταιρίες event management που 
συνεργάζονταν με την freeman επιθυμούν να ωθήσουν τους εκθέτες τους σε 
διαδικασία online παραγγελίας αντί να διανέμουν έντυπο υλικό και να δέχονται 
παραγγελίες από fax ή ταχυδρομείο. 

Καθώς η σημασία του site και των online παραγγελιών για την freeman 
συνεχώς αυξανόταν, η εταιρία θέλησε να μάθει πώς θα μπορούσε να βελτιώσει την 
εμπειρία πλοήγησης των εκθετών αλλά και να διερευνήσει τον τρόπο που οι χρήστες 
χρησιμοποιούν το site. Στόχοι ήταν επίσης η αναγνώριση ευκαιριών για αύξηση των 
online παραγγελιών και της γενικότερης ικανοποίησης του πελάτη. 

Οι στόχοι λοιπόν της έρευνας η οποία έγινε με outsourcing στην εταιρία 
Usability sciences ήταν : 

• Αναγνώριση των χρηστών του site 
• Καταγραφή του σκοπού των χρηστών και των επιπέδων επιτυχίας 
• Κατανόηση της συμπεριφοράς πλοήγησης των επισκεπτών και της 

στάσης τους απέναντι στον δικτυακό τόπο 
• Αναγνώριση περιοχών κλειδιά για βελτίωση 

 
 
Η έρευνα 
 

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε ήταν ένας συνδυασμός online quantitative και 
qualitative διαδικασίας. Αρχικά έγινε η online ποσοτική έρευνα σε διάστημα 2 μηνών 
και συγκεντρώθηκαν 3589 ερωτηματολόγια. Αμέσως μετά την συλλογή των 
δεδομένων έγινε ανάλυση αυτών και η Usability Sciences πρότεινε κάποια σημεία 
κλειδιά στην Freeman: 

• Ανασχεδιασμός της κεντρικής σελίδας της Freeman online ώστε να είναι 
πιο ακριβής σχετικά με τις δυνατότητες που παρέχει το site 

• Ανασχεδιασμός της αναζήτησης event ώστε οι εκθέτες ευκολότερα να 
εντοπίζουν αυτό που αναζητούν 

• Ανασχεδιασμός της ιστοσελίδας των events και των παραγγελιών ώστε 
να γίνουν πιο εύχρηστοι 
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• Ανασχεδιασμός της διαδικασίας του log-in ώστε να γίνει φιλικότερη 
προς τον χρήστη 

 
Στην συνέχεια ακολούθησε ποιοτική έρευνα με στόχο την παροχή επιπλέον 

στοιχείων σε βάθος για την χρήση του site από τους πελάτες της Freeman. Η διάρκεια 
ήταν 2 ημέρες και συμμετείχαν 7 χρήστες σε συνεδρίες ένας προς ένα. Στους 
συμμετέχοντες δόθηκε ένα σύνολο εργασιών οι οποίες προέκυψαν από την ποσοτική 
έρευνα. Επίσης ο moderator με ένα σύνολο προσεκτικά επιλεγμένων ερωτήσεων 
προσπάθησε να αποκτήσει γνώση για το πώς νιώθουν οι χρήστες για το σύστημα και 
τις εργασίες που κλήθηκαν να πραγματοποιήσουν. 

 
Αποτελέσματα 
 

Από την ποσοτική έρευνα έγιναν αντιληπτοί τομείς και διεργασίες του site που 
απαιτούσαν ανασχεδιασμό και καλύτερη λειτουργία. Προσπάθησαν λοιπόν οι 
εταιρίες να κατανοήσουν τα προβλήματα του δικτυακού τόπου ζητώντας την άποψη 
ενός μεγάλου δείγματος. Η ποιοτική έρευνα στην συνέχεια εισχώρησε στο πώς 
αισθάνονται οι χρήστες και πώς θα ήθελαν να είναι το site. Πήρε λοιπόν η Freeman 
σημαντική πληροφόρηση και ιδέες για το πώς πρέπει να γίνει το site. 

 
 
Στο case study αυτό βλέπουμε τον συνδυασμό online και offline μεθόδων στην 

διαδικασία μίας  έρευνας. Αυτό είναι κάτι το οποίο συνηθίζουν πολλές εταιρίες στην 
χώρα μας αφού πολλοί ερευνητές στηρίζουν σημαντική πληροφόρηση στα εξαγόμενα 
δεδομένα από την offline qualitative έρευνα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση στόχος 
των ερευνητών για την ποιοτική έρευνα ήταν η εξαγωγή συμπερασμάτων για την 
συναισθηματική κατάσταση των χρηστών μέσω της παρατήρησης της κίνησης του 
σώματος και των εκφράσεων. Αυτό δεν θα ήταν εφικτό με την ίδια ακρίβεια σε ένα 
π.χ. online focud group. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι ο συνδυασμός online και offline 
μεθόδων μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποδοτικός αλλά και επιτακτικός ορισμένες φορές 
όπως στην περίπτωση της Freeman. 
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La Quinta   
 

Η La Quinta είναι μία εταιρία-αλυσίδα ξενοδοχείων με 370 καταλύματα σε 33 
πολιτείες των  ΗΠΑ. Η διαδικασία των Online κρατήσεων έχει γίνει ιδιαίτερα 
σημαντική για την εταιρία τα τελευταία χρόνια. Επιπλέον , η αφοσίωση των πελατών 
στον site της εταιρίας είναι παράγοντας κλειδί για την κερδοφορία της. 

Η διοίκηση της εταιρίας επιθυμούσε την κατανόηση της συμπεριφοράς των 
επισκεπτών του site της αλλά και την  εύρεση ευκαιριών για την αύξηση της 
αφοσίωσης των πελατών στην εταιρία και των online κρατήσεων. Επομένως η 
καταγραφή των στόχων της έρευνας ήταν : 

• Περιγραφή των χρηστών του site 
• Τρόποι για την εγκαθίδρυση της συνείδησης της ύπαρξης του site 
• Μέτρηση της επιτυχίας και της ικανοποίησης των πελατών 
• Μέτρηση της πιθανότητας να επισκεφθούν και πάλι το site 
• Καταγραφή των προτεινόμενων από τους επισκέπτες αλλαγών στο site  
• Βελτίωση της εμπειρίας κάθε επισκέπτη 

 
 
Έρευνα 
 

Η έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε για την απάντηση των ερωτημάτων της 
εταιρίας σε συνεργασία με την Usability Sciences ήταν μία online tracking 
quantitative έρευνα. Αποτελούνταν από 2 ερωτηματολόγια τα οποία συμπλήρωνε ο 
χρήστης το 1ο κατά την είσοδό του στο site και το 2ο  εγκαταλείποντας τον δικτυακό 
τόπο. Σε αυτά περιέχονταν ερωτήσεις που παρείχαν πληροφορίες για  τα 
δημογραφικά  χαρακτηριστικά, τον σκοπό της επίσκεψης, το τι οδήγησε τον χρήστη 
στο site , την επιτυχία της επίσκεψης, την αναγνωρισιμότητα της μάρκας και την 
επόμενη κίνηση του επισκέπτη. Στην πρώτη εφαρμογή το project διήρκεσε 30 ημέρες. 
Ένας στους τρεις επισκέπτες καλούνταν να συμμετέχει στην έρευνα. 
Συγκεντρώθηκαν τελικά 885 ερωτηματολόγια. 

Από την ανάλυση των ερωτηματολογίων προέκυψαν 17 προτεινόμενες αλλαγές 
στο website ώστε να αυξηθεί η επιτυχία στους χρήστες. Η έρευνα βοήθησε ώστε να 
αναγνωριστούν περιοχές στις οποίες έπρεπε να εφαρμοστούν σημαντικές αλλαγές για 
να βελτιωθεί το conversion rate : 

• Ένα τμήμα της ενεργής βάσης πελατών δεν είχε την δυνατότητα για 
απόκτηση πρόσβασης στον λογαριασμό του μέσω του site 
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• Ο χρήστης όφειλε να εισάγει συνεχώς τις προτιμήσεις του ( ημερομηνία, 
διάρκεια ) κάθε φορά που επέλεγε άλλο ξενοδοχείο για έλεγχο των 
τιμών. Το σύστημα δεν αποθήκευε τις επιλογές των χρηστών  

• Δεν υπήρχαν αρκετές εικόνες των καταλυμάτων 
 

Στην συνέχεια εφαρμόστηκαν στους επόμενους 8 μήνες αλλαγές στον δικτυακό 
τόπο της La Quinta σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας. Με το πέρας των 
αλλαγών πραγματοποιήθηκε η έρευνα και πάλι με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και 
μεθοδολογία και συγκεντρώθηκαν 933 ερωτηματολόγια ( μόνο διαφορά το γεγονός 
ότι 1 στους 8 χρήστες προσκαλούνταν να συμμετέχει). Βασικός σκοπός την φορά 
αυτή ήταν ο έλεγχος της απόδοσης των αλλαγών. Δηλαδή α αντιπαράθεση των 
αποτελεσμάτων των δύο εφαρμογών ώστε να κατανοήσει η εταιρία την επιτυχία ή όχι 
των αλλαγών που έγιναν. Τα αποτελέσματα της σύγκρισης έδειξαν ότι κάθε μέγεθος 
επιτυχίας και ικανοποίησης είχε αυξηθεί. 

Η tracking έρευνα που εφαρμόζει η La Quinta έχει ιδιαίτερο ρόλο στην 
διαδικασία βελτίωσης του site. Η έρευνα «τρέχε» συνεχώς στο site ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα  προσφέροντας στοιχεία κλειδιά στην κατανόηση των προβλημάτων και 
των μεταβολών στην συμπεριφορά και την στάση των πελατών. Η διαδικασία της 
μέτρησης, κατανόησης των προβλημάτων, εφαρμογής βελτιώσεων και στην συνέχεια 
μέτρησης του αντίκτυπου των αλλαγών είναι το θεμέλιο της βελτίωσης της επιτυχίας 
του site. 

 
Σε αυτό το case study μελετούμε την εφαρμογή μίας tracking έρευνας. Δηλαδή 

έρευνας που πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα με ακριβώς τον ίδιο 
τρόπο ώστε να καταστεί δυνατό να εξακριβωθούν πιθανές αλλαγές και μεταβολές 
αλλά και για να μετρηθεί το αντίκρισμα των αλλαγών στην συμπεριφορά των 
πελατών. Τέτοιου τύπου έρευνες είναι ιδανικές για περιπτώσεις εταιριών που 
επιθυμούν την συνεχή πληροφόρηση αλλά και την παρακολούθηση οποιασδήποτε 
αλλαγής. Η εφαρμογή ακριβώς της ίδιας διαδικασίας δίνει στην La Quinta την 
δυνατότητα εύκολα να συγκρίνει τα αποτελέσματα των εφαρμογών αλλά και να 
αποκτήσει την απαιτούμενη εμπειρία αλλά και την μείωση του κόστους.        
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Leger Marketing  
 

Η Leger Marketing είναι η μεγαλύτερη ανεξάρτητη εταιρία ερευνών στον 
Καναδά. Διατηρεί γραφεία σε όλη την βόρεια Αμερική και την Αφρική. Ιδρύθηκε το 
1986 κα προσφέρει στρατηγικές συμβουλές σε ένα σύνολο τομέων της 
επιχειρηματικής δράσης που περιλαμβάνουν τον φαρμακευτικό, οικονομικό, 
τηλεπικοινωνιών, media, εμπορίου, ηλεκτρονικών και δημόσιων σχέσεων. 

 
Η ανάγκη  
 

Ένας πελάτης της Leger, μία παγκοσμίως κυρίαρχη εταιρία συσκευών ήχου, 
αναζητούσε μια ταχύτατη και οικονομική μέθοδο ελέγχου ενός νέου προϊόντος πριν 
αυτό βγει στην αγορά. Η έρευνα και η ανάλυση απαιτούνταν να έχουν ολοκληρωθεί 
σε λίγες ημέρες. 

 
Η έρευνα 
 

Για το υπάρχον σενάριο και εξαιτίας της πίεσης χρόνου που υπήρχε η Leger 
πρότεινε ως λύση την πραγματοποίηση ποιοτικής έρευνας με την μορφή ενός online 
Focus group.Η επιλογή αυτή έγινε για γρήγορη στρατολόγηση ερωτώμενων, 
μειωμένο κόστος μεταφορών αλλά και επειδή ο πελάτης είχε επαφές σε όλο τον 
κόσμο που επιθυμούσαν να παρακολουθήσουν τα groups και να δημιουργήσουν 
άμεσα σενάρια για ανάλυση. 

Η βασική αντίρρηση των πελατών απέναντι στα online focus groups ήταν ότι ο 
moderator δεν θα είχε απόλυτο έλεγχο της συζήτησης μιας και την διαδικασία την 
θεώρησαν ως ένα chatroom.  

Όπως έχει δείξει η πράξη η στρατολόγηση εξαρχής νέων panel με 
συμμετέχοντες με συγκεκριμένα κριτήρια για να συμμετέχουν σε συνεντεύξεις 
πρόσωπο με πρόσωπο θα απαιτούσε τουλάχιστον 2 εβδομάδες. Με την χρήση όμως 
των έτοιμων panel της Leger η στρατολόγηση έγινε σε μόλις 3 ημέρες. 

Η μεταφορά των τεχνικών της face-to-face διαδικασίας για τα focus groups σε 
online περιβάλλον ήταν πρόκληση για τους ερευνητές της Leger. Όπως τονίζει ο 
D.Meloch, moderator των online focus groups, η διαδικασία είναι η ίδια. Επίσης οι 
δεξιότητες του moderator που απαιτούνται είναι όμοιες αν και το επίπεδο συμμετοχής 
του moderator είναι υψηλότερο καθώς δεν μπορεί να έχει την κυρίαρχη επίδραση που 
έχει στα παραδοσιακά focus groups 
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Τα επίπεδα συμμετοχής ήταν υψηλά και κατέστη τελικά δυνατό να παραδοθούν 
στον πελάτη κάποια γενικά αποτελέσματα άμεσα και η πλήρης έκθεση 
αποτελεσμάτων μόλις σε 2 ημέρες. 

 
Στο case study αυτό βλέπουμε την χρήση online focus groups στην προσπάθεια 

να έχουμε ταχύτατα ποιοτικά στοιχεία. Η φύση των online focus groups τα κάνει 
ιδανικά για τέτοια περίπτωση αφού οι συνεδρίες καταγράφονται αυτόματα, χωρίς να 
απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία , αλλά επίσης δεν χάνεται πληροφορία. Μπορεί τα 
online focus groups να μην είναι εφαρμόσιμα σε κάθε περίπτωση παρέχουν όμως 
στην συγκεκριμένη κατάσταση την μόνη χρονικά αποδεκτή λύση. 

Στην ταχύτατη πραγματοποίηση της έρευνας συμβάλει και  διατήρηση από την 
Leger έτοιμων panels. Είναι μεγάλο πλεονέκτημα το γεγονός ότι κατέστη εφικτό να 
συγκεντρωθεί μόλις σε 3 ημέρες panel με συμμετέχοντες με τα χαρακτηριστικά που 
ζητούσε ο πελάτης. Αν αυτή η δυνατότητα δεν παρέχονταν από την Leger η λύση θα 
ήταν η ενοικίαση του panel άλλης εταιρίας ερευνών. 
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Auxilium Pharmaceutical ( Malvern, PA)    
 

 Η Auxilium Pharmaceticals ιδρύθηκε το 1999 με στόχο την ανάπτυξη και 
πώληση φαρμακευτικών προϊόντων εξειδικευμένων στην ουρολογία και σεξουαλική 
υγεία. Το προϊόν σημαία της επιχείρησης είναι το TESTIM® 1% , ένα gel 
τεστοστερόνης που χρησιμοποιείται γα την θεραπεία της hypogonadism (χαμηλή 
τεστοστερόνη). Η διαταραχή αυτή παρουσιάζεται περίπου στο 20% των ανδρών άνω 
των 50 ετών στις ΗΠΑ. 

 
Η ανάγκη   
 

Η Auxilium επιθυμούσε να αποκτήσει γρήγορα πληροφόρηση για την στάση 
των στοχευόμενων ιατρών  απέναντι στην εκστρατεία προώθησης του βασικού της 
προϊόντος , TESTIM. Ήθελε να ελέγξει τέσσερα σενάρια και τελικά να επιλέξει αυτό 
που θα αποσπούσε τα καλύτερα σχόλια. Στόχος επίσης ήταν η έρευνα να γίνει με 
λογικό κόστος και σε περιορισμένο χρόνο ώστε στην συνέχεια να εστιάσει  στην 
υλοποίηση του σεναρίου που θα προκρινόταν από την έρευνα.   

 
Η έρευνα 
 

Η Auxilium σε συνεργασία με εταιρία ερευνών πραγματοποίησαν μία online 
quantitative έρευνα για τα 4 σενάρια προώθησης σε υποσύνολα της αγοράς στόχου 
όπως ενδοκρινολόγοι και ουρολόγοι. Στόχος ήταν να συγκεντρωθούν 150  
συμμετέχοντες για την έρευνα. Τελικά εξαιτίας του υψηλού response rate 
συγκεντρώθηκαν 171 συμμετέχοντες σε μόνο 2 ημέρες. Μάλιστα κρίθηκε αναγκαίο 
να σταματήσει το πρόγραμμα στους 171 ιατρούς αφού είχε υπερκαλυφθεί ο αρχικός 
στόχος των 150. 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με ερωτηματολόγιο εύκολο στην χρήση για τους 
συμμετέχοντες κα με δυνατότητα γρήγορα και αποδοτικά να επιστρέψει 
αποτελέσματα. Αποτελούνταν από 23 ερωτήσεις που συγκέντρωναν πληροφορίες για 
την ειδικότητα του ερωτώμενου, την πρακτική αλλά και ειδικευμένες ερωτήσεις για 
κάθε σενάριο προώθησης που εξετάζεται. Επίσης οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να 
βαθμολογήσουν τα σενάρια με βάση την αποδοτικότητα. Η έρευνα από τον 
σχεδιασμό, την εφαρμογή , την ανάλυση έως και την ολοκλήρωση της διήρκεσε 
λιγότερο από 2 εβδομάδες. 
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Αποτελέσματα 
 

  Η έρευνα έδωσε στην διοίκηση της Auxilium την δυνατότητα να αποκτήσει 
σημαντική πληροφόρηση για τις απόψεις και την στάση των καταναλωτών αλλά και 
να επιλέξει το σενάριο που επιθυμούν οι πελάτες , ώστε να εφαρμοστεί για την 
εκστρατεία προώθησης. Επίσης η εταιρία ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα στα οποία 
μπορεί να στηρίξει μια αποδοτική καμπάνια marketing και να αναπτύξει ποιοτικές 
σχέσεις με το κοινό στόχο αλλά και να μεγιστοποιήσει την ROI των χρημάτων που 
ξοδεύει για διαφήμιση. 

 
Στο παρόν case study βλέπουμε την χρήση της οnline έρευνας ως εργαλείο για 

την απόκτηση γνώσης για την άποψη των πελατών. Η Auxilium επιλέγει να ρωτήσει 
τους ίδιους τους πελάτες στόχους της για την εκστρατεία προώθησής της. Αποφάσισε 
δηλαδή να βασίσει μία στρατηγική της επιλογή στην γνώμη των ατόμων στα οποία 
απευθύνεται η καμπάνια. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι για την 
εταιρία να διεξαχθεί σωστά και αποδοτικά η έρευνα. Η onine μορφή της έρευνας 
εξασφαλίζει μεγάλη μείωση του χρονοδιαγράμματος διεξαγωγής σε σχέση με την 
παραδοσιακή έρευνα αλλά και μειώνει το κόστος κατά 75% σε σχέση με μία 
αντίστοιχη offline μέθοδο.       
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Σύγκριση online και offline Qualitative μεθόδων έρευνας 
 

Οι εταιρίες Belisle Marketing Limitee, NFO CF Group και  Canada Post 
συνεργάστηκαν για την πραγματοποίηση της έρευνας τοποθέτησης προϊόντος, για μια 
νέα web-based υπηρεσία της Canada Post. Η έρευνα ήταν ποιοτική και εκτός της 
τοποθέτησης του προϊόντος αναζητούσε πλεονεκτήματα της νέας υπηρεσίας. Επίσης 
αναζητούσαν οι εταιρίες διαφορές μεταξύ online και offline ερευνητικών μεθόδων 
καθώς και τις διαφορές στα αποτελέσματα της κάθε μίας. 

 
Η έρευνα    
 

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν 3διαφορετικές μεθοδολογίες qualitative έρευνας 
και στην συνέχεια σύγκριναν τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα. 

• Ένα mini group face-to-face (FTF) επέτρεπε την παρατήρηση των 
αντιδράσεων ώστε να διευκρινιστεί αν απαιτούνταν καλύτερη 
κατανόηση των στοιχείων και λειτουργιών της υπηρεσίας. 

• Ένα real-time online focus group χρησιμοποιήθηκε ώστε να ελεγχθεί η 
αποδοτικότητα των στοιχείων και ονομάτων της υπηρεσίας 

• Ένας online Bulletin Board χρησιμοποιήθηκε ώστε να καταγραφούν οι 
προσωπικές εμπειρίες των χρηστών από τον πειραματισμό με την νέα 
υπηρεσία. 

 
Δεδομένου ότι η άμεση σύγκριση των ποιοτικών μεθόδων είναι δύσκολη, οι 

ερευνητές χρησιμοποίησαν 2 μεθόδους για να εξάγουν συγκρίσιμα δεδομένα : 
• Μία σύντομη quantitative σύγκριση των μεθόδων ως προς τον αριθμό 

εξαγόμενων λέξεων 
• Μία ποιοτική ανάλυση κάθε μεθόδου και της στρατηγικής της 

εφαρμογής για την Canada Post 
 
Αποτελέσματα 
 
Outputs : Το Bulletin Board focus group (BBFG) που διήρκεσε 5 ημέρες συνέλεξε 
περίπου 2 φορές περισσότερες δηλώσεις από τις άλλες δύο μεθόδους. Οι δηλώσεις 
του BBFG έφταναν τις 20000 λέξεις, περίπου διπλάσιες από το FTF και σχεδόν 7 
φορές περισσότερες από το chat session. 
 
Επικοινωνία : Οι συμμετέχοντες στις online μεθόδους πληκτρολογούν τις απαντήσεις 
τους και το κάνουν προσεκτικά και ειλικρινά. Μπορεί μάλιστα να αποκαλύπτουν 
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περισσότερα προσωπικά στοιχεία από τους συμμετέχοντες στα FTF. Ένας λόγος είναι 
ότι οι online συμμετέχοντες είναι πιο εκφραστικοί ή επίσης ότι ο γραπτός λόγος 
εκφράζει καλύτερα τα συναισθήματα και τις καταστάσεις (βέβαια η αναγνώριση των 
συναισθημάτων είναι δυσκολότερη online). 
 
Κατανόηση : Η κατανόηση της υπηρεσίας δεν επηρεάστηκε από την μέθοδο που 
χρησιμοποιήθηκε. Αντίθετα η προσδοκώμενη τιμή επηρεάστηκε.. Στις μεθόδους 
online η υπηρεσία θεωρήθηκε ακριβή ενώ οι συμμετέχοντες στα FTF την θεώρησαν 
φθηνή. Επίσης το brand image διέφερε. Οι συμμετέχοντες στις online μεθόδους 
θεώρησαν το brand θετικό και αποδεκτό ενώ οι αντίστοιχοι των FTF δεν 
εκφράστηκαν παρόμοια.    
 
Skill sets : Πολλά από τα offline qualitative skills εφαρμόζονται και σε online 
περιπτώσεις ενώ όλα τα non-moderating έχουν αντίστοιχα εφαρμογή (π.χ. 
καθορισμός του προβλήματος, ανάλυση, συγγραφή της έκθεσης). Ακόμη και μερικά 
moderating skills είναι εφαρμόσιμα όπως το να γνωρίζει τι  να ρωτήσει και πώς να 
εκφράσει τις ερωτήσεις . 
 
Σημασία του internet savvy :  Η ικανότητα στην πληκτρολόγηση είναι σημαντική στα 
real-time focus groups. Αξιόπιστοι υπολογιστές και γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο, 
ώστε να είναι εφικτή η χρήση των ερευνούμενων στοιχείων , είναι επίσης επιτακτικές 
ανάγκες. Ακόμη γι να συμμετέχει ο χρήστης στις συζητήσεις πρέπει συνήθως να 
γνωρίζει την γλώσσα του internet και την χρήση των emoticons. 
 
Ανωνυμία : Μπορεί να είναι μεγάλο πλεονέκτημα για τον συμμετέχοντα να μην 
γνωρίζει πώς μοιάζουν ή ακούγονται τα άτομα στην ομάδα του. Οι χρήστες 
ευκολότερα εκμυστηρεύονται τα προβλήματά τους ή κάνουν ελεύθερα τα σχόλιά 
τους όταν δεν τους έχει δει κανένας. Επομένως η online qualitative έρευνα μπορεί να 
δώσει αξιόπιστα αποτελέσματα στην μελέτη ευαίσθητων ομάδων. 
 
Mobility :  Η online έρευνα μπορεί εύκολα και χωρίς κόστος να πραγματοποιηθεί σε 
όλο τον κόσμο.  
 
Time Conquered :  Τα Bulletin Board focus groups είναι ασύγχρονα. Οι 
συμμετέχοντες συνδέονται, διαβάζουν τα μηνύματα που έχουν αφήσει άλλοι και 
στέλνουν τα δικά τους όποτε τους βολεύει. Αυτό το γεγονός έχει ιδιαίτερη εφαρμογή 
σε ομάδες με φόρτο εργασίας ή σε focus groups που αποτελούνται Από άτομα που 
ζουν σε περιοχές με διαφορετικές ζώνες ώρας. 
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3. Συμπεράσματα 
 
 

Οι κύριοι λόγοι που μία εταιρία επιλέγει να κάνει έρευνα online είναι η 
δραστηριοποίηση της στο διαδίκτυο αλλά και η ταχύτητα διεξαγωγής και απόκτησης 
των αποτελεσμάτων. Σε πολλές περιπτώσεις είναι επιβεβλημένη η χρήση internet 
marketing έρευνας καθώς αυτή οφείλει να ερευνά πελάτες ή χρήστες από όλο τον 
κόσμο, κάτι το οποίο θα ήταν ανέφικτο με μία παραδοσιακή μέθοδο.  

Βασικό συμπέρασμα το οποίο προκύπτει από την μελέτη της θεωρίας και την 
εξέταση των case studies είναι το γεγονός ότι στην πράξη συνήθως τα δύο είδη 
έρευνας , ποιοτική και ποσοτική, χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό και όχι ξεχωριστά. 
Στην βιβλιογραφία τα δύο είδη έρευνας εξετάζονται ξεχωριστά. Παρατηρούμε δε ότι 
χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν διαφορετικές καταστάσεις και να δώσουν 
διαφορετικά αποτελέσματα. Παρά το γεγονός αυτό, οι ανάγκες των εταιριών που 
χρησιμοποιούν το εργαλείο της  έρευνας online επιβάλουν συνδυασμό 
αποτελεσμάτων τα οποία μπορούν να εξαχθούν μόνο με την χρήση και των δύο 
μεθόδων στην ίδια διαδικασία. Για τον λόγο αυτό βλέπουμε ότι οι εταιρίες ερευνών 
ακολουθούν αυτή την πρακτική. Αυτό βέβαια διευκολύνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό 
από την φύση του διαδικτύου και την ευκολία και ταχύτητα που προσφέρει στην 
διεξαγωγή της έρευνας.  

Επίσης είναι πολύ συχνό φαινόμενο οι εταιρίες να χρησιμοποιούν το 
outsourcing για την πραγματοποίηση των ερευνών τους. Είναι συγκριτικά λιγότερες 
οι εταιρίες που έχουν εσωτερικό τμήμα ερευνών. Ο λόγος είναι η σημασία των 
ερευνών για την πορεία της εταιρίας. Έτσι προτιμούν οι επιχειρήσεις να 
εμπιστευθούν την τεχνογνωσία και την εμπειρία μίας εταιρίας ερευνών για να είναι 
περισσότερο αξιόπιστα τα αποτελέσματα. Το γεγονός αυτό γίνεται περισσότερο 
επιβεβλημένο όταν η έρευνα πραγματοποιείται στο internet, τομέας τον οποίο δεν 
γνωρίζουν το ίδιο καλά οι επιχειρήσεις. 

Τα τελευταία χρόνια η έρευνα marketing στο διαδίκτυο έχει αναπτυχθεί πολύ 
και έχει εξειδικευτεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να υπάρχουν εταιρίες ερευνών που 
αναλαμβάνουν έρευνες σε συγκεκριμένους μόνο τομείς. Παράδειγμα τέτοιας εταιρίας 
είναι η Lathian, που ειδικεύεται σε έρευνες ιατρικού και φαρμακευτικού 
ενδιαφέροντος. Παράδειγμα εταιριών που μέσω της εξειδίκευσης προσπαθούν να 
προσελκύσουν πελάτες για τις έρευνες τους ή τα σχετικά προϊόντα τους είναι αυτές 
που παρέχουν εξειδικευμένα δείγματα σε άλλες εταιρίες. Πολλές έρευνες online 
γίνονται με την χρήση έτοιμων δειγμάτων ώστε να εξασφαλιστεί 
αντιπροσωπευτικότητα και να μειωθεί το κόστος και ο χρόνος.  
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