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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η παρακάτω έρευνα πραγµατεύεται τις τεχνικές ανάπτυξης και λειτουργίας ενός 

ηλεκτρονικού καταστήµατος και την συµβολή αυτών στην επιτυχία του, καθώς και 

όλες εκείνες τις τεχνικές που λαµβάνονται υπ’ όψιν στον αρχικό σχεδιασµό και 

στρατηγικό προγραµµατισµό ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος, όπως είναι αυτές που 

αφορούν σε γενικές γραµµές την διαφήµιση και τρόπους προσέλκυσης στο 

ηλεκτρονικό κατάστηµα, όπως και σε τρόπους βελτιστοποίησης εξυπηρέτησης των 

πελατών. Για την σωστή επίτευξη των στόχων αυτών των τεχνικών, ακολουθείται 

κυρίως πρακτική έρευνα πάνω σε σύγχρονες εφαρµογές των τεχνικών αυτών και 

παραδειγµάτων επιτυχηµένων εταιριών στο µοντέλο των ηλεκτρονικών 

καταστηµάτων (Amazon.com, Grainger.com, e-shop.com, κ.λ.π.) που χρησιµοποιούν 

τις παρουσιαζόµενες τεχνικές.  Όλα τα παραπάνω γίνονται ώστε ο αναγνώστης, και 

κυρίως ο νέος επιχειρηµατίας ηλεκτρονικού καταστήµατος στον οποίο αναφέρεται 

κυριότερα η έρευνα αυτή, στον  να αποκτήσει ένα βασικό θεωρητικό αλλά και 

πρακτικό υπόβαθρο πάνω στις, σύγχρονές και µη, πιο βασικές τεχνικές ανάπτυξης της 

ηλεκτρονικής του επιχείρησης, ώστε να αποκτήσει αυτή ανταγωνιστικά και κυρίως 

στρατηγικά πλεονεκτήµατα έναντι των ανταγωνιστών της. Η έρευνα αυτή επίσης 

παραθέτει προτάσεις για το µοντέλο του ιδανικού ηλεκτρονικού καταστήµατος και 

επίσης προτάσεις για µελλοντική έρευνα πάνω σε νέες ή µη χρησιµοποιούµενες 

τεχνικές ανάπτυξης και λειτουργίας ηλεκτρονικής επιχείρησης. 

 

Οι λέξεις Κλειδιά της Εργασίας είναι: Β2C ηλεκτρονικό κατάστηµα,  Τρόποι 

Σχεδίασης, Τεχνικές Ανάπτυξης, ∆ιαφήµιση, Προσέλκυση Πελατών, Εξυπηρέτηση 

Πελατών, Μοντέλο Ηλεκτρονικού Καταστήµατος.  
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ή ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 

Όπως είναι σε όλους γνωστό ο Κλάδος του Ηλεκτρονικού Εµπορίου αποτελεί 

έναν από τους πιο σύγχρονους Κλάδους παγκόσµια και ειδικότερα στον Ελλαδικό 

χώρο, στον οποίο δεν υπάρχει σηµαντική ανάπτυξη αυτού, µε µέσο όρο πωλήσεων 

των ηλεκτρονικών καταστηµάτων στην Ελλάδα για το 2006, που να αγγίζει µόλις τα 

14 προϊόντα την ηµέρα. Αυτό σηµαίνει ότι η έρευνα πάνω σε τεχνικές και πρακτικές 

για την περαιτέρω ανάπτυξη του Ηλεκτρονικού Εµπορίου παραµένει ανοικτή 

παγκόσµια και κυρίως στον Ελλαδικό χώρο, όπου η ενίσχυση του Κλάδου και η 

ανάπτυξή του αποτελεί σύγχρονη επιταγή της νέας εποχής της ψηφιακής κοινωνίας 

και οικονοµίας την οποία διανύουµε. ∆ηλαδή µπορούµε να πούµε ότι το περιβάλλον 

των ηλεκτρονικών αγορών παραµένει ακόµα εν µέρει ανεκµετάλλευτο, έτσι ώστε 

παρόλο του µεγάλου αριθµού ηλεκτρονικών επιχειρήσεων, αυτές έχουν σχετική 

άγνοια στην πληθώρα πληροφοριών και  τεχνικών πάνω στην ανάπτυξη του 

ηλεκτρονικού εµπορίου.  

Συγκεκριµένα πάνω στο θέµα των τεχνικών ανάπτυξης και λειτουργίας 

ηλεκτρονικής επιχείρησης µε κύρια αναφορά στα ηλεκτρονικά καταστήµατα,  θέλησα 

να ερευνήσω κυρίως την συµβολή συγκεκριµένων και σύγχρονών τεχνικών και 

εφαρµογών που θα βοηθήσουν τους νέους επιχειρηµατίες που θέλουν να 

δραστηριοποιηθούν για πρώτη φορά στον Κλάδο αυτό, όπως επίσης και επίσης να 

προτείνω εκείνους τους βασικούς τρόπους στρατηγικού σχεδιασµού µέσα από 

παραδείγµατα που θα οδηγήσουν σε ένα µοντέλο σύγχρονου ηλεκτρονικού 

καταστήµατος. 

Κατ’ αρχήν γίνεται µια γενική ανάλυση των ηλεκτρονικών αγορών και πιο 

συγκεκριµένα των ηλεκτρονικών επιχειρηµατικών µοντέλων βάσει του B2B και B2C 

επιχειρήσεων έτσι ώστε κατά τον διαχωρισµό να τονίσουµε, ότι θα εστιάσουµε 

κυρίως στα µοντέλα που αφορούν Β2C ηλεκτρονικά καταστήµατα (δηλαδή τα 

χαρακτηριστικά των οποίων συναντούνται κυρίως στο Consumer Portal και E-tailer – 

Virtual Merchant µοντέλο). Στη συνέχεια εξετάζουµε το κύριο θέµα που 

πραγµατεύεται αυτή η εργασία που είναι η ανάλυση και εξέταση τεχνικών ανάπτυξης, 

σχεδίασης και λειτουργίας ηλεκτρονικού καταστήµατος. Η ανάλυση αυτή 

διαχωρίζεται σε 3 βασικές ενότητες οι οποίες είναι αυτές που αφορούν 1) τον 

σχεδιασµό, 2) την προώθηση και διαφήµιση του ηλεκτρονικού καταστήµατος και 3) 
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της ικανοποίησης και εξυπηρέτησης των πελατών αυτής. Όλα αυτά γίνονται ώστε να 

επιτευχθεί ο σκοπός αυτής της εργασίας που είναι η πρόταση ενός ιδανικού µοντέλου 

ηλεκτρονικού καταστήµατος βάσει των χαρακτηριστικών αυτού και της πολιτικής και 

κινήσεων που πρέπει να ακολουθεί σε γενικές γραµµές. 

  Θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω την συµβολή της Βιβλιοθήκης του 

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας από την οποία ο α δανεισµός και η εξέταση πολλών 

επιστηµονικών συγγραµµάτων και βιβλίων σχετικά µε το εξεταζόµενο θέµα 

βοήθησαν στην αρχική ανάπτυξη αυτής της έρευνας και στην εύρεση πολλών 

σχετικών θεµάτων και γνώσεων. Πιο σηµαντική ακόµα ήταν η συµβολή του 

ηλεκτρονικού ιστοχώρου της βιβλιοθήκης όπου µε την υπηρεσία HEAL link 

(Hellenic Academic Libraries Link – Σύνδεσµος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών 

Βιβλιοθηκών) που παρέχει, κατέστη εύκολη την εύρεση και πρόσβαση σε πολλή 

µεγάλη επιστηµονική αρθρογραφία – βιβλιογραφία και δηµοσιεύσεις σύγχρονων 

πηγών που υπάρχουν σε πολλούς διαφορετικούς γνωστούς ιστοχώρους (ΑCM, 

SpringerLink, Emerald, Elsevier, Taylor& Francis, Wilson, κ.λ.π.), η οποία και 

χρησιµοποιήθηκε για την συγκέντρωση πολλών σύγχρονων τρόπων και συµβουλών 

ανάπτυξης και σχεδιασµού ηλεκτρονικής επιχείρησης. Ακόµα, την µεγαλύτερη 

βιβλιογραφική συµβολή στην συγκέντρωση σύγχρονών τεχνικών και συµβουλών 

σχεδιασµού ηλεκτρονικού καταστήµατος, έπαιξαν οι, πολύ σε αριθµό γνωστοί και µη, 

βοηθητικοί µε συµβουλές ιστοτόποι πάνω σε θέµατα ηλεκτρονικού εµπορίου, πολλά 

ηλεκτρονικά περιοδικά και άρθρα που ασχολούνται µε θέµατα ηλεκτρονικών 

επιχειρήσεων, όπως και το ελληνικό περιοδικό InterBIZ µε πολλά σχετικά άρθρα. 

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω την επιβλέπουσα Καθηγήτρια κ. Βλαχοπούλου, 

αρχικά για την συµβολή της, τις κατευθυντήριες γραµµές, τις διορθώσεις και γενικά 

την συνολική βοήθεια για την ολοκλήρωση αυτής της εργασίας, και έπειτα για την 

ελεύθερη επιλογή θεµατολογίας της µεταπτυχιακής τελικής εργασίας, που µε ώθησε 

στο να ασχοληθώ µε ένα θέµα που θεωρώ ιδιαίτερα ενδιαφέρον και αφορά τεχνικές 

ηλεκτρονικού εµπορίου, παρ’ όλες τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν σχετικά µε την 

γενικότητα αυτού.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 
 

1. Σηµαντικότητα της Έρευνας Τεχνικών Ανάπτυξης  και Λειτουργίας 

Ηλεκτρονικού Καταστήµατος 

 

Η παρακάτω έρευνα επιχειρεί να παρουσιάσει αρχικά τον διαχωρισµό των 

Ηλεκτρονικών Αγορών και επίσης τα ηλεκτρονικά επιχειρηµατικά µοντέλα στα οποία 

εντάσσονται όλοι οι ηλεκτρονικοί ιστοτόποι του ∆ιαδυκτίου.   

Αφού γίνει αυτό, έπειτα θα δοθεί έµφαση στις τεχνικές που πρέπει να 

ακολουθηθούν από κάθε νέο επιχειρηµατία, για την σχεδίαση, ανάπτυξη και 

λειτουργία του ηλεκτρονικού του καταστήµατος. Οι τεχνικές αυτές όπως σηµειώθηκε 

και παραπάνω είναι πάρα πολλές και αφορούν διαφορετικά σηµεία σχεδίασης, 

ανάπτυξης και προγραµµατισµού της ηλεκτρονικής επιχείρησης, οπότε θα τις 

χωρίσουµε σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα του σχεδιασµού ηλεκτρονικής 

επιχείρησης θα δοθεί έµφαση στις τεχνικές και στους τρόπους µε τους οποίους 

µπορούµε να σχεδιάσουµε προγραµµατιστικά µια ηλεκτρονική επιχείρηση, στους 

παράγοντες για την επιτυχή σχεδίαση αυτής (εµφάνιση – περιεχόµενο, ευκολία 

πλοήγησης) και στους τρόπους απόκτησης αυτής. Στην δεύτερη ενότητα τεχνικών της 

προώθησης και διαφήµισης, αναλύονται οι τρόποι µε τους οποίους ένας 

επιχειρηµατίας µπορεί να διαφηµίσει την επιχείρηση του, και για τον κάθε τρόπο από 

αυτούς γίνεται και ανάλυση ως προς τις κινήσεις που πρέπει να κάνει ο 

επιχειρηµατίας για να πετύχει. Τέλος στην Τρίτη ενότητα της εξυπηρέτησης πελατών, 

δίνεται έµφαση στα συστήµατα της διαχείρισης σχέσεων πελατών και πως 

χρησιµοποιούνται αυτά, καθώς και σε όλους εκείνους τους τρόπους και πολιτικές που 

πρέπει να ακολουθούνται για την επιτυχία της ηλεκτρονικής επιχείρησης. 

  Από όλη την παραπάνω µελέτη µπορούµε να εξάγουµε και το κύριο 

πρόβληµα στο οποίο πρέπει να απαντήσουµε και στο οποίο θα µας κατευθύνει 

σταδιακά η παρακάτω εργασία. Αυτό είναι η διεξαγωγή λύσεων και προτάσεων 

στηριζόµενη στην βιβλιογραφική ανασκόπηση και κυριότερα στην αναζήτηση 

σύγχρονων πηγών του ∆ιαδυκτίου όσον αφορά τους τρόπους, τις συµβουλές, τις 

τεχνικές και τον σχεδιασµό ενός νέου πρωτοσυστηµένου ηλεκτρονικού 

καταστήµατος, ώστε αυτό να επιτύχει και να αποκτήσει στρατηγικά πλεονεκτήµατα 
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έναντι των ανταγωνιστών του, σε έναν Κλάδο, όπου το µεγάλο πλήθος τεχνικών, 

βιβλιογραφίας και πληροφοριών, παραµένει ως ένα βαθµό ανεκµετάλλευτο.  

Από το παραπάνω πρόβληµα διατυπώνεται και ο κύριος στόχος της εργασίας ο 

οποίος, όπως σηµειώσαµε και στον πρόλογο της εργασίας, είναι η συγκέντρωση 

Τεχνικών Ανάπτυξης Ηλεκτρονικών Επιχειρήσεων µε έµφαση στα B2C Ηλεκτρονικά 

Καταστήµατα, ώστε να δοθεί διεξοδικά ένας γενικός σκελετός τρόπων και 

κατευθύνσεων για την δηµιουργία, σχεδιασµό και ανάπτυξη ενός επιτυχηµένου 

ηλεκτρονικού καταστήµατος από τους νέους στον Κλάδο επιχειρήσεις – 

επιχειρηµατίες.  Αυτός ο σκελετός κατευθύνσεων επίσης θα είναι και ο οδηγός µας 

στην δηµιουργία πρότασης µοντέλου ηλεκτρονικής επιχείρησης ως προς βασικές 

αρχές που πρέπει να ακολουθούνται καθώς και προτάσεις για µελλοντική έρευνα 

πάνω σε νέες ή ακόµα και µη εφαρµοζόµενες στον Κλάδο τεχνικές. Αυτά αποτελούν 

επίσης κύριο στόχο αυτής της εργασίας, που προκύπτουν από τον αρχικό. 

Για να µπορέσουµε να δώσουµε τις κατάλληλες τεχνικές βασισµένες σε έγκυρες 

και γνωστές ∆ιαδυκτιακές πηγές, πρέπει να τεθούν αρχικά οι επιµέρους σκοποί της 

έρευνας που είναι η αρχική ενηµέρωση των αναγνωστών πάνω στα ηλεκτρονικά 

επιχειρηµατικά µοντέλα και ειδικά σε αυτά που αφορούν ηλεκτρονικά καταστήµατα, 

όπως και η απαρίθµηση πολλών τρόπων και τεχνικών ανάπτυξης και σχεδιασµού 

ηλεκτρονικής επιχείρησης, όπως και άλλους παράγοντες που αφορούν και 

συµβάλλουν στην σχεδίαση και τον προγραµµατισµό αυτής µέσα από παραδείγµατα 

επιτυχηµένων ηλεκτρονικών ιστοχώρων και εφαρµογών. 

 

 

2.  Ακολουθούµενη µεθοδολογία και τρόπος διερεύνησης των θεµάτων της 

έρευνας 

 

Η µεθοδολογία που ακολουθείται για την διεξαγωγή της παρακάτω µελέτης 

αυτής της εργασίας είναι η χρησιµοποίηση της εφαρµοσµένης έρευνας, η οποία για 

όσους δεν είναι γνωστό επιλύει πρακτικά προβλήµατα και εφαρµόζει τα 

αποτελέσµατα της βασικής (www.aua.gr/gr/heraklitos). Όσον αφορά  την σειρά µε 

την οποία γίνεται αυτή η έρευνα, εισαγωγικά γίνεται µια βιβλιογραφική ανασκόπηση 

στους διαχωρισµούς των ηλεκτρονικών αγορών και στα χαρακτηριστικά αυτών, και 

επίσης η γρήγορη ανασκόπηση των βασικότερων ηλεκτρονικών επιχειρηµατικών 

µοντέλων βάσει του B2C και Β2Β διαχωρισµού. Έπειτα έχουµε την περαιτέρω 
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λεπτοµερή ανάπτυξη των συνολικών τεχνικών και τρόπων σχεδιασµού και 

λειτουργίας ηλεκτρονικής επιχείρησης που αποτελεί και το κύριο θέµα αυτής της 

εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο και µε την προσθήκη της κριτικής αξιολόγησης και 

σύγκρισης πάνω στην κάθε τεχνική (τι µας προσφέρει, ποιες είναι οι διαφωνίες που 

υπάρχουν, ποια τα πλεονεκτήµατα, τη συµβολή της κάθε µιας ανάλογα µε την 

περίπτωση) καταλήγουµε στην υποβολή των πιο βασικών προτάσεων και 

συµπερασµάτων για τις τεχνικές και τις γενικές πολιτικές κινήσεων που πρέπει να 

ακολουθεί το σύγχρονο µοντέλο – πρότυπο ηλεκτρονικού, καθώς και σε προτάσεις 

για µελλοντική έρευνα πάνω σε νέες τεχνικές που θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

στην λειτουργία και αναβάθµιση ηλεκτρονικού καταστήµατος. 

Εδώ θα πρέπει να πούµε ότι η ύπαρξη γραφηµάτων και φωτογραφιών – 

στιγµιότυπων ηλεκτρονικών ιστοσελίδων και παραδείγµατα τεχνικών, θα βοηθήσουν 

στην ευκολότερη και πιο πρακτική κατανόηση των τεχνικών αυτών, ειδικότερα µέσα 

από πραγµατικά παραδείγµατα εφαρµογών αυτών και επιχειρήσεων που τις 

ακολουθούν.  

Οι παραποµπές που έχουν ενσωµατωθεί στο κείµενο, χρησιµοποιούν κατά 

κανόνα την µέθοδο Harvard (συγγραφέας + ηµεροµηνία). Σε ελάχιστες περιπτώσεις, 

όπου η εύρεση πηγών έγινε από ιστοσελίδες του ∆ιαδυκτίου, είτε αναφερόµαστε σε 

αρθρογραφία, είτε σε ιστοχώρους συµβουλών και τεχνικών γενικών θεµάτων 

ηλεκτρονικού εµπορίου, η εύρεση της ηµεροµηνίας ήταν αδύνατη. Σε αυτές τις λίγες 

περιπτώσεις, για να είναι ακριβείς οι παραποµπές τοποθετείται το όνοµα συγγραφέα ή 

φορέα του άρθρου ή κειµένου, µαζί µε τον τίτλο αυτού, ειδάλλως τοποθετείται η 

γενική διεύθυνση της ιστοσελίδας µαζί µε τον τίτλο του άρθρου – κειµένου, έτσι 

ώστε να είναι εύκολη η εύρεση των στοιχείων αυτού στο τελευταίο κοµµάτι της 

βιβλιογραφία. 

Τέλος θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι η διερεύνηση όλων των παραπάνω 

θεµάτων έγινε µε την µέθοδο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης η οποία 

στηρίχθηκε κυρίως  σε σχετικές µηχανές αναζήτησης και σχετικές ιστοσελίδες µε τον 

Κλάδο του Ηλεκτρονικού Εµπορίου, οι οποίες περιείχαν είτε άρθρα είτε κυριότερα 

χρήσιµες συµβουλές και λύσεις, όπως και οδηγούς σε διάφορα ζητήµατα, 

προβλήµατα και τρόπους ανάπτυξης νέας ηλεκτρονικής επιχείρησης. Επίσης 

σηµαντικό ρόλο έπαιξε η συµβολή του ιστότοπου Hellenic Academic Libraries Link 

από το δίκτυο της οποίας απέκτησα πρόσβαση σε πολλούς άλλους «κλειστούς» 

ιστοχώρους επιστηµονικών συγγραµµάτων, άρθρων, βιβλίων και δηµοσιεύσεων. 

 6



Τέλος βιβλία σχετικά µε την ασφάλεια, τα επιχειρηµατικά µοντέλα, τεχνικές 

σχεδίασης, διαφήµισης, εξυπηρέτησης πελατών και ανάπτυξης CRM συστηµάτων, 

που αφορούν γενικότερα το Ηλεκτρονικό Εµπόριο βοήθησαν στην δηµιουργία του 

αρχικού σκελετού των τεχνικών που αναλύονται, όπως και για την εισαγωγική 

ανασκόπηση των επιχειρηµατικών µοντέλων. Έτσι η τελική βιβλιογραφία στην οποία 

κατέληξα µε τον παραπάνω τρόπο διερεύνησης των θεµάτων, αποτελείται από 

ηλεκτρονικά και µη βιβλία, συγγράµµατα, δηµοσιεύσεις, άρθρα αλλά και 

ηλεκτρονικούς οδηγούς, faqs και tips που υπάρχουν στο ∆ιαδύκτιο. 

 

3.  Σύντοµη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, για την παρουσίαση των κύριων 

στοιχείων της έρευνας 

 

Πριν περάσουµε στην ανάλυση των τεχνικών και κινήσεων σχεδιασµού και 

λειτουργίας ηλεκτρονικού καταστήµατος θα πρέπει να παραθέσουµε µια σύντοµη 

ανασκόπηση στα κύρια στοιχεία της παρακάτω έρευνας που θα εξοικειώσουν αρχικά 

τον αναγνώστη µε τα θέµατα που θα αναλυθούν περαιτέρω. 

 Καταρχήν, όταν µιλάµε για ηλεκτρονικά επιχειρηµατικά µοντέλα, 

αναφερόµαστε σε όλες εκείνες τις µεθόδους οι οποίες χρειάζονται για την εκτέλεση 

όλων των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, έτσι ώστε η επιχείρηση να παράγει 

κέρδος. Ο τρόπος µε τον οποίο παράγει κέρδος η κάθε επιχείρηση είναι κύριο 

χαρακτηριστικό του ηλεκτρονικού επιχειρηµατικού µοντέλου (Rappa, 2001).  Η 

εξέταση όλων των επιχειρηµατικών µοντέλων, ειδικά στις B2C Αγορές, είναι βασική 

για την σύντοµη διάκριση εκείνων που χαρακτηρίζουν τα µέσα B2C ηλεκτρονικά 

εµπορικά καταστήµατα.  

Σχετικά τώρα µε τις τεχνικές που αφορούν τον αρχικό σχεδιασµό των 

ηλεκτρονικών καταστηµάτων, δίνεται αρχικά βαρύτητα σε όλους τους πιθανού 

τρόπους µε τους οποίους ένας επιχειρηµατίας µπορεί να αποκτήσει µια ηλεκτρονική 

επιχείρηση ανάλογα µε το συµφέρον και τα χαρακτηριστικά του κάθε διαφορετικού  

ηλεκτρονικού καταστήµατος, όπως και τους προγραµµατικούς τρόπους και εργαλεία 

σχεδιασµού, όπως και περαιτέρω τεχνικές και στυλ  που χρησιµοποιείται από το 

καθένα. Αφού δοθούν αυτοί οι τρόποι αναλύονται κυρίως οι δύο πιο σηµαντικοί 

παράγοντες σχεδιασµού µιας ηλεκτρονικής επιχείρησης που αφορούν τόσο την 

εµφάνιση – περιεχόµενο της, όσο και την λειτουργικότητα και εύκολη πλοήγηση σε 

αυτήν. 

 7



Όσον αφορά τις τεχνικές διαφήµισης και προσέλκυσης πελατών στο site, 

αναλύονται διεξοδικότερα εκείνες που αφορούν την χρησιµοποίηση των 

διαφηµιστικών banner και των διαφηµιστικών e-mail, που αποτελούν και τους πιο 

διαδεδοµένους τρόπους διαφήµισης. Πάνω σε αυτές τους τρόπους δίδονται 

συµβουλές και τρόποι για την αποδοτικότερη σχεδίαση αυτών των διαφηµιστικών 

µηνυµάτων, για την σωστή και συνετή τοποθέτηση και αριθµό αυτών, για τον 

προσωπικό χαρακτήρα που µπορεί να έχουν, καθώς και για κριτήρια και συµβουλές 

επιλογής συνεργατών που βοηθούν στην προώθηση και δηµοσίευση αυτών των 

µηνυµάτων. Επίσης αναλύονται περαιτέρω άλλοι τρόποι διαφήµισης και κινήσεις που 

πρέπει να γίνουν για την επιτυχία αυτών. Αυτοί οι τρόποι διαφήµισης αφορούν την 

χρησιµοποίηση των pop-up windows, τις προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων, τις 

µηχανές αναζητήσεις καθώς και την συµβολή του εσωτερικού σχεδιασµού της 

επιχείρησης και την χρησιµοποίηση του γραµµικού προγραµµατισµού για 

αποδοτικότερη διαφήµιση και περαιτέρω προσέλκυση πελατών. 

Τέλος οι τεχνικές που αφορούν την βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης των 

πελατών αφορούν κυρίως την ανάπτυξη συστηµάτων διαχείρισης σχέσεων πελατών 

(CRM) καθώς και άλλους τρόπους. Άλλοι τρόποι που αναλύονται και αφορούν την 

επιτυχή εξυπηρέτηση αλλά και ευχαρίστηση των πελατών είναι πολιτικές τιµών και 

πωλήσεων, επίτευξη της ασφάλειας συναλλαγών και εµπιστοσύνης των 

καταναλωτών,  η προσφορά πολλών τρόπων πληρωµής, το service προϊόντων και την 

προσωπική επικοινωνία µε τον καταναλωτή – πελάτη, όπως και άλλους τρόπους. Για 

όλους τους παραπάνω τρόπους δίνονται διάφορες τεχνικές, συµβουλές και 

κατευθύνσεις που πρέπει να ακολουθούνται, καθώς και παράγοντες επηρεασµού 

τους. 

Στο τελικό κοµµάτι αυτής της εργασίας., γίνεται ένας βασικός σκελετός τρόπων 

ανάπτυξης, σχεδίασης και λειτουργίας που θα πρέπει να έχει το σύγχρονο πρότυπο 

ηλεκτρονικού καταστήµατος και µέσα από βασικά παραδείγµατα, πολλά από τα 

οποία εµφανίσθηκαν και προηγούµενα. Γίνονται επίσης και λίγες αλλά σηµαντικές 

προτάσεις περαιτέρω έρευνας, που αφορούν κυρίως τον προγραµµατισµό αλλά και 

την χρησιµοποίηση νέων τεχνολογιών, πάνω στην εφαρµογή τους στην λειτουργία 

ηλεκτρονικού καταστήµατος. 
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Γενικές Κατηγορίες Ηλεκτρονικής Επιχείρησης  και Ηλεκτρονικών Αγορών 

 

Όπως σηµειώθηκε και στην εισαγωγή η Ηλεκτρονική Επιχειρηµατικότητα και 

παράλληλα οι Ηλεκτρονικές Επιχειρήσεις δεν κατέχουν και µοντελοποιούνται µέσα 

από µια συγκεκριµένη γενική µορφή η οποία να περιλαµβάνει όλα τα είδη των 

επιχειρήσεων που  έχουν ηλεκτρονική σύσταση. Αντίθετα υπάρχουν συγκεκριµένα 

και διαφορετικά ηλεκτρονικά επιχειρηµατικά µοντέλα σύµφωνα µε διαφόρους 

διαχωρισµούς που έχουν γίνει και που το καθένα από αυτά χαρακτηρίζει την γενική 

εικόνα της επιχείρησης.  

Και αυτά τα µοντέλα όµως, ανεξάρτητα της βιβλιογραφίας και των 

διαφορετικών προσεγγίσεων στον διαχωρισµό τους που έχουν γίνει, εισάγονται στις 2 

µεγάλες κατηγορίες διαχωρισµού των Ηλεκτρονικών Επιχειρήσεων. Στις business-to-

business ή B2B επιχειρήσεις και στις business-to-consumer ή B2C επιχειρήσεις. Η 

προσέγγιση που θα κάνουµε παρακάτω, πάνω στο θέµα των χαρακτηριστικών και 

ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων µιας ηλεκτρονικής επιχείρησης θα αφορά κυρίως 

όπως σηµειώθηκε και στην Μεθοδολογία που θα ακολουθήσουµε για την εκπόνηση 

αυτής της µελέτης, επιχειρήσεις που απευθύνονται αρχικά σε ιδιώτες και στο γενικό 

καταναλωτικό κοινό, αυτό δεν σηµαίνει όµως και το ότι δεν θα αναφερθούν και θα 

αναλυθούν τα χαρακτηριστικά εκείνων των Ηλεκτρονικών Επιχειρήσεων που 

ακολουθούν διαφορετικά Επιχειρηµατικά Μοντέλα και αναφέρονται εν µέρει κυρίως 

ή εξ ολοκλήρου σε Επιχειρήσεις. 

Η σχετική µελέτη όµως που θα γίνει στο κύριο θέµα της εργασίας, για τις 

τεχνικές ανάπτυξης και σχεδίασης µιας ηλεκτρονικής επιχείρησης, θα 

προσανατολίζεται σε εκείνες που αφορούν κυρίως B2C ηλεκτρονικά εµπορικά 

καταστήµατα, τα οποία εντάσσονται στα ηλεκτρονικά επιχειρηµατικά µοντέλα των  

e-tailers και consumer portals κυρίως από το σύνολο των Β2C και Β2Β 

διαχωρισµένων επιχειρηµατικών µοντέλων, χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει ότι πολλά 

ηλεκτρονικά καταστήµατα δεν συγκεντρώνουν και χαρακτηριστικά και από τα 

υπόλοιπα ηλεκτρονικά επιχειρηµατικά µοντέλα. 
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1. Αποδεκτές Κατηγοριοποιήσεις Ηλεκτρονικών Αγορών 

 

Πριν ακόµα καταλήξουµε αρχικά στην πιο γενική και ευρέως γνωστή 

κατηγοριοποίηση για ηλεκτρονικές επιχειρήσεις Business-to-Business και Business-

to-Consumer θα ξεκινήσουµε αναφέροντας και τα άλλα γνωστά είδη ευρέως γνωστών 

και γενικών κατηγοριοποιήσεων των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων. Αφού 

παραθέσουµε όλες τις κατηγορίες έπειτα θα προχωρήσουµε στην ανάπτυξη των 

αποδεκτών οµάδων από την βιβλιογραφία, ηλεκτρονικών επιχειρηµατικών µοντέλων, 

τα οποία θα µας βοηθήσουν σηµαντικά και στον σχολιασµό των χαρακτηριστικών και 

των στρατηγικών πλεονεκτηµάτων ηλεκτρονικής εµπορικής επιχείρησης. 

Αρχικά πρέπει να σηµειώσουµε, ότι έχουν δοθεί διαφορετικές 

κατηγοριοποιήσεις για το ίδιο αντικείµενο των ηλεκτρονικών αγορών. Λέγοντας 

ηλεκτρονικές αγορές, πολλοί ταυτίζουν την έννοια τους µε τα λεγόµενα marketplaces 

αλλά η πραγµατικότητα είναι ότι είναι µια ευρύτερη έννοια από αυτή. Σύµφωνα µε       

Ιωάννου και Βορεάδη, µπορούµε να διακρίνουµε τρεις κατηγορίες συστηµάτων 

ηλεκτρονικών αγορών οι οποίες ταυτίζονται εν µέρει και µε τον γνωστό διαχωρισµό  

B-to-B και B-to-C αγορών. Η κατηγοριοποίηση που µας δίνεται χωρίζει τις αγορές 

σε:: 1) Buy-side: Όπου έχουµε έναν αγοραστή και πολλούς προµηθευτές, 2) Sell-side: 

Όπου έχουµε  ένα προµηθευτή και  πολλούς αγοραστές, και τελευταία και πιο 

συνήθης την κατηγορία 3) Net Markets: Όπου πολλοί αγοραστές και πολλοί 

προµηθευτές έρχονται σε επαφή και πραγµατοποιούν εµπορικές συναλλαγές µέσω 

ενός τρίτου φορέα µέσω ενός υποτιθέµενου εµπορικού χώρου που ονοµάζεται ‘Νet 

Market”.  Τα ηλεκτρονικά Market-places ή αλλιώς Net Markets είναι επιχειρησιακοί 

κόµβοι ηλεκτρονικών αγορών και η συµβολή τους µεγιστοποιείται όταν 

χρησιµοποιούν µοντέλα δηµοπρασιών (Κουρκουµπέτης, Μπούµπουκας,  2001) – Τα 

µοντέλα δηµοπρασιών αποτελούν σηµαντική κατηγορία των ηλεκτρονικών 

επιχειρηµατικών µοντέλων και θα επεξηγηθούν παρακάτω. (Κουρκουµπέτης, 

Μπούµπουκας,  2001) 

Σύµφωνα όµως µε µια άλλη κατηγοριοποίηση οι ηλεκτρονικές αγορές µπορούν 

να χωριστούν σε κάθετες και οριζόντιες(Ιωάννου, Βορεάδης, 2001).Οι Κάθετες 

αγορές (Vertical Marketplaces ) είναι εκείνες που προµηθεύουν συγκεκριµένα 

προϊόντα και υπηρεσίες από συγκεκριµένους κλάδους της αγοράς που κυρίως 

συναλλάσσονται πρώτες ύλες,  έτοιµα προϊόντα και υπηρεσίες, ενώ λέγοντας 

Οριζόντιες Αγορές (Horizontal Marketplaces) εννοούµε εκείνες τις ηλεκτρονικές 
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αγορές που συναλλάσσουν προϊόντα και υπηρεσίες από όλους τους κλάδους και 

αναφέρονται στα MRO (Συντήρηση, Επισκευή και υποστηρικτικές Εργασίες / 

∆ιαδικασίες). Χαρακτηριστικό αυτών των αγορών ο µεγάλος όγκο συναλλαγών 

(liquidity) και η πληθώρα προµηθευτών . 

Η πιο σηµαντική όµως και ευρέως γνωστή κατηγοριοποίηση στην οποία θα 

δώσουµε µεγαλύτερη βάση είναι ο διαχωρισµός των Ηλεκτρονικών Αγορών όπου 

σηµµετέχουν όλα τα είδη ηλεκτρονικών επιχειρήσεων σε  B2B και B2C Αγορές. 

Κατ’ αρχήν θα πρέπει να δοθεί  µια ικανοποιητική απάντηση στην ερώτηση, τι 

είναι B2B ηλεκτρονικό εµπόριο και τι είναι B2C ηλεκτρονικό εµπόριο και ποια τα 

κυριότερα χαρακτηριστικά της κάθε κατηγορίας; 

 

1.1.  Β2Β Ηλεκτρονικό Εµπόριο 

 

Όταν µιλάµε για B2B ηλεκτρονικό εµπόριο µεταξύ επιχειρήσεων 

αναφερόµαστε σε εκείνο το εµπόριο που αφορά τις πωλήσεις από επιχειρήσεις σε 

επιχειρήσεις και θα µπορούσαµε να το ονοµάσουµε και χονδρικό εµπόριο.  Ένα 

παράδειγµα πάνω στο B2B είναι οι παραγγελίες και οι αγορές που κάνει µια 

επιχείρηση από τους προµηθευτές της. Η διαδικασία είναι αµφίδροµη και θα 

περιλαµβάνει την αγορά και την πώληση αλλά και πολλά ακόµα στοιχεία που έχουν 

σηµασία για να λειτουργήσει η επιχείρηση, όπως είναι η διαθεσιµότητα των 

προϊόντων-αποθεµάτων, το κόστος διατήρησης αποθεµάτων, οι όροι πληρωµής ή οι 

χρόνοι παράδοσης µιας παρτίδας (Kalakota & Whinston, 1996). 

Κύριο χαρακτηριστικό στις  Β2Β Αγορές είναι ότι επιτρέπει στις επιχειρήσεις 

να βελτιώσουν τη µεταξύ τους συνεργασία, απλοποιώντας τις διαδικασίες των 

προµηθειών, το κόστος τους, την ταχύτερη αποστολή τους και τον 

αποτελεσµατικότερο έλεγχο του επιπέδου των διαθέσιµων αποθεµάτων. Ακόµα για 

να επιτευχθεί αυτό, διευκολύνει και κάνει πιο αποδοτική την αρχειοθέτηση των 

σχετικών εγγράφων και την παροχή καλύτερης εξυπηρέτησης στους πελάτες 

(Μάρκελλος, Μάρκελλου, Ρήγκου & άλλοι, 2005). Επειδή οι εφαρµογές τύπου Β2Β 

είναι στενά συνδεδεµένες µε τη διεκπεραίωση προµηθειών µεταξύ των επιχειρήσεων 

και των προµηθευτών τους, συχνά ονοµάζονται και συστήµατα e-procurement 

(συστήµατα ηλεκτρονικών προµηθειών). Έδώ θα πρέπει να σηµειώσουµε όµως το ότι 

σύµφωνα µε αρκετές βιβλιογραφικές αναφορές όπως θα δούµε παρακάτω τα 

συστήµατα ηλεκτρονικών προµηθειών µπορούν να υπάρξουν ως ξεχωριστό 
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ηλεκτρονικό επιχειρηµατικό µοντέλο κατηγοριοποιηµένο στις B2B και στις B2C 

Αγορές (Hoque, 2000) αλλά και ως ανεξάρτητο επιχειρηµατικό µοντέλο όπως θα 

δούµε κατά Carter, 2002 (εδώ αναφέρεται και ως on-line procurement) αλλά και από 

Βλαχοπούλου, 2006 (όπου εµφανίζεται σε πολλές ταξινοµήσεις ηλεκτρονικών 

επιχειρησιακών µοντέλων). 

 

Άλλα Χαρακτηριστικά και Συνναλαγές στις Β2Β Αγορές 

 

Συνεχίζοντας  οι συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων πραγµατοποιούνται συνήθως 

ηλεκτρονικά µέσω extranets. Ένα extranet αποτελείται από δύο ή περισσότερα 

intranets που διασυνδέονται µεταξύ τους µέσω του Internet και δίνει τη δυνατότητα 

στις επιχειρήσεις που έχουν πρόσβαση σε αυτό να µοιράζονται πληροφορίες, να 

ανταλλάσσουν δεδοµένα και να εκτελούν συναλλαγές µε ταχύτητα και ασφάλεια, 

χρησιµοποιώντας ένα ιδεατό ιδιωτικό δίκτυο µε παγκόσµια εµβέλεια  (Μάρκελλος, 

Μάρκελλου, Ρήγκου & άλλοι, 2005). 

Επιπλέον, η διαχείριση των επαφών µε συνεργάτες της επιχείρησης (διανοµείς, 

ενδιάµεσους, µετόχους) γίνεται πολύ πιο αποτελεσµατική. Αυτό είναι εύκολο να 

κατανοηθεί αφού όλα τα ηλεκτρονικά έγγραφα και όλες οι ανακοινώσεις µπορούν να 

γνωστοποιούνται µέσα από την ιστοσελίδα της εταιρίας ή µέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου (e-mail).  Ακόµα υπάρχει πλέον εύκολα η δυνατότητα ηλεκτρονικής 

σύνδεσης µε προµηθευτές και διανοµείς και η πραγµατοποίηση ηλεκτρονικών 

πληρωµών, παρόµοια όπως και στα συστήµατα EDI, κάτι που αυξάνει την ταχύτητα 

ανταλλαγής πληροφοριών και συναλλαγών και παράλληλα οδηγεί σε µείωση του 

κόστους. Τα συστήµατα EDI και γενικά η ηλεκτρονική σύνδεση µε τους προµηθευτές 

χρησιµοποιείται και στα συστήµατα πληρωµής, όπως ακόµα χρησιµοποιούνται και P-

κάρτες, έξυπνες κάρτες (Smart Cards) ή απλά άµεσος εταιρικός έλεγχος για την 

πραγµατοποίηση των πληρωµών. Έτσι επιτυγχάνεται και η άµεση και αυτόµατη 

καταγραφή στα λογιστικά συστήµατα της εταιρίας ηλεκτρονικού εµπορίου αλλά και 

παράλληλα σε αυτά  των προµηθευτών (Hoque, 2000). 

Παρόµοια η άµεση ανταλλαγή πληροφοριών και κυρίως η άµεση πληροφόρηση 

από τις επιχειρήσεις θα επιτυγχάνεται και στις B2C Αγορές που θα εξετάσουµε 

παρακάτω. 
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1.2. B2C Ηλεκτρονικό Εµπόριο 

 

Το B2C ηλεκτρονικό εµπόριο είναι η πιο συνηθισµένη µορφή ηλεκτρονικού 

εµπορίου, όπου η επιχείρηση χρησιµοποιεί τον κάθε ηλεκτρονικό της ιστότοπο µε 

σκοπό να πραγµατοποιήσει ηλεκτρονικά µια πώληση προϊόντος ή υπηρεσίας σε έναν 

αποµακρυσµένο πελάτη. Αυτό µπορεί να γίνει µε πολλούς τρόπους και η αποστολή του 

προϊόντος διαφοροποιείται από το είδος του κάθε προϊόντος. Εάν το προϊόν έχει άϋλη 

µορφή (π.χ. ένα λογισµικό, κείµενο ή ηλεκτρονική µελέτη, βίντεο και φωτογραφίες), 

µπορεί να παραδοθεί µέσω του δικτύου ή εάν έχει την οποιαδήποτε υλική µορφή να 

συσκευασθεί  και να αποσταλεί στον αγοραστή µέσω µιας υπηρεσίας express mail ή 

απλού ταχυδροµείου (Μάρκελλος, Μάρκελλου, Ρήγκου & άλλοι, 2005). Βέβαια και 

εδώ έχουµε διαφοροποιήσεις αφού πολλά καταστήµατα που κινούνται κυρίως στον 

χώρο του Β2C ηλεκτρονικού εµπορίου (www.e-shop.gr), δίνουν την δυνατότητα στον 

πελάτη να παραλάβει το προϊόν απευθείας από τις αποθήκες τους ή αλλιώς e-points εάν 

ο ίδιος το επιθυµεί , χωρίς να υπάρχει επιπλέον χρέωση του προϊόντος λόγω των 

εξόδων αποστολής.  

 

Άλλα Χαρακτηριστικά και Συναλλαγές στις Β2C Αγορές 

 

Το κυριότερο χαρακτηριστικό στις B2C αγορές είναι η µεγάλη ευκολία στις 

αγορές και οι χαµηλότερες τιµές για τις αγορές των καταναλωτών. Αυτό 

επιτυγχάνεται µε πολλούς τρόπους, όπως µε τη δηµοσίευση τιµοκαταλόγων, µε την 

προσφορά υπηρεσιών και  µε την 24ωρη διαθεσιµότητα σε  παραγγελίες και υποστήριξη 

πελατών (Schneider,2004). Αυτές οι λειτουργίες αλλά και η ίδια η διαδικασία αγορών 

στις Β2C αγορές προσφέρει πλεονεκτήµατα σε εµπόρους και καταναλωτές, καταργώντας 

πολλά ενδιάµεσα στάδια στην αλυσίδα παραγωγής για τους εµπόρους και επιτρέποντας 

στην αγορά- στόχο να πραγµατοποιεί τις παραγγελίες της από το σπίτι και να τις 

αποστέλλονται εκεί. Όλα αυτά είναι πλεονεκτήµατα των Β2C αγορών αφού, καµία από 

τις παραπάνω διευκολύνσεις και  συγκεκριµένα κέρδη δεν ισχύει στις παραδοσιακές 

µορφές εµπορίου (Μάρκελλος, Μάρκελλου, Ρήγκου & άλλοι, 2005).  

Αυτό το διαπιστώνουµε και από τις φάσεις στις οποίες χωρίζεται η αγορά ενός 

προϊόντος ή υπηρεσίας στις B2C αγορές, όπως είπαµε και παραπάνω. Αυτές οι φάσεις 

είναι: ο προσδιορισµός των ζητούµενων προϊόντων, η αναζήτηση στους καταλόγους, 

η  σύγκριση των προϊόντων, και η αγορά (Hoque, 2000). Ενώ αυτό είναι η 
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χαρακτηριστική διαδικασία για τους περισσότερους καταναλωτές, το δίκτυο 

ενθαρρύνει σχεδόν µια τυχαία ακολουθία µέσω αυτών των βηµάτων µε το οποίο ο 

πελάτης µπορεί να παρεκκλίνει από αυτήν την ακολουθία και να αποκτήσει ακόµα τα 

αγαθά που επιδιώκει. 

Η διαδικασία αρχίζει µε τη φάση προσδιορισµού προϊόντων δεδοµένου ότι ο 

καταναλωτής ξεκινάει µια αναζήτηση ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας που τον 

ενδιαφέρει. Έπειτα  από τον καθορισµό του  τύπου αγαθού που θα αγορασθεί, η φάση 

αναζήτησης καταλόγων αρχίζει, όπου κατά την φάση αυτή ο καταναλωτής εντοπίζει τα 

ζητούµενα  προϊόντα σε ηλεκτρονικούς καταλόγους καταστηµάτων, στα οποία µπορεί 

να γίνονται και προσφορές. Εδώ όπως συµβαίνει και στο παραδοσιακό εµπόριο, 

κάποιοι καταναλωτές θα αρκεστούν στο ψάξιµο ενός καταλόγου ή καταστήµατος για 

τα προϊόντα που ζητούν, ενώ άλλοι θα ενδιαφερθούν και θα ερευνήσουν για τα 

προϊόντα από µια ευρεία γκάµα προµηθευτών και των ανάλογων καταστηµάτων και 

καταλόγων.  Εν τέλει, ο καταναλωτής θα µειώσει τις επιλογές του κάτω από έναν 

κατάλογο επιλεγόµενων από τα υποψήφια προϊόντα, όπου και η φάση σύγκρισης των 

προϊόντων αρχίζει Εδώ, ο αγοραστής εξετάζει το κάθε υποψήφιο για αγορά προϊόν  µε 

κάποιες λεπτοµέρειες, όσον αφορά τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα, την τιµή, και τις 

πρόσθετες πληροφορίες όπως η ύπαρξη και ο χρόνος εγγύησης για να επιλεχτεί το 

τελικό προϊόν. Οι καταναλωτές επίσης συχνά δείχνουν ότι η τελική επιλογή τους 

βασίζεται σε συχνά σε ένα και µόνο βασικό προτέρηµα που παρουσιάζει για την 

ικανοποίηση τους. Οπότε µετά από την σύγκριση, έρχεται τελικώς η φάση της αγοράς 

του προϊόντος, όπου ο αγοραστής πληρώνει µε µετρητά, έναν προσωπική  επιταγή, ή µε 

πιστωτική κάρτα και λαµβάνει απόδειξη  για την αγορά µαζί µε την παραλαβή του 

προϊόντος. 

Στην παρακάτω εργασία θα γίνει, ειδικά στην µελέτη περιπτώσεων, προσέγγιση 

κυρίως σε ηλεκτρονικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κύρια στον χώρο των 

Β2C Αγορών (Amazon.com, e-shop.gr). 

 

2. Ηλεκτρονικά Επιχειρηµατικά Μοντέλα B2C και B2B Ηλεκτρονικών Αγορών 

 

Σύµφωνα µε τον ορισµό του Timmers, 1998 ένα επιχειρηµατικό µοντέλο µπορεί 

να περιγραφεί ως: 
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 Μια αρχιτεκτονική για τα προϊόντα, τη ροή πληροφορίας και τις υπηρεσίες, µε 

παράλληλη περιγραφή των διαφόρων επιχειρηµατικών συνεργατών και 

συναλλασσοµένων  καθώς και των ρόλων τους, 

 Μια περιγραφή των πιθανών πλεονεκτηµάτων και ωφελειών για τους διάφορους 

επιχειρηµατικούς συνεργατών, 

 Μια περιγραφή των πηγών εσόδων. 

Σύµφωνα κατά τον Rappa, 2001 τώρα, επιχειρηµατικό µοντέλο είναι η µέθοδος 

πραγµατοποίησης των δραστηριοτήτων µιας επιχείρησης ώστε να έχει έσοδα, ενώ 

αυτό (το µοντέλο) µας δείχνει και τον τρόπο µε τον οποίο η επιχείρηση 

πραγµατοποιεί κέρδος, σύµφωνα µε την θέση της στην αλυσίδα αξιών.  

Πάνω στην λογική τώρα που αναπτύξαµε παραπάνω για τις Ηλεκτρονικές 

επιχειρήσεις των Ηλεκτρονικών B2C και B2B Αγορών, έχει  αναπτυχθεί και ανάλογη 

ταξινόµηση Μοντέλων Ηλεκτρονικών Επιχειρήσεων, µέσα σε µια µεγάλη γκάµα 

ταξινοµήσεων µέσα από διάφορα υποδείγµατα , όπως  είναι το υπόδειγµα του 

Timmers, το  υπόδειγµα του Tapscott, το υπόδειγµα του Rappa, των Kalakota & 

Robinson, της Βλαχοπούλου καθώς και πολλά άλλα υποδείγµατα διάφορων 

επιστηµόνων. Σε όλα τα παραπάνω υποδείγµατα δεν θα αναπτυχθούµε, γιατί αυτό 

που µας ενδιαφέρει είναι να κάνουµε µια ταξινόµηση σύµφωνα µε τις Ηλεκτρονικές 

B2C και Β2Β επιχειρήσεις, όποτε για αυτό τον σκοπό θα σταθούµε µόνο στο 

υπόδειγµα του Laudon και Traver, του οποίου τα επιχειρηµατικά µοντέλα θα 

αναπτύξουµε εν συντοµία αφού αυτό είναι το πλέον κατάλληλο για την ταξινόµηση 

µοντέλων σε Β2Β και Β2C αγορές. (Βλαχοπούλου, 2006). 

Βάσει αυτού του υποδείγµατος δηλαδή, υπάρχουν διαφορετικά Επιχειρηµατικά 

Μοντέλα  µε διαφορετικά χαρακτηριστικά, σύµφωνα µε το αν η επιχείρηση 

απευθύνεται λιανικώς στο αγοραστικό κοινό (B2C) ή σε άλλες επιχειρήσεις (Β2Β). 

  

2.1. B2C Επιχειρησιακά Μοντέλα 

 

Πριν αναπτύξουµε τα επιχειρησιακά µοντέλα πρέπει να σηµειώσουµε πάλι, ότι 

το ηλεκτρονικό εµπόριο που απευθύνεται στο καταναλωτικό κοινό, αναπτύσσεται 

σταδιακά µε µεγάλη εξέλιξη και αυτό γιατί πρόσφέρει πολλά πλεόνεκτήµατα, όπως 

είδαµε παραπάνω και όπως έχει εµφανιστεί και σε πολλές έρευνες που εξετάζουν είτε 

τα πλεονεκτήµατα των Ηλεκτρονικών Αγορών και Επιχειρήσεων, είτε τους λόγους 

που οι καταναλωτές τις προτιµούν. 

 16



 

 

Οι πιο σηµαντικοί λόγοι που αγοράζουν οι καταναλωτές από τα 
Ηλεκτρονικά Καταστήµατα 

Ευκολία στο να κάνεις µια παραγγελία 83% 
Μεγάλη γκάµα προϊόντων 63% 
Χαµηλότερες Τιµές 63% 
Γρηγορότερη εξυπηρέτηση των πελατών και παραλαβή 52% 
Λεπτοµερή και αξιόπιστη πληροφορία για το προϊόν  40% 
Έλλειψη άµεσης πίεσης για να κάνεις αγορές  39% 
Ευκολία στις διαδικασίες πληρωµής 36% 

Πίνακας 1:Έρευνα του 1999 σε χρήστες Internet 
(http://www.useit.com/alertbox/990207.html, 1999) 

 

Έρευνα του 1999 της ∆ανικής Ένωσης Ηλεκτρονικού Εµπορίου (Danish E-Commerce 

Association) σε 2,929 χρήστες ίντερνετ στη ∆ανία από τους οποίους οι  1,780 (61%) 

έχουν υπάρξει αγοραστές στο ∆ιαδύκτιο.( http://www.useit.com/alertbox/990207.html, 

1999). 

Προσπαθώντας τώρα να µοντελοποιήσουµε κατά Laudon και Traver 

(Βλαχοπούλου, 2006) τις B2C επιχειρήσεις µπορούµε να τις χωρίσουµε γενικά σε: 

 

 Portals 

 E-Tailers 

 Market Creators 

 Providers 

 

Εδώ βέβαια πρέπει να πούµε ότι υπάρχουν και άλλες κατηγοριοποιήσεις των 

επιχειρηµατικών µοντέλων βάσει των διαχωρισµό σε B2C και B2B επιχειρήσεων 

όπως αυτή που γίνεται κατά τον Hoque, 2000 όπου για τις B2C επιχειρήσεις 

διακρίνονται τα παρεµφερή µοντέλα των: 

 

 E-Tailing/Consumer Portals 

 Bidding and Auctioning 

 Consumer care/Customer management applications 
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 Electronic Billing and Payment (EBP) 

 

τα οποία εκτός από την περίπτωση του Επιχειρηµατικού µοντέλου του ΕΒP που 

ανήκουν οι επιχειρήσεις που προσφέρουν εφαρµογές οι οποίες βελτιώνουν τις 

επαναλαµβανόµενες και συνήθεις δαπάνες του καταναλωτή µέσα από οργανωµένες 

λύσης πληρωµών και ηλεκτρονικής τιµολόγησης (checkfreecorp.com), όλα τα 

υπόλοιπα επιχειρησιακά µοντέλα είναι παρεµφερή µε αυτά του Laudon και Traver και 

γι’ αυτό θα γίνει και κριτική αξιολόγηση µεταξύ αυτών µε γνώµονα της αρχικής 

κατηγοριοποίησης (δηλαδή του Laudon και Traver). 

 

2.1.1.  Portals 

 

Στο επιχειρησιακό µοντέλο των Portals ανήκουν όλες εκείνες οι ηλεκτρονικές 

επιχειρήσεις οι οποίες δεν παρέχουν κάποιο προϊόν αλλά διάφορες υπηρεσίες, είτε σε 

µορφή κάποιου γενικού πακέτου, είτε όµως και σε µορφή εξειδικευµένου πακέτου, 

καθώς και διαφόρων ειδών υπηρεσίες, όπως πάσης φύσεως λογισµικό µέσα από 

µηχανές αναζήτησης. Εδώ τα επιχειρησιακά µοντέλα των Ηλεκτρονικών Πυλών 

(Portals- Consumer Portals) µπορούν να διαχωριστούν βάσει των προσφερόµενων 

υπηρεσιών σε: 

Οριζόντιες/Γενικές (Horizontal/General) όπου 

παρέχουν γενικά πακέτα υπηρεσιών ή  απλές υπηρεσίες 

όπως υπηρεσίες αναζήτησης. 

Κάθετες ή Εξειδικευµένες (Vertical/Specialised-Vortal) 

που προσφέρουν συγκεκριµένες υπηρεσίες και προϊόντα σε 

εξειδικευµένο χώρο αγοράς. (Βλαχοπούλου,2006 ) 

Κατά τον Hoque τώρα τα Consumer Portals αποτελούν υποοµάδα του 

επιχειρησιακού γενικού µοντέλου των E-Tailing/Consumer Portals επιχειρήσεων 

όπου συγκεκριµένα  ένα από τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα που κατέχουν είναι 

ότι οι καλά σχεδιασµένες καταναλωτικές πύλες µπορεί να κρύβουν πολλαπλάσιες 

ευκαιρίες για αυξηµένα εισοδήµατα µέσω της διαφήµισης σε αγορά – στόχο, µέσω 

πώλησης προϊόντων που παρέχονται εσωτερικά και προϊόντων και υπηρεσιών που 

προσφέρονται παράλληλα και από τους ανταγωνιστές (Hoque, 2000). Επίσης εδώ 

ακόµα ίσως κατά Laudon και Traver εισάγονται εν µέρει και τα επιχειρησιακά 

µοντέλα των EBP επιχειρήσεων αφού µια ακόµα πηγή εσόδων του Portal µοντέλου 
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είναι µέσω αµοιβών που δίνονται από την αγορά για ζητούµενες συναλλαγές τους ή 

ακόµα και από συνδροµές  εγγραφών για χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες που 

προσφέρονται. 

Τέλος για το συγκεκριµένο µοντέλο των Consumer Portals θα πρέπει να 

σηµειωθεί πώς οι πιο πιστοί χρήστες ορισµένων καταναλωτικών πυλών όπως είναι 

από µια πλευρά και η Amazon.com (ανήκει κυρίως στο µοντέλο Ε-tailer:Virtual 

Merchant κατά Laudon και Traver αλλά λόγω των πολλών διαφορετικών 

προσφερόµενων υπηρεσιών µπορεί να εισαχθεί και σε άλλα επιχειρηµατικά µοντέλα) 

αλλά και ο ηλεκτρονικός ιστότοπος «Lands' End», να µοιράζονται και να διαδίδουν 

την θετική τους γνώµη για τον συγκεκριµένο ιστότοπο, προσελκύοντας τελικά 

εκθετικά περισσότερους πελάτες χωρίς απαραιτήτως να επεκτείνει η ηλεκτρονική 

επιχείρηση τις επενδύσεις της στο µάρκετινγκ και τη διαφήµιση, για τον σκοπό της  

περαιτέρω προσέλκυσης πελατών. Σε αυτό το µοντέλο των Consumer Portals 

ανήκουν και πολλά εµπορικά B2C ηλεκτρονικά καταστήµατα, τα οποία όπως 

προείπαµε θα εξετάσουµε αναλυτικότερα ως προς τις τεχνικές σχεδιασµού, 

ανάπτυξης και προώθησης τους που θα οδηγήσουν σε στρατηγικά πλεονεκτήµατα 

έναντι των ανταγωνιστών τους. 

 

2.1.2.  Ε-Tailers 

 

Γενικά, το µοντέλο µιας e-tailer επιχείρησης παρέχει στους πελάτες την 

καλύτερη πρόσβαση στα προϊόντα και τις υπηρεσίες αυτής. Ακόµη και οι επώνυµοι 

και µεγάλοι λιανοπωλητές µε χιλιάδες προϊόντα µπορούν να συµπεριλάβουν 

ολόκληρους τους καταλόγους τους on-line, και έτσι οι καταναλωτές µπορούν να 

βρουν οποιοδήποτε στοιχείο – προϊόν που θέλουν σε δευτερόλεπτα µέσω ενός 

συνδυασµού αναζήτησης – «ξεφυλλίσµατος»(browsing), παραµετρικής έρευνας, και 

ανάκτησης λέξης κλειδιού (Hoque, 2000). 

Σύµφωνα µε Laudon και Traver τα e-tailer µοντέλα µπορούν να διαχωριστούν 

σε (Βλαχοπούλου, 2006): 

♦ E-tailer: Virtual Merchant : όπου µοιάζουν πολύ µε online κατάστηµα 

λιανικής, που µπορεί κανείς να ψωνίζει όλες τις ώρες. Πιο κοντά σε αυτό το 

µοντέλο ανήκει και η περίπτωση της Amazon, που µπορεί να συµπεριληφθεί 

στην κατηγορία πολλών επιχειρηµατικών µοντέλων λόγω των πολλών και  
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διαφορετικών προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει και των 

χαρακτηριστικών αυτής.  

♦ E-tailer: Clicks and Mortar: οπού είναι το on-line κανάλι διανοµής µιας 

εταιρίας που διαθέτει και φυσικό κατάστηµα.  

♦ E-tailer: Catalog Merchant :όπου είναι η online εκδοχή του καταλόγου 

direct mail  

♦ E-tailer: Online Mall: που έχει τα στοιχεία ενός διαδυκτιακού 

πολυκαταστήµατος που προσφέρει και υπηρεσίες web marketing. 

♦ E-tailer:  Manufacturer-direct: που περιλαµβάνει τις επιχειρήσεις –

παραγωγούς που πουλούν δικτυακά, άµεσα τα προϊόντα που παράγουν. 

 

Τέλος θα πρέπει να σηµειωθεί, ότι εκτός από τα Consumer Portals, τα 

ηλεκτρονικά επιχειρηµατικά µοντέλα των e-tailers επιχειρήσεων, όσον αφορά όλες 

γενικά τις κατηγοριοποιήσεις και γενικά αυτής των ηλεκτρονικών εµπορικών 

καταστηµάτων  τα οποία θα ξεχωρίσουµε και θα σταθούµε πάνω στη µελέτη των 

τεχνικών ανάπτυξης, σχεδίασης και προώθησης ηλεκτρονικών επιχειρήσεων.  

 

2.1.3.  Market Creators 

 

Στo επιχειρησιακό µοντέλο Market Creator κατά Laudon και Traver, ανήκουν 

εκείνες οι ∆ιαδυκτιακές επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν την τεχνολογία του Internet  

για δηµιουργία αγορών, φέρνοντας  σε επαφή αγοραστές και πωλητές (Βλαχοπούλου, 

2006). ∆ηλαδή εδώ ανήκουν οι ηλεκτρονικές επιχειρήσεις οι οποίες φέρνοντας σε 

επαφή τους συναλλασσόµενους, αµείβονται για την διαδικασία αυτή όπως η εταιρία 

eBay.com.  

Βάσει των 10 πιο γνωστών επιχειρηµατικών µοντέλων που υπάρχουν στο 

∆ιαδύκτιο το µοντέλο Market Creator έχει παρεµφερή χαρακτηριστικά µε το µοντέλο 

της Ηλεκτρονικής ∆ηµοπρασίας (E-Auction). Το µοντέλο δηµοπρασιών ή e-auction 

αποτελεί την υλοποίηση µε ηλεκτρονικό τρόπο του µηχανισµού που είναι γνωστός 

από τις παραδοσιακές δηµοπρασίες, µε µοναδική διαφορά ότι έχουµε να κάνουµε µε 

έναν διαδικτυακό χώρο όπου οι χρήστες µπορούν να πουλήσουν τα προϊόντα τους ή 

να κάνουν προσφορές για προϊόντα άλλων χρηστών. Ο υποψήφιος αγοραστής µπορεί 

να αναζητήσει προϊόντα µέσα από τις διαθέσιµες διαφορετικές κατηγορίες µέσω 
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µηχανών αναζήτησης και καταλόγων, να υποβάλει την προσφορά του και να 

παρακολουθήσει τις προσφορές άλλων χρηστών, ενώ συνήθως αυτού του είδους οι 

δηµοπρασίες δεν περιορίζονται µόνο σε αυτές τις λειτουργίες (Μάρκελλος, 

Μάρκελλου, Ρήγκου & άλλοι, 2005) .  

Τα οφέλη για τους προµηθευτές και τους αγοραστές βρίσκονται κυρίως στην 

εξοικονόµηση χρόνου, στη µεγάλη ποικιλία προϊόντων, στις χαµηλές τιµές λόγω και 

των χαµηλών εξόδων οργάνωσης των ηλεκτρονικών δηµοπρασιών καθώς και στις 

διαδικασίες της δηµοπρασίας από το σπίτι – µη απαραίτητη η φυσική µεταφορά των 

συναλλασσόµενων.  

 
Γράφηµα 1: Μοντέλο Ηλεκτρονικών ∆ηµοπρασιών  

(Μάρκελλος, Μάρκελλου, Ρήγκου & άλλοι, 2005) 
 

 

Κατά τον Hoque, 2000 παρόµοια στο µοντέλο Bidding and auctioning, τα sites 

προσφορών και δηµοπρασιών πωλούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες µε τα µη 

παραδοσιακά αλλά µε αρκετά ελαστικά πρότυπα τιµολόγησης. Συχνά, ο 

«οικοδεσπότης» της δηµοπρασίας ή της πώλησης µε προσφορά είναι ένας τρίτος 

(third-party) που λειτουργεί σαν συνδετικός κρίκος µεταξύ του αγοραστή και του 

πωλητή (Hoque, 2000). 
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Μια ξεχωριστή κατηγορία ακόµα κατά Laudon και Traver  που έχει πολλά 

κοινά χαρακτηριστικά µε το µοντέλο Bidding and auctioning είναι και το µοντέλο 

Transaction Broker, (Βλαχοπούλου, 2006) όπου έχει και αυτό ως πηγή εσόδων, 

αµοιβές από τους συναλλασσόµενους µε τον ιστότοπο, αλλά εδώ οι επιχειρήσεις 

προσφέρουν κυρίως υπηρεσίες συναλλαγών διαδυκτιακών πωλήσεων που έχουν να 

κάνουν µε την εύρεση των καλύτερων και φθηνότερων προσφορών από διάφορες 

άλλες επιχειρήσεις, βοηθώντας έτσι τον πελάτη για γρηγορότερες και πιο 

συµφέρουσες συναλλαγές. 

 

2.1.4. Providers 

 

Όσον αφορά το µοντέλο των Provider επιχειρήσεων, εδώ ανήκουν γενικά οι 

επιχειρήσεις που προσφέρουν διάφορες υπηρεσίες, είτε πουλώντας τις αλλά είτε και 

προσφέροντας αυτές  δωρεάν, έχοντας τότε ως εισόδηµα από διαφηµιστικά έσοδα ή 

έσοδα εγγραφών και συνδροµητών. 

Ανάλογα µε το είδος του κάθε Provider µπορεί να χωριστεί σε (Βλαχοπούλου, 

2006): 

♦ Content Provider  - όπου παρέχονται πληροφορίες και ψυχαγωγικά στοιχεία, 

όπως εφηµερίδες, δικτυακοί τόποι για σπορ ιστοσελίδες και άλλες σελίδες.  

♦ Service Provider – όπου εντάσσονται οι επιχειρήσεις που πουλούν υπηρεσίες. 

♦ Community Provider – όπου είναι ιστότοποι µε συγκεκριµένες υπηρεσίες και 

επικοινωνία µεταξύ των επισκεπτών του για εξειδικευµένο κοινό µε ειδικά 

ενδιαφέροντα και χόµπι.  

Μέσα στο µοντέλο των Provider επιχειρήσεων µπορούµε να εντάξουµε και το 

µοντέλο των «Consumer care/customer management applications» που εντάσσονται 

όλες εκείνες οι εφαρµογές που στοχεύουν παρέχουν στους πελάτες  τις υπηρεσίες 

προσθέτουν αξία είτε στις συναλλαγές που έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί ή στις 

µακροπρόθεσµες σχέσεις µεταξύ των πελατών (Hoque, 2000).  

 

2.2.  B2B Επιχειρησιακά Μοντέλα 

 

Κυρίως λόγω του σκοπού της εργασίας ο οποίος είναι να εξετάσει κυρίως τις 

τεχνικές ανάπτυξης και τις λειτουργίες των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων, εστιάζοντας 
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περισσότερο και στη µελέτη περιπτώσεων (case studies) σε επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται σε B2C αγορές θα γίνει εδώ µια ακόµα πιο σύντοµη 

ανασκόπηση πάνω στα Β2Β επιχειρησιακά µοντέλα βάσει της µοντελοποίησης 

Laudon και Traver και σηµειώνοντας και τις περιπτώσεις εκείνων των 

επιχειρηµατικών µοντέλων από υποδείγµατα άλλων επιστηµόνων που παρουσιάζουν 

παρόµοια χαρακτηριστικά µε την παρακάτω κατηγοριοποίηση. 

Γενικά κατά Laudon και Traver  µπορούµε να χωρίσουµε τα Β2Β επιχειρησιακά 

µοντέλα στις παρακάτω γενικές κατηγοριοποιήσεις: 

 Marketplace/Exchange 

 E-Distributor  

 B2B Service Provider 

 Infomediary 

Υπάρχει βέβαια και ένα ακόµα µοντέλο, αυτό των Μatchmaker επιχειρήσεων 

που παρουσιάζει όµως αρκετά κοινά µε το Infomediary – Lead Generator στο ότι 

προσφέρει υπηρεσίες που προσφέρουν πληροφορίες, µόνο που εδώ αυτές χρειάζονται 

ώστε να  βοηθήσει τις  επιχειρήσεις - πελάτες να βρουν ότι επιθυµούν και χρειάζονται 

στο ∆ιαδύκτιο (Βλαχοπούλου, 2006). 

 

2.2.1.  Marketplace/Exchange 

 

Γενικά εδώ περιλαµβάνονται όλοι εκείνοι οι ηλεκτρονικοί ιστότοποι που 

βοηθούν τις επιχειρήσεις να φέρουν σε επαφή επιχειρήσεις – αγοραστές µε 

επιχειρήσεις – προµηθευτές, έτσι ώστε να υπάρξει σχετική µείωση στα κόστη. Η 

αµοιβή για αυτές τις επιχειρήσεις προκύπτει από µερίδιο – «φόρο» πάνω στις 

συναλλαγές  των συµβαλλόµενων µερών. Χωρίζονται σε  Κάθετα (Vertical) και 

Οριζόντια (Horizontal) Marketplaces, µε τα δεύτερα να επικεντρώνονται σε πιο 

ειδικούς τύπων αγαθών (Mymarket.com , Grainger.com). 

Ένα πολύ γνωστό µοντέλο ηλεκτρονικής επιχείρησης που αποτελεί µικρή 

µεταλλαγή του επιχειρησιακού µοντέλου Marketplace επιχειρήσεων, απότελει το 

µοντέλο Αγοράς Τρίτου φορέα (Third Party Marketplace) που αποτελεί ένα 

ανερχόµενο µοντέλο, κατάλληλο στις περιπτώσεις εκείνες όπου οι εταιρίες επιθυµούν 

να παραχωρήσουν το δικτυακό τους marketing σε έναν τρίτο φορέα, πιθανότατα σαν 

µια επιπρόσθετη υπηρεσία στα υπόλοιπα κανάλια τους. Είναι κυρίως σύνηθες στο 

στις Β2Β αγορές, όπου ο τρίτος φορέας αναλαµβάνει να προσφέρει το περιβάλλον 
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αλληλεπίδρασης στους καταλόγους προϊόντων και υπηρεσιών των επιχειρήσεων. 

Επίσης µπορεί να παρέχονται εδώ και άλλες λειτουργίες που να αφορούν το εµπορικό 

σήµα, τη διεκπεραίωση των παραγγελιών, των πληρωµών, των λογιστικών, την 

ασφάλεια των συναλλαγών κ.λπ. (Μάρκελλος, Μάρκελλου, Ρήγκου & άλλοι, 2005) 
 

Γράφηµα 2: Το µοντέλο αγορών τρίτου φορέα  
(Μάρκελλος, Μάρκελλου, Ρήγκου & άλλοι, 2005) 

  

Κατά τον Hoque, 2000 το µοντέλο των Marketplace επιχειρήσεων αναφέρεται 

ως Virtual MarketPlace, ενώ διατυπώνεται πως οι Εικονικές Αγορές (Virtual 

MarketPlaces) µοιράζονται διάφορα κοινά συστατικά µε τα e-tailing περιβάλλοντα σε 

B2C αγορές, όπως οι ∆ιαδυκτιακοί κατάλογοι αγαθών, το προωθητικό µάρκετινγκ, 

τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας πληρωµής, και της µεταπώλησης σε πελάτες. Επειδή 

όµως οι επιχειρησιακές αγοραστικές πρακτικές διαφέρουν εντυπωσιακά από τις 

καταναλωτικές αγοραστικές πρακτικές, οι εικονικές αγορές Β2Β πρέπει να 

προσφέρουν τις υπηρεσίες που είναι αρκετά πιο «ξεχωριστές» από µια απλή ε- tailer 

επιχείρηση. 

 

2.2.2.  E-Distributor 

 

Μια επιχείρηση e-distributor προσφέρει και τα δύο πλεονεκτήµατα που 

ψάχνουν οι αγοραστές, δηλαδή είτε µια µεγάλη γκάµα επιλογών προϊόντων, αλλά και 

την καθοδήγηση και την ποικιλία προσφερόµενων επιλογών που κάποιοι ζητούν. 

Τέτοιοι αγοραστές είναι συχνά πρόθυµοι να πληρώσουν και περισσότερο για να 

πάρουν ότι ζητούν. Στην πραγµατικότητα, εντούτοις, όλοι, και όχι µόνο οι µεγάλοι  

αγοραστές, µπορούν συνήθως να λάβουν τις καλύτερες τιµές από τους e-distributors 

(Ηλεκτρονικούς διανοµείς) από ότι θα µπορούσαν από προσωπική τους έρευνα για τα 

ζητούµενα προϊόντα, δεδοµένου ότι οι διανοµείς λαµβάνουν πολλές εκπτώσεις και 
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προσφορές από τους συµµετέχοντες προµηθευτές για συνολικές και µεγάλες 

παραγγελίες (GCIS, 2003).  

Επιπλέον, οι ηλεκτρονικοί διανοµείς παρέχουν την ευκολία των σύντοµων και 

απευθείας αγορών για ένα ευρύ φάσµα των προϊόντων, από τα επεξεργασµένα υλικά 

έως τα τελικά προϊόντα και εµπορεύµατα που είναι ιδιαίτερα πολύτιµες στους 

αγοραστές σε όλες  τις ξεχωριστές αγορές, όπως οι προµήθειες γραφείων ή MRO 

προµήθειες (λογισµικού) – (wikipedia.en.org).  

 
Γράφηµα 3: Αρχική σελίδα του Grainger.com, δείγµα e-distributor  

(http:/www.grainger.com) 
 

Παράδειγµα των e-distributor µοντέλων  είναι και η ηλεκτρονική εταιρία 

Grainger.com, όπου οι διασυνδεµένες µεταξύ τους επιχειρήσεις, µειώνουν τον κύκλο 

πωλήσεων τους, συµµετέχοντας σε αυτήν  µε τα προϊόντα τους, αλλά και η κάθε µια 

ως αγοραστής. 

 

2.2.3.  B2B Service Provider 

 

Γενικά σε αυτό το µοντέλο ανήκουν οι ηλεκτρονικές εταιρίες που προσφέρουν  

∆ιαδυκτιακές εταιρικές υπηρεσίες ή υπενοικιάζουν ∆ιαδυκτιακές εφαρµογές 
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λογισµικού. Ανάλογα µε το αν πουλούν υπηρεσίες ή νοικιάζουν λογισµικό 

χωρίζονται σε Traditional ή Application Service Providers αντίστοιχα 

(Βλαχοπούλου, 2006). 

 

Μέσα στο µοντέλο των B2B Service Providers µπορούµε να πούµε ότι µπορεί 

να ενταχθεί ένα από τα πιο γνωστά γενικά ηλεκτρονικά επιχειρηµατικά µοντέλα, αυτό 

του  Value Chain Service Provider (Παροχέα υπηρεσιών αλυσίδας αξιών) 

(Μάρκελλος, Μάρκελλου, Ρήγκου & άλλοι, 2005). 

 

Γράφηµα 4:Το µοντέλο του παροχέα υπηρεσιών αλυσίδας αξιών 

(Μάρκελλος, Μάρκελλου, Ρήγκου & άλλοι, 2005) 
 

To µοντέλο του παροχέα υπηρεσιών αλυσίδας αξιών ειδικεύεται εδώ σε µια 

συγκεκριµένη λειτουργία της αλυσίδας αξιών, όπως µπορεί να είναι οι προµήθειες, οι 

ηλεκτρονικές πληρωµές, οι λογιστικές εφαρµογές, το marketing κ.λπ., ώστε να 

οδηγήσει αυτήν την λειτουργία να γίνει στρατηγικό και ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα 

για την επιχείρηση. Ένα παράδειγµα εδώ είναι για το µοντέλο αυτό είναι το σύστηµα 

Fedex Internet Ship (http://www.fedex.com) που προορίζεται για την 

αυτοµατοποίηση της διαδικασίας αποστολής εµπορευµάτων και για τη δυνατότητα 

δροµολόγησης της µέσω του ∆ιαδικτύου χωρίς επιπλέον επαφές µε εξωτερικούς 

συνεργάτες. 

 
2.2.4.  Infomediary 

 

Το µοντέλο αυτό αναφέρεται σε εκείνες τις ηλεκτρονικές εταιρίες που 

συγκεντρώνουν πληροφορίες και δεδοµένα καταναλωτών και πελατών (µέσω 
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cookies, data mining) κ.τ.λ.π., ώστε είτε να βοηθήσουν τις διαφηµιστικές εταιρίες να 

βρουν την κατάλληλη αγορά – στόχο, είτε να βοηθήσουν τις εµπορικές εταιρίες να 

απευθυνθούν στους κατάλληλους καταναλωτές. Ανάλογα µε τους παραπάνω σκοπούς 

το µοντέλο χωρίζεται σε  Audience Broker  και Lead Generator αντίστοιχα 

(Βλαχοπούλου, 2006). 

Επίσης για να πετύχει αυτή την συγκέντρωση πληροφοριών των καταναλωτών 

που θέλει, προσφέρει στους καταναλωτές κάτι δωρεάν, όπως το ελεύθερο λογισµικό 

ή η ελεύθερη πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο. Η τελευταία προσφορά είναι ιδιαίτερα 

χρήσιµη, δεδοµένου ότι επιτρέπει στην infomediary εταιρία να ελέγξει και να 

επιτηρήσει τις on-line δραστηριότητες του χρήστη, εφόσον τελικά ο καταναλωτής 

συνδέεται µέσω του infomediary δικτύου. Οι πληροφορίες που η infomediary 

επιχείρηση συλλέγει είναι εξαιρετικά πολύτιµες για λόγους µάρκετινγκ και τις 

περισσότερες φορές, η επιχείρηση ακολουθεί ένα πρότυπο διαφηµιστικής εταιρίας  - 

Αudiance Broker µοντέλο (Ius Mentis, 2005). 

Εφόσον το Infomediary µοντέλο πρέπει να παρακολουθήσει τα «ίχνη» των 

χρηστών του, απλός τρόπος ωστέ να επιτευχθεί αυτό είναι να απαιτηθεί η εγγραφή 

(Subscribe) για την πρόσβαση στον ιστοχώρο, κατά προτίµηση δωρεάν. Κάτι τέτοιο 

συµβαίνει και στην ιστοσελίδα doubleclick.com (http://www.doubleclick.com/us/) 

όπου µε in-stream βίντεο και άλλες µεθόδους τραβάει την προσοχή καταναλωτών και 

ενδιαφερόµενων επιχειρήσεων και µπορούν να γίνουν µέλη µε µια πολή απλή 

εγγραφή. 

 
Γράφηµα 5: Infomediary ιστοσελίδα doubleclick.com 

(http://www.doubleclick.com/us/) 
 

 27



 
 
 
 
 

1η ΕΝΟΤΗΤΑ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ: 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ & 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 28



Τεχνικές λειτουργικής και επιτυχούς σχεδίασης και προγραµµατισµού 

ηλεκτρονικού καταστήµατος   

 

Η επιτυχία ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος εξαρτάται από πολλούς 

παράγοντες τους οποίους θα εξετάσουµε στις παρακάτω διαχωρισµένες ενότητες 

όπως σηµειώσαµε και παραπάνω. Η πιο σηµαντική όµως από αυτές είναι η σωστή 

σχεδίαση του ηλεκτρονικού µας καταστήµατος, όπου από αυτή θα κριθεί αρχικά η 

απήχηση που θα έχει ο ιστότοπος µας από τους καταναλωτές όταν τον επισκεφθούν. 

Πρέπει να πούµε όµως ότι ο σωστός σχεδιασµός µιας ηλεκτρονικής επιχείρησης δεν 

είναι µια απλή υπόθεση αλλά µε πολλούς τρόπους στοχεύει στην επίτευξη πολλών 

παραγόντων οι οποίοι είναι σηµαντικοί για τους καταναλωτές. 

Πριν εξετάσουµε αυτούς τους παράγοντες, είναι σηµαντικό  να δούµε πώς 

µπορούµε αρχικά και γενικά να σχεδιάσουµε ή να µισθώσουµε κάποιον για τον 

σχεδιασµό µιας ηλεκτρονικής επιχείρησης, καθώς υπάρχουν πολλοί τρόποι για να το 

κάνουµε αυτό, από τους οποίους ο καθένας είναι πιο κατάλληλος σύµφωνα µε το 

είδος της επιχείρησης αλλά και µε το µέγεθος και τον προϋπολογισµό της.  Στον 

σχεδιασµό τώρα της ηλεκτρονικής επιχείρησης πρέπει να γνωρίζουµε πια εργαλεία 

είναι κατάλληλα για τον προγραµµατισµό όπως ο HTML κώδικας, οι γλώσσες 

Javascript, PHP, η SQL καθώς και το πρότυπο XML και εφαρµογές του µε διάφορους 

κώδικες. Επίσης το που θα φιλοξενηθεί το ηλεκτρονικό µας κατάστηµα και καθώς και 

οι παροχές των εταιριών υπηρεσιών Web Hosting που συνεργαζόµαστε παίζουν 

σηµαντικό ρόλο και στην συνέχεια του σχεδιασµού της ηλεκτρονικής επιχείρησης 

ανάλογα µε τις παροχές.  

 Από εκεί και πέρα οι δύο µεγάλες κατηγορίες παραγόντων που εξαρτάται η 

επιτυχής σχεδίαση ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος είναι η εµφάνιση και το 

περιεχόµενο αυτού και επίσης η λειτουργικότητα και η εύκολη πλοήγηση σε αυτό. 

Όσον αφορά την εµφάνιση αυτού µπορεί να δοθεί βαρύτητα στους τρόπους µε τους 

οποίους θα οργανωθεί καλύτερα το περιεχόµενο των ιστοσελίδων και όσον αφορά το 

γραπτό κείµενο και τα πολυµεσικά στοιχεία (βίντεο, εικόνες, κ.λ.π.) µέσα σ’ αυτές 

όπως επίσης και στην επιλογή των χρωµάτων στον χώρο των σελίδων. Επίσης όταν 

µιλάµε για σωστή εµφάνιση εννοούµε επίσης και την όµοια και εφικτή εµφάνιση του 

ηλεκτρονικού µας καταστήµατος από όλους τους περιηγητές και τα  λειτουργικά 

συστήµατα του κάθε χρήστη.  
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Από την άλλη µεριά πρέπει να υπάρχει και να προσφέρεται η εύκολη πλοήγηση 

στον ηλεκτρονικό µας ιστοτόπο κάτι που θα βοηθήσει και θα «κρατήσει» τους 

χρήστες στο site κάτι που µπορεί να επιτευχθεί µε την χρήση πινάκων, ηλεκτρονικών 

καταλόγων, site maps, shopping carts, µε µηχανές αναζήτησης πληροφοριών και 

προϊόντων µέσα στο site αλλά και µε web templates. Επίσης η λειτουργικότητα του 

ιστότοπου εξαρτάται και από το εάν προσφέρουµε γρήγορα downloads και άνοιγµα 

των σελίδων του. 

 

1.  Επιτυχής Απόκτηση και Σχεδιασµός Ηλεκτρονικής Επιχείρησης 

 

Η πιο συνήθης περίπτωση τόσο για την δηµιουργία, όσο και για την απόκτηση 

ενός ηλεκτρονικού ιστότοπου µιας ηλεκτρονικής επιχείρησης, είναι η ανάθεση του 

έργου σε εξειδικευµένο συνεργάτη - εταιρία, που έχει γνώση στην ανάπτυξη 

εφαρµογών στο ∆ιαδίκτυο (go-online.gr, ∆ηµιουργήστε το δικό σας ηλεκτρονικό 

κατάστηµα). Για αυτή του την επιλογή υπάρχουν ανάλογα µε το είδος της επιχείρησης 

πολλές έτοιµες web εφαρµογές που προσφέρουν ανάλογα και µε το είδος και την 

δραστηριοποίηση της επιχείρησης µια γκάµα από πολλές ελληνικές και ξένες εταιρίες 

που δραστηριοποιούνται τόσο στον ηλεκτρονικό σχεδιασµό (web design) 

ηλεκτρονικών επιχειρήσεων αλλά και στη διαχείριση της ηλεκτρονικής επιχείρησης. 

(Σισκόπουλος, 9/2001).  

Πολλά είναι τα site που δραστηριοποιούνται στον χώρο αυτό στον παγκόσµιο 

ιστό όπως το «store.yahoo.com», το «www.bizland.com», το 

«www.onecommerce.net» και πολλά άλλα. Όσο για τον Ελλαδικό χώρο υπάρχουν 

αρκετές οικονοµικές λύσεις και ενδεικτικά όπως βλέπουµε και στην επόµενη 

φωτογραφία του site  «http://www.emporos.gr» προσφέρονται τόσο υπηρεσίες 

σχεδιασµού ιστοσελίδων όσο και υπηρεσίες web hosting, κάτι που είναι αρκετά 

σύνηθες στις εταιρίες σχεδιασµού ιστοσελίδων. 
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Γράφηµα 6: Ιστοσελίδα υπηρεσιών σχεδιασµού ιστοσελίδων 

(http://www.emporos.gr/) 
 

 Μια άλλη λύση και πολύ συνηθισµένη λύση για τις µικροµεσαίες ηλεκτρονικές 

επιχειρήσεις είναι η προσωπική ενασχόληση για την δηµιουργία της ιστοθέσης της, 

µέσα από ειδικά προγράµµατα ανάπτυξης ιστοσελίδων (www.killersites.com) ή µέσα 

από περιβάλλοντα  αυτοµατοποιηµένης ανάπτυξης ηλεκτρονικών καταστηµάτων, 

όπου ο ενδιαφερόµενος µε απλά συνήθως βήµατα µπορεί να δηµιουργήσει το δικό 

του ηλεκτρονικό κατάστηµα ηλεκτρονικό του κατάστηµα, χωρίς ειδικές τεχνικές 

γνώσεις και εµπειρία στην ανάπτυξη εφαρµογών web (go-online.gr, ∆ηµιουργήστε το 

δικό σας ηλεκτρονικό κατάστηµα), Σε αυτήν την δεύτερη λύση βέβαια ο 

ενδιαφερόµενος θα πρέπει να ψάξει και για ανάλογες υπηρεσίες web hosting 

(ηλεκτρονικής φιλοξενίας), όπου στον χώρο αυτό υπάρχουν και πολλές εταιρίες µε 

εξαιρετικά οικονοµικές ή δωρεάν λύσεις (awardspace.com) ανάλογα µε τις υπηρεσίες 

που προσφέρουν (go-online.gr, Μοντέλο κατασκευής για µικροµεσαίες επιχειρήσεις). 

(Παιρετέρω ανάπτυξη παρακάτω του web hosting). 

Τα προγράµµατα τώρα µε τα οποία και οι γλώσσες προγραµµατισµού µε τις 

οποίες µπορεί κανείς έχοντας κάποιες τεχνικές γνώσεις να δηµιουργήσει την δικιά 

του ηλεκτρονική επιχείρηση είναι συνδυασµός των    Photoshop, HTML,  Flash,   

JavaScript, Flash  Scripting, VB Scripting, Dreamweaver, Active Server Pages, 

FrontPage, κ.α. (trainingtools.com) Από την άλλη πλευρά όπως είπαµε και παραπάνω 

υπάρχουν πιο ειδικά προγράµµατα για σχεδιασµό από τους χρήστες χωρίς ιδιαίτερες 

ειδικές γνώσεις όπως τα ecBuilder, StoreBot, MyStore, EZ-Mall, SmartStore, 
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SoftCart και πάρα πολλά άλλα. Όπως όµως σηµειώσαµε υπάρχουν και άλλα 

εξειδικευµένα προγράµµατα, τα οποία µπορούν να δηµιουργήσουν τον ιστοτόπο της 

αρεσκείας του επιχειρηµατία χωρίς ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις απ’ αυτόν. 

Παραδείγµατα τέτοιων ειδικών προγραµµάτων και εφαρµογών που 

προσφέρονται από τις ανάλογες εταιρίες έχουµε τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. 

Μια απλή κι εύκολη λύση για άµεση διαδυκτιακή παρουσία της επιχείρησης σας στο 

∆ιαδίκτυο είναι το http://store.yahoo.com που δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να 

Ηδηµιουργήσει το δικό του ηλεκτρονικό κατάστηµα µέσα από τον περιηγητή 

(browser) του. Η στέγαση του ηλεκτρονικού καταστήµατος γίνεται εξ ολοκλήρου στο 

Yahoo! ενώ οι τιµές για κάθε λύση κυµαίνονται σε λογικά πλαίσια ανάλογα µε το 

µέγεθος του ηλεκτρονικού καταστήµατος (π.χ. για µέχρι και 50 προϊόντα η τιµή 

ανέρχεται σε 100 δολάρια το µήνα, ενώ για µέχρι και 1.000 προϊόντα η τιµή είναι 300 

δολάρια) (Σισκόπουλος, 9/2001). 

Οµοίως στην Ελλάδα προσφέρονται παρεµφερείς υπηρεσίες, όπως και η 

Υπηρεσία OPEN SHOP (http://www.openshop.gr) που άνοιξε πρόσφατα και είναι  

αποτέλεσµα της συνεργασίας των εταιρειών ΟΤΕnet και HUB. Παρεµφερής 

εφαρµογή για τον εύκολο και επιτυχή σχεδιασµό ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος 

(e-shop) προσφέρει και το πρόγραµµα Click2Sell, που περιλαµβάνει και µία database 

engine (µηχανή βάσης δεδοµένων), η οποία και αναλαµβάνει διαδικασίες 

αποθήκευσης και οργάνωσης των αρχείων που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή 

του ηλεκτρονικού καταστήµατος. Πέρα από ορισµένες προϋποθέσεις που αφορούν 

τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, στον οποίο και θα εγκατασταθούν το λογισµικό και το 

λειτουργικό σύστηµα, η εγκατάσταση γενικά δεν παρουσιάζει σηµαντικά 

προβλήµατα. Παρακάτω εµφανίζουµε και το περιβάλλον εργασίας (Κονσόλα) του 

Click2Shell (go-online.gr, Παράδειγµα κατασκευής e-shop). 
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Γράφηµα 7: Πρόγραµµα σχεδιασµού ιστοσελίδων Click2Sell 

(http://www.openshop.gr) 
Η τρίτη και, ίσως, πιο ακριβή λύση είναι να προσλάβετε οµάδα 

προγραµµατιστών για να σας φτιάξει το δικό σας ηλεκτρονικό κατάστηµα 

προσαρµοσµένο στα µέτρα σας, µε σαφές πλεονέκτηµα ότι το αποτέλεσµα θα είναι 

όπως ακριβώς το έχετε φανταστεί και δε θα χρησιµοποιεί τυποποιηµένες σελίδες, 

σχεδιασµό ή πλοήγηση (Σισκόπουλος, 2001). Εδώ θα πρέπει να σηµειώσουµε, ότι η 

λύση που αναφέρθηκε ως πρώτη, το να δοθεί δηλαδή η ανάθεση του site σε µια από 

τις πολλές εταιρίας κατασκευής και φιλοξενίας ιστοσελίδων δεν είναι το ίδιο, αφού 

είναι σύνηθες να χρησιµοποιούνται οι συνήθεις τεχνικές σχεδίασης και 

πολυχρησιµοποιηµένες φόρµες και templates από πολλά sites, κάτι που δεν κάνει το 

site πρωτότυπο και παράλληλα ούτε ανταγωνιστικά λειτουργικό. 

 

Κριτήρια Αξιολόγησης των Λύσεων Απόκτησης και Σχεδίασης 

 

Πρέπει να πούµε ότι καµία από τις παραπάνω λύσεις απόκτησης και 

σχεδιασµού ηλεκτρονικού καταστήµατος, δεν είναι πραγµατικά η καταλληλότερη εάν 

επιλεγεί τυχαία. Από τις παραπάνω λύσεις απόκτησης ή αρχικού σχεδιασµού του 

ηλεκτρονικού µας ιστοτόπου, θα πρέπει να επιλέξουµε την ανάθεση σε µια 

εξειδικευµένη εταιρία σχεδιασµού, εάν δεν έχουµε χρόνο και αρκετή εµπειρία η 

οποία αποκτιέται και µε αρκετό ψάξιµο σε ειδικά εγχειρίδια (killersites.com), αλλά 

ακόµα και µε σχετική «αντιγραφή» ιδεών από άλλα sites, και µε σχετική έρευνα για 

καινοτόµες ιδέες και καλή χρησιµοποίηση του γραπτου λόγου στο site (Επιτήδειος, 
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2000) και εάν διαθέτουµε κάποιο κεφάλαιο το οποίο να ανταποκρίνεται λογικά ως 

επένδυση για το µέγεθος της εταιρίας µας. 

Από την άλλη πλευρά, εάν η εταιρία µας, είναι εµπορική και κινείται σε ένα 

σχετικά µεγάλο µέγεθος αγοράς - πελατών και προϊόντων, θα ήταν συνετότερο να 

κάνουµε µια αρκετά µεγάλη επένδυση, επιλέγοντας την τρίτη και ακριβότερη λύση,  

εφόσον θα γίνει µε τον πιο κατάλληλο και ενδεχόµενα πρωτότυπο τρόπο από ειδική 

οµάδα προγραµµατιστών χρησιµοποιώντας και αρκετά προγραµµατιστικά στοιχεία, 

όπως το πιο κλασσικό του να είναι το site µας δυναµικό (Επιτήδειος, 2000). Για την 

κατανόηση του όρου των δυναµικών ιστοσελίδων θα πούµε σύντοµα ότι αποτελούν 

καταχωρήσεις σε µια βάση δεδοµένων και όταν τις ζητάει ο χρήστης δηµιουργούνται 

αυτόµατα για εκείνον, ενώ διακρίνονται από το µικρό κόστος ανά σελίδα, και την 

ευκολία στην συντήρηση και παρακολούθηση. Βέβαια µιλώντας για χαµηλό κόστος 

αναφερόµαστε µε γνώµονα τις µεγάλες εταιρίες που το ποσό για επενδύσεις είναι 

αρκετά υψηλό – αυτό σηµαίνει ότι για µια µικρή επιχείρηση το κόστος φαίνεται 

πολλές φορές αρκετά υψηλό. Επίσης εάν θέλουµε να δηµιουργήσουµε ένα site που θα 

απευθύνεται στη ∆ιεθνή αγορά (Chan, Suwanda, 2000), κάτι που δηµιουργεί ανάγκες 

για αρκετές, µεγάλες και σύνθετες εφαρµογών βάσεων δεδοµένων και ειδικών 

φορµών και µε χρησιµοποίηση XML – για τα εργαλεία και τις εφαρµογές αυτές για 

σχεδίαση όπως και για άλλες θα αναφερθούµε αναλυτικότερα παρακάτω -(Cardone, 

Soroker, Tiwari, 2005) θα πρέπει να αφήσουµε την σχεδίαση σε ειδικούς 

προγραµµατιστές, οι οποίοι είναι άριστοι γνώστες των παραπάνω εργαλείων µε 

αποτέλεσµα να µπορούν να σχεδιάσουν ένα τόσο πρωτότυπο οπτικά όσο και 

χρηστικά ιστότοπου. 

Τέλος η δεύτερη αναφερόµενη επιλογή της προσωπικής σχεδίασης του site µας 

µέσα από ειδικά προγράµµατα και web εφαρµογές βρίσκει έδαφος, σε αρκετές 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις που ζητούν τη δηµιουργία ενός απλού καταστήµατος που 

θα δώσει σάρκα και οστά στην επιχειρηµατική τους ιδέα µε τον οικονοµικότερο και 

πιο απλό τρόπο. Επίσης από τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, ένα σηµαντικό 

πλεονέκτηµα εκτός από αυτό του χαµηλού κόστους είναι και η ελευθερία να 

δηµιουργήσεις την ιστοσελίδα της εταιρίας σου ακριβώς όπως την έχεις φανταστεί 

κάτι όµως που προϋποθέτει προηγούµενα έρευνα, πρωτότυπες ιδέες και δεσµεύσεις 

σχετικά µε το περιεχόµενο του site. 
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2. Άλλα εργαλεία και τρόποι Ανάπτυξης, Σύνθεσης και ∆ιαχείρισης 

Ηλεκτρονικού Καταστήµατος 

 

Προτού αναφερθούµε αναλυτικότερα στις Τεχνικές ∆ηµιουργίας ενός site από 

λειτουργικής – χρηστικής σκοπιάς αλλά και από πλευρά εµφάνισης, είναι σηµαντικό 

να αναφερθούµε ξεχωριστά και στα εργαλεία – τεχνικές που χρησιµοποιούνται για 

την δηµιουργία και λειτουργία ενός site πιο αναλυτικά, εφόσον έχουµε προηγουµένως 

αναφερθεί  γενικά στους τρόπους που µπορούµε αρχικά να αποκτήσουµε το 

ηλεκτρονικό µας κατάστηµα στο ∆ιαδύκτιο. 

Ποιες όµως είναι οι τεχνικές – εργαλεία που χρησιµοποιούνται και ποιοι οι πιο 

συνήθεις κώδικες σχηµατισµού ιστοσελίδων; Αναφέροντας τις τεχνικές αυτές, θα 

εξετάσουµε ακόµα τα στρατηγικά πλεονεκτήµατα που µας προσφέρουν και σε 

ορισµένες περιπτώσεις (π.χ. Κατασκευή σελίδων απ’ ευθείας µε Κώδικα HTML) τα 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα, σχετικά µε άλλες µεθόδους και εργαλεία που 

χρησιµοποιούνται στην Κατασκευή Ιστοσελίδων. Θα αναφερθούµε περαιτέρω όµως 

στα πιο βασικά εργαλεία που χρησιµοποιούνται για την ανάπτυξη των ιστοσελίδων 

και για την εύκολη διαχείριση αυτών. 

 

2.1. Web Hosting 

 

Με τον όρο web hosting που αναφέραµε και παραπάνω εννοούµε γενικά όλες 

τις υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδων και εφαρµογών ∆ιαδυκτίου τις οποίες 

επιβάλλεται να έχει στον καλύτερο βαθµό κάθε επιχείρηση που θέλει να έχει ισχυρή 

οικονοµική παρουσία στο διαδύκτιο (weblogic.gr).  
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Γράφηµα 8: Ιστότοπος υπηρεσιών Web Hosting 

(http://www.weblogic.gr) 
 

To βασικό hosting (ελληνιστί φιλοξενία) δεν είναι τίποτα άλλο από την 

τοποθέτηση ενός web site ή µιας web εφαρµογής σε έναν υπολογιστή συνδεδεµένο 

στο Internet, ώστε το site και η εφαρµογή να είναι διαθέσιµα στους υπόλοιπους 

υπολογιστές του ∆ιαδικτύου (Hellas on Line, 9/2003). Μέσα στις βασικές υπηρεσίες 

που προσφέρουν οι εταιρίες web hosting, είναι η και η κατοχύρωσης ενός domain 

name της επιλογής του πελάτη καθώς κι αυτό της φιλοξενίας στον  server της  

εταιρίας web hosting. Ο πελάτης – επιχείρηση έχει την επιλογή είτε να κατοχυρώσει 

ένα δικό του domain name και να στεγάσει το ηλεκτρονικό του κατάστηµα κάτω από 

αυτό, είτε να χρησιµοποιήσει τα "ηλεκτρονικά εµπορικά πάρκα" που έχουν 

δηµιουργήσει όσες εταιρίες κατασκευάζουν εργαλεία δηµιουργίας web shops. Τα 

ηλεκτρονικά εµπορικά πάρκα λειτουργούν ως εµπορικά κέντρα και φιλοξενούν κάτω 

από ένα domain name πολλά ηλεκτρονικά καταστήµατα (go-online.gr, Μοντέλο 

κατασκευής για µικροµεσαίες επιχειρήσεις). Το αρνητικό σε αυτή την προσέγγιση 

είναι ότι σε ένα χώρο παρουσιάζονται περισσότερα από ένα καταστήµατα, µε 

αποτέλεσµα να χάνεται η ξεχωριστή ταυτότητα του καταστήµατος ανάµεσα στα 
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υπόλοιπα. Πολύ σηµαντικές διαφοροποιήσεις έχουµε και στον χώρο – µέγεθος (σε 

GB ) που δίνεται από την εταιρία φιλοξενίας και στην ταχύτητα και το µέγεθος του 

server  που µας φιλοξενεί, ανάλογα µε την χρέωση των λύσεων, η οποία στις 

περισσότερες περιπτώσεις είναι κλιµακωτή, ανάλογα µε τις δυνατότητες των 

υπηρεσιών που προσφέρονται και του χρονικού διαστήµατος που τις ζητάµε. 

Οι βασικές κατηγορίες υπηρεσιών hosting είναι: το virtual (ιδεατή) που µία 

εταιρεία µπορεί να έχει τη δική της ηλεκτρονική διεύθυνση και ιστοσελίδα 

εγκατεστηµένες στον ίδιο εξοπλισµό και παράλληλα µε άλλες εταιρείες και το 

dedicated (αποκλειστική), που αφορά στην αποκλειστική φιλοξενία των ιστοσελίδων 

σε εξοπλισµό που προορίζεται για ένα συγκεκριµένο πελάτη. 

 Επίσης υπάρχουν οι υπηρεσίες φιλοξενίας collocation όπου υπάρχει η δυνατότητα 

εγκατάστασης του εξοπλισµού µιας εταιρίας στον χώρο (π.χ. data center) της εταιρίας 

που παρέχει την υπηρεσία, έναντι κάποιου µηνιαίου ή µεγαλύτερου χρονικού 

διαστήµατος µισθώµατος. 

Υπάρχουν πολλές παραδείγµατα εταιρίων που προσφέρουν είτε δωρεάν 

υπηρεσίες Web hosting (domain name, FTP, forum, κ.λ.π.), είτε µε πολύ χαµηλές 

χρεώσεις (6 – 7 $) ανταγωνιστικές υπηρεσίες και υψηλότο χώρο 

αποθήκευσης(storage) και bandwidth (έως 3500 – 4000 GB) (lunarpages.com). 

    
Γράφηµα 9: Άλλες εταιρίες υπηρεσιών Web Hosting 

(lunarpages.com) & (awardspace.com) 
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2.2.Κώδικας HTML 

 

Ένας ιστοχώρος αρχίζει µε µια ιστοσελίδα που είναι µια αναπαράσταση των 

πληροφοριών που θέλουµε να έχουµε για την εταιρία µας ώστε να γίνεται κατανοητή 

από τους χρήστες. ∆εδοµένου ότι µπορούν να υπάρξουν διαφορετικοί browsers 

(περιηγητές) που τρέχουν σε διάφορα διαφορετικούς υπολογιστές µε διαφορετικά 

λειτουργικά συστήµατα, δεν υπάρχει νόηµα να υπάρχει συγκεκριµένη και 

διαφορετική πλατφόρµα ή κώδικας για το κάθε σύστηµα -περιηγητή. Άντ’ αυτού, ο 

κώδικάς των ιστοσελίδων για όλους τους περιηγητές γράφεται σε ένα καθολικό, 

κώδικα κειµένου τύπου ASCII, αποκαλούµενου ως HTML κώδικα. Η HTML είναι 

µια αρκετά απλή γλώσσα µε ένα συγκεκριµένο σύνολο ετικετών, οι οποίες µπορεί να 

χρησιµοποιηθούν για να διευκρινίσουν πώς πρέπει να τοποθετηθούν τα διαφορετικά 

στοιχεία της ιστοσελίδας. Ακόµα ο HTML κώδικας επιτρέπει να τοποθετούµε 

εικόνες, βίντεο και ήχο στις ιστοσελίδες. Υπάρχουν επίσης πολλοί και διαφορετικοί 

κανόνες για την κάθε ετικέτα που εµφανίζεται στον κώδικα της κάθε ιστοσελίδας 

(Sharma, 2000). 

 

Στρατηγικά πλεονεκτήµατα από την χρήση HTML  

 

Θα αναρωτηθεί κανείς όµως γιατί να προτιµήσουµε κατευθείαν από το µηδέν 

χρήση του κώδικα HTML αντί πολλών έτοιµων προγραµµάτων τα οποία έχουµε 

αναφέρει προηγούµενα καθώς και τα πολλά πλεονεκτήµατα που αυτά µας 

προσφέρουν. 

Για παράδειγµα, όπως είδαµε σηµαντικά εργαλεία σχεδίασης σελίδων όπως το 

Dreamweaver είναι ειδικά εάν δηµιουργείτε συνηθισµένους ιστοχώρους βασισµένους 

σε πίνακες, διαχωρισµένες εικόνες, κ.λπ. Αλλά εάν θέλετε εάν θέλουµε να 

σχεδιάσουµε πρωτότυπες  σελίδες 4ης γενιάς, τα έτοιµα εργαλεία  και προγράµµατα 

θα σας καθυστερήσουν µόνο και για την εκµάθηση που πολλά απαιτούν και θα σας 

επιβραδύνουν πραγµατικά. Εάν τώρα µάθει κανείς να χρησιµοποιεί τον HTML 

κώδικα θα του δοθεί πολύ καλύτερος έλεγχος των διαδικασιών σχεδίασης και τελικά 

του ηλεκτρονικού του καταστήµατος. ∆ηλαδή θα  έχει µια πολύ βαθύτερη κατανόηση 

του ∆ιαδυκτίου και κατά συνέπεια θα δηµιουργήσει πιο πρωτότυπους και καλύτερους 

ιστοχώρους πολύ πιο γρήγορα  (http://www.how-to-build-websites.com/). 
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Άλλα σηµαντικά πλεονεκτήµατα που µας προφέρει ο άµεσος σχεδιασµός µε 

κώδικα HTML είναι (Επιτήδειος, 17/5/2002): 

 Η γρηγορότερη φόρτωση των σελίδων εφόσον τα αυτόµατα προγράµµατα 

τοποθετούν συχνά άχρηστο κώδικα που µπερδεύει τον browser και καθυστερεί την 

εµφάνιση της σελίδας. 

 Μεγαλύτερη αξιοπιστία αφού τα προγράµµατα κατασκευής σελίδων δεν 

είναι 100% αξιόπιστα και λειτουργικά γιατί πολλές φορές, αυτό που θα δει ο 

επισκέπτης στον περιηγητή του µπορεί να διαφέρει από αυτό που βλέπουµε εµείς 

στο πρόγραµµα. 

 Εξυπνότερη σχεδίαση αφού µε κώδικα είναι ευκολότερο να 

δηµιουργήσουµε σελίδες που θα προσαρµόζονται αυτόµατα στις ιδιαιτερότητες της 

οθόνης κάθε χρήστη. 

 Καλύτερος έλεγχος του αποτελέσµατος αφού µέσα από την «εξαγωγή» του 

σχέδιου του ιστοτόπου που δηµιουργούµε µέσα από τα προγράµµατα, πολλά 

σηµαντικά στοιχεία κινδυνεύουν να απαλειφθούν από το τελικό αποτέλεσµα. 

 Υψηλότερη ευελιξία αφού κανένα πρόγραµµα υποστηρίζει το σύνολο των 

δυνατοτήτων της HTML. 

 Ευκολότερη επίλυση προβληµάτων (debugging) µέσα από την απόλυτη 

κατανόηση της σχεδιασµένης από το µηδέν σελίδας 

 Επέκταση και σε άλλα γνωστικά αντικείµενα και κώδικες εφόσον όποιος 

γνωρίζει κώδικα HTML µπορεί πολύ ευκολότερα να κατανοήσει και να αξιοποιήσει 

άλλες τεχνολογίες όπως XML, Javascript, κ.λπ. τις οποίες θα εξετάσουµε και 

παρακάτω σε αυτήν την ενότητα.. 

 

2.2.1. Τεχνική Χρήσης Frames ή Frameset 

 

Τα πλαίσια (frames) που αποτελούν στοιχείο – ετικέτα του HTML κώδικα 

επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να παρουσιάσουν το περιεχόµενο των σελίδων τους 

διαχωρισµένο µε την χρησιµοποίηση πλαισίων τα οποία µπορούν να είναι ανεξάρτητα 

παράθυρα ή µενού (navigation menu), κατάλογοι και συµπληρωµατικά παράθυρα της 

κεντρικής σελίδας που βλέπει ο χρήστης. 

Ένας ιστότοπος που θα χρησιµοποιεί αφενός πλαίσια, θα  έχει διαφορετική 

διάταξη από παρόµοια ιστοσελίδα χωρίς πλαίσια. Μια ιστοσελίδα χωρίς πλαίσια  

δηλαδή, διακρίνεται από µια κεφαλίδα (HEAD) και από το σώµα (BODY) της 
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ιστοσελίδας, Ένας ιστότοπος όµως που κάνει χρησιµοποίηση πλαισίων διακρίνεται 

εκτός από τα παραπάνω και από frames ή πιο σωστά frameset µέσα στο σώµα (BODY) 

της ιστοσελίδας (www.w3.org). 
--------------------------------------- 
|         |                             | 
|         |                             | 
| Frame 1 |                             | 
|         |                             | 
|         |                             | 
|---------|                             | 
|         |          Frame 3            | 
|         |                             | 
|         |                             | 
|         |                             | 
| Frame 2 |                             | 
|         |                             | 
|         |                             | 
|         |                             | 
|         |                             | 
--------------------------------------- 

Γράφηµα 10: Yπόδειγµα σελίδας χωρισµένη σε frames 
(www.w3.org) 

Μια από τις δυνατότητες που µας δίνει η ετικέτα frameset είναι να διατηρείται το 

ένα πλαίσιο σταθερό, που είναι συνήθως αυτό ή αυτά που χρησιµοποιούνται για την 

κεντρική πλοήγηση µέσα στο site και έχουν συνήθως την µορφή ενός navigation menu, 

κάνοντας µια γενική περιήγηση που εµφανίζεται στο κεντρικό πλαίσιο του site 

ανάλογα µε τις επιλογές που θα κάνουµε στο frame που θα περιέχει το µενού 

πλοήγησης. 

 
Γράφηµα 11: Παράδειγµα χρησιµοποίησης frameset 

(http://horror-cult.awardspace.com) 
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Ένα παράδειγµα ιστοσελίδας που χρησιµοποιεί frameset δίνεται παραπάνω όπου 

ξεχωρίζουµε το πλαίσιο του µενού πλοήγησης που παραµένει πάντα σταθερό 

(http://horror-cult.awardspace.com). 

Από την άλλη πλευρά όµως υπάρχουν και αντιδράσεις που υποστηρίζουν ότι η 

χρησιµοποίηση frames οδηγούν σε κακή και µη λειτουργική σχεδίαση των 

ιστοσελίδων αφού δεν δουλεύουν σε αρκετούς browsers, ενώ ευθύνονται για το     

core-dump προβλήµατα σε πολλούς άλλους, οι οποίοι θεωρητικά υποτίθεται πως 

υποστηρίζουν frames. Επίσης η αλήθεια είναι ότι καταλαµβάνουν υπερβολικά πολύ 

χώρο στην οθόνη και, όταν χρησιµοποιούνται υπέρµετρα, υπάρχει σηµαντική 

δυσκολία πλοήγησης ακόµα και στις κεντρικές σελίδες του ιστότοπου (Raymond, 

7/2000).  

 

2.3. JavaScript 

 

Εκτός από την HTML γλώσσα υπάρχουν και πολλές άλλες µε τις οποίες 

συµπληρώνουµε και τελειοποιούµε την σχεδίαση των ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών 

Καταστηµάτων, όπως  η , Java, Javascript, Jdbc, SQL, και η XML. Από αυτές το πιο 

συνηθισµένο «εργαλείο», το οποίο χρησιµοποιείται ευρέως εισαγµένο στον HTML 

κώδικα είναι η Javascript. 

Ένας πολύ σηµαντικός λόγος χρησιµοποίησης της Javascript, ειδικά για τα 

ηλεκτρονικά καταστήµατα, είναι η δυναµικότητα που επιτυγχάνεται για τις 

ιστοσελίδες, την οποία ορίσαµε παραπάνω και αποτελεί πολύ σηµαντικό στοιχείο για 

τον κάθε ιστότοπό, αφού µέσω αυτής µπορεί πολύ εύκολα να τροποποιηθεί η σελίδα 

που βλέπει ο χρήστης, ανάλογα µε τις επιλογές και τα «κλίκ» που κάνει στην 

υπάρχουσα κάθε φορά σελίδα και να δηµιουργήσει νέα παράθυρα ή να τροποποιήσει 

τα υπάρχοντα. (Sharma, 2000). Η γλώσσα αυτή χαρακτηρίζεται από την χρήση 

αντικειµένων στον προγραµµατισµό της και έχει πολλά κοινά στοιχεία σε πιο 

απλοϊκό βαθµό µε τις γνωστές γλώσσες αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού.  

Πριν από την ευραία χρησιµοποίηση της Javascript, ο δυναµισµός στα 

ηλεκτρονικά καταστήµατα επιτυγχάνονταν συνήθως χρησιµοποιώντας CGI 

προγράµµατα  που είναι  ο πιο συνηθισµένος τρόπος για κάποιον server στο 

∆ιαδύκτιο να επιτύχει τη δυναµικότητα 

(http://www.webopedia.com/TERM/C/CGI.html). Ακριβώς όµως επειδή η λύση αυτή 

ήταν server-side και όχι client-side όπως η Javascript, δηµιουργεί προβλήµατα  
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χρονικής καθυστέρησης, δεδοµένου ότι ένα αίτηµα πρέπει να σταλεί στον κεντρικό 

υπολογιστή (server), πρέπει να εκτελεσθεί η εφαρµογή, και τα αποτελέσµατα έπειτα 

πρέπει να ερµηνευθούν από τον περιηγητή (browser) προτού να επιδειχθούν. 

Ένα παράδειγµα εκτέλεσης µιας εφαρµογής µέσω κώδικα Javascript δίνεται 

παρακάτω έτσι ώστε µε τις επιλογές και τις τιµές που βάζουµε παίρνουµε και 

διαφορετικά αποτελέσµατα στις ιστοσελίδες που βλέπουµε (http://www.how-to-

build-websites.com/javascript_tutorial/): 

<HTML> 

<HEADx/HEAD> <SCRIPT> 

function verify(frm) 

{ 

if(frm.first.value.length == 0) 

alert('First name not specified'); return false; } 

return true; } 

</SCRIPT> <BODY> 

Please enter your information and press the Go button. This will  execute the 

application myApplication.exe. <FORM ACTION='/cgi-bi n/myAppli cati on.exe' 

onSubmit='return verify(this)'> 

First Name:   <INPUT TYPE='text'   NAME='first'   VALUE='   '> Last Name:   

<INPUT TYPE='text'   NAME='last'  VALUE='   '> Address:   <INPUT TYPE='text'   

NAME='address'   VALUE='   '> Phone:   <INPUT TYPE='text'   NAME='phone1  

VALUE='   '> Fax:   <INPUT TYPE='text'   NAME='fax'   VALUE='   '> <INPUT 

TYPE='submit'   NAME='submit'  VALUE='Go'> </FORM> </BODY> </HTML> 

Όπως είπαµε και προηγούµενα βλέπουµε ότι  οι κλάσεις και τα αντικείµενα της 

Javascript αναπτύσσονται εσωτερικά στον κώδικα HTML της κάθε ιστοσελίδας. 

 

2.3.1. Forms (Φόρµες) 

 

Χρησιµοποιώντας το tag <FORM> της HTML αλλά πρακτικά πάντα σε 

συνδυασµό µε χρησιµοποίηση αντικειµένων της JavaScript δηµιουργούµε φόρµες 

συµπλήρωσης, οι οποίες µπορεί να είναι ιδιαίτερα σηµαντικά τόσο σε ηλεκτρονικές 

επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όσο και σε ηλεκτρονικές εµπορικές επιχειρήσεις, 

αφού ξέρουµε πόσο συχνό και σηµαντικό είναι το registration αλλά και η δήλωση 

των ζητούµενων προϊόντων µέσα από φόρµες στις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις.  
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Γράφηµα 12: Στιγµιότυπο φόρµας συµπλήρωσης χρήστη στο e-shop.gr 

(http://www.e-shop.gr) 
 

Η χρήση φορµών στην εταιρία µας είτε για να κρατούµε συγκεντρωµένους τους 

πελάτες µας, είτε για διαχείριση των συναλλαγών µας, είναι επιτακτική ανάγκη και 

προοπτική στον αρχικό σχεδιασµό του ηλεκτρονικού µας ιστότοπου, εφόσον εκτός 

από την αποτελεσµατική διαχείριση των παραπάνω, µπορούµε να επιτύχουµε και πιο 

σύνθετα αποτελέσµατα εάν  πραγµατοποιείται και µε πιο σύνθετους τρόπους, όπως 

και µε την χρήση άλλων γλωσσών (π.χ. XML) ή προγραµµάτων (π.χ. CGI programs) 

(Sharma, 2000). 

∆ηλαδή µέσω φορµών µπορούµε ακόµα και να ελέγξουµε  και τις πληρωµές 

αλλά και πληροφορίες για τα πιστωτικά υπόλοιπα του κάθε µας πελάτη, κάτι που 

επιτυγχάνεται αποτελεσµατικά συνδυάζοντας τις ετικέτες HTML µέσα σε .asp αρχεία 

(Redmond, 1999). 

 

Τεχνική Xforms για ιστότοπους βασισµένους σε Φόρµες 

 

Ακόµα πρέπει εδώ να σηµειώσουµε ότι οι ∆ιαδυκτιακές εφαρµογές που 

βασίζονται σε φόρµες και ειδικά σε όλες εκείνες τις κατηγορίες Web εφαρµογών που 

ζητούν την εισαγωγή χρηστών µέσω περιβαλλόντων φορµών, επιστρέφοντας 

δυναµικά το περιεχόµενο ιστοσελίδων, µπορούν να απλοποιηθούν χρησιµοποιώντας 

Xforms (Cardone, Soroker, Tiwari, 2005). 
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Αυτό γίνεται µέσα από ένα απλουστευµένο πρότυπο προγραµµατισµού και 

χρησιµοποιώντας XForms και ένα υποσύνολο J2ΕΕ για να επιτραπεί αυτό. 

Ανάλογα µε την εφαρµογή στην οποία χρησιµοποιούµε τα Xforms µπορούµε να  

παράγουµε αυτόµατα τον κώδικα που απαιτείται, τακτοποιώντας τα δεδοµένα 

εισαγωγής και εξαγωγής µεταξύ των πελατών – χρηστών και των server – 

καταστηµάτων. Ακόµα αυτό το πρότυπο προγραµµατισµού υποστηρίζει ανάλογα µε 

τον σχεδιασµό του την προσαρµογή και άλλες εφαρµογές του ∆ιαδυκτίου για 

διαφορετικές κατηγορίες πελατών.  

 
Γράφηµα 13: Controller Editor 

(Cardone, Soroker, Tiwari, 2005) 

 

Για να µπορέσει να χρησιµοοποιηθεί το πρότυπο ΧForms είναι αναγκαίο ο  

περιηγητής να υποστηρίζει την επεξεργασία αυτών. Για αυτό τον λόγο θα χρειαστεί 

να έχουµε γνώσεις και πάνω σε κάποια XML γλώσσα – θα την σχολιάσουµε 

περαιτέρω σε επόµενη παράγραφο -  όπως είναι η XHTML γλώσσα. Για να 

δηµιουργήσουµε ακόµα την εφαρµογή θα µας βοηθήσει και κάποιος σχετικός Java 

Editor, όπως και για την γραφική απεικόνιση ο XMLBeans και ο JavaBeans.  

 

2.3.2. Cookies  

 

Τα cookies είναι ένας εναλλακτικός µηχανισµός, τα οποία προγραµµατίζονται 

συνήθως σε Javascript, και τον οποίο µπορούν να χρησιµοποιούν γνωστές ιστόθέσεις 

για να παρακολουθήσουν χρήστες. Αν και δε χρησιµοποιούν όλες οι ηλεκτρονικές 
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ιστοσελίδες cookies, τα περισσότερα κορυφαία portals,  κυρίως οι εταιρίες 

ηλεκτρονικού Εµπορίου, καθώς επίσης και οι ηλεκτρονικές διαφηµιστικές 

επιχειρήσεις   κάνουν εκτεταµένη χρήση της τεχνολογίας των Cookies (Kurose, Ross, 

2004). 

Τα συστατικά αυτής της τεχνολογίας είναι τέσσερα: 1)Μια γραµµή κεφάλιδα  

Cookie στο µήνυµα πρόκρισης HTTP, 2) Mια γραµµή κεφαλίδα Cookie στο µήνυµα 

αίτησης HTTP, 3) ένα αρχείο Cookie, που κρατείται στο τερµατικό σύστηµα του 

χρήστη και τον διαχειρίζεται το πρόγραµµα περιήγησης του χρήστη και, 4) µία βάση 

δεδοµένων υποστήριξης στον ιστοχώρο. 

Πρέπει εδώ να σηµειώσουµε ότι τα cookies χρησιµοποιούνται ευραίως όπως 

είπαµε από ηλεκτρονικές επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εµπορίου, κυρίως σε B2C 

αγορές, και σηµαντικό παράδειγµα αποτελεί και η Amazon.com. Γενικά οι πιο 

σηµαντικοί λόγοι που χρησιµοποιούνται τα cookies από επιχειρήσεις ηλεκτρονικού 

εµπορίου είναι για να εντοπίζει τον αριθµό των χρηστών που επισκέπτονται το site, 

αλλά και πιο συγκεκριµένα να αναγνωρίζει την ταυτότητα αυτών των χρηστών – 

καταναλωτών και ακριβή στοιχεία για τον καθένα ξεχωριστά, σχετικά µε τις 

συναλλαγές του, τις περιοχές του site που επισκέφθηκε, τον χρόνο επίσκεψης του, 

κ.λ.π  (Redmond, 1999). 

Πρακτικά όπως είπαµε, τα cookies προγραµµατίζονται συνήθως µε την βοήθεια 

αντικειµενοστραφούς απλοποιηµένου προγραµµατισµού όπως µε την χρήση 

Javascript αλλά αυτό πολλές φορές γίνεται και µε την βοήθεια άλλων εφαρµογών ή 

µε την χρησιµοποίηση .asp αρχείων ώστε να τοποθετούνται πληροφορίες σχετικά µε 

την αγορά προ΄λιόντων που πραγµατοποιεί ο κάθε καταναλωτής (συγκεκριµένη 

ταυτότητα για τον καθένα).    

 

Τεχνική Συνδυασµού Φορµών Συµπλήρωσης µε χρησιµοποίηση Cookies. 

 

Ένα  απλό παράδειγµα  της λογικής Javascript για την χρησιµοποίηση των 

Cookies σε συνδυασµό µε τις φόρµες που είδαµε παραπάνω είναι να 

χρησιµοποιήσουµε τις τιµές από τα ζητούµενα από εµάς στοιχεία  σε φόρµες 

εγγραφής (registration forms) που θα ζητούµε να συµπληρώνουν οι χρήστες – 

καταναλωτές µας, ώστε να δηµιουργούµε ένα cookie που να περιέχει αυτές τις τιµές. 

Την επόµενη φορά ο χρήστης προσπαθεί να έχει πρόσβαση στην περιοχή σας, 

µπορείτε να διαβάσετε το όνοµα του και την πόλη που έχει δηλώσει από το Cookie. 
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Κατόπιν µπορoύµε να γράψουµε για την κάθε φορά που ξεναµπαίνει ο χρήστης 

«Έχετε επισκεφθεί το site «n» φορές» ή «Καλώς ήρθατε κ. Σίσκο» Μπορούµε να 

εφαρµόσουµε και πιο σύνθετη λογική του να εµφανίζεται µήνυµα ή να καταγράφεται 

η πληροφορία για την επιχείρηση µόνο εφόσον ισχύει µια συνθήκη τύπου “if”. Αυτό 

µπορεί να γίνει στην λογική της Javascript αλλά όχι µε τα  απλά tags της HTML 

(Sharma, 2000). 

Π.χ. εάν ισχύει ο καταναλωτής να είναι από την Θεσσαλονίκη -                     

if(city == "Thessaloniki") - να καταγράφονται οι πληροφορίες για τις συναλλαγές 

του.   

 

2.4. Σύνολο προτύπων XML   

 

Αν και δεν θα αναπτυχθούµε ιδιαίτερα πάνω στις δυνατότητες που µας 

προσφέρει η σχεδίαση ιστοσελίδων µέσα από τις πρότυπες γλώσσες XML σχεδίασης 

σελίδων (XHTML) και Web εφαρµογών που χρησιµοποιούν XML προδιαγραφές θα 

αναφέρουµε ότι  γενικά µε την έννοια XML εννοούµε ένα σύνολο «προδιαγραφών» 

και προτύπων που µπορούν  να χρησιµοποιηθούν για τη δηµιουργία των νέων 

ετικετών για να δηµιουργήσουµε νέα στοιχεία από αυτά που µας δίνουν οι 

δυνατότητες της HTML. Με τον όρο XML δεν έχουµε να κάνουµε µε µια σταθερή 

και απόλυτη οπότε γλώσσα προγραµµατισµού, αλλά της δηµιουργία µιας 

οποιασδήποτε νέας γλώσσας που θα βρεί εφαρµογή στα σχέδια που έχουµε για τον 

ιστότοπό µας που θα βασίζεται όµως στα πρότυπα της |XML λογικής (Sharma, 2000). 

Έτσι σηµαντικό πλεονέκτηµα που διακρίνουµε είναι η ευελιξία στη δηµιουργία 

που αυτό το σύνολο προσφέρει µέσα από την εφαρµογή αυτών µέσα από 

διαφορετικές και απλές γλώσσες βασισµένες στο πρότυπο XML. Υπάρχουν επίσης 

ευρέως χρησιµοποιούµενες γλώσσες βασισµένες στο πρότυπο XML όπως η XHTML 

για την σχεδίαση ιστοσελίδων, και η SMIL 2.0 που βρίσκει εφαρµογή σε 

∆ιαδυκτιακές οπτικοακουστικές παρουσιάσεις άλλα και σε Web εφαρµογές και 

υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης. Εδώ είναι πολύ σηµαντικό να σηµειώσουµε, ότι το 

ευρέως διαδεδοµένο και δωρεάν λογισµικό RealMedia Player που χρησιµοποιείται 

αρκετά στο ∆ιαδύκτιο µεταφράζει σε οπτικοακουστικό υλικό – παρουσίαση τον 

κώδικα XML που περιέχουν τα αρχεία τύπου SMIL 2.0. (www.w3.org, 7/1/2005) 
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2.5. PHP,  MySQL και Apache Server 

 

Αν και αφήσαµε στο τέλος την επεξήγηση για την χρησιµοποίηση της PHP 

γλώσσας προγραµµατισµού διαδυκτίου, για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών 

καταστηµάτων, δεν παύει να είναι πολύ σηµαντική – πιο σηµαντική από την 

Javascript- αφού είναι αναγκαία για την ανάπτυξη βάσεων δεδοµένων (databases) µε 

την παράλληλη χρησιµοποίηση της MySQL. Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι χρειάζεται 

προγραµµατισµός σε PHP γλώσσα ώστε να µπορούν να δηµιουργηθούν δυναµικές 

ιστοσελίδες µε εφαρµογές βάσεων δεδοµένων, τις οποίες επιτυγχάνουµε µε την 

MySQL ή µε άλλα παρεµφερή συστήµατα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων που είναι 

διαθέσιµά δωρεάν από το ∆ιαδίκτυο (Isaacson, 10/2003). Όσον αφορά την PHP 

πρέπει να σηµειωθεί ότι αναπτύσσεται εσωτερικά (embedded scripting language) 

στον κώδικα του σώµατος των HTML ιστοσελίδων. Σχετικά τώρα µε την ανάπτυξη 

και διαχείριση δεδοµένων µέσω της MySQL υπάρχουν πολλές αντιρρήσεις που 

υποστηρίζουν ότι και άλλα συστήµατα που διαχειρίζονται databases µε πιο 

αποτελεσµατικό τρόπο όπως το σύστηµα PostgreSQL (Wolff, 12/2001). 

Για να χρησιµοποιήσουµε αποτελεσµατικά όµως τη MySQL µε την γλώσσα 

PHP πρέπει αρχικά να έχουµε ένα κοινό server  ο οποίος να τρέχει και σε MySQL  

αλλά και να καταλαβαίνει την PHP γλώσσα, κάτι που επιτυγχάνεται πρακτικά και αν 

ο server διαβάζει απλά PHP αφού τότε θα  µπορεί να συνδεθούµε και σε server που 

υποστηρίζουν MySQL (Gilfillan, 9/24/2002). Γενικά ένα έχουµε µια υπάρχουσα 

βάση δεδοµένων που τρέχει σε MySQL θα µπορεί να συµπεριληφθεί και σε κείµενο 

«script» PHP µε επιτυχηµένα αποτελέσµατα. 

Π.χ. εάν συµπεριλάβουµε τον παρακάτω κώδικα MySQL σε PHP script θα 

πάρουµε οπτικά αποτελέσµατα στην PHP σελίδα:   

 mysql> CREATE DATABASE first_test; 

Query OK, 1 row affected (0.31 sec) 

mysql> USE first_test; 

Database changed 

mysql> CREATE TABLE people ( 

          id int UNIQUE NOT NULL, 

   first_name varchar(40), 

   surname varchar(50), 
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   PRIMARY KEY(id) 

       ); 

       Query OK, 0 rows affected (0.24 sec) 

mysql> INSERT INTO people VALUES(1,'Ann','Brache'); 

Query OK, 1 row affected (0.09 sec) 

mysql> INSERT INTO people VALUES(2,'Narcizo','Levy'); 

Query OK, 1 row affected (0.02 sec) 

mysql> INSERT INTO people VALUES(3,'Tony','Crocker'); 

Query OK, 1 row affected (0.00 sec) 

 

Επίσης για την ανάπτυξη κειµένων PHP  πολύ συχνά χρησιµοποιούµε και τον 

συνδυασµό της PHP µε το δωρεάν λογισµικό της Apache που δίνεται στον Web 

Server Apache (www.apache.org) και  µπορούµε να πάρουµε οδηγίες για την 

εγκατάσταση του  από πολλά σχετικά εγχειρίδια που κυκλοφορούν δωρεάν στο 

∆ιαδύκτιο (php-mysql-tutorial.com). Εάν ακολουθήσουµε πιστά τις οδηγίες αυτών θα 

πάρουµε ως απάντηση στον περιηγήτή µας ότι το λογισµικό της Apache 

εγκαταστάθηκε µε επιτυχία . 

 

 
Γράφηµα 14: Ιστότοπος δωρεάν λογισµικού Apache Server 

(www.apache.org) 
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Πλεονεκτήµατα της συνδυασµένης χρησιµοποίησης PHP και MySQL 

 

Είναι πραγµατικά εκπληκτικό πόσο χρήσιµη  είναι µια βάση δεδοµένων  όταν 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί παράλληλα µε έναν ιστοχώρο. Υπάρχει µια τεράστια 

ποικιλία των πραγµάτων που µπορείτε να κάνετε όταν αλληλεπιδρούν  τα δύο 

(ηλεκτρονικό κατάστηµα – βάση δεδοµένων), από την επίδειξη απλών καταλόγων 

έως την διαχείριση ενός πλήρους ηλεκτρονικού καταστήµατος από µια και µόνο βάση 

δεδοµένων (Database) (freewebmasterhelp.com). 

Επίσης µερικά παραδείγµατα της παράλληλης χρήσης PHP και MySQL είναι: 

• ∆ιαφορετικά Banner – Μηνύµατα που βλέπει ο κάθε χρήστης. Αυτό µπορεί 

να συµβεί πολύ εύκολα εάν στο άνοιγµα της ιστοσελίδας από τον χρήστη – 

καταναλωτή ανοίγει και µια βάση δεδοµένων και επιλέγει ένα τυχαίο έµβληµα από 

την για να παρουσιάσει σε αυτόν . Ακόµα από µια βάση δεδοµένων µπορεί να 

επιτευχθεί και χρήση συγκεκριµένων banner ανάλογα µε την χώρα του κάθε 

επισκέπτη –φαίνεται στη διεύθυνση του IP του χρήστη (Kurose, Ross, 2004).  

•  Τα εκατοντάδες των forums (πίνακες µηνυµάτων) στο διαδίκτυο 

οργανώνονται χρησιµοποιώντας PHP και MySQL, ενώ όλες οι σελίδες στο forum  

µπορούν να ενηµερωθούν µε την αλλαγή ενός χειρογράφου. 

• Εύκολη διαχείριση του ιστοχώρου, των πληροφοριών και των επισκεπτών από 

αποτελεσµατικά σχεδιασµένες και δυναµικές Βάσεις δεδοµένων.  

• Αποτελεσµατικότερη ∆ιαχείριση του ιστότοπου αφού µε την συνδυασµένη 

χρησιµοποίηση των παραπάνω,  ολόκληρος ο ιστοχώρος  θα µπορούσε να είναι 

ακριβώς ένα ή δύο κείµενα (scripts) PHP. Για την οποιαδήποτε όποτε τροποποίηση 

στο site θα χρειαζόταν ακριβώς να αλλάξουµε µια PHP σελίδα. 

 

3. Τεχνικές εµφάνισης και περιεχοµένου 

 

Αφού εξετάσαµε τεχνικές που έχουν να κάνουν µε την απόκτηση και την 

δηµιουργία ηλεκτρονικού καταστήµατος, καθώς και για τα εργαλεία και εφαρµογές 

αυτών που χρησιµοποιούµε για την σχεδίαση ενός site, σε αυτήν την ενότητα θα 

αναφερθούµε στις τεχνικές που έχουν να κάνουν στην καλή και επιτυχή εµφάνιση 

των ηλεκτρονικών καταστηµάτων σε όλους γενικά τους περιηγητές (browsers) από 

τους οποίους οι χρήστες – καταναλωτές επισκέπτονται το ηλεκτρονικό µας 

κατάστηµα.  
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Σε αυτήν αλλά και στην παρακάτω ενότητα που πραγµατεύεται τεχνικές που 

βελτιώνουν την πλοήγηση και λειτουργικότητα των ηλεκτρονικών καταστηµάτων 

υπάρχουν τεχνικές – τρόποι σχεδίασης που δεν θα αναφερθούν, επειδή έχουν ήδη 

αναφερθεί ήδη στις προηγούµενες ενότητες, όπως π.χ. τα πολλαπλά πλεονεκτήµατα 

που µας προσφέρει η σχεδίαση µε χρησιµοποίηση και καλή γνώση της HTML 

γλώσσας (Επιτήδειος, 17/5/2002 & how-to-build-websites.com). 

 

3.1. Τεχνικές καλή οργάνωσης περιεχοµένου ηλεκτρονικού καταστήµατος 

 

Πριν αρχίστε να σχεδιάζεται µε κώδικα ή µε πρόγραµµα το site σας, 

επιβάλλεται να αναπτυχθεί ένα περιεκτικό επιχειρησιακό σχέδιο υπό την µορφή 

ηλεκτρονικού σχεδιαγράµµατος . Οι επιτυχείς ιστοχώροι είναι αυτοί που έχουν 

κατορθώσει, µέσω της κατάλληλης χρησιµοποίησης ενός σχεδιαγράµµατος, να 

συνδυάσουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα περιεχοµένου, επικοινωνίας και 

µάρκετινγκ µέσα σε µια εύχρηστη και ενδιαφέρουσα αρχική σελίδα γρήγορης-

φόρτωσης, που τρέχει σε µια σταθερή και εξελισσόµενη υποδοµή που είναι σε θέση 

να υποστηρίξει όλες τις σχετικές λειτουργίες εξυπηρέτησης πελατών (Raynolds, 

2000). 

Ακόµα µπορείτε  να  οργανώστε τον ιστοχώρο σε ένα διακλαδωµένο δέντρο που 

αρχίζει µε την αρχική σελίδα σας και διακλαδίζεται στις επικεφαλίδες των 

υποενοτήτων της (αρχικές σελίδες για τις υποενότητες της περιοχής σας), στις 

σελίδες γεγονότος (fact pages ), στις φόρµες, στις εικόνες, στις σελίδες, στις 

thumbnail galleries (γκαλερί µικρών εικόνων συνδέσεων) εάν υπάρχουν και στα 

σηµεία συνδέσεων (links) κ.τ.λ.π. Αν και πρέπει να έχετε αποφασίσει για αυτές τις 

γενικές περιγραφές του περιεχοµένου του ιστοχώρου σας, δεν χρειάζεται να είστε 

απόλυτος, ούτε και για την ιεραρχία αυτών (Lewis, Herschell, 1997). 

Επίσης τα σχεδιαγράµµατά που κάνετε για το περιεχόµενο να είναι απλά, και να 

εστιάζετε στο περιεχόµενο κάθε στοιχείου των σελίδων παρά στην προσπάθεια να 

επιτευχθούν περίπλοκοι συνδυασµοί για τις θέσεις των στοιχείων.  

Επιπροσθέτως η αργή ταχύτητα των περισσότερων σελίδων στο ∆ιαδύκτιο δίνει 

πλεονέκτηµα σε εµάς εάν χρησιµοποιούµε εµπεριστατωµένα, σύντοµα και κοµψά 

αντικείµενα στο ∆ιαδύκτιο. Οι λίστες µε bullets, οι πίνακες, οι σύντοµες φόρµες και 

οι γρήγορες, σαφείς προσφορές έχουν πολύ νόηµα στην ανάπτυξη της ηλεκτρονικής 
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µας επιχείρησης και µας δίνουν στρατηγικό πλεονέκτηµα σχετικά µε τις αργές 

σελίδες των ανταγωνιστών µας. 

Όπως σηµειώσαµε και σε παραπάνω ενότητα, και οι φόρµες µπορούν να µας 

προσφέρουν πολλά πλεονεκτήµατα, όπως την συλλογή πληροφοριών της ταυτότητας 

των επισκεπτών – πιθανών καταναλωτών του ηλεκτρονικού µας καταστήµατος και η 

εκµετάλλευση αυτών για διεξαγωγή καταναλωτικών συµπερασµάτων - συνηθειών µε 

µεθόδους data mining (Tiwana, 2001). 

Μια παρένθεση που πρέπει να γίνει σχετικά µε το περιεχόµενο του site, είναι ότι 

επιβάλλεται από τα ηλεκτρονικά εµπορικά  B2C καταστήµατα στα οποία κυρίως 

αναφερόµαστε, να παρέχουν στοιχεία και οδηγίες χρήσεως (FAQS) για τα προϊόντα 

που πωλούν ώστε να κάνει τον ιστοχώρο πιο ολοκληρωµένο και οικείο στον χρήστη 

(Επιτήδειος, 19/6/2002). 

Γενικά στην οργάνωση περιεχοµένου πρέπει να δώσουµε ιδιαίτερη προσοχή στο 

επιπλέον λογισµικό (software) που χρειάζεται να έχει ο χρήστης εγκατεστηµένο στο 

σύστηµά του ώστε να µπορέσουν να «τρέξουν» συγκεκριµένες εφαρµογές που 

προσφέρονται στο ηλεκτρονικό µας κατάστηµα. Εδώ θα χρειαστεί οπότε για την κάθε 

εφαρµογή που χρησιµοποιεί συγκεκριµένο λογισµικό για να τρέξει που δεν υπάρχει 

σε όλα τα συστήµατα, να προσφέρονται δωρεάν downloads µε plug-ins. Τα plug-ins 

είναι ακριβώς αυτό το ειδικό λογισµικό που χρειάζεται για να τρέξουν συγκεκριµένες 

εφαρµογές. Π.χ. αρχεία Quicktime και .pdf ή Flash (δηλαδή που ανοίγουν µε την 

εφαρµογή Acrobat Reader) χρειάζονται τα κατάλληλα plug-ins εγκατεστηµένα από 

τους χρήστες , τα οποία θα πρέπει να µπορούµε να τα κατεβάζουµε από το σχετικό 

site για το οποίο χρειάζονται (Reynolds, 2000). 

Θα πρέπει ακόµα να σηµειωθεί και το ότι τα plug–ins είναι µια νέα τάση που 

χρησιµοποιείται από τα διάφορα ηλεκτρονικά καταστήµατα υπερβολικά. Αυτό όµως 

όπως είπαµε δεν είναι σωστό εφόσον περισσότεροι άνθρωποι δεν θα τους 

εγκαταστήσουν, και δεν θα φρόντιζαν για να τους αποκτήσουν πολλές φορές. Γι’ 

αυτό µια άλλη και συνετότερη συµβουλή είναι να µην χρησιµοποιήσουµε καθόλου 

εφαρµογές που χρειάζονται έξτρα εγκαταστάσεις λογισµικού όπως οι περισσότερες 

µεγάλες και επιτυχηµένες επιχειρήσεις όπως το Yahoo.com, η Amazon.com και το 

Google.com (Tungare, pageresource.com). 

Για να εξειδικεύσουµε ακόµα περαιτέρω εφόσον η ανάλυση τεχνικών που 

κάνουµε σε αυτήν την εργασία αφορά περισσότερο τις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται σε B2C αγορές, µπορούµε να ακολουθήσουµε τεκµηριωµένες 
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και αποδεκτές µεθοδολογίες για χρησιµοποίηση συγκεκριµένων εφαρµογών 

λογισµικού B2C επιχειρήσεων, που έχουν  αναπτυχθεί για την δηµιουργία, το 

στήσιµο, και την καλή οργάνωση του site ειδικά για B2C εφαρµογές (Poon, Lau, 

2/2006). Γιατί να διαλέξουµε όµως κάποιες αποδεκτές ειδικές B2C εφαρµογές 

λογισµικού αντί να κατασκευάσουµε οι ίδιοι ή η προγραµµατιστική οµάδα που έχει 

αναλάβει την σχεδίαση και την οργάνωση περιεχοµένου του site. Όπως σηµειώσαµε 

στην ίδια παράγραφο οι εφαρµογές αυτές ακολουθούν κάποιες µεθοδολογίες 

καλύτερης ολικής οργάνωσης του site όπως: 

 Λαµβάνουν στην ανάπτυξη τους υπόψη τις µεθοδολογίες συστηµάτων 

ανάπτυξης του Κύκλου ζωής (SDLC) των B2C επιχειρήσεων, ειδικά αν µιλάµε 

για µεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά 

περιβάλλοντα. 

 
Γράφηµα 15: ∆ιάγραµµα Κύκλου Ζωής (SDLC) των Β2Ψ Επιχειρήσεων 

(Poon, Lau, 2/2006) 
 

 Οι οµάδες ανάπτυξης αυτών των εφαρµογών είναι διαγώνια-λειτουργικές, 

µε τους αντιπροσώπους όλων των σηµαντικών λειτουργιών αυτής να 
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επηρεάζονται σηµαντικά  από την νοοτροπία των B2C αγορών ενώ παράλληλα 

γίνεται και καλή διαχείριση γνώσης µεταξύ αυτών  των δηµιουργικών µελών 

της οµάδας.   

 Οι φάσεις ανάπτυξης των εφαρµογών B2B και της σχεδίασης αυτών, 

ακολουθούνται από την µεθοδολογία της εύρεσης µιας λύσης για κάθε πιθανό 

πρόβληµα  ή ανάγκη που θα έχει ο κάθε επισκέπτης – καταναλωτής. 

Η πιο σηµαντική αρχή που πρέπει όµως να τηρείται είναι ο σχεδιασµός της 

οργάνωσης αλλά και η εµφάνιση των περιεχοµένων όλων των σελίδων του site µας, 

να γίνεται όσο πιο απλά γίνεται και όχι µε πολύπλοκα links, υπερβολικούς 

καταλόγους, κείµενα και εικόνες, για να µην κουράζουν και να το διατηρούν 

ευχάριστο και εύχρηστο στον κάθε επισκέπτη  (Tungare, pageresource.com). 

 

3.2. Τεχνικές σωστής επιλογής και τοποθέτησης εικόνων  

 

Οι επισκέπτες µπορούν να θελήσουν να “κατεβάσουν” (download) µια εικόνα 

για ποικίλους λόγους. Αυτός µπορώ είµαι ένα διάγραµµα –εγχειρίδιο  για µια 

συσκευή που  αγόρασαν από εµάς, µια όµορφη εικόνα µεγάλων διαστάσεων για να 

την χρησιµοποιήσουν για ταπετσαρία στα Windows ή κινούµενα σχέδια που µπορούν 

να τυπώσουν στο νέο τους εκτυπωτή για τα παιδιά τους. 

Αυτός σηµαίνει , ότι ένας τρόπος για να χρησιµοποιούµε κερδοφόρα τις εικόνες, 

είναι να βρίσκουµε εικόνες µαζικά αποδεκτές από τα διάφορα µέρη της αγοράς – 

στόχου για εµάς. Πώς µπορούµε να κερδίσουµε από αυτό; Ένας τρόπος είναι να 

εµφανίζουµε παράλληλα εικόνες των προϊόντων και υπηρεσιών µας, όσο οι 

επισκέπτες κατεβάζουν τις επιθυµητές για αυτούς εικόνες από το site (Lewis, 

Herschell, 1997). 

Ένα ακόµα στοιχείο που πρέπει να προσέξουµε είναι το µέγεθος που 

καταλαµβάνουν οι εικόνες, αφού δεν είναι ενδεδειγµένο να γεµίζουµε τις σελίδες µε 

πλήθος εικόνων που στο σύνολο τους καταλαµβάνουν αρκετό µέγεθος σε Kb. Πάνω 

στο ζήτηµα γενικά του χρόνου θα µιλήσουµε και στις τεχνικές πλοήγησης στην 

παρακάτω ενότητα, αλλά αυτό που πρέπει να σηµειωθεί και εδώ είναι ότι ένας 

χρήστης , που µπορεί να συνδέεται στο ∆ιαδύκτιο µε µόντεµ 56 kbps, δεν θα 

περιµένει συνήθως το πλήρες άνοιγµα της σελίδας προτιµώντας κάποια άλλη πάνω 

από 5 δεύτερα. Γι ‘αυτό πρέπει να φροντίζουµε το σύνολο των εικονοστοιχείων της 
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κάθε σελίδας να µην καταλαµβάνουν πάνω από 30 -50 Kb ώστε να έχουµε άµεση 

φόρτωση των σελίδων. 

 Ακόµα είναι συνετό να χρησιµοποιείται σε ιστοσελίδες µε εικόνες διπλα σε 

κάθε ετικέτα HTML τύπου <ΙΜG> και µια ιδιότητα ALT µε σχετικό κείµενο, η οποία 

είναι κατάλληλη για φόρτωση του σχετικού κειµένου για κάθε εικόνα µέχρι να 

φορτωθεί η δεύτερη. Έτσι αν ο επισκέπτης δεν ενδιαφέρεται για τις εικόνες, θα 

µπορέσει να συνεχίσει την περιήγηση του χωρίς να τον απασχολεί το πλήρες 

φόρτωµα της σελίδας (Tungare, pageresource.com). 

 

3.3. Τεχνικές - µεθοδολογίες για την έλξη ∆ιαδυκτιακών Επισκεπτών 

 

Ο κάθε επιτυχής ιστοχώρος αρχίζει µε µια αρχική σελίδα που είναι ελκυστική, 

εύκολη στην κατανόηση και διαχείριση της και γενικά µε γρήγορο φόρτωµα σελίδων. 

Γενικά πρέπει να έχουµε στο µυαλό µας ότι η αρχική σελίδα σας (homepage) πρέπει 

να σχεδιαστεί όπως το εξώφυλλο ενός καλού βιβλίου. Αυτό που εννοούµε είναι, ότι 

όπως και στη συνηθισµένη αυτή περίπτωση πρέπει να προσελκύσει τον πελάτη για να 

περιηγηθεί περαιτέρω στο site και να επιστρέφει σε αυτήν συχνά ως βασική πηγή 

πληροφοριών και ενδιαφέροντος για τον ίδιο. Πρέπει να φροντίσουµε για τον 

προσεκτικό σχεδιασµό και για το καλά στοχοθετηµένο περιεχόµενο του site ώστε να 

µην αποφεύγεται από τους πιθανούς χρήστες, κάτι που πρέπει επίσης να µας οδηγήσει 

ώστε να φτιάξουµε τον ιστοχώρο µας ευχάριστο και οπωσδήποτε όχι κουραστικό και 

«καταπιεστικό» µε οδηγίες και επιµονή στοιχείων που πιέζουν τον επισκέπτη να 

εκτελέσει µια ενέργεια  (Reynolds, 2000). 

Ένας ακόµα τρόπος για να επιτύχουµε την πιο επιθυµητή ελκυστική εµφάνιση, 

σχετικά µε τα εργαλεία που υπάρχουν,  τα προγράµµατα σχεδίασης και των διαφόρων 

σχετικών γλωσσών προγραµµατισµού, είναι να χρησιµοποιήσουµε στο µέγιστο τον 

συνδυασµό όσον περισσότερων από τα παραπάνω µπορούµε ώστε να πάρουµε πολύ 

πρωτότυπα και ελκυστικά αποτελέσµατα. Αυτό αποδεικνύεται και από την 

υπάρχουσα κατάσταση όπως µας δείχνει µια µεγάλη έρευνα των Nielsen Media 

Research, Georgia Tech’s Graphics και άλλων οργανισµών τον Μάιο και Ιούνιο του 

1998, δηλαδή ότι η πλειοψηφία των σχεδιαστών ιστοτόπων χρησιµοποιούν 

συνδυασµό πολλών σχεδιαστικών εργαλείων ανάπτυξης ιστοσελίδων (Pawan, 

5/1998). 
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Γράφηµα 16: Έρευνα για τον σχεδιασµό µε συνδυασµό διαφορετικών 

εργαλείων (Pawan, 5/1998) 
 
Επίσης µια µεθοδολογία που πρέπει να αναπτύξουµε για την ανάπτυξη του site 

ώστε να έλκει περισσότερο και «πολυεθνικό» καταναλωτικό κοινό είναι καταρχήν να 

µελετήσουµε τις καταναλωτικές συνήθειες της αγοράς στην οποία απευθυνόµαστε, 

ειδικά αν αυτή η αγορά δεν περιορίζεται µόνο στην χώρα εγκατάστασης και 

δραστηριοποίησης του ηλεκτρονικού µας καταστήµατος αλλά και σε άλλες αγορές 

χωρών του εξωτερικού όπου οι καταναλωτικές συνήθειες αλλά και η ζήτηση 

ορισµένων προϊόντων και των τιµών που πρέπει να έχουν αυτές διαφέρει (Su, Adams, 

8/2005).  Ακόµα εάν θέλουµε να δραστηριοποιηθούµε σε διαφορετικά κράτη, καλό 

θα ήταν, ανάλογα µε το διαφορετικό εθνικά κοινό στο οποίο απευθύνεται η 

επιχείρηση πρέπει να δηµιουργηθούν και οι ανάλογες σελίδες έτσι ώστε οι επισκέπτες 

να µπορούν να λάβουν κάποιες πληροφορίες στη µητρική τους γλώσσα. Πάνω σε 

αυτό το θέµα πρέπει στη λογική της σχεδίασης του ιστοτόπου µας να υπάρχουν 

διαφορετικές βάσεις δεδοµένων και επιλογές γλώσσας για την κάθε διαφορετική 

εθνική αγορά. Από την βάση δεδοµένων µπορεί βέβαια ακόµα να γίνει και η επιλογή 

της γλώσσας αφού σήµερα τα περισσότερα ηλεκτρονικά καταστήµατα υποστηρίζουν 

βάσεις δεδοµένων που ορίζουν διαφορετική κωδικοποίηση  χαρακτήρων (Unicode) 

για κάθε επισκέπτη από άλλη χώρα, αλλά ακόµα και για άλλες παραµέτρους, όπως 

π.χ. διαφορετική τελωνειακή ή άλλη φορολογία και µεταφορικά ανάλογα µε την 

χώρα που απευθυνόµαστε (Suwanda, Chan, 11/2000). 

 Μια τεχνική ή πιο συγκεκριµένα ένα τέχνασµα για να οδηγηθούµε πιο κοντά 

στην επιτυχηµένη σχεδίαση του ηλεκτρονικού µας καταστήµατος είναι να 

χρησιµοποιήσουµε είδη δοκιµασµένες µεθόδους σχεδίασης και χαρακτηριστικά που 
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χαρακτηρίζουν γνωστά και επιτυχηµένα site, δηλαδή µε απλά λόγια µε το να 

αντιγράψουµε ιδέες και κώδικα από άλλα site. Κανείς δεν είναι τόσο ευφυής ώστε να 

εφεύρει τα πάντα µόνος του, αλλά πάντα πρέπει να χρησιµοποιείται η ήδη υπάρχουσα 

γνώση στη σχεδίαση για να οδηγηθούµε στο θεµιτό αποτέλεσµα.. 

Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν πρέπει να οραµατιζόµαστε  και  να δοκιµάζουµε νέες 

και καινοτόµες ιδέες. Αυτό όµως µπορεί να γίνει λαµβάνοντας υπόψη και 

χρησιµοποιώντας τα επιτυχηµένα χαρακτηριστικά των µεγάλων ανταγωνιστών µας 

(Επιτήδειος, 2000). 

 Παράδειγµα δηµιουργικού αντιγραφέα αποτελεί και η Amazon.com που 

παρόλη την ιδιαίτερη πρωτοτυπία στο site της δεν την εµπόδισε να αντιγράψει 

στοιχεία σχεδίασης της επιτυχηµένης ηλεκτρονικής επιχείρησης δηµοπρασιών eBay. 

   

3.4. Τεχνικές µεθόδών και επιλογών χρωµάτων 

 

Πολλοί σχεδιαστές ηλεκτρονικών επιχειρήσεων αγνοούν τη σηµασία του 

χρώµατος κατά το σχεδιασµό ενός ιστοχώρου. Κάθε άλλο το χρώµα πρέπει να είναι 

µια από τις πρώτες ανησυχίες του κάθε σχεδιαστή από την ώρα που αρχίζει να 

σχεδιάζει το site. Εάν δεν δώσουµε µεγάλη προσοχή στα χρώµατα που θα επιλέξουµε, 

η περιοχή µας, είτε απλή και βαρετή, είτε τόσο «χαοτική» που να είναι δύσκολο στο 

µάτι του περιηγητή να την εξερευνήσει, οπότε πρέπει να επιλέξουµε το χρώµα µε 

προσοχή και  ακολουθώντας κάποιους κανόνες. 

∆υστυχώς οι browsers µπορούν µόνο να δουν 256 χρώµατα και ακόµα και 

αυτός ο αριθµός δεν είναι πάντα εφικτός αφού όλοι οι περιηγητές δεν έχουν την ίδια 

ανάλυση 256 χρωµάτων. Αυτό σηµαίνει ότι κατά τον σχεδιασµό των βασικών 

στοιχείων στον ιστοχώρο σας την πρέπει να µείνουµε µέσα στην παλέτα  των 216 

βασικών χρωµάτων που φαίνονται στον περιηγητή (Pamatat, 26/1/2000). 

Εάν  τώρα χρησιµοποιείστε και άλλα χρώµατα εκτός από τα 256 

υποστηριζόµενα, τότε ο browser πρέπει να αναµίξει τα χρώµατα που δεν υπάρχουν 

αναµιγνύοντας τα µικροσκοπικά σηµεία από τα βασικά χρώµατα για να βρει κατά 

προσέγγιση το ζητούµενο χρώµα, µε µια µέθοδο που ονοµάζεται dithering 

(χρωµατική αντιπαράθεση). Εδώ όµως πρέπει να λάβουµε υπ’ όψη ότι εάν 

χρησιµοποιείται αυτή η µέθοδος, µερικές αναλύσεις οθόνης δεν µπορούν να τις 

υποστηρίξουν σωστά µε αποτέλεσµα να µην έχουµε ένα σταθερό χρώµα, και µεγάλη 

δυσκολία, όταν ειδικά εµφανίζεται κείµενο πάνω στο dithered χρώµα. 
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∆ηλαδή για να πετύχουµε τον επιθυµητό χρωµατισµό σε όλες τις οθόνες και σε 

όλους τους περιηγητές πρέπει να έχουµε υπ’ όψιν µας τα παραπάνω ώστε να 

δηµιουργήσουµε ένα site που τρέχει σωστά σε όλους τους περιηγητές. Σε καµία 

περίπτωση δεν θα πρέπει να προτιµήσουµε την συχνή αλλά γενικά ανεπιτυχή µέθοδο 

της πρότασης «Η σελίδα εµφανίζεται καλύτερα µε τον browser “Χ” σε ανάλυση  

1024x768», που συνήθως οδηγεί τους επισκέπτες σε άλλους και πιο «συµβατούς» 

ιστότοπους (Tungare, pageresource.com). 

Ένα άλλο τέχνασµα είναι  να χρησιµοποιήσετε τα κίτρινα και κόκκινα χρώµατα, 

λιτά ο ίδιος στον ιστοχώρο σας. Αυτό προτείνεται επειδή το µάτι µπορεί και 

παρατηρεί περισσότερο ίχνη και παράγωγα του κίτρινου χρώµατος. ∆ηλαδή εάν 

χρησιµοποιήσουµε αυτά τα χρώµάτα  - λιτά πάντα και όχι σε έντονο βαθµό και σε 

«φανταχτερές» αποχρώσεις - για τα banners και τις διαφηµίσεις θα λάβουµε 

περισσότερη προσοχή από το µάτι του επισκέπτη. Ακόµα καλό θα είναι να 

χρησιµοποιούµε τα χρώµατα αυτά στα ιδιαίτερα σηµεία που θέλουµε να στρέψουµε 

την προσοχή του επισκέπτη του ηλεκτρονικού καταστήµατος. Όπως σηµειώσαµε 

όµως δεν πρέπει να χρησιµοποιήσουµε υπερβολικά και φανταχτερά το κίτρινο και 

κόκκινο χρώµα σε όλο το site γιατί αυτό συνειδητά και υποσυνείδητα θα κουράσει 

τον επισκέπτη (Pamatat, 26/1/2000). 

 

3.5. Τεχνικές σωστής εµφάνισης σε διαφορετικούς περιηγητές και συστήµατα 

 

Για να έχουµε την σωστή και γρήγορη εµφάνιση της ιστοσελίδας µας πρέπει να 

χρησιµοποιήσουµε συγκεκριµένες µεθοδολογίες και ιδιότητες της HTML 

λαµβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά αντικείµενα σε κάθε ιστοσελίδα, τις 

διαφορετικές αναλύσεις οθόνης και τους διαφορετικούς περιηγητές. Ξεκινώντας 2 

ιδιότητες που βελτιώνουν τόσο την ταχύτητα των εικονοστοιχείων και των βίντεο 

µέσα στην εµφανιζόµενη σελίδα, είναι να ορίζουµε συγκεκριµένα κάθε φορά στoν 

HTML κώδικα, τις ιδιότητες HEIGHT (Ύψος) και WIDTH (Πλάτος), µε τις οποίες οι 

browsers ξέρουν που θα τοποθετήσουν επακριβώς την κάθε εικόνα και βίντεο, και 

ακόµα έτσι το φόρτωµα της σελίδας γίνεται ακόµα πιο γρήγορα (Tungare, 

pageresource.com). 

Για την σωστή και πλήρη εµφάνιση ακόµα των σελίδων του ηλεκτρονικού µας 

καταστήµατος στην οθόνη του κάθε χρήστη πρέπει να λάβουµε υπ’ όψιν µας και τον 

πόλεµο που έχει ξεσπάσει ανάµεσα σε µια πληθώρα ευρέως χρησιµοποιούµενων 
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browsers. Έτσι θα πρέπει να προσέξουµε τα αντικείµενα και τον προγραµµατισµό της 

σελίδας εφόσον, δεν υποστηρίζονται όλες οι ετικέτες, αλλά ούτε και όλες οι γλώσσες 

προγραµµατισµού ∆ιαδυκτίου πλήρως. 

Επίσης καλό θα ήταν να χρησιµοποιούνται και συγκεκριµένες τεχνικές όσον 

αφορά το κείµενο που πρέπει να εµφανίσουµε στην σελίδα µας. Πρέπει κατ’ αρχήν να 

προσέχουµε την γραµµατοσειρά που χρησιµοποιούµε, για τις σχεδιαζόµενες σελίδες 

µας αφού ακόµα και αν αποφασίζαµε να χρησιµοποιήσουµε µια πολύ πρωτότυπη, 

όµορφη και ιδιαίτερου στυλ γραµµατοσειρά για το εµφανιζόµενο κείµενο στις 

ιστοσελίδας µας, αυτό δεν θα ήταν συνετό, εφόσον αυτή την γραµµατοσειρά µπορεί 

να µην την διαθέτει ο χρήστης µε αποτέλεσµα να µην εµφανίζεται σωστά. 

Πάνω σε αυτό ακόµα, θα πρέπει να χρησιµοποιούµε απλές γραµµατοσειρές, 

όπως οι Arial, Verdana, Tahoma, που τις διαθέτουν όλοι οι χρήστες. Ένας τρόπος να 

εµφανίσουµε όµως σπάνιες αλλά όµορφες γραµµατοσειρές στις οθόνες όλων των 

επισκεπτών εάν είναι απαραίτητο, είναι να τις φορτώσουµε σε εικόνα, οπότε θα 

εµφανίζονται πάντα(Tungare, pageresource.com). 

Ακόµα, χρειάζεται ο παραµετρικός και δυναµικός προγραµµατισµός των 

αναλύσεων οθόνης που θα έχει η κάθε σελίδα, ενώ εάν δεν σχεδιάζουµε την 

εµφάνιση των σελίδων µας δυναµικά, τότε θα πρέπει να προτιµούνται χαµηλές 

αναλύσης εµφάνισης, σύµφωνα µε την περίοδο λειτουργίας του site. ∆ηλαδή εάν 

υπάρχουν ακόµα αρκετοί χρήστες που χρησιµοποιούν την ανάλυση (1024 * 768) και 

όχι µεγαλύτερη, τότε θα πρέπει να κατασκευάσουµε την σελίδα µας σε αυτό το 

πρότυπο, αφού εάν δει ένας χρήστης µε αυτήν την ανάλυση οθόνης µια σελίδα µε 

µεγαλύτερη ανάλυση (π.χ. 1280*1024) δεν είναι οπτικά όµορφο αφού το site υπάρχει 

και έξω από τα όρια της οθόνης. Παρ’ όλα αυτά αν ένας χρήστης χρησιµοποιεί µια 

µεγαλύτερη ανάλυση από την σελίδα που βλέπει αυτό δεν του δηµιουργεί πρόβληµα 

αφού απλά βλέπει ολόκληρο το site στο κέντρο της σελίδας (αυτό προϋποθέτει να 

ορίσουµε την ιδιότητα διάταξης ως centered). 

Καλό θα ήταν επίσης να µην χρησιµοποιείται η γλώσσα Java για δηµιουργία 

γραφικών στο site γενικά, αλλά κυρίως για προγραµµατισµό εφαρµογών στην σελίδα, 

αφού όσον αφορά ορισµένες εφαρµογές γραφικών µε Java τρέχουν πολύ αργά ή 

ακόµα και «κρασάρουν» σε πολλούς browsers. 

Αφού µιλήσαµε για συγκεκριµένες τεχνικές πάνω στη σχεδίαση µε κώδικά και 

µε συγκεκριµένά και αντικειµενικά κριτήρια, υπάρχει και ένας άλλος τρόπος ώστε να 

ελέγξουµε εάν όντως µετά την εφαρµογή των παραπάνω, όλα λειτουργούν όπως 
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περιµένουµε. Πρέπει απλά να δοκιµάσουµε το άνοιγµα των σελίδων του ιστοτόπου 

µας σε  όσο περισσότερους χρησιµοποιούµενους περιηγητές γίνεται όπως είναι ο 

Netscape, o Microsoft Internet Explorer,o Macintosh, o AOL και ο CompuServe, 

καθώς και περιηγητές που υποστηρίζουν µόνο απλό κείµενο όπως ο Lynx. Ακόµα δεν 

θα πρέπει να ξεχάσουµε στο σχεδιασµό και εκείνους τους επισκέπτες που 

επισκέπτονται τον ιστοχώρο µας µε απενεργοποιηµένα τα κάθε είδους προσφερόµενα 

γραφικά του site (επιλογή που µπορεί να γίνει σε ορισµένους browsers). Έτσι θα 

δούµε αν οι επιλογές σχεδίασης που κάναµε, υποστηρίζονται ικανοποιητικά από 

όλους τους περιηγητές και ακόµα αυτό θα µας ωθήσει στον καλύτερο σχεδιασµό του 

site και στο να λάβουµε υπόψη όλη την στοχευόµενη αγορά που έρχεται σε επαφή µε 

το site από διαφορετικά συστήµατα (Reynolds, 2000). 

 

4. Τεχνικές αποτελεσµατικής και εύκολης πλοήγησης των χρηστών 

 

Αφού είδαµε αναλυτικά παραπάνω τους τρόπους µε τους οποίους µπορούµε να 

επιτύχουµε την καλή εµφάνιση και την οργάνωση του περιεχοµένου που πρέπει να 

έχει µια επιτυχηµένη ηλεκτρονική επιχείρηση, ήρθε η στιγµή να δούµε ίσως και της 

πιο σηµαντικής σηµασίας τεχνικές που σχετίζονται, µε την πιο αποτελεσµατική, 

εύκολη αλλά και γρήγορη πλοήγηση των χρηστών µέσα στο ηλεκτρονικό κατάστηµα  

καθώς και τους τρόπους µε τους οποίους µπορούµε να το επιτύχουµε. 

 

4.1. Χρησιµοποίηση Link µεθόδων για καλύτερη περιήγηση 

 

Το πρώτο πράγµα που πρέπει να προσέξουµε είναι το πολύ βασικό στοιχείο των 

link (συνδέσεων) που πρέπει να υπάρχουν σε κάθε site, αφού η πλοήγηση και η 

σωστή λειτουργία προηγείται της εµφανισιακής και «καλλιτεχνικής» τελειότητας που 

πρέπει να έχει το site. Εννοείται ότι δεν έχει κανένα νόηµα, να έχουµε φτιάξει έναν 

ιστότοπο «αριστούργηµα τέχνης» εάν οι χρήστες δεν µπορούν να πλοηγηθούν σε όλο 

το site και ακόµα και αν το πετυχαίνουν αυτό, να µην τους δίνεται καµία ένδειξη ως 

προς τον τρόπο µε τον οποίο να περιηγηθούν όπου θέλουν και µε ποιο τρόπο. 

Όσον αφορά τώρα , την σωστή εµφάνιση  που πρέπει να έχουν τα links, πρέπει 

ακόµα και αν αυτά είναι εικονοστοιχεία ή animation να δίνονται γραπτές 

πληροφορίες για το ότι αποτελούν συνδέσεις και κάποιο στοιχείο για το που οδηγούν 
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αυτές, πριν χρειαστεί ο χρήστης να κατευθυνθεί πάνω σε όλη την σελίδα – πιθανά 

links – ώστε να ανακαλύψει την ύπαρξη τους (Tungare, pageresource.com). 

Τα link όµως χρησιµοποιούνται µόνο για την µετακίνηση και για το πέρασµα 

από σελίδα σε σελίδα µε τον κλασσικό τρόπο; Η απάντηση εδώ είναι αρνητική, 

εφόσον µια σηµαντική εφαρµογή των links, είναι να τα χρησιµοποιούµε για την 

εκτέλεση ή την δηµιουργία µιας εφαρµογής. Η διαφορά στην χρησιµοποίηση τους µε 

την απλή µετακίνηση µέσα στην σελίδα, είναι τώρα ο χρήστης δεν κινείται απλά σε 

διαφορετικές σελίδες και πληροφορίες µε σκοπό απλά να ενηµερωθεί, χωρίς να 

µπορεί να αλλάξει το περιεχόµενο στον ιστοχώρο, αλλά αρχικός του στόχος είναι να 

αλλάξει την κατάσταση κάποιου συνόλου στοιχείων µε την εκτέλεση συγκεκριµένων 

εντολών που βρίσκονται αποθηκευµένες στο link. Η αλλαγή αυτή βέβαια γίνεται 

όποτε ο χρήστης ζητά να αλλαχθεί κάτι στην σελίδα (Nielsen, 14/5/2007).  

Πάνω στην χρησιµοποίηση των link για την εκτέλεση ορισµένων 

προγραµµατισµένων εφαρµογών, έχουµε να κάνουµε δύο προτάσεις. Πρώτα να µην 

χρησιµοποιούνται συνήθως ως εφαρµογές προγραµµατισµένων κουµπιών  (µέσω 

Javascript γίνεται) απλά για την µετακίνηση σε άλλη σελίδα, λόγω του άσκοπου 

κώδικα και µπερδέµατος που µπορεί να προκύψει για τους χρήστες. Καλό θα είναι να 

ξεχωρίζει ο τρόπος µε τον οποίο ένα link χρησιµοποιείται. ∆εύτερον, θα πρέπει ένα 

link να δηλώσει ξεκάθαρα, ότι οδηγεί στην εκτέλεση κάποιας εφαρµογής, και όχι 

απλά σε κάποια νέα σελίδα, κάτι που ενισχύει και την αξιοπιστία του επισκέπτη.  

Εν τέλει, όπως θα σηµειωθεί και παρακάτω σε άλλες µεθόδους γρήγορης και 

εύχρηστης  πλοήγησης (navigation) του χρήστη, πρέπει οι επισκέπτες του 

ηλεκτρονικού µας καταστήµατος να µπορούν  γρήγορα και χωρίς ιδιαίτερη 

προσπάθεια να περιηγούνται µέσω πολλαπλών σελίδων στον ιστοχώρο σας. Εάν τα 

link που έχετε στον ιστότοπό σας είναι δύσκολο να χρησιµοποιηθούν, τότε το site σας 

δεν θα έχει αξία, µέσα στους διάφορους ανταγωνιστές του ∆ιαδυκτίου. Οι πελάτες 

σας δεν πρέπει ποτέ να είναι περισσότερο από τρία κλίκ µακριά από αυτό που 

ψάχνουν. Χωρίς γρήγορες, «ενστικτώδεις» και απλές δυνατότητες πλοήγησης του 

ιστοχώρου, οι πιθανοί πελάτες σας δεν θα καταβάλουν το χρόνο και την προσπάθεια 

να πλοηγηθούν στην περιοχή σας, ανεξάρτητα από το αγαθό την πληροφορία, το 

προϊόν ή την υπηρεσία που παρέχετε (Reynolds, 2000). Αυτό το στοιχείο θα το 

ξαναδούµε και θα το λαµβάνουµε υπ’ όψιν µας σε όλες τις τεχνικές και µεθόδους της 

ενότητας αυτής. 
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4.2. Ηλεκτρονικοί Κατάλογοι, Πίνακες και Web Templates 

 

Ένας τρόπος ώστε να πετύχουµε την καλύτερη και ιδανική πλοήγηση µέσα στο 

ηλεκτρονικό µας κατάστηµα  είναι να χρησιµοποιήσουµε ηλεκτρονικούς καταλόγους, 

και Web Templates για την περιήγηση και πλοήγηση των επισκεπτών µέσα στο site. 

Όσον αφορά τα Web Templates είναι έτοιµα σταθερά  πρότυπα ιστοχώρων  που 

µας επιτρέπει να δηµιουργούµε υψηλής ποιότητας ιστοχώρους σε πολύ µικρό χρονικό 

διάστηµα και µε χαµηλό κόστος (killersites.com/templates). Επίσης τα Web 

Tamplates εξαιτίας των διαφόρων προγραµµάτων από τα οποία προσφέρονται και 

σχεδιάζονται, προσφέρουν πολλή ποικιλία και στο ύφος και στην παρουσίαση του 

ιστοχώρου µας οπότε αποτελούν και σηµαντικό πλεονέκτηµα για την εµφάνιση και 

παράλληλα την έλξη των πελατών στο site (παραπάνω ενότητα).  

Ακόµα όσον αφορά την πλοήγηση του χρήστη, αυτή γίνεται πολλή πιο εύκολη 

από τα σταθερά µενού που έχουν τα πιο πολλά Web Templates αλλά και πάντοτε 

πολύ πιο γρήγορη, αφού το σταθερό στοιχείο των Web Templates δεν 

µεταφορτώνεται από σελίδα σε σελίδα, που ανοίγει ο χρήστης, οπότε ο επισκέπτης 

του χώρου µας περιηγείται σε αυτό πολύ πιο γρήγορα. Ένα ακόµα στρατηγικό 

πλεονέκτηµα που µας προσφέρεται σχετικά µε τον σχεδιασµό άλλων site εκτός της 

γρήγορης πλοήγησης, είναι και η µείωση του κόστους όπως είπαµε, αφού υπάρχει 

πληθώρα δωρεάν ή φθηνών Web Templates µέσα από προγράµµατα που µειώνουν 

και τον χρόνο σχεδιασµού του ιστοτόπου µας. 

Για να πετύχουµε, την καλύτερη σχεδίαση αλλά και εύκολη πληροφόρηση και 

πλοήγηση στο site, προτείνεται και η χρησιµοποίηση ειδικών εξειδικευµένων 

εργαλείων - προγράµµατων, ειδικά σχεδιασµένων για το σκοπό αυτό, που 

ονοµάζονται "ηλεκτρονικοί κατάλογοι" (eCatalogues). 

Με τους ηλεκτρονικούς καταλόγους εκτός από την καλύτερη παρουσίαση των 

προϊόντων µας, επιτυγχάνουµε καταρχήν και την ευκολότερη διαχείριση και 

πληροφόρηση κατά την σχεδίαση του ιστοχώρου, αφού αυτοί σας επιτρέπουν να 

δηµιουργήσετε λίστες προϊόντων όσο µεγάλες ή µικρές θέλετε, σας δίνεται 

δυνατότητα να προσθέσετε την περιγραφή του προϊόντος, φωτογραφίες, επιπλέον 

πληροφορίες, τιµή και ό,τι άλλο στοιχείο θεωρείτε εσείς απαραίτητο. 

Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι έχουν και ένα επιπλέον πλεονέκτηµα: αυτό της 

εύκολης δηµιουργίας, συντήρησης και ανανέωσης. Ενώ σε ένα φυσικό κατάστηµα θα 

έπρεπε να σπαταλήσετε µερικές εργατοώρες για να αλλάξετε τη βιτρίνα σας, να 
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ανανεώσετε το εµπόρευµα στα ράφια του καταστήµατος, να αλλάξετε τις τιµές ή να 

διαχειριστείτε τις πωλήσεις και το πελατολόγιό σας, τα εργαλεία των ηλεκτρονικών 

καταλόγων σας παρέχουν την ευχέρεια να τα κάνετε όλα µε το πάτηµα µερικών 

πλήκτρων (go-online.gr, Ηλεκτρονικοί κατάλογοι: H βιτρίνα του ηλεκτρονικού σας 

καταστήµατος). 

Ακόµα διαχειριστικά έχει και πολλές άλλες δυνατότητες, όπως την ταξιµόµηση 

των προϊόντων σας σε διαφορες κατηγοριοποιήσεις, κάτι που κάνει τον χρήστη να 

βρίσκει εύκολα αυτό που ψάχνει (e-shop.gr). Ακόµα η χρησιµοποίηση του εργαλείου 

αυτού συνίσταται και σε άλλες εφαρµογές, όπως η διαχείριση και πληροφόρηση των 

παραγγελίων, τόσο για εµάς ως επιχείρηση αλλά και για την πληροφόρηση του 

κοινού. 

Ένας απλός τρόπος δηµιουργίας ηλεκτρονικών καταλόγων είναι και η 

χρησιµοποίηση ενός HTML πινάκων που επιτρέπει την οργανωµένη και 

συγκεκριµένη τακτοποίηση των δεδοµένων µας.  Οι πίνακες όµως χρησιµοποιούνται 

και για την καλή τακτοποίηση και εύκολη διαχείριση της σελίδας και τα στοιχεία που 

φιλοξενούν µπορούν να είναι κείµενο, εικόνες, συνδέσεις, φόρµες, πεδία φορµών, 

άλλοι πίνακες, κ.λπ., τα οποία τακτοποιούνται σε σειρές και στήλες για το κάθε κελί 

των πινάκων. 

Το κυριότερο πλεονέκτηµα των πινάκων, είναι ότι µας επιτρέπουν καταρχήν τον 

καλύτερο έλεγχο του site µας µε τον διαχωρισµό των σελίδων µας σε ακριβή τµήµατα 

ελέγχοντας καλύτερα έτσι, την τοποθέτηση του κειµένου και των γραφικών, και κατά 

δεύτερον οδηγεί και στην πιο εύκολη περιήγηση των χρηστών. Όπως θα σηµειωθεί 

όµως και παρακάτω, στις τεχνικές για γρηγορότερη ταχύτητα ανοίγµατος σελίδων, οι 

πίνακες µπορεί να παρουσιάζουν προβλήµατα ταχύτητας, εφόσον ορισµένοι 

περιηγητές πρέπει να φορτώσουν όλα τα στοιχεία του πίνακα για να εµφανιστεί στην 

οθόνη. Ακόµα όταν τοποθετούµε χρώµα σε ορισµένα κελιά πίνακα πρέπει να είµαστε 

προσεκτικοί εφόσον µπορεί αυτό να µην εµφανίζεται σε όλους τους browsers 

(Reynolds, 2000). 

Μέσα στην κατηγορία των ηλεκτρονικών καταλόγων ανήκουν και τα navigation 

bars (Μπάρες πλοήγησης) οι οποίες είναι πολύ βοηθητικές και χρησιµοποιούνται όλο 

και περισσότερο στο ∆ιαδύκτιο. Έχουν συνήθως την παρακάτω γενική διάταξη:  

(Home) Αρχική Σελίδα > (Section) Tµήµα > (Subsection)Yποενότητα > (Page)Σελίδα  
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και προσφέρουν εύκολη πλοήγηση σε κάθε σελίδα του site αλλά και ενηµέρωση για 

το που ακριβώς βρίσκεται η κάθε µία. (Tungare, pageresource.com). 

 

4.3. Χρησιµοποίηση Site Map, Shopping Cart, Μηχανών Αναζήτησης στο site 

 

Εάν επιθυµούµε την εύκολη περιήγηση, εύρεση και ευκολία στην πώληση και 

προσφορά προϊόντων, πληροφοριών ή υπηρεσιών, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε 

διάφορα εργαλεία για αυτόν τον σκοπό αρχίζοντας από έναν αναλυτικό πίνακα 

περιεχοµένων. Αν το site έχει µικρό µέγεθος και η πρώτη σελίδα αρκεί για να 

παρουσιάσει όλα του τα περιεχόµενα, τότε το site map δεν είναι απαραίτητο. Αν όµως 

το ηλεκτρονικό µας κατάστηµα είναι µεγάλο, τότε όχι µόνο απαιτείται η δηµιουργία 

ενός site map, αλλά πρέπει ακόµη να τοποθετηθεί παραποµπή προς αυτό από όλες τις 

σελίδες έτσι ώστε εάν ο site µπερδευτεί στην εύρεση µιας κατηγορίας προϊόντων, 

αλλά και γενικότερα µέσα στο site σχετικά µε το που βρίσκεται, να βρίσκεται άµεσα 

στο χρησιµο αυτό εργαλείο περιήγησης (Επιτήδειος, 19/6/2002). Για την εύρεση 

ακόµα συγκεκριµένων προϊόντων ή γενικά οποιωνδήποτε στοιχείων που υπάρχουν σε 

ένα µεγάλο site, µπορούν να χρησιµοποιηθούν µηχανές αναζήτησης για κάθε site µε 

αρκετό και διαφορετικό υλικό (Σισκόπουλος, 9/2001). 

Επίσης για την ευκολία των παραγγελιών και την πλοήγηση των καταναλωτών 

στα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν για αγορά, χρησιµοποιούνται και τα γνωστά 

shopping cart των B2C κυρίως καταστηµάτων, που είναι ένα εγγραφές στην βάση 

δεδοµένων του καταστήµατος που λειτουργούν σαν ψηφιακό καλάθι super market 

(Επιτήδειος, Πώς να δηµιουργήσετε ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα στο Web). Αυτές 

δηµιουργούνται αυτόµατα την στιγµή που ο πελάτης επιλέγει το πρώτο προϊόν και 

διαρκεί όσο ο πελάτης βρίσκεται µέσα στο site (λειτουργεί συνήθως µε cookies) 

(Redmond, 1999). 

Χρησιµοποιώντας αυτό το «καλάθι» ο καταναλωτής µπορεί πολύ εύκολα να 

τοποθετεί και α βγάζει προϊόντα που ενδιαφέρεται να αγοράσει, χωρίς να δεσµεύεται 

και δίνοντας του έτσι το πλεονέκτηµα να µπορεί να βλέπει συνεχώς το σύνολο των 

επιλογών του και το κόστος αυτών χωρίς συνεχή «πισωγυρίσµατα» µέσα στο site. 
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4.4. Γρήγορα Downloads και φόρτωση ιστοσελίδων 

 

Αν και η δηµιουργία ενός ιστότοπου που έχει  σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει 

πολύ όµορφα και λεπτοµερή γραφικά όπως π.χ. σποτάκια, φωτογραφίες υψηλής 

ανάλυσης και άλλα τρισδιάστατα γραφικά, µπορεί να ακούγεται υπερβολικά 

επιτυχηµένη και αισιόδοξη η πραγµατικότητα διαφέρει αφού αν σκεφτούµε ότι αν 

πολλές φορές έχουµε το πολύ 5 δευτερόλεπτα για να κεντρίσουµε την προσοχή 

κάποιου χρήστη, οπότε µε ένα τέτοιο site το οποίο θα κάνει υπερβολικά περισσότερη 

ώρα να φορτωθεί ειδικά σε περιηγητή χρήστη που χρησιµοποιεί µόντεµ 56 kbps, 

τουλάχιστον ολόκληρο µε το πλήρες γραφικό περιβάλλον που έχει σχεδιαστεί, θα 

οδηγήσει τον χρήστη να  στο να κουραστεί περιµένοντας για τη φόρτωση του site σας 

µε αποτέλεσµα να το αποφύγει  (Lewis, Herschell, 1997).  

Πάνω σε αυτό το ζήτηµα θα µας βοηθήσει ακόµα να ξέρουµε ότι υπάρχουν 

διαφορετικά format – τύποι αρχείων µε τον οποίο µπορούµε να αποθηκεύσουµε µια 

εικόνα και έτσι να κερδίσουµε πολύ χώρο, αφού εκτός από την συµπίεση που 

πετυχαίνουν µερικοί αρχείων, µπορεί να διαφέρουν και στα χρώµατα που 

υποστηρίζουν (Reynolds, 2000). Εµείς όπως σηµειώσαµε και σε παραπάνω ενότητα 

δεν χρειαζόµαστε πάνω από 256 χρώµατα, αφού αν είχαµε µια 24 - bit εικόνα, ήταν 

πιθανό να µην φαίνονταν και εδώ πάνω από τα 256 χρώµατα (Pamatat, 13/1/2000). 

Πιο εξειδικευµένα ακόµα, όπως σηµειώσαµε εν συντοµία παραπάνω, στην 

περίπτωση που η σελίδα σας είναι µέσα σε έναν πίνακα (TABLE), η σελίδα δεν 

µπορεί να εµφανιστεί πριν φορτωθεί ολόκληρος ο πίνακας. Οπότε σε αυτήν την 

περίπτωση προτείνεται για να αποφευχθεί µια τέτοια κατάσταση, η διάσπαση του 

αρχικού πίνακα σε δύο πίνακες, ο ένας κάτω από τον άλλο. Στον πάνω πίνακα πρέπει 

να αφήσουµε µόνο την επικεφαλίδα και βασικά στοιχεία της σελίδας (εάν υπάρχουν 

στο πάνω µέρος). Έτσι, αµέσως µετά τη γρήγορη φόρτωση αυτού του µέρους της 

σελίδας, οι χρήστες µπορούν να δουν την επικεφαλίδα της σελίδας και αυτό να τους 

προετοιµάσει για τη «µακροχρόνια» περαιτέρω αναµονή, εµποδίζοντας τους να 

φύγουν άµεσα από τον ιστοχώρο σας (Tungare, pageresource.com).   

 

5. Συνήθη προβλήµατα στον Σχεδιασµό Ιστοσελίδων 

 

Πολλές φορές εκτός από τις καλά  σχεδιασµένες σελίδες που δηµιουργούνται µε 

κώδικα  ή µε κάποιο έτοιµο πρόγραµµα, υπάρχει και ένα πλήθος σελίδων όπου 
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παρουσιάζουν σχεδιαστικά προβλήµατα, όχι µόνο από θέµα λειτουργίας αλλά και 

από θέµα οπτικής και εµφάνισης. Το πιο συχνό φαινόµενο που παρατηρείται συνήθως 

είναι κυρίως στις σελίδες που δηµιουργούνται από όχι αρκετά έµπειρους σε κώδικα  

σχεδιαστές, µέσα από έτοιµα σχεδιαστικά προγράµµατα σελίδων, έτσι ώστε ο 

σχηµατιζόµενος ιστοχώρος της ηλεκτρονικής επιχείρησης να παραµένει στατικός και 

αναλλοίωτος όσος χρόνος και αν περάσει (Επιτήδειος, 

www.eeei.gr/interbiz/articles/badhtml.htm). Άλλα συνηθισµένα λάθη που 

παρατηρούνται στον σχεδιασµό πολλών ιστοσελίδων είναι (Raymond, 7/2000): 

 

 Ετικέτες που αναβοσβήνουν (blink tags) και κυλιόµενα µηνύµατα (marqees). 

Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι αν  και στο παρελθόν αυτή ήταν µια πολλή 

συνηθισµένη τακτική ειδικά για να προκαλέσεις το ενδιαφέρον του καταναλωτικού 

κοινού, είναι πλέον κακόγουστη και ξεπερασµένη όπως και τα υπερβολικά 

animation ή java applets που παρατηρούνται σε ορισµένα sites, τα οποία εκτός 

από σχεδιαστικό λάθος µειώνουν και  την ταχύτητα ανοίγµατος των σελίδων επειδή 

συνήθως πιανουν αρκετό χώρο σε KB για σελίδα που ανοίγουν χρήστες µε 

χρησιµοποίηση µόντεµ 56 kbps. 

 

 Προβλήµατα στον χρωµατισµό και στο µέγεθος γραµµάτων. Πολλές φορές 

για να τονίσουµε την επικεφαλίδα  - επωνυµία της ιστοσελίδας της ηλεκτρονικής 

µας επιχείρησης τοποθετούµε υπερβολικά µεγάλο µέγεθος γραµµάτων για  αυτήν 

κάνοντας το site µας να φαίνεται πρόχειρο και κακοφτιαγµένο. Στο ίδιο πρόβληµα 

οδηγούµαστε και από την άλογη και υπερβολική χρήση έντονων χρωµάτων τόσο 

στο background της σελίδας, όσο και στον συνδυασµό που κάνει αυτό µε το 

κείµενο αυτής, ειδικά αν χρησιµοποιούµε αντίθετα χρώµατα. 

 

 Ένα άλλο πρόβληµα που δηµιουργείται από την σχεδίαση έτοιµων 

προγραµµάτων είναι η παραγωγή άχρηστων διαδικασιών καθώς και η προσθήκη 

πολλών ΜΕΤΑ tags σε κάθε σελίδα που καθυστερούν περαιτέρω το άνοιγµα της 

κάθε σελίδας (Επιτήδειος, www.eeei.gr/interbiz/articles/badhtml.htm).  

 

 Προβλήµατα στον κακό προγραµµατισµό της HTML και των links. 

Πολλές φορές υπάρχουν σελίδες που έχουν γενικό πρόβληµα στο άνοιγµα τους από 

κάποιον περιηγητή (browser) αλλά επίσης και τελείως ξεχωριστή εµφάνιση σε κάθε 
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διαφορετικό browser. Όλα αυτά είναι δείγµατα κάκου προγραµµατισµού σε HTML 

(broken HTML) όποτε θα πρέπει να προσέχουµε όλες τις παραµέτρους 

(διαφορετικοί περιηγητές, resize σε κάθε browser και ανάλυση οθόνης – ένα 

ακόµα συχνό πρόβληµα, κ.λ.π.). Επίσης ένα πολύ συνηθισµένο λάθος είναι πολλά 

links που εµφανίζονται να µην οδηγούν πουθενά  κάτι που οφείλεται σε µερική και 

όχι ολική τροποποίηση – αναβάθµιση του ιστοχώρου της ηλεκτρονικής 

επιχείρησης. Βέβαια πολλές φορές που κάποια σελίδα δεν ανοίγει αυτό µπορεί να 

µην είναι πρόβληµα κακού προγραµµατισµού σε HTML αλλά απλά η σελίδα να 

βρίσκεται για µεγάλο διάστηµα υπό κατασκευή, κάτι που αποτελεί και αυτό 

σηµαντικό πρόβληµα σε πολλούς ιστότοπους του ∆ιαδυκτίου. 

 

 Υπερβολικοί µετρητές και υπερβολική χρήση frames.  Για την αρνητική 

εικόνα και τα µειονεκτήµατα της υπερβολικής χρήσης των frames αναφερθήκαµε 

παραπάνω στην ενότητα αυτών. Εκτός από αυτά, η υπερβολική χρήση µετρητών 

που µας δίνουν πληροφορίες για τον αριθµό των επισκέψεων ή για το ποιος σε 

σειρά επισκέπτης είµαστε, µπορεί να γίνει κουραστική ή και ενοχλητική ακόµα. Το 

ίδιο αποτέλεσµα έχει και η υπερβολική χρήση διαφηµίσεων, που µπορεί να είναι 

αναγκαία για την συντήρηση της ηλεκτρονικής µας επιχείρησης,, πρέπει όµως να 

γίνεται µε µέτρο. 

 

 Ένα τελικό πρόβληµα που παρατηρείται είναι η ανυπαρξία επικοινωνίας 

(µέσω e-mail) στην ιστοσελίδα, το οποίο όπως θα δούµε κι στην παρακάτω 

κεντρική ενότητα της εργασίας είναι πολύ καίριο λάθος, αφού η δυνατότητα 

επικοινωνίας µε τους χρήστες – καταναλωτές της ηλεκτρονικής µας εταιρίας  είναι 

καίρια για την συνέχιση των επισκέψεων από τους ίδιους. 

 

Για την αποφυγή των παραπάνω λαθών και ακόµα για συµβουλές  για τις 

τεχνικές σχεδίασης που πρέπει να πάρετε για να βελτιώσετε την ηλεκτρονική σας 

επιχείρηση ανάλογα µε πιο επιχειρηµατικό µοντέλο ανήκει, υπάρχουν πολλά ειδικά 

site τα οποία σας παρέχουν τις παραπάνω πληροφορίες καθώς και να σας απαντήσουν 

στο που κάνετε λάθος µε συµβουλές και παραδείγµατα ιστοσελίδων προς αποφυγή 

(www.webpagesthatsuck.com). 
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2η ΕΝΟΤΗΤΑ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ: 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
& ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 67



Τεχνικές ∆ιαφήµισης, Επικοινωνίας και Προσέλκυσης Πελατών 

 

Αφού στην παραπάνω γενική  ενότητα αναπτύξαµε τις τεχνικές, τις µεθόδους 

και τα εργαλεία που µπορούν να χρησιµοποιηθούν, ώστε να µας προσφέρουν 

στρατηγικό πλεονέκτηµα έναντι των ανταγωνιστών µας, όσον αφορά την απόκτηση,  

την σχεδίαση (design) και την λειτουργικότητα -πλοήγηση (navigation) της 

ηλεκτρονικής µας επιχείρησης, ήρθε η ώρα να αναφερθούµε σε τεχνικές που αφορούν 

τις διαφηµιστικές οδούς, όσο και τους τρόπους προσέλκυσης πελατών, τόσο ως προς 

προσέλκυση προς το ηλεκτρονικό µας κατάστηµα, αλλά και προσέλκυση που 

συµβαίνει µέσα σε αυτό.  

Όταν µιλάµε όµως για τεχνικές διαφήµισης µιλούµε και για εκείνες τις τεχνικές 

που µας αποφέρουν κέρδη και έχουν να κάνουν µε την διαφήµιση άλλων εταιριών 

από το site µας και αµφίδροµα. Επίσης θα γίνει ανάπτυξη όλων των τεχνικών 

διαφήµισης και προσέλκυσης και κυρίως των τεχνικών διαφηµιστικών banners, όπου 

είναι ο πιο διαδεδοµένος τρόπος προσέλκυσης πελατών στα ηλεκτρονικά 

καταστήµατα και ιστοτόπους. 

Βέβαια σε όλες τις τεχνικές διαφήµισης που µπορεί να χρησιµοποιήσει η κάθε 

ηλεκτρονική επιχείρηση, υπάρχουν και δεσµεύσεις πάντα ως προς την ειλικρίνεια 

τους, εφόσον όπως υπάρχει και στις οδηγίες της Οµοσπονδιακής Επιτροπής Εµπορίου 

(Federal Trade Commission) πρέπει να είναι αρχικά, ειλικρινείς και τεκµηριωµένες 

(Federal Trade Commission, www.ftc.gov). Πάνω στο ζήτηµα της αξιοπιστίας και 

των επιταγών που υπάρχουν πάνω στο θέµα της τεκµηρίωσης της διαφήµισης, αλλά 

και ως προς την επιτρεπτή χρησιµοποίηση διαφηµιστικών µεθόδων µε mail, 

αναδυόµενων παραθύρων, κ.α. δεν θα αναφερθούµε αναλυτικά στις παρακάτω 

τεχνικές, πρέπει όµως οι δεσµεύσεις όµως θεσπίζονται από την επιτροπή εµπορίου να 

λαµβάνονται σοβαρά υπ’ όψιν και να τηρούνται. 
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1.  Τεχνικές χρησιµοποίησης των Banners - Buttons 

 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι µε τους οποίους µπορούν τα ηλεκτρονικά 

καταστήµατα να προσελκύσουν τον κάθε πιθανό καταναλωτή, αλλά µέχρι σήµερα, ο 

πιο πετυχηµένος και διαδεδοµένος τρόπος για να το πετύχουµε είναι η χρησιµοποίηση 

των Banners. 

Γενικά ένα web banner ή ένα banner ad είναι µια µορφή διαφήµισης στο ∆ιαδύκτιο. 

Αυτή η µορφή on-line διαφήµισης συνεπάγεται την «δηµοσίευση» της σε µια 

ιστοσελίδα, ενώ προορίζεται στην αύξηση της κυκλοφορίας του διαφηµιζόµενου 

ιστοχώρου, µε την σύνδεση σε αυτόν από το link του σχετικού banner. Η διαφήµιση  

µε banner µπορεί να κατασκευαστεί από µια εικόνα (GIF, JPEG, PNG), µε χρήση 

JavaScript ή µε άλλες πολυµεσικές σχεδιαστικές εφαρµογές όπως µε Java, µε το 

Shockwave ή µε το Flash, εµπεριέχοντας πολλές φορές ήχο ή animation για να 

µεγιστοποιήσει την παρουσία του (en.wikipedia.org, web banner). Γενικά τα banners 

ή αλλιώς διαφηµιστικά εικονίδια έχουν συνήθως µέγεθος 468*60 pixels αν και το 

µέγεθος αυτό όπως θα δούµε παρακάτω µπορεί και να διαφέρει ή να υπάρχει µε την 

µορφή κουµπιού (button link) (infobanc.com, Advertisement FAQ’s). 

 
468 × 60 pixel, file size: 42 KB, MIME type: image/png) 

Γράφηµα 17: ∆είγµα κλασσικού διαφηµιστικού banner 

(en.wikipedia.org, web banner) 

 

Ο τρόπος αξιολόγησης ενός banner βασίζεται στο click –through rate που 

σηµειώνει σε µια σελίδα, δηλαδή κατά πόσες φορές που ανοίγει κάποιος µια σελίδα, 

θα κάνει click στο δηµοσιευµένο banner που εξετάζουµε. Για να υπολογίσουµε το 

ποσοστό αποδοτικότητας CTR δηλαδή, αρκεί να διαρέσουµε µε το 100% απευθείας 

µε την αναλογία µας. ∆ηλαδή π.χ. αν στις 30 επισκέψεις που είχαµε στην ιστοσελίδα 

µας, είχαµε ένα µόνο click στο εξεταζόµενο banner τότε το ποσοστό CRT θα ήταν 

ίσο µε (30:1)*100% = 3,3 ή 3,3% (Kristula, 10/ 9/06).  

 Εάν σήµερα όµως έχουµε ένα CRT ποσοστό της τάξεως του 1 – 2% για κάποιο 

banner, αυτό θεωρείται πολύ επιτυχηµένο, αφού στο παρελθόν, δηλαδή στα πρώτα 

χρόνια ευρείας χρησιµοποίησης του ∆ιαδυκτίου, σηµειώνονταν κατά µέσο όρο 
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ποσοστά έως και 3%, σήµερα ο µέσος όρος του click-through φτάνει κάτω από 0,5%, 

κάτι που οφείλεται και εν µέρει στον πρόχειρο και µαζικό σχεδιασµό τους αφού 

έχουν πέσει κατακόρυφα και οι τιµές σχεδίασης και φιλοξενίας ανάλογα µε το click-

trough ενός banner. Άλλοι λόγοι για τους οποίους η διαφηµιστική οδός µέσω banner 

είναι µη αποτελεσµατική σήµερα είναι η συνήθεια αυτών αλλά και η αντίκρουση της 

πληθώρας και οµοιότητας αυτών, σε σχέση µε τις πολύ καλά σχεδιασµένες και 

πρωτότυπες σελίδες στις οποίες λείπει η κοινοτυπία των περισσότερων banner και 

των µηνυµάτων που περιέχουν – γι ‘αυτό δεν αποδίδουν τόσο σήµερα 

(justinmichie.com, 8/1/2007).  

Παρακάτω θα δούµε σχετικές τεχνικές που οδηγούν σε αύξηση του click-

through των banner που είναι και το ζητούµενο της διαφήµησης µέσω αυτών.   

 

1.1.  Τρόποι Αποδοτικής και Ελκυστικής σχεδίασης και εφαρµογών των Banners 

 

Το πρώτο πράγµα που πρέπει να γνωρίζει κανείς για την σχεδίαση ενός banner, 

είναι να κρατήσει το banner του απλό γιατί έτσι υπάρχουν πιο πολλές πιθανότητες να 

τραβήξει την προσοχή, εφόσον τα πιο πολύπλοκα σχέδια είναι δύσκολα 

αναγνωρίσιµα και δεν προτιµούνται. Πάνω σε αυτό, τα διαφηµιστικά εικονίδια πρέπει 

να είναι σχεδιαστικά καθαρά και εύκολα κατανοητά. Πάνω σε αυτό πρέπει να πούµε 

ότι και αν εµπεριέχεται κείµενο στο διαφηµιστικό banner, αυτό πρέπει να είναι απλό 

και λιτό, λόγω του ότι ο επισκέπτης της σελίδας που φιλοξενείται το banner ξοδεύει 

συνήθως γύρω στο ένα δευτερόλεπτο για να δει ένα banner, οπότε αν είναι συνθετο 

και  µεγάλο δεν θα του δώσει σηµασία. Επίσης και το µικρό µέγεθος του banner έχει 

ιδιαίτερη σηµασία ώστε να φορτώνεται πιο γρήγορα (Jackson, 19/9/2000). 

Όσον αφορά  το σχήµα και το µέγεθος των Banners, που είπαµε ότι κλασσικά 

είναι 468*60 pixels µπορεί να διαφέρει ώστε να προσελκύσουµε περισσότερους 

χρήστες µε τη ν επιλογή του banner στο ηλεκτρονικό µας  κατάστηµα (Marshall 

Brain, How Web Advertising works).  Τα τελευταία χρόνια έχουν παρατηρηθεί πολλά 

διαφορετικά σχήµατα και µεγέθη. Κατ’ αρχήν το σχήµα ενός banner ως button link 

είναι πολύ επιτυχηµένο όπως έχει αποδειχθεί από µετρήσεις. Επίσης παρατηρούνται 

διαφορετικά µεγέθη όπως τα τετράγωνα banners (π.χ συχνά 250*250 pixels όπως το 

πορτοκαλί banner της παρακάτω εικόνας από site) – όπου εδώ πρέπει και να πούµε 

ότι τις περισσότερες φορές ένα µεγαλύτερο από τα κλασσικά banner φέρνει και 
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συνήθως καλύτερα αποτελέσµατα, και banner που έχουν την µορφή µακριών 

ορθογώνιων λωρίδων στυλ navigation bar µε κάποιες επιλογές σε αυτά.  

 
Γράφηµα 18: ∆είγµα τετράγωνου banner, έντονου χρώµατος 

(Marshall Brain, How Web Advertising works) 
 

Ακόµα σήµερα χρησιµοποιούνται και τα πολύ µικρά banners που µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί και από κάθε ηλεκτρονικό καταστήµατα, συνήθως στο κάτω µέρος 

των σελίδων ως πηγή εσόδων, αφού αν και η χρέωση η οποία συνήθως ζητείται για 

φιλοξενία ενός τέτοιου banner είναι πολύ µικρή ανάλογα µε τα click –through των 

χρηστών , µπορούµε να βγάλουµε σηµαντικό κέρδος, εφόσον µπορούµε να 

φιλοξενήσουµε έως και 10 τέτοια banners. Τις περισσότερες φορές έχουν το µέγεθος 

και την µορφή πολύ µικρών ορθογωνίων ή τετραγώνων (10*10 pixels) και είναι 

αρκετά οικονοµικά ως τρόπος διαφήµισης και για εµάς τους ίδιους εφόσον υπάρχουν 

αρκετές εταιρίες που αναλαµβάνουν την σχεδίαση και φιλοξενία και αυτού του είδους 

των εικονιδίων διαφήµισης όπως η  Geek-Pixelads.com (http://www.geek-

pixelads.com/faq.php). 

Σχετικά µε τα χρώµατα τώρα που θα πρέπει να έχει το banner πρέπει να 

γνωρίζουµε ότι αποδίδουν καλύτερα τα έντονα χρώµατα (έρευνα της Internet Profiles 

Corp) όπως κυρίως το πράσινο και το κίτρινο. Αυτά τα χρώµατα µπορεί να αποδίδουν 

καλύτερα από τα κλασσικά που χρησιµοποιούνται όπως το   άσπρο, το κόκκινο ή το 

µαύρο, ενώ θα πρέπει να αποφεύγονται επίσης χρώµατα που µοιάζουν µε το φόντο 

της ιστοσελίδας, όπως είναι το γκρι ή το µπεζ (justinmichie.com, 8/1/2007). 
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Ένα από τα πρώτα σχεδιαζόµενα banners,  (∆είγµα κακής σχεδίασης banner) 

Γράφηµα 19: ∆είγµα κακής σχεδίασης banner 
(justinmichie.com, 8/1/2007) 

 

Ένα άλλο τέχνασµα αφορά την πρωτοτυπία που θα πρέπει να έχει το banner 

αφού εάν εµφανίζεται µε κάποια ιδιαίτερη µορφή (button, animation) που µπορεί να 

περιέχει και κίνηση  ή έχει ένα πρωτότυπο και περίεργο µήνυµα που κεντρίζει το 

ενδιαφέρον του καταναλωτή, ή ακόµα επικεντρώνεται σε µια σηµαντική ιδιότητα του 

διαφηµιζόµενου προϊόντος, υπηρεσίας ή επιχείρησης, τότε µπορεί να µας δώσει πολύ 

καλύτερα αποτελέσµατα στο click – through των χρηστών (Jackson, 19/9/2000 & 

justinmichie.com, 8/1/2007).  

Μια πολύ σηµαντική τεχνική σχεδίασης, είναι η σχεδίαση ενός δυναµικού 

εναλλασσόµενου (rotating)  banner, που είναι συνήθως ένας αποτελεσµατικότερος 

τρόπος διαφήµισης, αλλά απαιτεί έξτρα προγραµµατιστική εργασία για να 

λειτουργήσει και συνηθέστερα µε την χρησιµοποίηση ενός αρχείου .cgi. Με την 

δυναµική εναλλαγή των banner , είµαστε σε θέση να διαφηµίσουµε ένα διαφορετικό 

banner σε κάθε θεατή, εποµένως είµαστε σε θέση να εκµεταλλευτούµε αυτήν την 

δυνατότητα για αυξηµένα περιθώρια κέρδους, αφού τότε θα µπορούµε να 

αναλάβουµε τα banners πολλαπλάσιων διαφηµιζόµενων, ή  πολλαπλά banner για τον 

κάθε διαφηµιζόµενο, ή ακόµα και οποιοδήποτε παρόµοιο συνδυασµό. Αντίθετα, όλα 

αυτά τα κερδοφόρα πλεονεκτήµατα δεν είναι εφικτά µε την φιλοξενία ενός στατικού 

banner, όπου µπορούµε να διαφηµίσουµε µόνο έναν διαφηµιζόµενο σε κάθε εικονίδιο 

µέσα στη σελίδα (Kristula, 10/ 9/06). 

Τέλος θα πρέπει να αναφερθούµε γενικά και στον επαγγελµατισµό ο οποίος 

πρέπει να µας χαρακτηρίζει κατά την σχεδίαση και δηµοσίευση ενός banner. Πρώτα 

απ’ όλα είτε ως διαφηµιστές αλλά και είτε ως διαφηµιζόµενοι θα πρέπει να έχουµε 

ξεκαθαρισµένο το µετρικό σύστηµα που χρησιµοποιούµε για την µέτρηση της 

απόδοσης ενός banner, αφού σύγχρονο φαινόµενο είναι και η ύπαρξη αρκετών άλλων 

πολύπλοκων συστηµάτων εκτός από το CTR. Επίσης δεν πρέπει, στην περίπτωση που 

θέλουµε να διαφηµιστούµε, να αναθέτουµε την σχεδίαση των διαφηµιστικών banner 
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πρόχειρα, σε πολύ φτηνές εταιρίες που υπόσχονται πολλά, αφού για παράδειγµα 

µπορεί µια εταιρία να υπόσχεται ένα banner που να περιέχει µια πολυµεσική 

εφαρµογή και αυτή εν τέλει να µην λειτουργεί. Ακόµα και το κύρος του 

ηλεκτρονικού µας καταστήµατος, εξαρτάται από την λειτουργία και σχεδίαση των 

διαφηµιζόµενων banner µας (Jackson, 19/9/2000)   

 

1..2. Τεχνικές Τοποθέτησης των Banners στις ιστοσελίδες 

 

Είναι γνωστό, ότι ακόµα και η θέση και το είδος των banners µπορούν να 

παίξουν πολύ σηµαντικό ρόλο στην επιτυχία που θα έχουν αυτά. Βάσει ερευνών 

έχουν παρατηρηθεί και ορισµένα πρακτικά και µετρήσιµα αποτελέσµατα βάση της 

τοποθέτησης banners σε διάφορα µέρη των ίδιων σελίδων. Από µια τέτοια έρευνα 

που έγινε για µια εβδοµάδα σε ορισµένους ιστοτόπους παρατηρήθηκε κατ’ αρχήν ότι 

αν το banner βρισκόταν λίγο πιο κάτω από την κορυφή της σελίδας, περίπου δηλαδή 

στο πρώτο 1/3 της οθόνης, τότε το click-through εµφανιζόταν αυξηµένο κατά 77%. 

Ακόµα αν αντί για ένα κλασικό banner στην σελίδα, χρησιµοποιείται ένα link τύπου 

µεγάλου κουµπιού (button) στο κάτω δεξιά µέρος της σελίδας, τότε παρατηρείται 

αύξηση clickthrough κατά 228%. Τέλος από την έρευνα αυτή µπορούµε να 

διαγράψουµε την ψευδαίσθηση του ότι η επανάληψη ενός banner στο κάτω µέρος της 

ίδιας σελίδας αυξάνει το CTR αφού δεν παρατηρήθηκε στην έρευνα κάποια 

ποσοστιαία διαφορά (Doyle, Minor, Weyrich, webreference.com). 

 
Γράφηµα 20: Στιγµιότυπο banner µε ενεργό button 

(http://www.gamecopyworld.com/) 
 

 

Επίσης έχει παρατηρηθεί ότι τα εικονογραφηµένα banner, σύµφωνα µε 

επιστηµονική έρευνα, αξιολογούνται θετικότερα (προτιµούνται δηλαδή) από το 

κοινό, εάν  τοποθετούνται στην αριστερή έναντι της δεξιάς πλευράς µιας ιστοσελίδας, 

ενώ  αντίθετα αποτελέσµατα παρατηρήθηκαν για τα banner που εµφανίζουν κυρίως 

κείµενο. Αντίθετα, αυτή η αλληλεπίδραση και η αντίδραση δεν ήταν εµφανής όταν 
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στην ίδια σελίδα διαφηµίζονταν ανταγωνιστικά προϊόντα ή ανταγωνιστικές 

επιχειρήσεις. Σε αυτήν την δεύτερη περίπτωση τα banner που περιέχουν κυρίως απλό 

κείµενο προτιµούνται περισσότερο, και γενικά όσα banner βρίσκονται στην αριστερή 

πλευρά της ιστοσελίδας όταν θα έχουµε ίδιας µορφής banner στην σελίδα. Αυτά 

πρέπει να τα έχουµε υπ’ όψιν µας είτε ως κατευθυντήριες οδούς τηρούµενων αρχών 

όταν διαφηµιζόµαστε σε άλλα site, αλλά και κυρίως όταν διαφηµίζουµε άλλα site 

εφόσον έτσι θα ανεβάσουµε τα αναλογούντα κέρδη µε την προβλεπόµενη αύξηση του 

CTR (click-through ratio) ποσοστού (Tanc, Limb, κ.α., 2007). 

 

1..3. Αποτελεσµατικές Τοποθεσίες και Τεχνικές δηµοσίευσης banner 

 

Γενικά στο ∆ιαδύκτιο ισχύει ότι αν τα banners µας βρίσκονται σε σελίδες τις 

οποίες ο χρήστης επισκέπτεται, έχοντας την πρόθεση να εκτελέσει εκεί κάποια 

συγκεκριµένη εργασία, τότε οι πιθανότητες να τον πείσουµε να επιλέξει κάποιο 

banner ώστε να πάει σε κάποια άλλη σελίδα είναι πολύ µικρές. Όσον αφορά  δηλαδή 

τις σελίδες και την λογική µε την οποία πρέπει να τοποθετούµε σε αυτές ένα banner 

είναι να βρίσκουµε εκείνες στις οποίες ο χρήστης είτε δεν έχει ξεκινήσει ακόµα την  

εργασία του, είτε είναι στη στιγµή που θα τελειώσει την ενδεχόµενη δουλειά του 

(Επιτήδειος, 20/4/2001). Πάνω σε αυτήν την λογική προτείνονται κατ’ αρχήν αρχικές 

σελίδες (home pages) των εταιριών πρόσβασης internet (ISPs) και των portals, όπου 

µπορεί να είναι και οι αρχικές σελίδες του χρήστη, οπότε  υπάρχει πιθανότητα πριν 

αρχίσει ο χρήστης του ∆ιαδυκτίου την δουλειά του να σερφάρει σύµφωνα µε τα 

αρχικά πρωτοεµφανιζόµενα στην αρχική του σελίδα banners. Στην δεύτερη 

περίπτωση πιο συγκεκριµένα των portals, που τα επισκεπτόµαστε κυρίως για 

σερφάρισµα και αναζήτηση κάποιων στοιχείων, υπάρχουν και εδώ πολύ αυξηµένες 

πιθανότητες για το σερφάρισµα αυτό µέσω κάποιων πρωτότυπων banner. Μια άλλη 

πολύ συνηθισµένη τοποθεσία είναι τα site που σχετίζονται µε τον καιρό, αφού 

ολοκληρώνοντας την ενηµέρωση του γι ‘ αυτόν, έπειτα θα αναζητήσει κάτι άλλο, 

πιθανότατα µέσα από τα διαφηµιστικά banners. Τέλος για να κεντρίσουµε το 

ενδιαφέρων αυτών που βρίσκονται στο τέλος σχετικά της εργασίας – αναζήτησης 

τους, προτείνεται δηµοσίευση των banners σε πολύ εσωτερικές (βαθιές) σελίδες ενός 

site, αφού εκεί συνήθως έχει φτάσει ο χρήστης που έχει ολοκληρώσει µια εργασία και 

έπειτα θα µπορεί να συνεχίσει το σερφάρισµα από τα banner που εµφανίζονται σε 

εκείνη την σελίδα. 

 74



Όσον αφορά τώρα άλλα στοιχεία µε τα οποία πρέπει να επιλέγουµε την 

τοποθέτηση ενός banner σε κάποια σελίδα είναι η δηµοτικότητα και η τιµή. Κατ’ 

αρχήν όσον αφορά την δηµοτικότητα θα πρέπει γενικά να επιλέξουµε  site και 

σελίδες µε µεγάλη κίνηση (traffic) επισκεπτών στο ∆ιαδύκτιο, αφού ο κύριος στόχος 

ενός banner είναι να επισκέπτονται όσο περισσότεροι επισκέπτες γίνεται την περιοχή 

µας, κάτι που θα γίνει και µε την επιλογή σύνδεσης στον ιστοχώρο µας από τις 

σελίδες µε αυξηµένη κίνηση. Γενικά δηλαδή πάνω σε αυτό πρέπει να εξετάσουµε την 

κίνηση που σηµειώνει ένας ιστότοπος, πριν δηµοσιεύσουµε το banner, κάτι που 

µπορεί να γίνει µε πολλές µεθόδους. Πάνω στο θέµα της δηµοτικότητας ενός 

ιστότοπου για την επιλογή του ως τοποθεσίας δηµοσίευσης διαφηµιστικού εικονιδίου 

πρέπει να σηµειώσουµε επίσης ότι παίζει σηµαντικό ρόλο και το πλήθος των σελίδων  

που κατέχει αυτός ο ιστότοπος, αφού  για παράδειγµα εάν αποτελείται από 

διαφορετικά στοιχεία µε υπερβολικό αριθµό σελίδων και η δηµοσίευση του banner 

έχει γίνει απλά σε κάποιο συγκεκριµένο σηµείο µιας εκ των πολλών σελίδων, οι 

πιθανότητες να γίνει αντιληπτό από όλο το κοινό που επισκέπτεται το γνωστό site, 

είναι ελάχιστες (Webmaster Tutorials, sitetoolcenter.com). 

  Όσον αφορά και το θέµα της τιµής πρέπει να επιλέξουµε µε σηµαντική ευθύνη 

τα site που θα µας διαφηµίσουν ανάλογα µε τις τιµές που χρεώνουν ανάλογα συνήθως 

µε το σύστηµα CPM (Cost Per Thousand Impressions - χρέωση ανά χίλιες εµφανίσεις 

του banner) ή µε το PPPCT (Price Per Click Through – σταθερή χρέωση ανά κλικ στο 

banner). Αυτό πρέπει να γίνει εφόσον η κάθε ηλεκτρονική επιχείρηση έχει έναν 

συγκεκριµένο προϋπολογισµό που δύναται να ξοδέψει για την διαφήµιση της οπότε 

πρέπει να προσέξει πολύ το τελικό Κόστος αυτής.  

Αφού µιλήσαµε για τα κριτήρια επιλογής των τοποθεσιών δηµοσίευσης banner, 

καθώς και για προτεινόµενες τοποθεσίες, ήρθε και η στιγµή να αναφέρουµε εν 

συντοµία και τους τρόπους µε τους οποίους µπορούµε να πραγµατοποιήσουµε αυτήν 

την διαφήµιση (Harris, money.howstuffworks.com).  

Ο πιο απλός τρόπος είναι να απευθυνθούµε ξεχωριστά σε κάθε site που µας 

ενδιαφέρει να δηµοσιευτεί το banner µας, το οποίο µας δίνει το σηµαντικό 

πλεονέκτηµα του να µας επιτρέπει να ελέγχουµε ακριβώς σε ποιους ιστοτόπους και 

σε ποιες σελίδες τους, καθώς και µε ποιόν τρόπο θα τοποθετηθεί αυτό, εφόσον 

ερχόµαστε σε άµεση επαφή µε κάθε εταιρία «διαφηµιστή» που µας ενδιαφέρει. 

Ένας άλλος τρόπος είναι η επιλογή µιας  διαφηµιστικής αντιπροσωπείας µε 

πλήρεις υπηρεσίες, η οποία θα κάνει και το µεγαλύτερο µέρος της εργασίας έρευνας 
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και της δηµοσίευσης των banner µας. Μεγάλο πλεονέκτηµα αυτού του τρόπου, η 

µεγάλη πείρα που µπορεί να η επιλεγόµενη διαφηµιστική αντιπροσωπεία ενώ το 

µειονέκτηµα είναι ότι δεν µπορούµε να επιλέγουµε τα παραπάνω πάντα προσωπικά. 

Ακόµα θα µπορούσαµε  να επιλέξουµε για την επίτευξη των διεργασιών µιας 

διαφηµιστικής καµπάνιας µε banner εάν δεν θέλουµε να ξοδέψουµε χρόνο οι ίδιοι,  

την χρησιµοποίηση ενός δικτύου banner (Banner ad networks), όπου ενεργούν απλά 

ως µεσίτες µεταξύ των διαφηµιστών και των διαφηµιζόµενων. Όπως και τα 

προγράµµατα ανταλλαγής banner εµβληµάτων, φροντίζουν την τοποθέτηση των 

banner ενός διαφηµιστή και τον εντοπισµό όλων των σχετικών δραστηριοτήτων 

Ένας τελευταίος τρόπος αλλά πολύ κερδοφόρος και σηµαντικός για την 

δηµοσίευση ενός banner είναι και η πρακτική των ανταλλαγών banners, κυρίως για 

όσους  δεν έχουν την δυνατότητα να πληρώσουν για διαφήµιση. Αυτός αν και είναι 

ένας πολύ επικερδής τρόπος πρέπει να εξετάζουµε από θέµα αξιοπιστίας και 

δηµοτικότητας – κίνησης τις εταιρίες που συνεργαζόµαστε. Για την επαφή 

ηλεκτρονικών επιχειρήσεων µε σκοπό την ανταλλαγή banner υπάρχουν και ειδικά 

προγράµµατα στα οποία, σε ορισµένες περιπτώσεις απλά πρέπει να πληρώνεις µια 

µηνιαία συνδροµή (Michie , 8/1/2007). 

 

1.4. Μετεξέλιξη των Banners – Rich Media Ads 

 

Γενικά ο όρος Rich Media Ads χρησιµοποιείται για να περιγράψει κάθε µορφή 

διαφήµισης στο Internet η οποία έχει δηµιουργηθεί µε τη χρήση προχωρηµένων 

εφαρµογών λογισµικού και πολυµεσικών εφαρµογών. Από αυτή την µορφή 

σύγχρονης διαφήµισης, έχουµε ήδη εξετάσει στην υποενότητα των τεχνικών 

σχεδίασης banners,  τα γνωστά δυναµικά εναλλασσόµενα banners τα οποία θα 

εξετάσουµε και παρακάτω ως προς την τεχνική προγραµµατισµού τους. 

Εκτός όµως από τα rotating banners σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν επίσης τα 

interstitials, τα οποία είναι διαφηµιστικές σελίδες ή παράθυρα που εµφανίζονται για 

λίγα δευτερόλεπτα και µετά χάνονται, ενώ εµφανίζεται έπειτα η ζητούµενη home 

page του ιστότοπου, τα beyond-the-banner banners που είναι τα  banners µε ειδικές 

δυνατότητες που τρέχουν συγκεκριµένες εφαρµογές όπως η on-line αγορά κατευθείαν 

από αυτά, οι animated cursors  που είναι ειδικά εφέ τα οποία ενεργοποιούνται µε την 

κίνηση του ποντικιού στη σελίδα καθώς και η πολύ σηµαντική καινοτόµα διαφήµιση 

του rich media e-mail, που αποτελεί ένα πολυµεσικό e-mail ή µια ολοκληρωµένη 
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σελίδα, όπου και πάλι µπορεί να τρέξει κάποια εφαρµογή που είναι συνήθως η 

παραγγελία κάποιου προϊόντος.  

Τα Rich Media Ads τώρα µπορούν να δηµιουργηθούν είτε από εξειδικευµένες 

εταιρείες, οι οποίες υπάρχουν σε µεγάλη πληθώρα στο internet και µε προγράµµατα 

από γνωστές εταιρίες λογισµικού (adobe.com). Σε αυτήν την λογική υπάρχουν και 

αρκετές σελίδες όπου µπορούµε να πληροφορηθούµε για τους τρόπους δηµιουργίας 

τέτοιων banners αλλά και για τις τεχνολογίες , όπως για παράδειγµα η καινοτόµα 

Rich Media τεχνολογία Point Roll, µε τις οποίες δηµιουργούνται και τις σχεδιαστικές 

– διαφηµιστικές εταιρίες που αναλαµβάνουν τον σχηµατισµό τους 

(richmediabannerads.com) 

 
Γράφηµα 21: Στιγµιότυπο ιστότοπου που προσφέρει Rich Media 

Ads (richmediabannerads.com) 
 

Γενικά σήµερα τα Rich Media Ads προτιµούνται  καταρχήν επειδή είναι πιο 

ελκυστικά και πιο κατάλληλα για την µεταφορά περίπλοκων µηνυµάτων από ότι τα 

στατικά banners. Ακόµα προτιµούνται γιατί και αυτές οι εφαρµογές διαφηµίσεων 
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είναι συνήθως µικρού µεγέθους και δεν δηµιουργούνται προβλήµατα λόγω χαµηλού  

bandwidth όπως και στα «ελαφρά» στατικά banners (Επιτήδειος, 10/7/2003).  

Όσον αφορά τώρα την κατάλληλη χρήση των Rich Media Ads θα προτείνουµε 

παρακάτω περιληπτικά ορισµένους τρόπους µε τους οποίους θα έχουµε περισσότερα 

θα πρέπει να γνωρίζουµε ότι (Επιτήδειος, 10/7/2003):  

 Η σχεδίαση αυτών µε ευραίως αποδεκτές γλώσσες και κώδικα, όπως η Java, 

µας προσφέρει και µεγαλύτερη υποστήριξη από τους πιο πολλούς περιηγητές 

 Η τεχνολογική προτωτυπία δεν πρέπει να χρησιµοποιείται εάν χρειάζεται 

υψηλόκόστος προσφέροντας µας αναµφίβολλα και µη λειτουργικά αποτελέσµατα. 

 Εφόσον υπάρχει η δυνατότητα στη σχεδίαση, να µας προσφέρονται λεπτοµερή 

στοιχεία της αλληλεπίδρασης των χρηστών µε τα Rich Media Ads. 

 Tέλος το πιο σηµαντικό στοιχείο είναι να εκµεταλλευτούµε όσο το δυνατόν 

περισσότερο το κυριότερο πλεονέκτηµα των Rich Media Ads, δηλαδή την 

πολυµεσικότητα (interactivity) που µας προσφέρουν, δηµιουργώντας εντυπωσιακές, 

ελκυστικές αλλά καθ’ όλα λειτουργικές εφαρµογές. 

 

1.5. Τεχνικές Γραµµικού Προγραµµατισµού για αποδοτικότητα και έλεγχο των 

Banners 

 

Εκτός από τις παραπάνω αναφερόµενες τεχνικές οι οποίες έχουν να κάνουν µε 

την καλύτερη απόδοση των  διαφηµιστικών banner, µέσα από διάφορε βελτιώσεις 

που µπορούν να γίνουν  κατά τον γραµµικό προγραµµατισµό, στη σχεδίαση των 

∆ιαδυκτιακών ∆ιαφηµίσεων. Οι πιο σηµαντικές τεχνικές προκλήσεις που µπορούν να 

επιτευχθούν µέσα από την χρησιµοποίηση πρακτικών γραµµικού προγραµµατισµού, 

είναι η ενδεχόµενη βελτίωση του ποσοστού click – through σε ένα site και 

βελτιστοποίηση της πιθανής εµφάνισης των διαφηµίσεων (Nakamura, Abe, 1/2005). 

Έχουν υπάρξει πολυάριθµες τεχνικές προσαρµογής και εξατοµίκευσης που 

αναπτύσσονται στις περιοχές του data mining (εξόρυξη δεδοµένων) και του 

φιλτραρίσµατος πληροφοριών που χρησιµοποιούνται για την καλύτερη 

αποδοτικότητα στην δηµιουργία των banners, όπου περιλαµβάνονται και τεχνικές που 

περιλαµβάνουν τον διαχωρισµό πελατών είτε µε την χρησιµοποίηση δέντρων 

απόφασης, είτε µε µηχανές σύστασης (recommendation engines) που λειτουργούν 

φιλτράρισµα περιεχοµένου. Το µειονέκτηµα όµως αυτών των µεθόδων  είναι ότι 
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απαιτούνται συλλογή πολλών πληροφοριών για τους χρήστες ακόµα το ίδιο και 

πολλά υποσχόµενο περιεχόµενο των banner. 

Υπάρχουν όµως και τεχνικές που βασίζονται στον γραµµικό προγραµµατισµό 

και βοηθούν στην ανάπτυξη πρακτικών λύσεων διαφηµίσεων. Σε γενικές γραµµές 

πάνω σε αυτό τον συλλογισµό υπάρχουν τεχνικές οι οποίες βασίζονται στην λογική 

της εξερεύνησης και αξιοποίησης, και µε βάση, τις διάφορες τροποποιήσεις που 

µπορούν να γίνουν στον γραµµικό προγραµµατισµό, µπορούν να αυξήσουν τα click – 

through των χρηστών στα banners των site. Πιο συγκεκριµένα αναπτύσσονται 

τεχνικές µε τροποποιήσεις στον γραµµικό προγραµµατισµό, οι οποίες ανάλογα µε τα 

διαφηµιστικά και το περιεχόµενο που εµφανίζονται στην οθόνη του χρήστη και της 

συµπεριφοράς του στην σελίδα (τα clicks τα οποία κάνει) µπορούν να µας δώσουν 

συµπεράσµατα για την καταναλωτική συµπεριφορά του χρήστη.  

Ακόµα για την υλοποίηση περισσότερων click-through ποσοστών, όταν 

αντιµετωπίζεται το πρόβληµα της σποραδικότητας και του µεγάλου αριθµού 

στοιχείων και ιδιοτήτων που υπάρχουν στις σελίδες των site, προτείνεται η 

κατασκευή αποδοτικών αλγόριθµων συστάδων (clustering), όπου οι ιδιότητες αυτού 

του αλγόριθµου θα έχει παρεµφερής ιδιότητες µε αυτές που εµφανίζει µια συστάδα. 

Πρακτικά αυτό που θα καταφέρουµε µε αυτόν τον τρόπο είναι η εκτιµηµένη 

βελτίωση της ακρίβειας των ποσοστών click-through από τους χρήστες.  

Επίσης, όσον αφορά τα click – through που πραγµατοποιούν οι χρήστες, 

µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε επίσης γνωστές µεθόδους γραµµικού 

προγραµµατισµού, ώστε να παίρνουµε ακριβείς και όχι «τροποποιηµένες προς τα 

πάνω» αναφορές για τα ποσοστά των click-through των διαφηµιστικών µας banners 

στα επιλεγόµενα από εµάς site για τις διαφηµίσεις µας. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε 

την χρήση CTR Αλγορίθµων  «Εκµάθησης» (CTR Learning Algorithms) όπου οι 

αλγόριθµοι αυτοί µπορούν και «µαθαίνουν» τους ποσοστιαίους δείκτες των click-

through των χρηστών. Ο αλγόριθµος αυτός χρησιµοποιώντας ρυθµίσεις ορισµένων 

παραµέτρων, ορίζει ένα σταθερό CTR (click-through ratio) που το παίρνουµε 

αυθαίρετα κοντά στην αναµενόµενη τιµή αυτού, και έπειτα  εκτιµά και υπολογίζει επ’ 

ακριβώς το πραγµατικό CTR (Jain, Immorlica & άλλοι, 2005)     

Ένα άλλο ζήτηµα που µπορεί να λυθεί µε βελτιώσεις του γραµµικού 

προγραµµατισµού, είναι και το πρόβληµα των multi-impressions, όπού δύο ή 

περισσότερα banners εµφανίζονται συγχρόνως. Για το ζήτηµα αυτό, µπορούµε να  

αυξήσουµε προγραµµατιστικά, τον  πιθανολογικό (probabilistic) µηχανισµό επιλογής 

 79



των banner, προσθέτοντας µια «σειρά αναµονής» banner, τα οποία έχουν επιλεγεί για 

να εµφανιστούν, αλλά αυτό τώρα θα γίνει σωστά, µε την εµφάνιση ενός κάθε φορά 

ώστε να αποφευχθεί η οποιαδήποτε σύγκρουση µεταξύ των επιλεγµένων προς 

εµφάνιση banners (Nakamura, Abe, 1/2005).  

 

 

2. Pop-Up Windows ως τρόπος ∆ιαφήµισης  

 

Εξ’ ορισµού τα pop – up παράθυρα είναι παράθυρα του περιηγητή  ∆ιαδικτύου 

που τρέχουµε, που ανοίγουν πάνω από το κύρια παράθυρα του περιηγητή 

(allregs.com). Οι διαφηµίσεις όµως µέσα από τα Pop – Up παράθυρα έχουν συνήθως 

κακή φήµη και αυτό γίνεται δικαιολογηµένα, εφόσον συνήθως µπορεί να είναι 

αρκετά ενοχλητικές ώστε να οδηγούν τους πελάτες µακριά. Από την άλλη, 

χρησιµοποιηµένες σωστά, µπορεί να είναι µια πολύ αποτελεσµατική και εµπορική 

στρατηγική διαφήµισης στο ∆ιαδίκτυο. Πολλές µετρήσεις έχουν δείξει επίσης ότι 

όταν  χρησιµοποιούνται pop-up (υπερεµφανιζόµενο) παράθυρα για την διαφήµιση 

µιας εταιρίας, τότε µπορεί να επέλθει αύξηση µέχρι και 50% των επισκεπτών και 

ακόµα καλύτερα των (sign - ups) εγγραφών ή συµφωνιών των χρηστών στο site που 

επισκέπτονται µέσω του Pop – Up παραθύρου (Rincon, onlinebusiness.about.com). 

Εκτός από τα κλασσικά όµως pop – up windows υπάρχουν και τα pop-under 

παράθυρα τα οποία είναι παράθυρα τα οποία ανοίγουν αυτόµατα στην οθόνη µας 

όταν επισκεφθούµε κάποια web σελίδα και τα ονοµάζουµε pop under διότι, αντίθετα 

από τα κλασικά pop-up windows, αυτά παραµένουν κρυµµένα από τον χρήστη µέχρι 

τη στιγµή που θα κλείσει τον browser που χρησιµοποιεί (Επιτήδειος , 10/8/2001). 

Η δηµιουργία ενός νέου παραθύρου pop-up επίσης χρησιµοποιείται και στον 

κλασσικό σχεδιασµό ενός ιστότοπου, δηλαδή εκτός από διαφηµιστικούς λόγους 

µπορεί απλά να ενεργοποιείται ένα pop-up παράθυρο, από µια επιλογή του χρήστη 

που ήδη βρίσκεται µέσα στο site που αφορά το pop-up. Παρ’ όλα αυτά το να ανοίξει 

σε κάθε περίπτωση ένα pop – up window πρέπει να είναι στην απόλυτη επιλογή του 

χρήστη µόνο, και πάνω σε αυτό το πρόβληµα συναντάµε και τους περισσότερους 

αρνητικούς παράγοντες στη χρησιµοποίηση αυτών. Γι ‘αυτό τον λόγο (της επιλογής) 

πρέπει να φροντίσουµε ώστε τα εµφανιζόµενα νέα παράθυρα να µην καλύπτουν και 

«εξαφανίζουν» όλη την οθόνη του χρήστη – επειδή τότε δεν θα προτιµηθούν για την 

συνέχεια της πλοήγησης αυτού. Γενικά, οπότε βγαίνει το συµπερασµα, ότι παρόλο 
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που είναι εφικτό δεν προτείνεται η γενική χρήση των pop-up για εµφάνιση 

περιεχοµένου που αφορά την σελίδα µας (το πιο αποδοτικό όπως πάντα είναι ότι όλα 

τα links πρέπει να ανοίγουν στο ίδιο παράθυρο εξ’ ορισµού), αν και εντούτοις µπορεί 

να γίνει µια εξαίρεση για τις σελίδες που περιέχουν έναν κατάλογο συνδέσεων 

(Tungare, pageresource.com). Ακόµα όµως και σε αυτές τις περιπτώσεις όµως, είτε 

αφορά διαφηµιστικό περιεχόµενο, αλλά είτε σε περιεχόµενο του site από το οποίο 

εµφανίζεται το pop –up πρέπει και εκείνες οι συνδέσεις του pop-up παραθύρου να 

οδηγούν σε νέα εµφανιζόµενα παράθυρα, ώστε ο χρήστης  να µπορεί να επιστρέψει 

στη σελίδα - κατάλογο συνδέσεων εύκολα. Ακόµα και τότε βοηθάει το να δοθεί στο 

χρήστη  µια προγενέστερη σηµείωση πως οι συνδέσεις θα ανοίξουν  σε ένα νέο 

παράθυρο. 

 

2.1. Τεχνικές για πιο αποδοτικά Pop – Up windows 

 

Γενικά όπως είδαµε και παραπάνω τα pop –ups µπορούν να µας βοηθήσουν 

ώστε  να αυξήσουµε το πλήθος των συνδροµών και εγγραφών των χρηστών στο site 

µας. Πάνω εδώ υπάρχουν πολλοί τρόποι και συµβουλές µε τις οποίες µπορούµε να το 

πετύχουµε αυτό πιο αποτελεσµατικά. Κατ’ αρχήν εκτός από το τυπικό µήνυµα του 

pop – up παραθύρου που µπορεί να συνοδεύεται από µια προσφορά εγγραφής στον 

ιστότοπου σας, ο πιο αποτελεσµατικός τρόπος να προσελκύσουµε το ενδιαφέρον του 

κοινού είναι να προσφέρουµε κάτι περισσότερο - ένα δώρο ή ένα επίδοµα. Πάνω σε 

αυτό πιο συγκεκριµένα µπορούµε να προσφέρουµε (Bloch, tamingthebeast.net): 

√ Μια ειδική έκθεση ή σηµαντική πληροφορία, µη διαθέσιµη πουθενά αλλού στην 

περιοχή µας.  

√ Ένα ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book) σε ένα θέµα σχετικό µε τη φύση του 

ιστότοπου µας.  

√ Ένα κουπόνι εκπτώσεων είναι µια πολύ αποτελεσµατική τεχνική ειδικά για τα 

Β2C ηλεκτρονικά εµπορικά καταστήµατα που κυρίως εξετάζουµε.  

√ Ένα link µε µια ειδική προσφορά που δεν διαφηµίζεται αλλού στην περιοχή 

σας, κάτι που µπορεί να κάνει έναν πιθανό πελάτη να αισθανθεί ξεχωριστός.  

√ Μια ελεύθερη σειρά µαθηµάτων µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σε 

κάποιο θέµα που αφορά την περιοχή µας (για την χρησιµοποίηση του mail ως 

τεχνική διαφήµισης θα µιλήσουµε ειδικότερα παρακάτω). 
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Γενικά τώρα µε την χρησιµοποίηση των pop – up παραθύρων για την 

προσέλκυση πελατών στο site µας, υπάρχουν διάφορές ακόµα τεχνικές που µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν. Κάποιοι τρόποι µε τους οποίους µπορούµε επίσης να 

ενισχύσουµε την αποδοτικότητα των pop – up windows είναι (Rincon, 

onlinebusiness.about.com):  

 Καλό θα ήταν να καθυστερήσουµε την είσοδο -εκτέλεση του 

υπερεµφανιζόµενου παραθύρου αφού οι περισσότερες εφαρµογές pop – ups έχουν 

ένα χαρακτηριστικό γνώρισµα καθυστέρησης συγχρονισµού που επιτρέπει στο 

σχεδιαστή ιστοχώρου για να προγραµµατίσει µια καθυστέρηση 5 ή 10 

δευτερολέπτων προτού να εµφανιστεί το Pop –Up παράθυρο στον ιστοχώρο. Έτσι 

µπορεί να υπάρχει ένα ενηµερωτικό κείµενο ου θα εµφανίζεται αρχικά στο        

pop – up window που θα ενηµερώνει τον χρήστη σχετικά µε το διαφηµιζόµενο 

site, µέχρι να φορτωθεί πλήρως η όποια εφαρµογή του παραθύρου και για 

ενηµέρωση του χρήστη πριν προχωρήσει στην οποιαδήποτε επιλογή στο 

εµφανιζόµενο παράθυρο. 

 ∆εν πρέπει να δηµιουργούµε πολύ µεγάλα  pop –up windows που θα 

καλύπτουν την οθόνη του χρήστη κάτι που µπορούµε να πετύχουµε µε τις 

σηµερινές δυνατότητες του σύγχρονου λογισµικού, δηλαδή να διαµορφώσουµε 

πλήρως το µέγεθος, τη θέση στην σελίδα, και τον τύπο εικόνας για το pop up 

παράθυρο.  

 Να υπάρχει συγκεκριµένα ο σκοπός για τον οποίο εµφανίζεται το pop – up 

παράθυρο. Σε γενικές γραµµές το περιεχόµενο του διαφηµιστικού εµφανιζόµενου 

παραθύρου θα πρέπει να συµφωνεί µε το ύφος του ιστότοπου µας και να είναι 

κάτι που θα τραβήξει την προσοχή και θα κινήσει το ενδιαφέρον των χρηστών 

του ∆ιαδυκτίου. 

 Να µην παραπλανήσουµε τον χρήστη µε κανένα τρόπο πάνω στην λειτουργία 

του pop – up παραθύρου, ειδικά όσον αφορά το κλείσιµο αυτού το οποίο θα 

πρέπει να γίνεται εύκολα. Πολλά εµφανιζόµενα παράθυρα που παραπλανούν τον 

χρήστη µε ένα παραπλανητικό κουµπί κλεισίµατος «Χ», που δεν είναι τίποτε 

άλλο από ένα link που εξυπηρετεί τον σκοπό µας, θα οδηγήσει στην τελική 

αποµάκρνση του χρήστη από τον ιστοχώρο µας. 

 Όταν η χρησιµοποίηση pop –up παραθύρων γίνεται από το δικό µας site και 

αφορά άλλες διαφηµιζόµενες επιχειρήσεις, τότε για να µην  αποσπάσουµε 

εντελώς τον επισκέπτη µας από το υπόλοιπο του ιστοχώρου µας, πρέπει να 
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περιορίσουµε το χρονικό διάστηµα που θα εµφανίζεται ένα Pop – Up παράθυρο, 

όσο και τον αριθµό των φορών που αυτό θα εµφανίζεται µέσα στην πλοήγηση 

ενός χρήστη µέσα στο ηλεκτρονικό µας κατάστηµα. Ένας χρόνος 30 

δευτερολέπτων είναι συνήθως περισσότερο από επαρκής για να ενηµερώσει τον 

επισκέπτης πάνω στην διαφηµιζόµενη προσφοράς, και να σιγουρευτεί ότι η 

προσφορά εµφανίζεται µόνο µιά ή ελάχιστες φορές και όχι σε κάθε ενιαία σελίδα 

του ιστοχώρου µας (ως διαφηµιστές). 

 Ένα ακόµα έξυπνο τρίκ είναι να εµφανίζεται ένα pop – up παράθυρο υπό 

µορφή ερώτησης κατά την έξοδο του χρήστη από το site που επισκέπτεται, κάτι 

που θα τον ωθήσει περισσότερο στο να το εξετάσει. 

Επίσης µετά από επιστηµονικές έρευνες πάνω στη γνωστική ψυχολογία, µέσα 

από δύο πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν για να συγκρίνουν δυο γενικές 

διαφορετικές χρησιµοποιούµενες τεχνικές εµφάνισης σελίδων στην οθόνη, 

καταλήγουµε σε θετικά συµπεράσµατα όσον αφορά την χρησιµοποίηση της εικόνας. 

Η πρώτη τεχνική που αφορά ιστοσελίδες µε πληροφόρηση κειµένου και εικόνας σε 

χωριστές περιοχές («split» display), καθώς και τεχνικές εµφάνισης κειµένου µέσα σε 

pop-up windows που εµφανίζει εικόνα, µόνο όµως µετά από επιλογή για την 

εµφάνιση του pop – up παραθύρου από τον χρήστη έδειξε, ότι και οι δυο τεχνικές 

αλλά κυρίως η τεχνική που αφορά pop – up windows οδηγεί σε υψηλότερες 

αποδόσεις πάνω στον χρόνο εκµάθησης της προσφερόµενης πληροφορίας (Bisseret, 

Bétrancourt, 1998). Αυτό σηµαίνει ότι πάνω στην διαφήµιση, η χρησιµοποίηση της 

εµφάνισης κείµένου τοποθετηµένο µέσα σε µια εικόνα, δίνει την δυνατότητα στον 

χρήστη να λάβει αποδοτικότερα το µήνυµα που του προσφέρουµε, ιδιαίτερα αν είναι 

µεγάλο ή έχει κάποια πολυπλοκότητα στην γρήγορη κατανόηση του. Αυτό συµβαίνει 

επίσης όπως έχει αποδειχθεί επειδή αρχικά η ενσωµάτωση της εικόνας µαζί µε το 

κείµενο δεν κάνει τον χρήστη να προσέχει ξεχωριστά τις δύο πηγές πληροφοριών 

(κείµενο - εικόνα) µε αποτέλεσµα την πιο γρήγορη κατανόηση του συνολικού 

κειµένου, και ακόµα επειδή µε αυτόν τον τρόπο βελτιώνει και την αποµνηµόνευση 

στη µνήµη του χρήστη –πιθανού καταναλωτή, της πληροφορίας που εµφανίζει το pop 

– up παράθυρο. 

Τέλος, όπως είδαµε παραπάνω, εκτός από τα κλασσικά pop – up windows, 

υπάρχουν και τα κλασσικά pop – under windows. H χρησιµοποίηση αυτών των 

εµφανιζόµενων παραθύρων για διαφηµιστικούς λόγους έναντι των κλασσικών µας 

προσφέρει το πλεονέκτηµα, του ότι παρόλο που οι χρήστες του web συχνά 
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αδιαφορούν για τις διαφηµίσεις, υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να 

ενδιαφερθούν για το µήνυµα που περιέχει το pop under, αφού αυτό θα γίνει ορατό 

µόνο όταν οι χρήστες κλείσουν τον browser, δηλαδή όταν έχουν τελειώσει τις άλλες 

εργασίες τους και θα µπορούν να δώσουν την κατάλληλη σηµασία και να αχοληθούν 

µε το περιεχόµενο του εµφανιζόµενου παραθύρου(Επιτήδειος , 10/8/2001). Αυτό 

δείχνουν και οι πρακτικές µετρήσεις που έχουν γίνει για την αποδοτικότητα τους 

έναντι των κλασσικών εµφανιζόµενων παραθύρων. 

 

2.2. Αρνητικοί Παράγοντες Χρησιµοποίησης των Pop- Up Windows  

 

Όπως είπαµε και παραπάνω πολλές φορές τα Pop – Up windows µπορούν να 

γίνουν πολύ ενοχλητικά και να µην εξυπηρετούν τον διαφηµιστικό σκοπό τους, ειδικά 

όταν αυτά χρησιµοποιούνται µε παραπλανητικούς και λανθασµένους τρόπους.  

Επειδή όµως γίνεται εκτενή, παραπλανητική και κακόβουλη χρήση αυτών 

µπορεί πολλές φορές µια σωστή καθ’ όλα διαφήµιση να µην γίνει καν αντιληπτή από 

τον χρήστη λόγω των γενικών µέτρων που έχει πάρει για τα pop – up παράθυρα. 

 

 
Γράφηµα 22: Google Pop – Up Blocker 

 

Πάνω σε αυτό πρέπει να πούµε ότι οι χρήστες του internet χρησιµοποιούν 

ευρέως «Pop – Up Βlockers» τα οποία είναι προγράµµατα που σταµατούν γενικά τα  

pop – up παράθυρα (allregs.com). Τέτοια προγράµµατα µπορούν να βρεθούν 

κυριολεκτικά από τους καταναλωτές δωρεάν παντού κυριολεκτικά και πολλές φορές 

και ως πρόσθετα (add-ins) πολλών γνωστών ιστότοπων και περιηγητών (Internet 

Explorer, Mozilla, Yahoo, Google).  Γενικά επιλογές για τον πλήρη ή µερικό 

αποκλεισµό των εµφανιζόµενων παραθύρων, µπορεί  να έχει κανείς µέσα από 

πρόσθετα και των λειτουργικών συστηµάτων όπως το «Windows XP Service Pack 2 

(SVP2) Pop-up Blocker», όπως και από τα προγράµµατα ελέγχου ιών και επιθέσεων 

από το ∆ιαδύκτιο, όπως το Norton Internet Security (spring.ura.gov.sg). 
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Γράφηµα 23:Επιλογή εµφάνισης Pop – Up παραθύρων στο Norton 

Personal Firewall  (http:// shop.symantecstore.com/) 
 

Έτσι διαπιστώνουµε, ότι πολλές φορές η χρησιµοποίηση των pop – up windows 

µπορεί να µην γίνει καν αντιληπτή, εάν ο χρήστης έχει λάβει κάποιο από τα 

παραπάνω µέτρα. Παρ’ όλα αυτά όµως, ακόµα και αν έχουν εγκατασταθεί τα 

παρακάτω pop – up blocker προγράµµατα, δίνονται επιλογές στον χρήστη για άρση 

του αποκλεισµού των pop – up παραθύρων από τις σελίδες της επιλογής του. Αυτό 

σηµαίνει ότι το εµπόδιο των pop – up blockers µπορεί να µηδενισθεί αν 

αποφασίζουµε για τόπους φιλοξενίας των διαφηµιστικών pop – up παραθύρων µας, 

σελίδες και ιστότοπους που χαρακτηρίζονται από αξιοπιστία, αναγνωρισιµότητα και 

δηµοτικότητα από τους χρήστες του ∆ιαδυκτίου. 

 

3.  Τεχνικές διαφήµισης µε χρησιµοποίηση του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου 

 

Βάσει εκτιµήσεων, υπάρχουν σήµερα περισσότεροι από 500 εκατοµµύρια 

χρήστες του ∆ιαδυκτίου, από τους οποίους σχεδόν όλοι έχουν πρόσβαση σε 

υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Αυτή η ηλεκτρονικά «συνδεδεµένη» µέσω 
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ηλεκτρονικού ταχυδροµείου κοινότητα του ∆ιαδικτύου έχει προσελκύσει τις 

εµπορικές, και όχι µόνο, ηλεκτρονικές επιχειρήσεις να επικοινωνήσουν µέσω του e-

mail για διαφηµιστικούς σκοπούς µε τους χρήστες, εφόσον πρόκειται για γρήγορη και 

σχετικά ανέξοδη πρόσβαση στους πιθανούς πελάτες τους (Walter, Tripathi, Gopal, 

12/2001). 

Οι εµπορικές επιχειρήσεις µπορούν να πάρουν πολύ εύκολα τεράστιους 

καταλόγους µε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου εκατοµµυρίων από τους 

πιθανούς καταναλωτές. Αυτοί οι κατάλογοι µπορούν να αποκτηθούν είτε από ειδικές 

οµάδες υπηρεσιών πληροφόρησης ή από µεµονωµένες επιχειρήσεις που συντάσσουν 

αυτές τις πληροφορίες.  

Το κυριότερο πρόβληµα που υπάρχει στην διαφήµιση µέσω e-mail, είναι οι 

συχνές ενοχλήσεις µε επίµονο τρόπο σε χιλιάδες, µη πραγµατικά ενδιαφερόµενους 

χρήστες για το µήνυµα που στέλνεται, κάτι που έχει χαρακτηριστεί ως αζήτητο 

εµπορικό µήνυµα (unsolicited commercial mail - UCE) ή αλλιώς µήνυµα spam. 

Από την άλλη υπάρχουν πολλοί τρόποι για να δηµιουργήσουµε το πιο 

κατάλληλο και αποδοτικό µήνυµα και επίσης για να σταλεί αυτό το µήνυµα στο 

κατάλληλο κοινό. Με αυτά τα ζητήµατα θα ασχοληθούµε σε αυτήν την ενότητα των 

τεχνικών ανάπτυξης διαφήµισης µέσω e-mail.  

 

3.1. Χρησιµοποίηση τεχνικών e-mail για αύξηση των πωλήσεων 

 

Τεχνικές αποστολής e-mail µπορούν να χρησιµοποιηθούνε επίσης για την 

αύξηση των πωλήσεων ενός εµπορικού ηλεκτρονικού καταστήµατος µέσω 

µηνυµάτων που στέλνονται στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και αφορούν τα 

εµπορεύµατα – προϊόντα που πουλάει αυτή η επιχείρηση. 

Η αλήθεια είναι ότι παρόλο τον τεράστιο αριθµό καταστηµάτων και server που 

καλούν συνεχώς τον πιθανό καταναλωτή να συµµετέχει στις αγορές τους, ο 

καταναλωτής πράγµατι ενδιαφέρεται συνεχώς για να βρει εκείνον τον ιστότοπο που 

θα του κεντρίσει το ενδιαφέρον µε το µήνυµα που θα του στείλει. Για να το πετύχει 

αυτό όµως στον τοµέα των πωλήσεων πρέπει να ακολουθήσει ορισµένους κανόνες οι 

οποίες δεν είναι κοινοί για όλες τις τεχνικές διαφήµισης µέσω αποστολής e-mail. Για 

παράδειγµα ένα διασκεδαστικό e-mail είναι αποδεδειγµένο ότι αυξάνει τον αριθµό 

επισκέψεων στον χώρο µας και το να ξαναεπισκεφθούν επίσης το site µας 

προηγούµενοι καταναλωτές. Παρ’ όλα αυτά όµως δεν είναι κατάλληλη µέθοδος για 
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να επισκεφθούν οι χρήστες την σελίδα µας ως καταναλωτές – αγοραστές, παρά µόνο 

εάν «πωλούµε» την ίδια την διασκέδαση ή την ψυχαγωγία. Βέβαια τα διασκεδαστικά 

και ψυχαγωγικά µηνύµατα µπορούν να βρουν έδαφος στην διαφήµιση εµπορικής 

επιχείρησης ή των προϊόντων της, εφόσον η ψυχαγωγία συνδυάζεται και σχετίζεται 

µε τα προϊόντα. Καλό είναι επίσης να µπορεί να αλληλεπιδράσει ο αναγνώστης του 

µηνύµατος µε το διαβαζόµενο mail µε κάποια links που µπορούµε να έχουµε για τον 

ιστότοπο µας ή τα προϊόντα και τα χαρακτηριστικά αυτών στο site µας (Gordon, 

Lewis, 1997). 

Επίσης για να τραβήξουµε την προσοχή πρέπει και εδώ να χρησιµοποιήσουµε 

την γενική δοκιµασµένη συνταγή και στον σχεδιασµό ολόκληρων των ιστοχώρων και 

των διαφηµίσεων αυτών, της πρωτοτυπίας και της χρησιµοποίησης πολυµεσικών 

µνηµάτων (video mail, voice mail, κ.λ.π.) γιατί εάν είµαστε από εκείνους τους 

επιχειρηµατίες που φοβόµαστε µια νέα, πρωτότυπη και interactive ιδέα 

αποσταλµένου mail, θα αποτύχουµε, εφόσον δεν θα κεντρίσουµε το ενδιαφέρον του 

καταναλωτή, που θα αναζητήσει αυτό που θέλει αλλού. Στο κέντρισµα του 

ενδιαφέροντος του καταναλωτή, σηµαντικό ρόλο παίζει να δηµιουργήσουµε στον 

πιθανό καταναλωτή της µοναδικότητας της προσφοράς που του κάνουµε και πως 

τρέπει να επισκεφθεί τώρα την σελίδα για να ικανοποιήσει µια µεγάλη ανάγκη του 

(Phil, 2003).  

 
Γράφηµα 24: ∆είγµα πολυµεσικού e-mail µηνύµατος 

 (http://www.e-shop.gr/) 
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Κάτι άλλο που πρέπει να προσέξουµε εδώ στα mail για προσέλκυση του 

καταναλωτικού κοινού, έχει άµεση σχέση µε την επίτευξη ενός πιο προσωπικού mail 

που θα σχολιάσουµε εκτενέστερα παρακάτω και της δηµιουργίας µιας στενής σχέσης 

µε τον καταναλωτή κάτι που επιτυγχάνεται κατ’ αρχήν µε ερωτήσεις που µπορούµε 

να του κάνουµε για να του κεντρίσουµε το προσωπικό ενδιαφέρον. Αυτές δεν είναι 

ανάγκη στην διαφήµιση καταναλωτικών προϊόντων να  είναι προσωπικές αλλά να 

γίνονται µε παραδοσιακό και άµεσο χαρακτήρα µε τέτοιον τρόπο που να φαίνεται ότι 

ενδιαφερόµαστε για να πληροφορήσουµε ή να προσφέρουµε κάποιο κέρδος στον 

καταναλωτή που αναφερόµαστε και όχι στον διαφηµιζόµενο φυσικά, πάνω σε θέµατα 

που ενδιαφέρουν προσωπικά µια µεγάλη γκάµα καταναλωτών , όπως για την 

προσφορά και την εξοικονόµηση χρηµάτων. Παράδειγµα ερώτησης σε τέτοιο mail 

είναι: «Εάν θέλετε να κερδίσετε έως και 1000 € στις αγορές του επόµενου µήνα, θα 

αφιερώνατε 10 λεπτά για να µάθετε το πώς; -> (Link σε σελίδα του διαφηµιζόµενου 

ιστοτόπου)» (Gordon, Lewis, 1997). 

Ένας ακόµα πολύ σηµαντικός τρόπος που µας προσφέρει και πλεονεκτήµατα  

ευκολίας χρησιµοποίησης τεχνικών πιο προσωπικής αποστολής e-mail για τις οποίες 

θα µιλήσουµε παρακάτω, καθώς και αύξηση των επισκέψεων και των πωλήσεων στο 

site µας από χρήστες που ήδη έχουν επισκεφθεί την σελίδα µας είναι και η 

χρησιµοποίηση των e-mail newsletters.   

Το e-mail newsletter είναι ένα ηλεκτρονικό περιοδικό που αποστέλλεται σε 

τακτά χρονικά διαστήµατα και περιέχει πληροφόρηση για το ηλεκτρονικό 

διαφηµιζόµενο κατάστηµα και τα προϊόντα του, καθώς και άρθρα για θέµατα τα 

οποία ενδιαφέρουν τους χρήστες των προϊόντων ή των υπηρεσιών της επιχείρησης. Η 

δηµοσίευση τέτοιων άρθρων γενικού ενδιαφέροντος, αποτελούν και αυτά πολύ 

σηµαντικό παράγοντα αυτών στην γνώµη των καταναλωτών, αφού πολλές φορές 

αυτά είναι που οδηγούν τους καταναλωτές ξανά στο site ή στο να δεχθούν γίνουν 

συνδροµητές στο e-mail newsletter.  (Επιτήδειος, 8/3/2002): 

 Το e-mail newsletter είναι αποδεδειγµένα µια σαρωτικά επιτυχηµένη µέθοδος 

προσέλκυσης πελατών στο διαφηµιζόµενο ιστότοπο για πολλούς λόγους. Οι πιο 

σηµαντικοί από αυτούς είναι (Επιτήδειος, Η αξία των email newsletters ως 

συµπλήρωµα ενός web site): 

 Το e-mail αποτελεί τη µοναδική επιτυχηµένη εφαρµογή push technology, που 

σηµαίνει ότι αντί για την παθητική προσµονή για νέους χρήστες στις σελίδες µας, 

δηµιουργούµε ένα νεο δυναµικό κανάλι επικοινωνίας µε τον χρήστη από όπου 
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µπορούµε να τον ενηµερώνουµε για τα νέα στοιχεία και προϊόντα της εταιρίας 

µας. Με αυτόν τον τρόπ αυξάνεται και η δηµοτικότητα του site µας. 

 Ένας ακόµα λόγος της επιτυχίας τους είναι ότι οι χρήστες είναι πιο δεκτικοί 

και προσεκτικοί στην διαφηµιστική πληροφορία µέσα στα µηνύµατα του 

ηλεκτρονικού τους ταχυδροµείου, παρά µέσα στο γενικό ∆ιαδύκτιο. 

 Επίσης η µέθοδος των newsletters βοηθάει εµάς ως επιχείρηση αφού το υλικό 

αυτών χρησιµοποιείται άµεσα και για εµπλουτισµό του site µας. 

 Ακόµα εξασφαλίζονται πιστοί επισκέπτες στο site µας αφού αυτοί νιώθουν ότι 

η εταιρεία που έχει το site τους θυµάται και τους παρέχει χρήσιµες πληροφορίες 

µοναδικές γι’ αυτούς (όπως θα δούµε και για το e-shop που ακολουθεί την 

τεχνική αυτή στην παρακάτω παράγραφο). 

 Είναι πολύ πιο φτηνά αλλά και αποδοτικά από τους υπόλοιπους τρόπους 

διαφήµισης µέσα από το newsletter, ο διαφηµιζόµενος µπορεί να διαφηµίσει 

αποτελεσµατικότερα και µε πιο καθολικό και λεπτοµερές τρόπο  τα προϊόντα και 

τις υπηρεσίες του. 

Μια πολύ επιτυχηµένη εφαρµογή e-mail newsletter που το κάνει πολύ πιο 

προσωπικό για τον καταναλωτή (για τεχνικές personalized e-mail θα µιλήσουµε 

γενικά παρακάτω), χρησιµοποιεί και το  e-shop σε προσωπικό επίπεδο µόνο για 

εκείνους τους καταναλωτές που έχουν πραγµατοποιήσει διαδυκτιακή αγορά στο 

παρελθόν (http://www.e-shop.gr/). Έχοντας τα στοιχεία αυτών των καταναλωτών 

τους κάνει να αισθάνονται ξεχωριστοί, στέλνοντας στο mail τους ειδικές προσφορές 

για προϊόντα που δεν ισχύουν για όλους τους υπόλοιπους καταναλωτές που 

επισκέπτονται το site. Με αυτόν τον τρόπο δηµιουργείται πιο έντονη η ανάγκη για 

αγορά εφόσον αυτή η προσφορά για ένα προϊόν που ενδιαφέρει τον καταναλωτή είναι 

µοναδική για µια µόνο µικρή µερίδα αγοραστών (αυτών που πραγµατοποίησαν αγορά 

µε διαδυκτιακή και µόνο παραγγελία από το συγκεκριµένο ηλεκτρονικό κατάστηµα). 
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Γράφηµα 25: ∆είγµα e-mail newsletter 

(http://www.e-shop.gr/) 
 

3.2. Άλλες τεχνικές αποστολής διαφηµιστικών personalized e-mail 

 

Όπως συχνά αναφέραµε στην προηγούµενη παράγραφο ένα πολύ σηµαντικό 

στοιχείο που µπορεί να βοηθήσει πολύ την δηµιουργία ενός διαφηµιστικού e-mail 

(όπως είδαµε ακόµα και όταν έχει την µορφή newsletter) είναι να το κάνουµε όσο το 

δυνατόν γίνεται πιο προσωπικό. Αυτή η τεχνική ονοµάζεται personalized e-mail και 

για να την επιτύχουµε εκτός από τους παραπάνω τρόπους σε συγκεκριµένα 

παραδείγµατα των προηγούµενων παραγράφων πρέπει να ακολουθήσουµε γενικά 

αρκετούς τους περισσότερους από τους παρακάτω κανόνες (Phil, 2003): 

 Σιγουρευτείτε για το ότι οι πελάτες σας στους οποίους στέλνεται το mail    

δεν πιστεύουν ότι η επιλογή τους για να παραλάβουν το µήνυµα είναι τυχαία από 

όλη την λίστα πελατών και χρηστών που έχουν επισκεφθεί το site σας. Στο σώµα 
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του κειµένου του e-mail, απευθύνετε την επιστολή ονοµαστικά στον παραλήπτη σε 

τον/την («Αγαπητέ Στέλιο,…» ή «Κύριε Σταυρίδη,…» ή απλά «Μαρία,…». ∆εν 

είναι όµως αυτό το µόνο που µπορούµε να κάνουµε. Μπορούµε να περιλάβουµε 

στην "επικεφαλίδα" (στο σώµα της επιστολής) το όνοµα της επιχείρησής του 

παραλήπτη, τη θέση και την εργασία του, κ.λπ., και ακόµη και το χρόνο και την 

ηµεροµηνία που  γράφτηκε στο mail στο εσωτερικό σώµα του mail. Μια καλή 

πρόταση είναι να µοιάσει το e-mail µε µια τυποποιηµένη  προσωπική 

επαγγελµατική επιχειρησιακή επιστολή. 

 Να είµαστε όσο το δυνατόν γίνεται πιο προσωποκεντρικοί, δηλαδή εκτός 

από την αναφορά κάποιων στοιχείων του παραλήπτη µέσα στο e-mail, µπορούµε 

ακόµα να προχωρήσουµε γράφοντας στοιχεία που µας έκαναν να απευθυνθούµε 

συγκεκριµένα στον κάθε καταναλωτή ξεχωριστά, όπως: «Κύριε Οικονοµού, µετά 

από την πρόσφατη ενηµέρωση µας για την επιτυχή πορεία σας στο εµπόριο 

ηλεκτρονικών ειδών, σκεφθήκαµε ότι θα ενδιαφερόσασταν για …(διαφήµηση) ». 

Πάνω εδώ όπως έχουµε σηµειώσει και παραπάνω µπορεί να γίνουν και ερωτήσεις 

στον παραλήπτη µε σκοπό να του κεντρίσουµε περισσότερο το ενδιαφέρον και να 

του δηµιουργήσουµε µια ανάγκη. 

 Κρατήστε τα µηνύµατα σας συνοπτικά, ενδιαφέροντα και δηµιουργικά, για 

να µην «φοβίστε» τους παραλήπτες µε πολλές λέξεις και συσσωρευµένα 

διαστήµατα. Για να είµαστε σίγουροι ότι το πετύχαµε αυτό δείξτε το µήνυµα προς 

αποστολή σε κάποιους για να το κρίνεται βάση της  πρώτης εντύπωσής τους. Πάνω 

σε αυτό το ζήτηµα, εάν ζητείται και η γνώµη των καταναλωτών για κάποιο θέµα 

δεν πρέπει να πιέζουµε κατά πολύ τους καταναλωτές και ίσως η αποφυγή κάποιου 

link στο πρώτο σταλµένο mail (καλό είναι να µην περιοριστούµε στο ένα σταλµένο 

µήνυµα) για την µεταφορά τους σε περιοχή του διαφηµιζόµενου ιστότοπου. 

 Σηµαντικό ρόλο παίζει ακόµα το να είναι κανείς ο γρηγορότερος στον 

κλάδο επιχειρήσεων που ανήκει, στο να απαντήσει στις ερωτήσεις των πελατών 

που γίνονται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Αυτό σηµαίνει ότι καλό θα ήταν 

εάν υπάρχει η δυνατότητα να προβάλλουµε στους χρήστες και να τους παρέχουµε 

απαντήσεις στις ερωτήσεις και τα ζητήµατα τους όταν µας στέλνουν e-mail σε 

λιγότερο από 24 ώρες. 

 Όπως έχουµε σηµειώσει και σε όλες τις υποενότητες της ενότητας που 

αφορά τις τεχνικές το µήνυµα µιας προσφοράς ή µιας έκπτωσης στον καταναλωτή 

κάνει το µήνυµα να φαίνεται πιο προσωπικό στον καταναλωτή και ανεβάζει το 
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ποσοστό των επισκέψεων στο διαφηµιζόµενο site. Ειδικά τέτοια µηνύµατα µε 

καθαρά προσωπικό χαρακτήρα, έστω και αυτό αν είναι αναληθές µπορούν να 

ανεβάσουν την δηµοτικότητα του site. Για παράδειγµα: «Είστε ο 501ος χρήστης 

που επισκέφθηκε πριν Χ µέρες το νέο µας site. Έχετε πρόσβαση σε µια ειδική 

προσφορά που προσφέρει ο ιστοχώρος µας… (-> link) ». 

 Τέλος η αποστολή µιας ηλεκτρονικής επιχειρησιακής κάρτας, που µπορεί να 

περιέχει ευχές για κάποιο γεγονός (γενέθλια καταναλωτή, Χριστούγεννα, κ.λ.π.) 

µπορεί να κάνει το µήνυµα πιο προσωπικό και να αυξήσει την αξιοπιστία του 

καταναλωτή προς το διαφηµιζόµενο site. 

Εκτός όµως από τους πολλούς τρόπους µε τους οποίους µπορούµε να 

δηµιουργήσουµε ένα πιο προσωπικό και οικείο µήνυµα, υπάρχουν και άλλες 

σηµαντικές µέθοδοι για να αυξήσουµε την αποδοτικότητα των διαφηµιστικών e-mail. 

Ένας τρόπος είναι το µήνυµα που θα στείλουµε να έχει συµβουλευτικό 

χαρακτήρα, παρέχοντας σηµαντικές και συνοπτικές πληροφορίες πάνω σε ένα θέµα 

που ενδιαφέρει ή προβλέπουµε ότι θα ενδιαφέρει τον καταναλωτή και συνδέεται µε 

κάποιο τρόπο µε την επιχείρησή µας. Η διαφορά µε την παρόµοια µέθοδο για τα pop-

up και τα banners είναι ότι αναπτύσσεται και µια διαδραστικότητα – διάλογος µε 

ερωτήσεις και απαντήσεις µεταξύ εταιρίας και χρήστη. Το συµβουλευτικό e-mail 

προσφέρει αρκετά ευδιάκριτα πλεονεκτήµατα όπως  (Pohlhaus, 11/1997) το ότι 

διευκολύνει την ζωή του χρήστη, όπου τώρα υπάρχει πολύ εύκολος τρόπος για να 

βρουν συµβουλές και να επικοινωνήσουν για αυτές. Επίσης αυτός ο διάλογος 

ανάπτυξης έχει ιδιαίτερα πλεονεκτήµατα, σε σύγκριση µε αυτά του τηλεφώνου, όπου 

δεν µπορεί να λειτουργεί όλες τις ώρες, ενώ µε το συµβουλευτικό (consultant) e-mail 

µπορούµε να ζητήσουµε απαντήσεις από την σχετική επιχείρηση οποιαδήποτε ώρα, 

άσχετα εάν δεν θα τις πάρουµε εκείνη την στιγµή, εάν αυτό δεν είναι εφικτό. Ακόµα 

µε το συµβουλευτικό e-mail οι απαντήσεις και οι πληροφορίες που παίρνει ο 

καταναλωτής µένουν γραπτώς και µπορεί να τις συµβουλευτεί οποιαδήποτε ώρα, σε 

αντίθεση µε τις κατευθύνσεις που θα πάρουµε πάνω σε κάποιο θέµα από µια εταιρία 

δια τηλεφώνου. 

Επίσης θα πρέπει να προσέξουµε το σηµαντικό πρόβληµά των UCE ή αλλιώς 

των spam e-mails που σηµειώσαµε στην αρχή του κεφαλαίου. Η λύση πάνω σε αυτό 

το πρόβληµα είναι η δηµιουργία ενός δικτύου, όπως υπήρχε µέχρι τώρα µεταξύ 

εµπορικής επιχείρησης / επιχειρήσεων και χρηστών, µέσω όµως κάποιας ενδιάµεσης 

επιχείρησης (third party - admediary) η οποία συνεργάζεται σε πρώτο βαθµό µε την 
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εµπορική επιχείρηση και διαθέτοντας βάσεις δεδοµένων από όλες τις εµπορικές 

επιχειρήσεις µε τις οποίες συνεργάζεται και των καταλόγων των επισκεπτών της κάθε 

µιας, να  µπορεί να ελέγχει και να διαχειρίζεται τα e-mail που λαµβάνει η κάθε 

συνεργαζόµενη επιχείρηση από τους πιθανούς καταναλωτές. Επίσης οι admediares 

υποχρεούνται να βοηθούν στην διαχείριση και την κατασκευή των απαντητικών e-

mail των επιχειρήσεων µε την συµβολή και των βάσεων δεδοµένων που διαθέτουν. 

Με αυτόν βέβαια τον τρόπο δεν ακυρώνεται η ύπαρξη των spam µηνυµάτων, αλλά 

τότε γίνεται αρκετά καλύτερη διαχείριση µηνυµάτων µεταξύ εµπόρων και 

καταναλωτών (Walter, Tripathi, Gopal, 12/2001). 

 
Γράφηµα 26: ∆ίκτυο µέσω τρίτου για ανταλλαγή e-mail 

(Walter, Tripathi, Gopal, 12/2001) 
 

Τέλος αυτό που θα πρέπει να προσέξουµε αρκετά, είναι ότι εάν δεν 

επενδύσουµε κάποιο σηµαντικό ποσοστό κεφαλαίου στον επικοινωνιακό τοµέα µε 

τους χρήστες του ∆ιαδυκτίου, µπορεί να εξοικονοµήσουµε χρήµατα µε τα οποία 

µπορούµε να αυξήσουµε τον αριθµό των διαφηµίσεων (pop-ups, banners, e-mails) 

αλλά αυτό δεν θα ήταν θετικό επειδή µπορεί να υπήρχαν πολλά ακούσια και µη 

χρειαζούµενα διαφηµιστικά που θα κούραζαν και δεν θα ενδιέφεραν τον καταναλωτή. 

Από την άλλη είναι καλό να επενδυθεί ένα µεγάλο ποσοστό κεφαλαίου προώθησης 

της εταιρίας για επικοινωνιακούς σκοπούς και εξόρυξη δεδοµένων (data mining) κάτι 

που θα µας βοηθήσει, στο να έχουµε πιο ικανοποιητικά και αποδοτικά αποτελέσµατα 

µε λιγότερα και πιο προσωπικά e-mail σε συγκεκριµενοποιηµένο µερίδιο αγοράς που 

θα έχουµε προαποφασίσει βάσει των τεχνικών επικοινωνίας (Shiman, 2/2006). 
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4.  Χρησιµοποίηση των Search Engine Machines για την προσέλκυση πελατών 

 

Γενικά, ο αρχικός στόχος που θέτουµε όταν σχεδιάζουµε τον ιστότοπο µας είναι 

να δηµιουργηθούν περιοχές µε χαρακτηριστικά εύκολης περιήγησης  και µε 

πρωτότυπα και αισθητικά στοιχεία σχεδιασµού. Αυτό συµβαίνει γιατί το µέτρο για 

την επιτυχία είναι η ευκολία της χρήσης και της αξίας για τον τελικό χρήστη, αλλά 

δεν πρέπει να ξεχνάµε, όπως γίνεται συνήθως ότι η ευκολία για το πώς οι χρήστες 

επιλέγουν να επισκεφτούν ένα συγκεκριµένο ιστοχώρο αρχικά, παίζει επίσης βασικό 

ρόλο. Χρησιµοποιώντας τις µηχανές αναζήτησης, οι επισκέπτες µπορούν να βρουν τις 

περιοχές που ψάχνουν µε ποικίλους τρόπους, όπως από την προβολή διαφηµίσεων 

στις προβαλλόµενες σελίδες από τις µηχανές αναζήτησης ή από συµβαλλόµενα -

συνεργαζόµενα µέλη και επιχειρήσεις που παρατίθενται στις µηχανές αναζήτησης 

(Search Engine Optimization, 3/2006). 

Παρ’ όλη την χρησιµοποίηση των γνωστών µηχανών αναζήτησης όπως το 

Υahoo, το Google, κ.α. για καλύτερο search engine positioning, πρέπει να έχουµε υπ’ 

όψιν µας ότι ύπάρχουν και αρνητικές επιδράσεις στην on-line διαφηµιση  σχετικά µε 

την εµπειρία των χρηστών στην τροφοδότηση αυτής της γνώσης που µας προσφέρει η 

διαφήµηση του site µας µέσα από τα αποτελέσµατα των µηχανών αναζήτησης. Οι 

αρνητικές επιδράσεις εντοπίζονται κυρίως στην διαδικασία λήψης απόφασης, ακόµα 

και όταν οι καταχωρίσεις, αλλά συχνά και οι αγγελίες (κυρίως στο Yahoo) 

τοποθετούνται καλύτερα µέσα στο ∆ίκτυο των µηχανών αναζήτησης, εφόσον σήµερα 

υπάρχουν πολλοί περισσότεροι και κάποιες φορές αποτελεσµατικότεροι τρόποι (π.χ. 

pop –up windows) µε τους οποίους κεντρίζεται αποτελεσµατικότερα το ενδιαφέρον 

του χρήστη (Boyd, Rohrer, 4/2004). 

Μια ακόµα παρεµφερή εφαρµογή των γνωστών µηχανών αναζητήσεων, είναι 

και η δηµιουργία από εµάς τέτοιων µηχανών αναζητήσεων µέσα στο site µας, ειδικά 

αν αυτό είναι ηλεκτρονικό εµπορικό κατάστηµα. Όταν µιλάµε για εσωτερική µηχανή 

αναζητήσεων εννοούµε µια µηχανή, όπου ο χρήστης θα µπορεί να ενηµερώνεται 

τοποθετώντας εκεί λέξεις κλειδιά, πιθανά προϊόντα που µπορεί να υπάρχουν στο site 

µας, όπως και τιµές που υπάρχουν για αυτά. Μια ακόµα πιο εξελιγµένη εφαρµογή 

αυτής της τεχνικής µέσα στο site για προσέλκυση και ικανοποίηση των πελατών σε 

αυτό είναι µε εφαρµογές τύπου «pathfinders», κάτι που όµως χρειάζεται µεγάλη 

οργάνωση, και προφανώς αναφορά σε προϊόντα που δεν αφορούν σε άµεσο βαθµό το 
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site µας. Αυτό γιατί οι εφαρµογές pathfinder που αναφέρουµε, είναι εφαρµογές που 

συγκρίνουν τιµές και προϊόντα για διάφορες εµπορικές επιχειρήσεις (που έχουν 

εγγραφεί σε αυτά) και προτείνουν µε την σειρά το φθηνότερο και σχετικών 

χαρακτηριστικών προϊόν που ζητήθηκε. Στην Ελλάδα αυτό γίνεται στο 

http://www.shopping.pathfinder.gr το οποίο αναλαµβάνει να βρει την πιο 

συµφέρουσα τιµή για το συγκεκριµένο προϊόν που ζητάµε, στο κατάλληλο e-shop. 

Μια τέτοια εφαρµογή στο site µας µπορεί να προσελκύσει αρκετό κοινό, αν όµως η 

εταιρία µας είναι εµπορική µπορούµε απλά να δηµιουργήσουµε πιο σύνθετες 

εφαρµογές αναζήτησης για τα προϊόντα µας, προσθέτωντας παραµετρικά στις 

ιδιότητες αυτής και σύγκριση προϊόντων του χώρου µας σύµφωνα µε τα 

χαρακτηριστικά και την τιµή (Σισκόπουλος, 9/2001). 

 

4.1.  Τεχνικές Επίτευξης καλύτερου Search Engine Positioning  

 

Με τον όρο Search Engine Positioning εννοούµε το σύνολο των τεχνικών που 

επιτρέπουν σε έναν ιστότοπο ή σε µια µόνο ιστοσελίδα να αποκτήσει καλύτερη και 

γενικά µια πολύ καλή θέση στα αποτελέσµατα µιας µηχανής αναζήτησης, κάνοντας 

έτσι τον χρήστη στο τέλος να επισκεφθεί το site µας (Επιτήδειος, 29/8/2003). Όµοια 

λειτουργεί και το Search Engine Optimization που είναι ένα σύνολο τεχνικών που 

βοηθά να ανεβούµε σε βαθµό και θέση στα αποτελέσµατα των µηχανών αναζήτησης. 

Οι τεχνικές αυτές έχουν σχέση τόσο µε χρησιµοποίηση του κώδικα όσο και µε άλλες 

επιχειρηµατικές και προγραµµατιστικές µεθόδους που θα οδηγήσουν τον χρήστη 

πιθανό καταναλωτή πιο εύκολα στο site µας (Search Engine Optimization, 3/2006).  

Γενικά για να βελτιώσουµε το search engine positioning δεν προτείνονται 

παραπλανητικές και ψευδείς πληροφορίες περιεχοµένου στο site ώστε να το 

πετύχουµε, αφού µετά την επίσκεψη των επισκεπτών χαµηλώνει η αξιοπιστία µας, 

ενώ εάν το περιεχόµενο του site µας, είναι χρήσιµο και αυτό που φαίνεται σε κάθε 

σελίδα του, θα οδηγήσει τους χρήστες που το επισκέπτονται από κάποια µηχανή 

αναζήτησης να παραπέµψουν και άλλους επισκέπτες σε αυτό. Γενικά για καλύτερρο 

Search Engine Positioning και Optimization προτείνονται οι παρακάτω τεχνικές: 

Να περιέχονται στο site µας, µε υπευθυνότητα όπως είπαµε όµως, λέξεις και 

φράσεις που θα δακτυλογραφούσαν οι πιθανοί επισκέπτες για να µας βρουν. Η 

λογική µε την οποία που πρέπει να υπάρχουν όµως και οι λέξεις κλειδιά πρέπει να 

είναι πάντα σε φράσεις κλειδιά, έτσι ώστε αν πετύχουµε να εντάξουµε µια γνωστή 
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φράση που χρησιµοποιεί δηµοφιλείς λέξεις κλειδιά, αλλά δεν χρησιµοποιείται πολύ, 

θα οδηγήσει σε ακριβέστερη στόχευση και επιλογή του site µας από τους χρήστες, 

όταν αναζητούν την φράση αυτή. 

 Επίσης οι συνδέσεις παίζουν έναν πολύ σηµαντικό ρόλο συνήθως στα 

αποτελέσµατα των µηχανών αναζήτησης και γι’ αυτό ο ιστοχώρος µας θα πρέπει να 

έχει ιεραρχικές συνδέσεις που να περιέχουν κείµενο. Σχετικά µε τις συνδέσεις 

µπορούµε να σχηµατίσουµε ένα site map µε links (µε περιγραφή κειµένου για τις 

µηχανές αναζήτησης) που οδηγούν στα σηµαντικότερα µέρη του χώρου µας. 

 Ακόµα σχετικά µε τον κώδικα HTML πρέπει να προσέξουµε τρία πράγµατα  

Καταρχήν οι ετικέτες TITLE και ALT που µπαίνουν στην αρχή του σώµατος του 

κώδικα πρέπει να είναι περιγραφικές και ακριβείς, ώστε να κατευθύνουν τον 

χρήστη άµεσα στο site µας από τις µηχανές αναζήτησης. Την ίδια λογική πρέπει να 

ακολουθήσουµε και για τις ΜΕΤΑ ετικέτες οι οποίες περιέχουν πρόσθετες 

πληροφορίες που θέλουµε να βάλουµε στον κώδικα σχετικά µε το περιεχόµενο του 

site µας. Τέλος πρέπει να προσέξουµε ώστε να µην υπάρχουν κενά ή λανθασµένα 

links και να κάνουµε σχετικές διορθώσεις γι’ αυτό στον HTML κώδικα αν 

χρειάζεται. 

 Η τοποθέτηση κάποιων δηµοφιλών συµβουλών ή εγχειριδίων (tutorial) ακόµα, 

βοηθάει στο να  εµφανίζεται το site µας σε περισσότερους χρήστες που ψάχνουν 

σχετικές πληροφορίες µε τα δηµοσιευµένα στο site µας εγχειρίδια. 

 Η ενηµέρωση επίσης, άλλων site µε κάποιο αντάλλαγµα, για την τοποθέτηση 

link και πληροφοριών που αφορούν νέες αλλαγές και πληροφορίες που αφορούν 

τον τον ιστοτόπο µας, µπορεί να αυξήσει επίσης την εµφάνιση link που οδηγούν 

στο site µας (Search Engine Optimization, 3/2006). 

 Ένας ακόµα πολύ σηµαντικός και επιστηµονικά αποδεδειγµένος τρόπος να 

αυξήσουµε τις πιθανότητες του Search Engine Optimization, είναι και η 

χρησιµοποίηση µεθόδων πιθανής ένωσης στοιχείων του site µας πάνω στα 

αποτελέσµατα των µηχανών  αναζήτησης (Si, Callan, 10/2003). Αν και δεν θα 

αναπτύξουµε την µεθοδολογία µε την οποία µπορούµε να αναπτύξουµε αυτήν την 

τεχνική πρέπει να σηµειώσουµε, ότι αυτή γίνεται εφικτή µε την χρησιµοποίηση 

ειδικών γνωστών αλγορίθµων όπως είναι ο CORI αλγόριθµος και έντονη χρήση των 

βάσεων δεδοµένων .  

 Πρέπει ακόµα να αποφύγουµε το redirection της σελίδας µας, δηλαδή την 

µεταφορά σε άλλη διεύθυνση, αφού σε κάθε περίπτωση η ανάγκη να διατηρήσουµε 
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όσους επισκέπτες γνωρίζουν την παλιά διεύθυνση, µάς υποχρεώνει να διατηρούµε 

εκεί µια σελίδα που τους οδηγεί αυτόµατα στο νέο αντίστοιχο σηµείο του site µας, 

έτσι ώστε εάν δεν θυµούνται και την πλήρη διεύθυνση της σελίδας να την βρίσκουν 

εύκολα µέσα από τις µηχανές αναζήτησης (Επιτήδειος, 29/8/2003). 

 

 
 Γράφηµα 27: ∆είγµα µισθωµένης τοποθέτησης σε µηχανή αναζήτησης 

(Bhargava, Feng, , 5/2002)  
 

Τέλος, πρέπει να πούµε, ότι ίσως ο πιο σηµαντικός παράγοντες που µπορεί να 

καθορίσει την θέση µας στις µηχανές αναζήτησης είναι και οι στρατηγικές 

µισθωµένης τοποθέτησης για τα αποτελέσµατα αυτών. Η λογική αυτή είναι ότι έναντι 

καθορισµένης αµοιβής, οι γνωστές σελίδες µηχανών αναζήτησης (όπως π.χ. το 

Google) τοποθετεί σε εξέχουσα – πρωταρχική θέση το  περιεχόµενο του site µας. 

Ακόµα όµως και µε την πληρωµ΄ρνη τοποθέτηση του site µας στις µηχανές 

αναζήτησης. Υπάρχουν πάλι πολλοί παράγοντες που καθορίζουν την τελική µας 

κατάταξη όπως µια βελτίωση στην ποιότητα υπηρεσιών της ενηµερωτικής σελίδας 

µηχανής αναζήτησης, κάτι που σηµαίνει ότι θα αυξήσει τις πιθανότητες για πρώτες 

θέσεις στα αποτελέσµατα της σελίδας. Από την άλλη µια αύξηση των διαφηµιστικών 

ρυθµών στην σελίδα µηχανής αναζήτησης, µειώνει την «ειδική» µεταχείριση που 

απολαµβάνουµε στα εµφανιζόµενα αποτελέσµατα, επειδή µεγαλώνει ο διαχωρισµός 
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µεταξύ των συνεργαζόµενων εταιριών που πρέπει να αντιµετωπιστούν όλες σχετικά 

δίκαια από το site (στο δικό τους επίπεδο πελατών) (Bhargava, Feng, , 5/2002). 

 

 

5.  Τεχνικές Προσφοράς Υπηρεσιών για προώθηση ηλεκτρονικού καταστήµατος  

 

Εκτός από όλες τις παραπάνω κλασσικές τεχνικές διαφήµισης του site µας µε 

πάντα σκοπό την αύξηση των επισκέψεών στο site µας από αυτούς που 

ενδιαφέρονται για το διαφηµιστικό µήνυµα, υπάρχουν και άλλες τεχνικές οι οποίες 

«διαφηµίζουν» το site µας, όχι µε την κλασσική έννοια αλλά µε την έννοια της 

επίτευξης του ίδιου σκοπού, δηλαδή της αύξησης της κίνησης στο site µας. Αυτό 

µπορούµε να το πετύχουµε και µε την προσφορά ειδικών υπηρεσιών, εργαλείων και 

εφαρµογών στο site, τα οποία βέβαια γίνονται κυρίως αντιληπτά αφού ο χρήστης 

επισκεφθεί τον ιστοχώρο µας, αλλά σίγουρα βοηθούν  ώστε να το ξαναεπισκεφθεί 

αρκετές ακόµα φορές για την χρήση των προσφορών, και να γίνει γι’ αυτόν τον λόγο 

γνωστό από τους χρήστες που το επισκέφθηκαν. Παρακάτω µπορούµε να εξετάσουµε 

δύο γενικές κατηγορίες προσφορών που απευθύνονται στους χρήστες. Από την µία 

έχουµε την προσφορά υπηρεσιών και πληροφοριών που πρέπει συνήθως να γίνεται 

δωρεάν, αλλά και µια µικρή αµοιβή σε κάποιες περιπτώσεις δεν σηµαίνει ότι δεν θα 

έχουµε τα θετικά αποτελέσµατα που περιµένουµε  (πρέπει να ζητούµε αµοιβή έστω 

και για µια υπηρεσία που προσφέρουµε και την αγοράζουµε περισσότερο από τα 

προϋπολογισµένα έξοδα που κάνουµε για την διαφήµιση και για την προσέλκυση 

χρηστών στο site) και από την άλλη τα προσφερόµενα δωρεάν εργαλεία και 

εφαρµογές από το site µας. 

 

5.1. Γνωστές και Επιτυχηµένες Προσφορές Υπηρεσιών  

 

Μέσα από έρευνα που έχει γίνει για τους χρήστες του Internet στην περιοχή της 

Ευρώπης, έχουν γίνει γνωστές και οι πιο δηµοφιλείς και αποδεκτές υπηρεσίες και 

ιστοσελίδες υπηρεσιών, τις οποίες και εµείς µπορούµε να εντάξουµε στην ιστοσελίδα 

µας, ώστε να αυξήσουµε την προσέλκυση των επισκεπτών σε αυτό. Αυτές σε γενικές 

γραµµές είναι (Επιτήδειος, Οι 10 πιο δηµοφιλείς δραστηριότητες στο Web): 

 Η αναζήτηση πληροφοριών, που είναι η δηµοφιλέστερη δραστηριότητα στο 

∆ιαδύκτιο και µπορούµε να την εντάξουµε και στην σελίδα µας, τοποθετώντας 
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ουσιαστικά και κώδικα που δίνεται από το Google, ελεύθερα για λόγους 

διαφήµισης.  

 Πληροφορίες ειδήσεων και αθλητικών αφού µπορεί έτσι ο επισκέπτης της 

σελίδας που τα φιλοξενεί να ενηµερώνεται γραπτά µε άρθρα για πληροφορίες που 

πρέπει να πληρώσει εάν ενηµερώνονταν από εφηµερίδες. 

 Πληροφορίες και Αγγελίες εύρεσης εργασίας, όπως και σχετικές υπηρεσίες για 

ανάρτηση και αναζήτηση βιογραφικών και χαρακτηριστικών εργαζοµένου. 

 Γενικά επίσης προτιµούνται site, όπως έχουµε σηµειώσει και παραπάνω στην 

ενότητα των διαφηµιστικών banners, που προσφέρουν κάποιας µορφής και 

ειδικού περιεχοµένου εγχειριδίων ή ανάλογες συµβουλές πάνω σε κάποιο ζήτηµα 

ή προσφέρουν εκπαίδευση πάνω σε κάποιο θέµα. 

 Επίσης εάν προσφέρονται υπηρεσίες για Chat Mail, τύπου Hotmail, αλλά άµεσα 

µέσα από την σελίδα χωρίς την υποχρέωση εγκατάστασης λογισµικού, είναι κάτι 

που τυγχάνει έντονου ενδιαφέροντος για τους περισσότερους επισκέπτες. 

 Τέλος, πληροφορίες για ταξίδια και επενδύσεις, αναζητούνται συχνά από τους 

χρήστες του ∆ιαδυκτίου και η προσφορά τέτοιων πληροφοριών σίγουρα θα 

ανεβάσει την δηµοτικότητα του ιστοχώρου µας. 

Εκτός από τις παραπάνω αποδεδειγµένα επιτυχηµένες υπηρεσίες, η πιο 

διαδεµοµένη και πλήρως αποδεκτή από όλους υπηρεσία που προσφέρεται δωρεάν 

είναι και η προσφορά δωρεάν υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Εδώ βέβαια 

πρέπει να πούµε, ότι εφόσον υπάρχουν ήδη πολύ επιτυχηµένες και καθολικά 

αποδεκτές υπηρεσίες που προσφέρουν e-mail, ίσως δεν θα ήταν τόσο επικερδές να 

προβούµε σε µια τέτοια επένδυση που προϋποθέτει την αγορά ιστοχώρου από 

κάποιον µεγάλο server, όπως και η οργάνωση αυτού ώστε να προσφέρεται τέτοιες 

υπηρεσίες. Εφόσον δεχθούµε το ρητό «ότι δεν πρέπει να αρχίζουµε κάτι, που το 

κάνουν άλλοι καλύτερα και πιο επιτυχηµένα από εµάς»,  αυτό που συµφέρει 

περισσότερο να κάνουµε, είναι να προσφέρουµε στον ιστοχώρο µας, links που 

παραπέµπουν τον χρήστη στις πιο καλύτερες, αξιόπιστες και πλήρεις υπηρεσίες 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που είναι από έρευνα που έχει γίνει το Gmail της 

Google, οι υπηρεσίες της σελίδας Inbox.com, το Yahoo!Mail του γνωστού Yahoo! 

Ιστότοπου, το FastMail που µας προσφέρει και IMAP πρόσβαση. 

Μια ακόµα πολύ χρήσιµη, νέα και δηµοφιλή υπηρεσία µπορεί να είναι και αυτή 

της προσφοράς διαδυκτιακών υπηρεσιών ασφαλούς αποθήκευσης ψηφιακών 

δεδοµένων ώστε να είναι οι καταναλωτές πάντοτε καλυµµένοι από τους 
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οποιουσδήποτε κινδύνους απώλειας δεδοµένων µε την αποθήκευση αυτών σε 

ασφαλείς δικτυακούς χώρους που µπορούµε να προσφέρουµε. Αυτή η υπηρεσία 

βέβαια έχει πολλά κοινά στοιχεία µε τις δωρεάν υπηρεσίες web hosting, στο ότι µας 

δίνεται ένας αποθηκευτικός χώρος, όπως και στην αναφερόµενη περίπτωση, µόνο 

που εδώ είναι απλά για αποθήκευση των δεδοµένων µας και όχι για την αποθήκευση 

και το στήσιµο του ιστότοπου µας αναγκαστικά. Θα πρέπει να πούµε όµως ότι γενικά 

τέτοιες υπηρεσίες προσφέρονται από νέες ειδικευόµενες επιχειρήσεις που 

προσφέρουν έναντι µηνιαίας συνδροµής προσφέρουν αυτήν την δηµοφιλή υπηρεσία 

καθώς και διάφορες εφαρµογές διαχείρισης αυτών (searchstorage.techtarget.com, 

19/9/2003). Βέβαια εδώ πρέπει να πούµε ότι εάν η ηλεκτρονική µας επιχείρηση 

µπορεί να εκµισθώσει µεγάλους servers που αναγκαστικά χρειάζονται για να 

δηµιουργήσει µια τέτοια υπηρεσία, έστω και έναντι αµοιβής για τους καταναλωτές 

που ενδιαφέρονται γι ‘αυτήν ανάλογα µε τα έξοδα που έκανε για να αποκτήσει αυτόν 

τον αποθηκευτικό χώρο, είναι µια πολύ καλή µέθοδος για να «τραβήξει» 

καταναλωτές στο site λόγω των αυξηµένων αναγκών για back up και διαχείρισης 

δεδοµένων σήµερα. Προσφέροντας αυτές τις υπηρεσίες µπορούµε να σταθούµε όσο 

καλύτερα γίνεται στο µοντέλο προσφοράς των SSP επιχειρήσεων, εάν έχουµε την 

δυνατότητα βέβαια, δηλαδή γενικά για: αρχική αποθήκευση, Back up και 

αποκατάσταση δεδοµένων (restorability), και διαθεσιµότητα και δυνατότητα  άµεσης 

πρόσβασης στα διαδυκτιακά δεδοµένα  (Steinacher, 2/26/01).  

Γενικά πολλές ελεύθερες και δωρεάν υπηρεσίες για τους χρήστες ∆ιαδικτύου 

είναι συνήθως διαθέσιµες σε πολλούς γνωστούς ιστοχώρους όπως π.χ. στο Hotmail 

και στο Yahoo. Εδώ πρέπει να σηµειώσουµε και το ότι ενώ εξετάζουµε κυρίως 

περιπτώσεις εµπορικών ηλεκτρονικών καταστηµάτων στις τεχνικές που εξετάζουµε, 

τα site που προσφέρουν συνήθως τέτοιες υπηρεσίες είναι οι επιχειρήσεις που 

εντάσσονται στα Ηλεκτρονικά Μοντέλα προσφοράς υπηρεσιών και πληροφοριών, 

κάτι που σηµαίνει, και ότι η προσφορά των δωρεάν υπηρεσιών, συνδυάζεται έντονα 

µε την επιβίωση της επιχείρησης από τις  που τοποθετούνται στην ιστοσελίδα. Ένας 

τρόπος τώρα για να εξετάσουµε τώρα και να προγραµµατίσουµε τις διαφηµίσεις και 

τις πληροφορίες που θέλουµε να προβάλλουµε και να έχουν την κατάλληλη αποδοχή 

από το κοινό, σχετικά µε το πλήθος των υπηρεσιών που προσφέρεται στις σελίδες 

αυτές είναι µε την χρησιµοποίηση βελτιωµένων αλγορίθµων προσέγγισης (Dawande, 

Kumar, Sriskandarajah, 1/2005). Χωρίς να µπούµε σε λεπτοµέρειες που αφορούν την 

πολυπλοκότητα (2-1Ν) αυτών των αλγόριθµων πρέπει να πούµε ότι αυτή είναι 
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σταθερή αλλά οι έρευνες για βελτίωση αυτής της σχέσης µέσω πιο αποτελεσµατικών 

αλγόριθµων δεν έχει σταµατήσει. 

 

5.2.  Γνωστές και Επιτυχηµένες ∆ωρεάν Προσφορές Εφαρµογών και Εργαλείων  

 

Μέσα στα εργαλεία και τις εφαρµογές που µπορεί να προσφέρει αχικά κανείς 

στην σελίδα του, είναι και τα plug – ins τα οποία αναλύσαµε στην ενότητα του 

σχεδιασµού (στο περιεχόµενο) µιας ηλεκτρονικής επιχείρησης, και είναι πολύ 

σηµαντικά για την βελτίωση της αξιοπιστίας και της ολοκληρωµένης εικόνας  µιας 

επιχείρησης. Η προσφορά τέτοιων plug – ins εφαρµογών όπως έχουµε σηµειώσει και 

προηγούµενα είναι υποχρεωτική ειδικά εάν η σελίδα τα χρειάζεται για να «τρέξει» 

κάποια στοιχεία της (Reynolds, 2000). Από εκεί και πέρα όµως η προσφορά και 

άλλων ευρέως χρησιµοποιούµενων και δηµοφιλών προσθέτων (plug – ins, add - ins) 

στους χρήστες του site µπορεί να βελτιώσει την εικόνα του ιστοχώρου αλλά 

παράλληλα και τις επισκέψεις σε αυτό. 

Βέβαια η πιο επιτυχηµένη συνταγή προσφοράς εφαρµογών έγκειται στην 

προσφορά λογισµικού, προγραµµάτων άλλα και παιχνιδιών. Αυτή την συνταγή έχει 

ακολουθήσει και το πολύ γνωστό site download.com (http://www.download.com) στο 

οποίο µπορούµε να βρούµε και να κατεβάσουµε (download) τέτοιες εφαρµογές και 

παιχνίδια. Για εκείνους που πιστεύουν ότι κάτι τέτοιο θα ήταν δύσκολο και 

πολυέξοδο για τον ιστότοπο τους, κάνουν σηµαντικό λάθος, εφόσον εάν πάρουµε  

την κατάλληλη άδεια δηµοσίευσης από τον κάτοχο των πνευµατικών δικαιώµατων 

των εφαρµογών αυτών, υπάρχει µια πληθώρα εφαρµογών που θα δούµε που 

προσφέρεται εντελώς δωρεάν.  
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Γράφηµα 28: Στιγµιότυπο του ιστοχώρου κυρίως για downloading, 

download.com  (http://www. download.com/) 
 

Κατ’ αρχήν όσον αφορά το λογισµικό προγραµµάτων αυτό µπορεί να χωριστεί 

στο ελεύθερο λογισµικό (free software) ή το λογισµικό ανοικτού κώδικα (open 

source) που µπορείτε να προσφέρετε και στα εµπορικά προγράµµατα για δοκιµή µε 

χρονικό περιθώριο (free  trials) τα οποία (τα δεύτερα)προσφέρονται εντελώς δωρεάν 

για σύνηθες χρονικό διάστηµα 15 – 30 ηµερών για την γνωριµία αυτών µε τον 

χρήστη, έτσι ώστε έπειτα να τα αγοράσει αφού τα έχει δοκιµάσει εάν το επιθυµεί. 

Όσον αφορά τώρα  το ελεύθερο λογισµικό, αυτό προσφέρεται εντελώς δωρεάν για 

όλα τα συστήµατα και για όλους τους χρήστες λόγω της ιδεολογίας των 

προγραµµατιστών τους , ότι το λογισµικό πρέπει να είναι ανοικτό σε όλους και να 

διανέµεται από όλους, κάτι που µας επιτρέπει ελεύθερα να το προσφέρουµε στο site 

µας ελεύθερα, µόνο που µε αυτόν τον τρόπο θα προσελκύσουµε και περισσότερο 

κοινό που πιθανώς να απευθυνθεί στο site µας, αν του γίνει γνωστό για να το 

αποκτήσει (en.wikipedia.org).  

Σχετικά τώρα τα ηλεκτρονικά παιχνίδια που µπορούµε να προσφέρουµε δωρεάν 

στον χώρο µας, αυτά µπορεί να χωριστούν σε δύο µεγάλες κατηγορίες στα download 

παιχνιδιών προς εγκατάσταση στο σταθερό σύστηµα του χρήστη, και στα online 

παιχνίδια που δεν χρειάζονται κάποια εγκατάσταση πάντα για να τρέξουν. Για τα 

πρώτα ισχύει ακριβώς ότι και στα εµπορικά προγράµµατα προς δοκιµή δηλαδή, 

µπορούµε να  προσφέρουµε δωρεάν εφόσον πάρουµε την ανάλογη άδεια από τον 
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πνευµατικό ιδιοκτήτη αυτών, δωρεάν demos εµπορικών παιχνιδιών, δηλαδή µιας 

«υποδιαίρεσης» του ολοκληρωµένου παιχνιδιού (π.χ. µιας πίστας αυτού), ώστε να 

δοκιµαστεί από τον χρήστη πριν το αγοράσει. Από την άλλη πλευρά τα  online games 

που πολλές φορές λειτουργούν µέσα στο site απευθείας αλλά και τις περισσότερες 

φορές είναι εµπορικά διαδραστικά προγράµµατα τα οποία µπορείς να τρέξεις και να 

«αλληλεπιδράσεις - παίξεις» µε άλλους χρήστες, είναι µια πολύ επιτυχηµένη συνταγή 

όπως έχουν δείξει και έρευνες για αύξηση της προσέλκυσης πελατών έστω και αν 

χρεώνουµε το downloading ορισµένων (Burns, 1/8/2006). Αυτό αποδεικνύεται και σε 

έρευνα βάσει µετρήσεων που έχει γίνει κυρίως σε ανδρικό κοινό ηλικίας 18 µε 34 

ετών που έχει δείξει ότι τέτοια on-line παιχνίδια έχουν αυξήσει κατά πολύ τις αγορές 

τους , όπως και την πλήρη αποδοχή τους από αυτό το κοινό.   

Τέλος να σηµειώσουµε ότι όσον αφορά το ελεύθερο λογισµικό που µπορούµε 

να προσφέρουµε και χρησιµοποιείται ευρέως όλο και περισσότερο είναι κάποιο 

ελεύθερο πρόγραµµα «διαδυκτιακού τηλεφώνου» (εφαρµογή Voice over IP – Internet 

Telephony). Το πιο γνωστό ελεύθερο λογισµικό εφαρµογής διαδυκτιακού τηλεφώνου 

είναι το skype (http://www.skype.com/) το οποίο όπως και τα παρεµφερή 

προγράµµατα δίνουν την δυνατότητα στους χρήστες για δωρεάν «τηλεφωνήµατα» 

µέσω ανταλλαγής πακέτων µέσω internet, δίνεται όµως και η δυνατότητα για 

τηλεφωνήµατα σε σταθερά και κινητά τηλέφωνα µε µια πολύ µικρή χρέωση για την 

κάθε αγοραζόµενη µονάδα χρόνου. 

 
Γράφηµα 29: Αρχική σελίδα ιστοχώρου δικτυακής τηλεφωνίας 

(http://www.skype.com/) 
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6.  Τεχνικές Επίτευξης Προσωπικής ∆ιαφήµισης (Personalized Advertising) 

 

Γενικά στο ∆ιαδύκτιο γνωρίζουµε, ότι δεν µπορούµε να αναγκάσουµε κανέναν 

επισκέπτη κάποιας σελίδας που φιλοξενεί ένα διαφηµιστικό µήνυµα να το προσέξει. 

Αυτό που πρέπει να προσέξουµε αρχικά για να µπορούµε να κάνουµε την διαφήµιση 

πιο προσωπική (personalized), είναι αρχικά το περιεχόµενο του διαφηµιστικού 

µηνύµατος, που θα πρέπει να αποτελείται από πράγµατα που ενδιαφέρουν τον χρήστη 

και τα οποία θα επιθυµεί να µελετήσει ή να παρακολουθήσει. Επίσης το µέγεθος του 

µηνύµατος δεν πρέπει στην περίπτωση που θέλουµε να πετύχουµε προσωπική 

διαφήµιση να ακολουθεί τον γενικό κανόνα της λιτότητας και υπερβολικής 

περιεκτικότητας, αλλά στόχος πρέπει να είναι η αύξηση και όχι η µείωση του 

µεγέθους του, αφού όσο περισσότερα χρήσιµα πράγµατα δίνουµε στον χρήστη τόσο 

πιο πολύ κάνουµε το µήνυµα πλήρες και προσωπικό. Γενικά ακόµα και τα θέµατα µε 

τα οποία πραγµατεύεται η προσωπική διαφήµιση, πρέπει να απευθύνονται σε πολύ 

εξειδικευµένο κοινό, κάτι το όποίο µπορούµε να το κρίνουµε ανάλογα µε το 

περιεχόµενο και τα κείµενα των σελίδων που θα δηµοσιεύσουµε τα διαφηµιστικά 

µηνύµατα που θέλουµε (Επιτήδειος, 29/3/2002). Με αυτόν τον τρόπο κάνουµε και 

τον αναγνώστη του µηνύµατος να αισθάνεται πιο ξεχωριστός  και οι πιθανότητες να 

τον ενδιαφέρει το µήνυµα εφόσον απευθυνόµαστε κάθε φορά σε εξειδικευµένο 

µερίδιο της αγοράς αυξάνονται κατά πολύ.  

Επίσης οι κανόνες συσχετισµού (associative rule) και οι συνεργατικές τεχνικές 

φιλτραρίσµατος είναι χρήσιµοι στον προσδιορισµό του βαθµού σχετικότητας του 

κοινού παρατηρητή του κοινού και του εµφανιζόµενου µυνήµατος, κάτι που επίσης 

βοηθάει στο να κάνουµε το προβαλλόµενο µήνυµα πιο προσωπικό αλλά και από την 

άλλη να αυξήσουµε και τα περιθώρια κέρδους από την αποδοχή του µυνήµατος 

αυτού. Σχετικά µε την εµπιστοσύνη που έχουµε τώρα στους κανόνες συσχετισµού 

από τους οποίους διέπεται η αγοραστική συµπεριφορά του καταναλωτικού κοινού, 

αυτή έγκειται στην σχετικά ακριβή µέθοδο  των κανόνων αυτών να µετρούν την 

πιθανότητα ότι αν ένας πελάτης αγοράσει ή ενδιαφερθεί για  ένα στοιχείο Α θα 

αγοράσει και θα ενδιαφερθεί επίσης για ένα στοιχείο Β (Won Lee, Kyu Lee, 2006).  

Ακόµα, σύµφωνα µε τον Kim, Lee, Shaw και άλλους επίσης, µια ακόµα 

µέθοδος για να προβάλλουµε πιο εξατοµικευµένες διαφηµίσεις, είναι η υιοθέτηση στο 

σχεδιασµό αυτών, µιας επαγωγικής τεχνικής δένδρων αποφάσεων (decision-trees), 

ενώ σύµφωνα µε τον Chickering, Heckerman και άλλους, προτείνονται διάφορα 
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πλαίσια (frameworks) στον σχεδιασµό της διαφήµισης ώστε να έστιασουµε «πιο 

προσωπικά» στους καταναλωτές µε την χρησιµοποίηση διαφηµιστικών banners.   

Τέλος µια πολύ σηµαντική τεχνική, για την οποία ξαναµιλήσαµε γενικά και 

στην ενότητα του σχεδιασµού ηλεκτρονικής επιχείρησης και βοηθά τόσο στο να 

κάνουµε το site µας πιο εστιασµένο στο κάθε µερίδιο αγοράς που το επισκέπτεται 

αλλά κυρίως των διαφηµίσεων που αυτό φιλοξενεί, είναι η εξατοµίκευση 

(personalization) της πρόσβασης πληροφοριών για τους ηλεκτρονικούς καταλόγους 

στο ∆ιαδύκτιο.  

Με τον τρόπο αυτό έχουµε πιο εξατοµικευµένη και πάλι πληροφόρηση, µε 

ανάλογη προσαρµογή την οποία µπορούµε να πετύχουµε τόσο για το περιεχόµενο της 

διαφήµισης, όπως έχουµε σηµειώσει και παραπάνω (σχετικά µε δυναµικότητα 

στοιχείων ιστοσελίδας), όσο και για το περιεχόµενο, την πρόσβαση, και την 

παρουσίαση πληροφοριών και στοιχείων όλης της ιστοσελίδας, έτσι ώστε να 

αποφύγουµε την υπερφόρτωση πληροφοριών, αφήνοντας µόνο εκείνα τα στοιχεία 

κάθε φορά που αναφέρονται στον χρήστη. Γενικά η διαδικασία προσαρµογής του 

εµφανιζόµενου περιεχοµένου στην οθόνη των χρηστών, αρχίζει µε τη συλλογή 

πληροφοριών για το χρήστη ρητά ή σιωπηρά on-line κατά τη διάρκεια της πλοήγησης 

του µέσα στους παραµετρικούς ηλεκτρονικούς καταλόγους που έχουµε µέσα στο site. 

Οι πληροφορίες αυτές έπειτα αναλύονται για την κατασκευή σχεδιαγράµµατος, έτσι 

ώστε οι διάφορες προσεγγίσεις εξατοµίκευσης να µπορούν να εφαρµοστούν για να 

προσωποποιήσουν τους ηλεκτρονικούς κατάλογους, το περιεχόµενο της σελίδας του 

χρήστη και τις διαφηµίσεις που τον αφορούν, κάτι που θα γίνει µε οδηγό το 

σχεδιάγραµµα. Τα γενικά βήµατα που χρησιµοποιούνται εδώ για εξατοµίκευση είναι 

η συλλογή πληροφοριών, η ανάλυση πληροφοριών, και τέλος η εξατοµίκευση (Yen, 

Kong, 2002).  
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Γράφηµα 30: Electronic catalog personalization cycle 

(Yen, Kong, 2002) 
 

Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται κυρίως για την προσαρµογή ηλεκτρονικών 

καταλόγων αλλά αυτό παράλληλα µπορεί να οδηγήσει και σε εξατοµικευση των 

προβαλλόµενων διαφηµιστικών µηνυµάτων που αφορά τους χρήστες ανάλογα στις 

επιλογές που κάνουν στους πρώτους. 

 

7.   Product Placement – Error Adverts - Χορηγίες  

 

Σήµερα που τα περισσότερα µηνύµατα έχουν γίνει πολυµεσικά (interactive) 

όπου ο θεατής µπορεί να κάνει περισσότερες επιλογές, αλλά και ενεργητικότερη 

συµµετοχή στο περιεχόµενο των µηνυµάτων, αυτό εν τέλει έχει τελικώς και 

αρνητικές συνέπειες για την διαφήµιση αφού ο θεατής - χρήστης αποφεύγει αυτά τα 

διαφηµιστικά µηνύµατα µε πολύ µεγαλύτερη ευκολία απ' ότι παλαιότερα, αφού 

προτιµά να αξιοποιεί τον διαφηµιστικό χρόνο για να διαβάσει το e-mail του, να κάνει 

online αγορές και γενικά οτιδήποτε άλλο εκτός από το να παρακολουθεί διαφηµίσεις.  

Η λύση που δίνεται σε αυτό το πρόβληµα αρχικά είναι το product placement, 

δηλαδή η πρακτική της τοποθέτησης διαφηµίσεων µέσα στο ίδιο το περιεχόµενο του 

ηλεκτρονικού µας καταστήµατος µε τέτοιο τρόπο ώστε ο χρήστης/θεατής να µην 

µπορεί να τις αποφύγει. Έτσι µε αυτόν τον τρόπο θα µπορούµε να αυξήσουµε 

περιθώρια κέρδους από τα έσοδα των διαφηµίσεων που κάνουµε για άλλους 

ιστοχώρους αλλά και να το απαιτήσουµε από τους ιστοτόπους που αναλαµβάνουν την 
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διαφήµιση µας, ώστε να υπάρξει ενδεχόµενη αύξηση των click –through (Επιτήδειος, 

25/5/2001). Βασικό ρόλο δηλαδή στο product placement παίζει η επιλογή του 

ιστοχώρου φιλοξενίας της διαφήµισης σχετικά µε το περιεχόµενο και την 

δηµοτικότητά του. 

Ένας άλλος τρόπος διαφήµισης είναι η χρησιµοποίηση των Error Adverts. Για 

να γίνει αυτό πιο κατανοητό, αρκεί να πούµε ότι πολλές φορές ορισµένοι servers, αντί 

να µας βγάλουν το µήνυµα «HTTP Error 404 Not Found», που σηµαίνει  ότι η 

ζητούµενη σελίδα δεν είναι διαθέσιµη, µας παραπέµπει σε κάποιον άλλο δικτυακό 

τόπο, κάτι το οποίο βέβαια γίνεται έναντι αµοιβής των διαφηµιζόµενων επιχειρήσεων 

στις σελίδες που βγάζουν το µήνυµα. Αν και ακούγεται πολύ απλό για να 

λειτουργήσει, αρκεί να πούµε ότι είναι µια δοκιµασµένη συνταγή που έχει 

χρησιµοποιηθεί από διάφορες µηχανές αναζήτησης, όπως και της Microsoft, και 

δικτυακοί τόποι που προσφέρουν υπηρεσία κατοχύρωσης δικτυακών ονοµάτων (go-

online.gr,  Άλλοι τρόποι προώθησης).  

Τέλος η εταιρία που θέλει να διαφηµιστεί µπορεί να καταφύγει και στις 

χορηγίες άλλων επιχειρήσεων, κάτι που εκτός από τον διαφηµιστικό σκοπό 

πετυχαίνει και την ενίσχυση της αξιοπιστίας και καλής εικόνας της εταιρίας σας. 

Όταν χρησιµοποιούνται επίσης , προτείνεται να συνοδεύονται µε αξιόλογο 

περιεχόµενο για το χρήστη και από δυνατότητα αλληλεπίδρασης µε αυτόν.  
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3η ΕΝΟΤΗΤΑ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ: 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ & ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 
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 108



Τεχνικές βελτιστοποίησης εξυπηρέτησης και ικανοποίησης πελατών 

 

Όπως εξετάσαµε στις δύο παραπάνω βασικές ενότητες υπάρχουν πολλοί τρόποι, 

τεχνικές και µέθοδοι, έτσι ώστε να δηµιουργήσουµε ανταγωνιστικά αλλά και γενικά 

στρατηγικά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τους ανταγωνιστές µας, τόσο σχετικά µε τον 

γενικό σχεδιασµό και ανάπτυξη του ηλεκτρονικού µας καταστήµατος αλλά και όσον 

αφορά την προώθηση, την διαφήµιση και την γνωριµία της αγοράς ∆ιαδυκτίου µε 

αυτό. 

Εκτός όµως από τον σχεδιασµό και την προώθηση ενός ηλεκτρονικού 

καταστήµατος, επίσης σηµαντικό ρόλο παίζει η εξασφάλιση που προσφέρει στους 

πελάτες του για καλύτερη εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των απαιτήσεων τους, ώστε 

να µιλάµε για ολοκληρωµένη βελτιστοποιηµένη λειτουργία του ηλεκτρονικού µας 

καταστήµατος. Όταν µιλάµε για ικανοποίηση απαιτήσεων των πελατών, όπως θα 

εξετάσουµε αναλυτικά και παρακάτω, δεν εννοούµε µόνο την γενική εξυπηρέτηση 

όλων των πελατών µας, αλλά πρέπει να βρούµε εκείνους τους τρόπους και τις 

εφαρµογές (λογισµικού ή µεθοδολογίες) ώστε να επιτύχουµε την όσο το δυνατόν πιο 

προσωπική και ατοµική ικανοποίηση του κάθε πελάτη στις ανάγκες του και στην 

αναζήτηση του σε συγκεκριµένα προϊόντα µε ξεχωριστά χαρακτηριστικά ενδεχόµενα 

για τον καθένα. Όπως θα δούµε αυτό µπορεί να επιτευχθεί και µε την χρησιµοποίηση 

µεθοδολογιών διαχείρισης σχέσεων πελατών που χρησιµοποιούν data mining αλλα 

και βάσεις δεδοµένων, αλλά και άλλων µεθόδων και τρόπων που πρέπει να έχουµε 

υπ’ όψιν όσον αφορά την πολιτική πωλήσεων για κάθε οµάδα πελατών.  

Η προσωπική ικανοποίηση του κάθε πελάτη επιτυγχάνεται ακόµα και µε άλλους 

τρόπους όπως θα δούµε, αλλά ο πιο σηµαντικός από αυτούς εκτός από τους 

παραπάνω είναι η επίτευξη της ασφάλειας των συναλλαγών και της εµπιστοσύνης 

των καταναλωτών, τα οποία εάν επιτευχθούν ανεβάζουν και κατά πολύ την εικόνα 

και την αξιοπιστία της επιχείρησης µας. Στενά συνδεδεµένο θέµα µε την ασφάλεια 

των συναλλαγών και γενικά µε την ασφάλεια, είναι και η προσφορά πολλών 

ασφαλών τρόπων πληρωµής εκτός από τον συνηθισµένο τρόπο των πιστωτικών 

καρτών (InternetCash, Paypal, κ.α.), οι οποίοι θα εξυπηρετήσουν καλύτερα τις 

διάφορες οµάδες καταναλωτών µε διαφορετική πρόσβαση και ευκολία στον κάθε 

ξεχωριστό τρόπο πληρωµής.  

Τέλος, από τους πιο σηµαντικούς και άµεσους τρόπους να επιτύχουµε την 

καλύτερη και πιο προσωπική εξυπηρέτηση του κάθε πελάτη µας είναι µε την 
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χρησιµοποίηση διαφόρων επιτυχηµένων, αυτόµατων και άµεσων παροχών service, 

και ειδικότερα όσον αφορά τα αγοραζόµενα από τους πελάτες προϊόντα αλλά και 

σχετικά µε τις πληροφορίες προϊόντων που ζητούν οι καταναλωτές για ενδεχόµενη 

αγορά όπως θα δούµε παρακάτω. 

 

1. Συστήµατα CRM και άλλα συστήµατα και µεθοδολογίες 

 

Γενικά το πιο διαδεδοµένο και καθολικό σύστηµα µάρκετινγκ που 

χρησιµοποιούν όλες οι επιχειρήσεις, τόσο οι ηλεκτρονικές όσο και οι παραδοσιακές 

είναι µια µεθοδολογία διαχείρισης σχέσεων των πελατών ή αλλιώς ονοµαζόµενη ως 

Customer Relationship Management – CRM. Ειδικά για το ηλεκτρονικό εµπόριο ο 

όρος CRM χρησιµοποιείται για να περιγράψει όλες εκείνες τις πρακτικές, το 

λογισµικό και τις διαδικτυακές εφαρµογές µε τις οποίες θα µπορέσει µια επιχείρηση 

να κατανοήσει καλύτερα τις ανάγκες των υπαρχόντων πελατών αλλά επίσης και των 

εν δυνάµει ή µελλοντικών πελατών, ώστε να βελτιώσει και να αυξήσει στο µέγιστο 

την εξυπηρέτηση και την ικανοποίηση τους. 

Γενικά το CRM στηρίζεται πρωταρχικά στην τεχνολογία και στις εκτεταµένες 

εφαρµογές και παράγωγες µεθοδολογίες των βάσεων δεδοµένων όπως είναι και το 

data-mining δηλαδή η «εξόρυξη» πληροφοριών από τους πελάτες λόγω προτιµήσεων 

και επιλογών τους οι οποίες καταχωρούνται και αναλύονται επίσης σε µια ειδική 

βάση δεδοµένων που κρατά η εταιρία για διαχείριση των πελατειακών της σχέσεων 

και προτιµήσεων. Οι πληροφορίες που µαζεύονται στην σχετική βάση δεδοµένων 

µπορεί να χρησιµοποιηθούν για αύξηση των πωλήσεων και για βελτίωση της 

εξυπηρέτησης της υπάρχουσας πελατείας ώστε να έχουµε µακροπρόθεσµη αύξηση 

των πωλήσεων και πάλι. Η προσεκτική τήρηση όλων των χρήσιµων πληροφοριών σε 

µια ή περισσότερες βάσεις δεδοµένων που συλλέγουµε από τις επιλογές, τα 

χαρακτηριστικά και τις προτιµήσεις των πελατών, καθώς και ο προγραµµατισµός 

προβλέψεων σχετικά µε άλλες ενδεχόµενες ανάγκες τους που προκύπτουν από τις 

παραπάνω βάσεις αυξάνουν την εξυπηρέτηση του πελάτη αλλά επίσης και τις 

πωλήσεις του ηλεκτρονικού καταστήµατος και από την συνεισφορά νέων προϊόντων 

(http://www.e-future.ca, CRM) & (Επιτήδειος, Τι είναι το CRM)  & (Hu, Chen, 

Zhang, 207/2006) 

Όπως βλέπουµε και παραπάνω στο CRM πρωταρχικό ρόλο παίζει ο πελάτης ο 

οποίος πρέπει να λαµβάνεται υπ’ όψιν µε µια ευρύτερη έννοια από την εταιρία. Έστω 
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και αν δεν εξετάσουµε αναλυτικά την κάθε έννοια αυτού ξεχωριστά, πελάτης σε ένα 

σύστηµα CRM δεν  αποτελεί µόνο ο καταναλωτής αλλά και οι προµηθευτές, οι 

συνεργάτες, οι υπάλληλοι και οι επενδυτές µας, για τους οποίους µπορεί να 

εφαρµοστεί η διαχείριση σχέσεων πελατών µε θετικά αποτελέσµατα. Εστιάζοντας 

τώρα στους on-line πελάτες, αυτοί διαφέρουν από τους παραδοσιακούς που µπορούν 

να µας εξετάσουν άµεσα σε ένα κλασσικό εµπορικό κατάστηµα. Από την άλλη,  οι 

on-line πελάτες αναµένουν την άµεση παροχή υπηρεσιών ή επίσης να βρουν ακριβώς 

αυτό που ψάχνουν εύκολα και γρήγορα ο καθένας προσωπικά στον επισκεπτόµενο 

ιστοχώρο αλλά ακόµα πιο συνηθισµένα να έχουν άµεση εξυπηρέτηση και παράδοση 

των προϊόντων που επιλέγουν από το ηλεκτρονικό κατάστηµα που αγοράζουν. 

Η ιδέα τώρα να δηµιουργήσει κανείς µια ηλεκτρονική κοινότητα στο διαδύκτιο 

ως ευκαιρία προσέλκυσης και εξυπηρέτησησης της αγοράς είναι πολύ επιτυχηµένη 

και έχει παρατηρηθεί από γνωστά site όπως είναι το e-Bay ή το Alberta E-future 

Centre. Το να δηµιουργήσεις µια ηλεκτρονική κοινότητα κάνει έναν ιστότοπο πιο 

προσωπικό και άµεσο για κάποιον καταναλωτή του οποίου τα ενδιαφέροντα µπορεί 

να αντιστοιχούν στο πνεύµα των ιστοσελίδων του site της δικτυακής κοινότητας ή 

επίσης να µιλήσει για αυτά µέσα από on-line οµάδες συνοµιλίας ή forum.  

Ακόµα, όπως θα δούµε και από τις εφαρµογές του e-CRM παρακάτω, η 

δηµιουργία ηλεκτρονικής πίστης (e-loyalty) και η οικοδόµηση µακροχρόνιων 

σχέσεων παίζουν σηµαντικό ρόλο για την µακροχρόνια επιτυχία του ηλεκτρονικού 

καταστήµατος γιατί εφόσον αποκτήσουµε έναν πελάτη, η επιτυχία µας δεν τελειώνει 

εκεί αλλά θα πρέπει να µπορέσουµε και να τον κρατήσουµε. Το καλό περιεχόµενο 

του ιστοχώρου µας µπορεί να αποτελέσει σηµαντικό παράγοντα για το χτίσιµο µιας 

µακροχρόνιας σχέσης µε τον πελάτη, όπως η προσφορά µοναδικών άρθρων γύρω από 

την σχετική βιοµηχανία που κινείται το κατάστηµα µας, ή ακόµα και απλά links για 

δηµοφιλείς και κατάλληλες περιοχές που θα βοηθήσουν ενδεχόµενα τον πελάτη να 

βρει πληροφορίες για µια πιθανή ανάγκη του.Επίσης δεν πρέπει να παρανοήσει το 

κάθε ηλεκτρονικό κατάστηµα, ότι το χτίσιµο εµπιστοσύνης και µακροχρόνιων 

σχέσεων µε τον πελάτη, ώστε να επιστρέψει και για άλλη αγορά δεν πρέπει να 

χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα αλλά πρέπει να κρατάµε την επικοινωνία αλλά 

και το στήσιµο του ιστότοπου µας όσο το δυνατόν πιο απλά και καλοσχεδιασµένα 

γίνεται (http://www.e-future.ca, CRM). 

Εκτός από την χρησιµοποίηση του CRM από τις παραδοσιακές ηλεκτρονικές 

επιχειρήσεις, που εκεί µόνο ένα µικρό µέρος της επικοινωνίας µε τους καταναλωτές 
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γίνεται διαδικτυακά, οι ηλεκτρονικές επιχειρήσεις έχουν σχεδόν αποκλειστικά 

ηλεκτρονική επαφή µε τους πελάτες τους και παράλληλα συνήθως ηλεκτρονικά και 

µόνο συλλέγουν στοιχεία για τις βάσεις δεδοµένων τους που θα χρησιµοποιηθούν για 

την παροχή υπηρεσιών καλύτερης ποιότητας. Πλέον όλες οι ηλεκτρονικές 

επιχειρήσεις έχουν την οικονοµική και την σχετικά απλή δυνατότητα να 

χρησιµοποιήσουν την µεθοδολογία CRM, που για την εφαρµογή της σε ηλεκτρονικές 

επιχειρήσεις µε ηλεκτρονικά και δικτυακά µέσα ονοµάζεται e-CRM, λόγω της 

µείωσης των εφαρµογών e-CRM σε κόστος και πολυπλοκότητα (Hu, Chen, Zhang, 

207/2006). 

Γενικά κλασσικές εφαρµογές που χρησιµοποιείται η µεθοδολογία e-CRM είναι 

(Ross, 1/12/2005) & (http://strategis.ic.gc.ca/, Customer Rlation Management ): 

 Το Customer information building που σηµαίνει την συλλογή πληροφοριών 

και την αξιοποίησή τους για να µπορέσουν οι υπηρεσίες να προσφέρουν τις 

καλύτερες δυνατές υπηρεσίες προς τους πελάτες τους. 

 Το Customer retention µέσα από το οποίο δηµιουργούµε σενάρια 

επικοινωνίας µε τους πιθανούς και υπάρχοντες πελάτες µας για απαντήσεις και 

λύσεις σε κάθε πιθανή απορία τους. Επίσης µε την εφαρµογή αυτής της µεθόδου 

εξετάζουµε το εξωτερικό περιβάλλον για ευκαιρίες πωλήσεων νέων ή ήδη 

υπαρχόντων προϊόντων.  

 Το targeted customer acquisition µε το οποίο ψάχνουµε τα χαρακτηριστικά 

των πελατών µας, ώστε να βρούµε εκείνους που παρουσιάζουν µεγάλη 

πιθανότητα για επαναλαµβανόµενες και µακροχρόνιες αγορές. 

 Το visitor conversion  µε το οποίο εξετάζουµε τις επισκέψεις των πελατών 

µας στον ιστότοπο µας, ώστε να προωθήσουµε δυναµικά εκείνα τα πωλούµενα 

προϊόντα στον επισκέπτη, ώστε να πραγµατοποιήσει µια αγορά. 

 Η αξιολόγηση της µακροπρόθεσµης αξίας του πελάτη ή αλλιώς  customer 

analysis, µας βοηθά να καταλήξουµε στον χρόνο που πρέπει να αφιερώσουµε 

στον κάθε πελάτη, ανάλογα µε τις υπάρχουσες αγορές του, τις προτιµήσεις του 

αλλά και σύµφωνα µε την µακροχρόνια σχέση του ως πελάτη µε το ηλεκτρονικό 

µας κατάστηµα. 

 Επίσης η συνεργασία µε τα δεδοµένα από τα συστήµατα και βάσεις 

δεδοµένων CRM άλλων µη ανταγωνιστικών εταιριών (cooperative marketing) του 

γενικότερου Κλάδου και η ανταλλαγή πληροφοριών µε αυτές µπορούν να 
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διαφηµίσουν από κοινού και να προωθήσουν την εικόνα προς τους καταναλωτές 

των συνεργαζόµενων εταιριών. 

 Οι εφαρµογές Viral Marketing που δίνουν την δυνατότητα στους πελάτες µας 

να επικοινωνήσουν µε αρκετούς φίλους τους µέσω ενός προσωπικού e-mail που 

προσφέρεται στο ηλεκτρονικό κατάστηµα και δίνει την δυνατότητα να 

διαφηµιστούν αρκετά µέσω αυτών των πελατών – αποστολέων µε σχετική αµοιβή 

πολλές φορές. 

 Τέλος µε την ανάλυση προσφορών (campaign analysis), το κάθε ηλεκτρονικό 

κατάστηµα παρακολουθεί και εξετάζει την ανταπόκριση των πελατών και 

επισκεπτών του στις αποσταλµένες σε αυτόν προσφορές. 

Από την άλλη πλευρά το e-CRM βρίσκει πολλές εφαρµογές που σχετίζονται µε 

την χρησιµοποίηση των e-mail, τόσο από τους πελάτες αλλά περισσότερο από τις 

ίδιες. Παρατηρούµε ότι όλο και περισσότερες επιχειρήσεις παρέχουν υπηρεσίες µέσω 

email προς τους πελάτες αλλά και προς τους επισκέπτες τους. Οι υπηρεσίες αυτές και 

οι εφαρµογές e-CRM µέσω e-mail διαφοροποιούνται αν και µια πολύ συνηθισµένη 

εφαρµογή που σηµειώθηκε αναλυτικά παραπάνω στην ενότητα της διαφήµισης είναι 

και τα newsletter programsή e-mails που είναι εκδόσεις ηλεκτρονικών περιοδικών 

που διανέµονται στους χρήστες µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Ακόµα µέσω e-

mail, όπως αναφέραµε µπορούν να γίνουν διαφηµιστικές εκστρατείες βασισµένες σε 

ειδικές περιστάσεις και ηµεροµηνίες που προάγουν τις σχέσεις µεταξύ επιχειρήσεων 

και πελατών, όπως επίσης το ίδιο θετικό αποτέλεσµα θα έχει και η αποστολή 

διαφηµιστικών e-mail, µόνο µετά από την συγκατάθεση των παραληπτών για 

αποδοχή τέτοιων e-mail, ή εάν τα µηνύµατα σχετίζονται άµεσα µε τα χαρακτηριστικά 

και την ψυχολογία του κάθε καταναλωτή χωριστά (precision marketing). Σε 

παρόµοια οδό κινείται και  η δηµιουργία και  αποστολή µηνυµάτων στη µορφή που 

προτιµά ο παραλήπτης  (Dynamic Message Assembly). Μια τελευταία εφαρµογή e-

CRM που σχετίζεται µε το e-mail είναι και οι αυτόµατες εφαρµογές αποστολής 

απαντητικών e-mail για συγκεκριµένες ερωτήσεις που κάνουν οι καταναλωτές µέσω 

του κοµµατιού του response management που συµπεριλαµβάνεται στην µεθοδολογία 

e-CRM (Επιτήδειος, 14/6/2002). 

Μια ακόµα εφαρµογή του e-CRM έχει να κάνει µε την χρησιµοποίηση του για 

την αντικατάσταση του παραδοσιακού µοντέλου των 4 βασικών χαρακτηριστικών 

του εµπορίου «προϊόντος, τιµής, γεωγραφικού τόπου και προώθησης» µε την 

συµµετοχή πληροφοριακών συστηµάτων, τα οποία θα έχουν καλύτερα πιθανά 
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αποτελέσµατα από άλλα σχετικά προγράµµατα CRM. Γενικά τα ειδικά προγράµµατα 

λογισµικού CRM που έχουν χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για την διαχείριση 

σχέσεων πελατών από ηλεκτρονικές επιχειρήσεις έχουν οδηγήσει κατά 60% σε 

µερική ή ολική αποτυχία στις σχέσεις µε τους καταναλωτές και τους συνεργάτες των 

ηλεκτρονικών επιχειρήσεων µέχρι τώρα. Ο λόγος που τα πληροφοριακά συστήµατα 

έχουν χαρακτηριστεί ως πιο επιτύχη από άλλες εφαρµογές λογισµικού, είναι ότι 

συσχετίζονται και αντιδρούν ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά των καταναλωτών, όπως 

είναι η συµπεριφορά του κάθε χρήστη µέσα στο site αλλά και οι προθέσεις και οι 

επιλογές του κατά την επίσκεψη του σε αυτό ή κατά την αγορά προϊόντων. 

Βοηθητικός παράγοντας στην χρησιµοποίηση πληροφοριακών συστηµάτων για 

εφαρµογές CRM είναι και η χρησιµοποίηση του τεχνολογικού προτύπου αποδοχής 

(technology acceptance model – TAM) για να µπορέσουµε να εξηγήσουµε και να 

αναλύσουµε καθώς και να κατανοήσουµε την επιρροή της συµπεριφοράς και των 

επιλογών που κάνει από την πρόθεση και την τάση που έχει για την ικανοποίηση µιας 

ανάγκης, κάτι που για να µπορέσουµε να το εκµεταλλευθούµε υπέρ µας για αύξηση 

της προσέλκυσης και των αγορών πρέπει να το συνδυάσουµε µε την χρήση 

καινοτόµων και πρωτότυπων στοιχείων στον ιστοχώρο αλλά και όσον αφορά τα 

πωλούµενα προϊόντα (Wu, Wu, 4/7/2005). 

Για να επιτευχθεί όµως η οποιαδήποτε εφαρµογή e-CRM χρειάζεται πρώτα απ’ 

όλα να έρθουν σε επαφή µαζί µας ή πελάτες ή και το αντίθετο. Αυτό θα επιτευχθεί 

λαµβάνοντας υπ’ όψιν πολλούς διαφορετικούς παράγοντες που δεν είναι υποχρεωτικό 

να έχουν άµεση σχέση µε την εξυπηρέτηση και τις σχέσεις µε τους πελάτες. Κατ’ 

αρχήν για την εύκολη εύρεση αλλά και πρόσβαση του καταστήµατος µας από τον 

πελάτη χρειάζεται υποχρεωτικά να έχουµε κάνει εγγραφή σε πάνω από µια µηχανές 

αναζήτησης χρησιµοποιώντας τις κατάλληλες λέξεις κλειδιά όπως και τονίσαµε στην 

ενότητα της διαφήµισης και προώθησης. Τέτοιες δηµοφιλείς µηχανές αναζήτησης 

είναι το Google και το Yahoo!. Επίσης η συµµετοχή του ίδιου ή κάποιου εκπροσώπου 

του ηλεκτρονικού καταστήµατος σε οµάδες συζητήσεων και forum, είτε ως 

συµµετέχοντα αλλά και µε οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα µπορεί να βοηθήσει το 

κατάστηµα να γίνει πιο γνωστό και προσωπικό από νέα µερίδια αγοράς. Ακόµα η 

γρήγορη φόρτωση αλλά και το εύκολο και µικρό όνοµα URL του ηλεκτρονικού µας 

καταστήµατος µπορούν να αυξήσουν τις επισκέψεις στον ιστοχώρο µας. Τέλος 

µεγάλη σηµασία έχουν και οι επιλογές των συνεργαζόµενων µε εµάς ιστοχώρων που 

φιλοξενούν σχετικά links προς την σελίδα µας (http://www.e-future.ca, CRM).  
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Άλλες πληροφορίες γενικά µε την µεθοδολογία αλλά και πρακτικές εφαρµογές 

αυτής από το είδος του ηλεκτρονικού µας καταστήµατος µπορούµε να βρούµε σε 

πολλούς σχετικούς ιστοχώρους όπως είναι το IT Tool Box CRM - 

www.crmassist.com, η CRM Daily.Com – www.crmdaily.com και το Search 

CRM.Com – http://searchcrm.techtarget.com (http://www.e-future.ca, CRM). 

 

1.1. Υιοθέτηση Συστηµάτων EDI για την Εξυπηρέτηση Πελατών - Συνεργατών 

 

Όπως αναφέρθηκε και στην κεντρική παράγραφο η µεθοδολογία CRM αλλά και 

όλες οι µέθοδοι και εφαρµογές που χρησιµοποιούνται για την εξυπηρέτηση των 

πελατών, δεν συµπεριλαµβάνουν µόνο τους πελάτες µε την στενή έννοια των 

καταναλωτών αλλά επίσης και τους προµηθευτές, τους εξωτερικούς συνεργάτες αλλά 

και το προσωπικό της επιχείρησης µας. Υπό αυτήν την έννοια και για ότι αφορά τόσο 

τους συνεργάτες µας, τους προµηθευτές µας αλλά και την εσωτερική διακίνηση 

εγγράφων και παραστατικών µπορούν να χρησιµοποιηθούν και εφαρµογές τις 

τεχνολογίας EDI. Βέβαια πριν ανπτύξουµε την τεχνολογία EDI για το όσον αφορά 

την εσωτερική διακίνηση εγγράφων και παράλληλη σύνδεση και ανταλλαγή 

πληροφοριών µε όλα τα τµήµατα της επιχείρησης πρέπει να σηµειωθεί ότι παρόµοια 

εφαρµογή σύνδεσης όλων των ξεχωριστών τµηµάτων µιας ηλεκτρονικής επιχείρησης 

µπορεί να γίνει µε την χρήση της εφαρµογών λογισµικού ERP (Enterprise Resource 

Planning)  το οποίο αποτελεί ένα γενικό σύνολο δραστηριοτήτων λογισµικού και 

εφαρµογών µε τις οποίες µια επιχείρηση διαχειρίζεται συνολικά όλα τα τµήµατα των 

εργασιών της όπως ο σχεδιασµός νέων προϊόντων, ο σχεδιασµός πωλήσεων, η 

παρακολούθηση αποθήκης, η διαχείριση παραγγελιών, η εξυπηρέτηση πελατών, 

κ.λ.π. Γενικά όµως επειδή τα συστήµατα ERP δεν βρίσκουν ειδικής εφαρµογής σε µια 

ηλεκτρονική επιχείρηση ειδικά (πιο συνήθης η χρησιµοποίηση τους σε παραδοσιακές 

επιχειρήσεις) αλλά και επειδή το κόστος χρήσης τους είναι ιδιαίτερα υψηλό, σε αυτήν 

την παράγραφο θα εξετάσουµε αναλυτικά τις εφαρµογές EDI που βρίσκουν και 

ειδικής εφαρµογής στις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις (Επιτήδειος, Τι είναι το ERP). 

Επίσης αντί για ERP ώστε βελτιώσουµε την εξυπηρέτηση των πελατών υπό την 

ευρύτερη έννοια, χρησιµοποιείται συνήθως γενικότερα η µεθοδολογία CRM. 

Όπως προείπαµε το EDI µπορεί να παίξει σηµαντικό ρόλο στην διαχείριση σχέσεων 

των προµηθευτών και των συνεργατών ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος και αυτό 

επιτυγχάνεται µε την ευκολότερη και πιο αυτόµατη ηλεκτρονική ανταλλαγή και 
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παροχή σχετικών πληροφοριών εγγράφων και παραστατικών αυξάνοντας έτσι πάντα 

και την αξιοπιστία µεταξύ των συνεργαζόµενων µερών που έχουν υιοθετήσει το 

σύστηµα EDI. Με την υιοθέτηση της τεχνολογίας EDI από τα συνεργαζόµενα µέρη 

οδηγούµαστε πάντα σε γενικές γραµµές σε ελαχιστοποίηση των καθυστερήσεων στις 

πραγµατοποιούµενες παραγγελίες και στη µείωση των προβληµάτων στις παραδόσεις 

προϊόντων σχετικά µε την παραδοθέν ποιότητα των προϊόντων, µε την ποσότητα 

αυτών, αλλά και σε προβλήµατα που αφορούν τόσο την ποσότητα οσό και την 

ποιότητα των εµπορευµάτων που παραδίδονται από τους προµηθευτές προς τις 

ηλεκτρονικές επιχειρήσεις αλλά και αντίθετα (από ηλεκτρονικά καταστήµατα σε 

πελάτες - επιχειρήσεις) µόνο που τότε µιλάµε για περιορισµένο αριθµό είδους 

πελατών αφού αυτοί συνήθως θα είναι άλλες επιχειρήσεις ή µεσάζοντες που 

διαθέτουν την τεχνολογία EDI για την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών. Τα 

πλεονεκτήµατα όµως που µπορεί να µας προσφέρει όµως η ενσωµάτωση του EDI 

στις ηλεκτρονικές µας επιχειρήσεις είναι περισσότερα από τα παραπάνω και πιο 

εξειδικευµένα όπως θα εξετάσουµε και παρακάτω (Reimers, 4/12/2001) & 

(Marcussen, 1/6/1996). 

Κατ’ αρχήν πριν αναλυθούν τα περαιτέρω πλεονεκτήµατα της τεχνολογίας EDI 

πρέπει πρώτα να σηµειωθεί ότι ένας από τους κύριους στόχους µιας επιχείρησης είναι 

να µειώσει  το κόστος συνεργασίας και όλα τα σχετικά κόστη διαχείρισης σχέσεων, 

παραγγελιών, λογαριασµών και µεταφορών που έχει να κάνει µε την παράδοση 

εµπορευµάτων και µε τα σχετικά κόστη στην εφοδιαστική αλυσίδα της ηλεκτρονικής 

επιχείρησης µε τους προµηθευτές της. Σε αυτούς τους παραπάνω σκοπούς τώρα που 

αφορούν την ελάττωση των εξόδων συνεννοήσεων, συνεργασιών και συναλλαγών µε 

τους προµηθευτές της κάθε ηλεκτρονικής επιχείρησης, αυτή µπορεί να 

χρησιµοποιήσει την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων Electronic Data Interchange - 

EDI  για να   µειώσει τα παραπάνω κόστη, µε το να αυξήσει τις δυνατότητες των 

σχετικών υπευθύνων – manager να διαχειριστούν και να δηµιουργήσουν πιο στενές 

και «συχνές» σε επικοινωνία σχέσεις µε τους προµηθευτές, τους µεσάζοντές της και 

τους αγοραστές της (συνήθως άλλες επιχειρήσεις ή µεσάζοντες). Συγκεκριµένα όµως 

από έρευνες και από «αυστηρές» δηµοσιεύσεις που έχουν γίνει, έχουν χαρακτηρίσει 

ότι δεν γίνεται αποδεδειγµένα σαφές το πώς το EDI µπορεί να βοηθήσει στην 

ενίσχυση παράλληλα κα της αξιοπιστίας µεταξύ των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων και 

των προµηθευτών τους, κάτι που έχει εξεταστεί περαιτέρω και από άλλες ερευνες που 
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έχουν δώσει όµως και διαφορετικά συµπεράσµατα (Walton, Marucheck, 1/6/1997) & 

(Marcussen, 1/6/1996). 

Βάσει τώρα µεγάλης επιστηµονικής έρευνας που εξέταζε την σχέση αξιοπιστίας 

των προµηθευτών και της χρήσης EDI σχετικά µε την πραγµατοποίηση συναλλαγών 

και παραγγελιών. Γενικά η αξιοπιστία των προµηθευτών εξαρτάται από δύο κύριους 

παράγοντες οι οποίοι λειτουργούν και ως γενικές κύριες µεταβλητές της έρευνας. 

Πρώτα από την έγκαιρη παράδοση των σωστών προϊόντων από τις επιχειρήσεις, και 

έπειτα από την αποδεκτή και σωστή ποσότητα και ποιότητα των προϊόντων 

παράδοσης. Τα αποτελέσµατα της έρευνας δείχνουν ότι υπάρχει θετικά ανάλογη 

σχέση µεταξύ των επιχειρήσεων που εφαρµόζουν και χρησιµοποιούν την τεχνολογία 

EDI, και της αξιοπιστίας παράδοσης αυτών των εταιριών από τους προµηθευτές τους. 

Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι αποδεικνύεται πως το χρονικό διάστηµα το 

οποίο χρησιµοποιείται η τεχνολογία EDI από µια παραδοσιακή επιχείρηση συνδέεται 

ανάλογα την σταδιακή µείωση της πρωτύτερης αξιοπιστίας των προµηθευτών. Αυτό 

το αποτέλεσµα επιβεβαιώνει µια προγενέστερη παρατήρηση που είχε γίνει στην 

έρευνα, δηλαδή ότι η  κατοχή της τεχνολογίας EDI δεν είναι επαρκής από µόνη της 

για να επιτευχθεί η υψηλότερη αξιοπιστία των προµηθευτών ειδικά.  Αντίθετα, ο 

αριθµός των προµηθευτών που συνδέονται προηγουµένως on-line µε τις 

συνεργαζόµενες ηλεκτρονικές επιχειρήσεις συνδέεται θετικά µε την αύξηση της 

αξιοπιστίας αυτών από την χρήση της τεχνολογίας EDI µε τον τρόπο αυτό. Τα 

παραπάνω διφορούµενα αποτελέσµατα της έρευνας µας οδηγούν παράλληλά και στο 

συµπέρασµα του ότι η στερεότυπη χρήση του EDI δεν θα οδηγήσει και στην 

καλύτερη διαχείριση σχέσεων και την αύξηση της αξιοπιστίας των προµηθευτών. 

Επίσης οι αυξηµένες και σωστότερες πληροφορίες που διαµοιράζονται από την 

χρησιµοποίηση του EDI που αφορούν τις στρατηγικές των εµπορικών συναλλαγών 

παίζουν σηµαντικό ρόλο στην αύξηση της αξιοπιστίας των προµηθευτών και 

επιχειρήσεων, αφού µέχρι τώρα οι προβλέψεις απαιτήσεων για τις συναλλαγές 

µεταξύ προµηθευτών και επιχειρήσεων µείωναν τον βαθµό της αξιοπιστίας αυτών 

λόγω της ανακρίβειας και της µη εγκυρότητας των αποτελεσµάτων αυτών που 

προβλέπονταν λόγω των µειωµένων και µη συνεχών πληροφοριών που είχαν για τις 

παραδόσεις, τις παραγγελίες και τις συναλλαγές. Επίσης η µακροπρόθεσµη υιοθέτηση 

της τεχνολογίας EDI σε σηµείο «ρουτίνας» και δεδοµένου από µια ηλεκτρονική 

επιχείρηση µπορεί επίσης να βοηθήσει ακόµα και στην πραγµατική µείωση των 

δαπανών για αγορά χρειαζούµενων υλικών, εξοπλισµού και προϊόντων για αυτήν, 

 117



µέσα από την βελτιστοποίηση των σχέσεων και της συνεχούς ανταλλαγής 

πληροφοριών µε όλους τους συνεργάτες και προµηθευτές της  (Marcussen, 1/6/1996) 

& (Walton, Marucheck, 1/6/1997). 

 

2.  Πολιτικών Τιµών, Πωλήσεων και Παράγοντες αυτών 

 

Γενικά όταν µιλάµε για την τιµή ενός προϊόντος, εννοούµε την αξία ανταλλαγής 

ενός αγαθού ή υπηρεσίας. Η τιµή ενός προϊόντος οπότε καταρχήν µπορεί να µην 

αντιπροσωπεύεται καθαρά από µια ζητούµενη, από τον πωλητή, αξία σε χρήµα για 

κάποιο συγκεκριµένο προϊόν αλλά να προσµετρούνται και να υπολογίζονται µέσα 

στο ποσό και οι τυχόν προσφορές σε αξία που ενδέχεται να συνοδεύουν το προϊόν. 

 Αρχικά πρέπει να σηµειώσουµε ότι η πολιτική της τιµολόγησης που θα 

ακολουθήσουµε, όπως και οι πολιτικές πωλήσεων που αφορούν ακόµα και την 

επιλογή συγκεκριµένων προϊόντων για πώληση, εξαρτώνται άµεσα από τον 

µηχανισµό προσφοράς και ζήτησης, όπου πρέπει να λάβουµε υπόψη ότι οδηγείται σε 

ισορροπία αρχικά µε την απόλυτη ελευθερία των τιµών, οι οποίες όµως υπόκεινται 

και εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες όπως θα δούµε παρακάτω και είναι 

προτιµητέες µόνο όταν ο καταναλωτής θεωρεί ικανοποιητική και συµφέρουσα την 

ανταλλαγή την χρηµατικής αξίας µε το πωλούµενο προϊόν.  Γενικά οι πιο 

συνηθισµένοι και αρχικοί παράγοντες από τους οποίους εξαρτώνται οι εκάστοτε 

πολιτικές τιµών που χρησιµοποιούν τα ηλεκτρονικά εµπορικά καταστήµατα είναι η 

ζήτηση των καταναλωτών, ο κρατικός φορέας, τα άτοµα και οι επιχειρήσεις των 

καναλιών διανοµής (µεσάζοντες), ο ανταγωνισµός και το κόστος τόσο όσον αφορά το 

ίδιο το προϊόν αλλά και την γενικότερη συντήρηση και ύπαρξη της ηλεκτρονικής 

επιχείρησης. Όλοι οι παραπάνω παράγοντες τώρα µπορούν να αναλυθούν περαιτέρω 

και όπως θα δούµε παρακάτω, υπάρχουν και πολλοί επίσης «συγγενικοί» παράγοντες 

από τους οποίους εξαρτώνται οι πολιτικές τιµολόγησης όπως και οι τεχνικές 

πωλήσεων και η επιλογή των πωλούµενων προϊόντων σε κάθε ηλεκτρονική 

επιχείρηση (∆ηµητριάδης, Μπάλτας, 2003). 

Σχετικά µε τους καταναλωτές, αυτοί επηρεάζουν την τιµή µέσω του νόµου της 

ζήτησης που µας λέει ότι οι καταναλωτές θα αγοράζουν περισσότερα προϊόντα, όταν 

αυτά θα πωλούνται σε χαµηλές τιµές από ότι σε υψηλές. Αυτό φαίνεται και από τον 

τύπο της ελαστικότητας τιµής της ζήτησης (price elasticity of demand) που εκφράζει 
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την ευαισθησία των αγοραστών σε µεταβολές των τιµών σε σχέση µε τις ποσότητες 

προϊόντων που επηρεάζουν. 

Επίσης οι πολιτικές τιµολόγησης και επιλογής των πωλούµενων προϊόντων 

εξαρτάται σε πρωταρχικό βαθµό και από την διαφοροποίηση της αγοράς των 

καταναλωτών σχετικά µε την συµπεριφορά τους στις τιµές των προϊόντων αλλά και 

όχι µόνο. Όσον αφορά την κατηγοριοποίηση τους ανάλογα µε την καταναλωτικής 

τους συµπεριφοράς τους σε σχέση µε την τιµή αυτοί µπορούν να διαχωριστούν 

στους: 

 Οικονοµικούς αγοραστές που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι   στην τιµή, στην  

ποιότητα και στην ποικιλία των προϊόντων. 

 Προσωποπαγείς αγοραστές που δίνουν έµφαση στην εικόνα του προϊόντος 

και την προσωπική εξυπηρέτηση, απ’ ότι στην τιµή αυτού. 

 Ηθικούς αγοραστές που είναι πρόθυµοι να κάνουν αγορές όχι απόλυτα 

συµφέρουσες προκειµένου να ενισχύσουν µια µικρή επιχείρηση. 

 Απαθείς αγοραστές, οι οποίοι ενδιαφέρονται κυρίως για την ευκολία τους 

και για να πάρουν απόλυτα αυτό που ζητούν χωρίς να δίνουν µεγάλη σηµασία 

στην τιµή. 

Από την άλλη µεριά εκτός από τον διαχωρισµό των καταναλωτών ανάλογα µε 

την συµπεριφορά τους στις τιµές των προϊόντων, πρέπει να λάβουµε υπ’ όψιν µας, 

ειδικά εάν η ηλεκτρονική µας επιχείρηση πραγµατοποιεί και συναλλαγές - πωλήσεις 

σε καταναλωτές εξωτερικού ή κινείται σε πάνω από µια (χώρα εγκατάστασης) χώρες, 

τον διαχωρισµό της αγοράς ανάλογα µε την καταναλωτική «κουλτούρα» και τις 

προτιµήσεις προϊόντων από την κάθε συναλλασσόµενη χώρα όπως είδαµε και 

προηγούµενα ότι θα πρέπει να λαµβάνεται υπ’ όψιν ακόµα και στον σχεδιασµό της 

ηλεκτρονικής µας επιχείρησης. Έτσι ανάλογα µε την ζήτηση συγκεκριµένων 

πωλούµενων προϊόντων στην κουλτούρα της κάθε χώρας, θα πρέπει να 

διαφοροποιούνται τόσο τα πωλούµενα προϊόντα, δηλαδή να υπάρχει η δυναµικότητα 

στον ιστοχώρο µας ώστε να εµφανίζονται αυτά, ή από την άλλη να µην εµφανίζονται 

προϊόντα που είναι ή δεν είναι αντίστοιχα προτιµητέα από την κάθε χώρα. Επίσης 

ανάλογα µε την ζήτηση αλλά και από άλλους οικονοµικούς και θεσµικούς 

παράγοντες της κάθε χώρας που συναλλασσόµαστε  όπως θα δούµε και παρακάτω 

πρέπει να διαφοροποιείται και η αρχική τιµή για τα ίδια πωλούµενα προϊόντα από την 

ηλεκτρονική µας επιχείρηση (Su, Adams, 8/2005). Για να αποκτήσει όµως η κάθε 

ηλεκτρονική επιχείρηση πρόσβαση στις καταναλωτικές συνήθειες του κάθε 
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ξεχωριστού µεριδίου αγοράς της όπως και για να κατέχει πληροφορίες που αφορούν 

την καταναλωτική συµπεριφορά της αγοράς της σε σχέση µε το πωλούµενο προϊόν 

και την τιµή του, χρειάζεται να γίνει αρχικά µία έρευνα αγοράς από την µία σε 

µεγάλο δείγµα των καταναλωτών κάτι που µπορεί να γίνει και µε data mining 

(εξόρυξη δεδοµένων - πληροφοριών) µέσα από τις βάσεις δεδοµένων των αγορών του 

κάθε επισκέπτη – καταναλωτή µας. Επίσης εάν επιθυµούµε και το καταναλωτικό 

κοινό εκτός Ελλάδος χρειάζεται η ενηµέρωση τους µε κάποιο προωθητικό τρόπο, 

όπως και η ενηµέρωση των καταναλωτών της χώρας µας µε τις συνεργαζόµενες 

χώρες, ώστε να είναι και πλήρως ενηµερωµένοι και για τις διαφορετικές πληροφορίες 

για τις πολιτικές τιµολόγησης που εφαρµόζονται σε κάθε χώρα όπως προβλέπεται και 

από τις διεθνείς οδηγίες του ΟΟΣΑ - Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης  (www.go-online.gr).  

Ο δεύτερος αλλά εξίσου σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει καταλυτικά το 

ύψος των τιµών είναι και ο κρατικός φορέας , συµπεριλαµβανοµένου και του 

θεσµικού πλαισίου της κάθε χώρας µε την οποία συναλλάσσεται µια ηλεκτρονική 

επιχείρηση. Αρχικά το κράτος µπορεί πολύ εύκολα να πραγµατοποιήσει τόσο 

οριζόντιες όσο και κάθετες ρυθµίσεις τιµολόγησης των εµπορικών επιχειρήσεων. 

Μιλώντας για οριζόντιες ρυθµίσεις τιµών, εννοούµε τις ρυθµίσεις και τις συµφωνίες 

εκείνες που σχετίζονται µε τις τιµές µεταξύ των επιχειρήσεων και των ενδιαµέσων, 

όπως η επιβολή ανώτατου ποσοστού κέρδους ή αύξησης της τιµής από τον κάθε 

πρώτο ενδιάµεσο µέχρι και την συναλλαγή του τελικού ενδιάµεσου µε την 

ηλεκτρονική εµπορική επιχείρηση. Από την άλλη οι κάθετες ρυθµίσεις τιµών 

αφορούν τις ρυθµίσεις των λιανικών τιµών των προϊόντων από τις επιχειρήσεις σε 

περιπτώσεις για παράδειγµα υπερβολικού κέρδους ή επιθετικών και µονοπωλιακών 

εκπτώσεων από αυτές, µε την θέσπιση ποσοστών ορίων κέρδους και επιβολή 

κατώτατων και ανώτατων τιµών λιανικής. Γενικά επίσης για τις εκπτώσεις ισχύει ότι 

ελέγχονται από το κράτος ώστε να ισχύουν σε συγκεκριµένες χρονικές περιόδους έτσι 

ώστε να αποφεύγονται πολιτικές υποτιµολόγησης για µεγάλα χρονικά διαστήµατα, 

στις οποίες δεν θα µπορούσαν να ανταποκριθούν ανάλογα και τα µικρά ηλεκτρονικά 

καταστήµατα µε αποτέλεσµα να οδηγούνταν στην καταστροφή τους (∆ηµητριάδης, 

Μπάλτας, 2003).  

Επίσης σηµαντικό όταν δραστηριοποιούµαστε σε διαφορετικές χώρες, είναι να 

λαµβάνεται αυτό υπ’ όψιν από τον σχεδιασµό της ηλεκτρονικής µας επιχείρησης 

ώστε να δηµιουργηθούν διαφορετικές βάσεις δεδοµένων οι οποίες θα περιέχουν 
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πληροφορίες και παραµέτρους οι οποίες θα ενεργοποιούνται για τον επισκέπτη της 

κάθε χώρας και κατά τον υπολογισµό της τιµής των προϊόντων που θα αγόραζε 

ηλεκτρονικά έτσι ώστε να συµπεριλαµβάνονταν και τα ανάλογα τέλη, φόροι αλλά και 

τα έξοδα για την µεταφορά των προϊόντων από χώρα σε χώρα. Από τον κωδικό URL 

του κάθε πελάτη που µας επισκέφτεται τώρα, π.χ 83.212.85.199, µπορούµε να 

διαπιστώσουµε και να ορίσουµε παραµετρικά την χώρα του επισκέπτη µας στο 

ηλεκτρονικό κατάστηµα (Suwanda, Chan, 11/2000).  

Επίσης όσον αφορά τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση υπάρχουν και σχετικές οδηγίες και ρυθµίσεις για τις πωλήσεις αλλά και για το 

φορολογικό πλαίσιο της κάθε χώρας. Μια τέτοια οδηγία είναι και η οδηγία εξ 

αποστάσεως πωλήσεων (Οδηγία 97/7/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 20ης Μαΐου 1997) που καθορίζει επακριβώς την τακτική των site 

που έχουν τη βάση τους σε χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνοντας 

σηµαντικές και συγκεκριµένες ρυθµίσεις και κατευθύνσεις για την πώληση 

προϊόντων µέσω ηλεκτρονικού εµπορίου. Γενικά πάντως παρατηρείται η µη 

συµµόρφωση πολλών ιστότοπων µε την παραπάνω οδηγία οδηγώντας πολλές φορές 

και στην αποµάκρυνση των καταναλωτών για λόγους αξιοπιστίας και έλλειψης 

ενηµέρωσης. Για παράδειγµα µια πολύ σηµαντική και πρωταρχική κατεύθυνση που 

δίνεται και πρέπει να τηρείται από εµάς ως ηλεκτρονική επιχείρηση µέσα στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το να δίνεται ξεκάθαρό κόστος των συνολικών αγορών 

(Οδηγίες για την προστασία καταναλωτών στα πλαίσια του ηλεκτρονικού εµπορίου) 

συµπεριλαµβανόµενων και όλων των φόρων όπως προβλέπεται και από την οδηγία εξ 

αποστάσεως (Οδηγία 97/7/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

της 20ης Μαΐου 1997, άρθρο 4.γ.) πωλήσεων (www.go-online.gr, Τι πρέπει να 

προσέξετε όταν δηµιουργείτε ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα) & (Wiseman, 2000). 

Σχετικά τώρα µε το δίκτυο διανοµής και διάθεσης και της παράδοσης των 

προϊόντων πρέπει να λαµβάνεται υπ’ όψιν αρχικά οι συµφωνίες ανάµεσα στους  

χονδρεµπόρους και λιανοπωλητές για την επιλογή της κατάλληλης πολιτικής τιµών 

εφόσον προκύπτει από το είδος της συµφωνίας διαφορετικές εγγυήσεις σταθερών 

τιµών και διαφορετικές αντιδράσεις σε ανόδους τιµών. Όσον αφορά επίσης τις 

συµφωνίες µεταξύ κατασκευαστών και των ηλεκτρονικών εµπορικών επιχειρήσεων 

πρέπει να συµπεριληφθεί και το κόστος των µεσαζόντων µεταξύ αυτών των δύο στην 

πολιτική τιµολόγησης που θα ακολουθήσει η κάθε εµπορική επιχείρηση. Το κόστος 

αυτό ιδιαίτερα όταν αφορά την νέα γενιά των Κυβερνοµεσαζόντων (Cybermediaries) 
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αν και το κόστος τους δεν είναι υποχρεωτικό για την πώληση προϊόντων από τις 

ηλεκτρονικές επιχειρήσεις, πρέπει να χρησιµοποιούνται και να υπολογίζονται 

σηµαντικά στις πολιτικές τιµολόγησης και ειδικά των πωλήσεων, αφού παρέχουν 

υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις που θέλουν να πουλήσουν τα προϊόντα τους ή τις 

υπηρεσίες τους από το ∆ιαδίκτυο ή και προς τους ιδιώτες - χρήστες του, 

προσφέροντας έτσι σηµαντικά πλεονεκτήµατα στην αύξηση της αγοράς των 

ηλεκτρονικών B2B και B2C εµπορικών  επιχειρήσεων αλλά και ακόµα από τις 

κατασκευαστικές επιχειρήσεις. 

Ακόµα σχετικά µε τον παράγοντα της παράδοσης προϊόντων στην 

ακολουθούµενη πολιτική τιµών, πρέπει να λαµβάνεται υπ’ όψιν και η επιλογή του 

κάθε συνεργάτη που σχετίζεται µε την µεταφορά των προϊόντων τόσο για την 

αξιοπιστία του και την ταχύτητα παράδοσης, αλλά και τόσο για την δική του 

τιµολογιακή πολιτική και το κόστος χρέωσης ανά περιοχή. Η επιλογή συνεργάτη θα 

πρέπει να βασίζεται κατά κύριο λόγο στο κατά πόσον αυτός ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες της δικής σας επιχείρησης. Για παράδειγµα, αν µια ηλεκτρονική εµπορική 

επιχείρηση έχει επιλέξει ως βασικό συνεργάτη για τις παραδόσεις των παραγγελιών 

της την UPS, που της παρέχει υπηρεσία παραλαβής δεµάτων δύο φορές την ηµέρα, 

ενώ αντίθετα αν  χρησιµοποιούνταν κάποιος υπάλληλος για την µεταφορά των 

προϊόντων της θα υπήρχε δυσκολία χρόνου και χρήµατος στην περίπτωση µεταφορών 

εκτός νόµου εγκατάστασης της ηλεκτρονικής επιχείρησης. Επίσης όπως σηµειώθηκε 

και για την χρησιµοποίηση κυβερνοµεσαζόντων όπου χρειάζονταν, πρέπει γενικά και 

εδώ στην επιλογή συνεργατών να µην περιοριστούµε όσον αφορά το µέγεθος και τις 

περιοχές της αγοράς µας όσον αφορά το ενδεχόµενο κόστος, αφού µε την 

χρησιµοποίηση εξειδικευµένων υπηρεσιών µεταφορών µπορούµε να καλύψουµε 

συγκεκριµένες ανάγκες ορισµένων καταναλωτών όπως είναι οι υποχρεωτικές πρωινές 

παραδόσεις, οι τρόποι εντοπισµού της παραγγελίας (ιχνηλασιµότητα), κ.α. 

Πάνω στον παράγοντα των µεταφορών και της παράδοσης των προϊόντων 

πρέπει να σηµειωθεί ότι τα περισσότερα ηλεκτρονικά καταστήµατα διεθνούς 

εµβέλειας αλλά και όχι µόνο µειώνουν στο ελάχιστο τα έξοδα αποστολής, και 

ορισµένα τα µηδενίζουν ειδικά όταν η παράδοση προϊόντων αφορά µεγαλύτερης 

αξίας εµπόρευµα των 100 -150 € (αυτό είναι σχετικό από κατάστηµα σε κατάστηµα) 

ή ακόµα και εάν οι παραδόσεις προϊόντων αφορούν µεγάλες πόλεις και περιοχές, κάτι 

που µπορεί να επιτευχθεί µε τις πιο κατάλληλες συµφωνίες µε τους συνεργάτες – 

µεταφορικές και φυσικά µε άριστο προγραµµατισµό των ταυτόχρονων παραδόσεων 
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και δροµολογίων την κάθε διαφορετική µέρα, κάτι που θα µείωνε κατά πολύ τα 

κόστη αποστολής για την ηλεκτρονική µας επιχείρηση. Η δωρεάν αποστολή 

προϊόντων κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες αυξάνει την ικανοποίηση των 

πελατών, κάτι που αποδεικνύεται και από τις αλυσίδες λιανικής που 

δραστηριοποιούνται µόνο στο ∆ιαδίκτυο, όπως η Amazon.com, που προσφέροντας  

δωρεάν αποστολή προϊόντων που θα κόστιζαν ακριβά για να σταλούν, όπως π.χ. 

βιβλία και ηλεκτρονικά, αποτελεί σηµαντικό κίνητρο αγοράς για τους πελάτες του 

∆ιαδυκτίου. 

Από την άλλη, αν δεν χρεώνει µια επιχείρηση επαρκώς την αποστολή των 

εµπορευµάτων στους πελάτες της, είναι πιθανό να αρχίσει να έχει οικονοµικές 

απώλειες κάτι που έχει παρατηρηθεί και σε πολλές ηλεκτρονικές επιχειρήσεις. Η 

χρυσή τοµή την οποία εάν ακολουθήσοµε θα µπορούµε να παρέχουµε ανταγωνιστικές 

τιµές είναι να κάνουµε τέτοιον προγραµµατισµό, ώστε στο σύνολο των πωλήσεων 

της κάθε περιόδου να µην έχουµε ούτε κέρδος, άλλα ούτε και ζηµία από τα κόστη 

παράδοσης που χρεώνουµε (www.go-online.gr, Ηλεκτρονικό Κατάστηµα: Όλα όσα 

πρέπει να γνωρίζετε για την παράδοση προϊόντων). 

Επίσης ένας ακόµα παράγοντας που πρέπει να υπολογίσουµε γενικά στην 

τελική προσφερόµενη τιµή του κάθε πωλούµενου προϊόντος στο ηλεκτρονικό µας 

κατάστηµα είναι και η αξία που περιέχουν οι προσφερόµενες πληροφορίες στο 

∆ιαδύκτιο κάτι που µπορεί να γίνει µε την χρησιµοποίηση ενός σχετικού προτύπου 

τιµολόγησης (hedonic price model - HPM). Γενικά µε την χρησιµοποίηση αυτού του 

προτύπου τιµής και από την εξέταση του παράλληλα µε τον µετασχηµατισµό        

Box-Cox σε κάποιες µεταβλητές της προθυµίας του καταναλωτή για αγορά 

οδηγούµαστε σε αξιοπρόσεκτα συµπεράσµατα όσον αφορά την σχέση ύπαρξης 

πληροφοριών και τιµής / ζήτησης των προϊόντων. ∆ηλαδή τα  αποτελέσµατά της 

παραπάνω έρευνας µας δείχνουν ότι η ποικιλοµορφία στη δαπάνη σύνδεσης µε το 

∆ιαδίκτυο εξαρτάται από το ποσό πληροφοριών που ψάχνουν οι καταναλωτές και 

από που ψωνίζουν διαδυκτιακά, όπως και το ότι αυτά έχουν ανάλογη σχέση µεταξύ 

τους, όπως και η ταχύτητα της σύνδεσης και των πληροφοριών που αναζητούν µε τις 

αγορές τους από τα σχετικά σε κάθε περίπτωση ηλεκτρονικά καταστήµατα. Επίσης 

διαπιστώνουµε ότι οι δυναµικές µορφές λειτουργίας των σελίδων ενός ηλεκτρονικού 

καταστήµατος που περιέχουν πληροφορίες αλλά και τα χαρακτηριστικά των 

πωλούµενων σε αυτές προϊόντος έχει άµεση σχέση τόσο µε την τιµή και ταχύτητα 

σύνδεσης των χρηστών στο ∆ιαδύκτιο και παράλληλα µε την επίσκεψή τους στις 
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ηλεκτρονικές δυναµικές σελίδες πληροφοριών και χαρακτηριστικών των 

πωλούµενων προϊόντων του ηλεκτρονικού µας καταστήµατος.  Με βάση τα 

αποτελέσµατα της έρευνας που έχει γίνει µε αυτό το πρότυπο τιµών µπορούµε να 

συµπεράνουµε ότι η οικονοµική αξία  των πληροφοριών και των χαρακτηριστικών 

που προσφέρουµε διαδύκτιακα  και σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε το προϊόν που 

θέλουµε να προωθήσουµε προς κατανάλωση, θα γίνεται µεγαλύτερη, όσο µεγαλώνει 

και η σωστή και αποδοτική χρήση αυτών των πληροφοριών από το κάθε ηλεκτρονικό 

κατάστηµα. Αυτό σηµαίνει και το ότι η σωστή εκµετάλλευση και προβολή 

πληροφοριών και χαρακτηριστικών των πωλούµενων προϊόντων µιας ηλεκτρονικής 

επιχείρησης µπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των κερδών της και σε παράλληλη 

αύξηση των περιθωρίων κέρδους από το κάθε προϊόν, εφόσον οι πελάτες τους αν και 

διαφοροποιηµένα είναι διατεθειµένοι να πληρώσουν σχετικά ο καθένας περισσότερο 

για το ίδιο προϊόν ανάλογα µε τις επιπλέον πληροφορίες που τους δίνονται (Lee, 

Park, Kim, 2003). 

Τέλος, εκτός από τους βασικούς παράγοντες που σηµειώσαµε αρχικά και 

επηρεάζουν τις πολιτικές τιµολόγησης και πωλήσεων, καθώς και τους παράγοντες 

που προκύπτουν από τους πρώτους και αναλύσαµε διεξοδικότερα, επίσης οι τρόποι 

προσέγγισης των πελατών σχετίζονται µε την τιµολόγηση, κάτι που πρέπει και να 

γίνεται µε τις πολιτικές τιµών της κάθε ηλεκτρονικής εµπορικής επιχείρησης. 

Γενικά αν θέλουµε να δηµιουργήσουµε µια σταθερή πελατεία που να ψωνίζει 

συχνά από το κατάστηµά µας, θα πρέπει οι τιµές µας να είναι οι καλύτερες δυνατές 

και όσο το δυνατόν χαµηλότερες ανταγωνιστικά. Αυτό πρέπει να το επιδιώξουµε 

ώστε να καταπολεµήσουµε όσο το δυνατόν την ανταγωνιστικότητα , δίνοντας στον 

πελάτη την πεποίθηση ότι πολύ δύσκολα θα βρει φθηνότερα, είτε στο Internet είτε 

στο παραδοσιακό εµπόριο για το ίδιο προϊόν. Στο ίδιο πλαίσιο προτείνεται η 

καθιέρωση (πραγµατικών) προσφορών και bonus, ανάλογα και µε το ύψος των 

αγορών που πραγµατοποιεί κάποιος. Αυτό γενικά είδαµε πως µπορεί να αποτελέσει 

έναν πολύ θετικό παράγοντα για την αύξηση των πωλήσεων όταν προσφέρουµε 

δωρεάν τα µεταφορικά µε αγορές πάνω από κάποιο χρηµατικό όριο, αλλά µπορούµε 

να έχουµε παρόµοια θετικά αποτελέσµατα προσφέροντας τότε  ένα χρήσιµο δωράκι ή 

µια σηµαντική έκπτωση για την επόµενη αγορά. Γενικά όπως έχει σηµειωθεί και 

παραπάνω και θα σηµειωθεί και αναλυτικότερα παρακάτω για την εισαγωγή νέων 

µοντέλων προϊόντων, τα χαµηλότερα κατά µονάδα κέρδη ανά προϊόν λόγω αυτών 

των προσφορών, αντισταθµίζονται και υπερκαλύπτονται από την σηµαντική και 
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εξελισσόµενη αύξηση τη πελατείας και των πωλήσεων  που µας προσφέρουνε ολοένα 

και πιο σηµαντικά κέρδη λόγω των προσφορών αυτών που παρέχουµε           

(www.go-online.gr, Ηλεκτρονικό κατάστηµα: Ιδέες για εύρυθµη και επικερδή 

λειτουργία). 

 

2.1 Πολιτικές Τιµών και Κινήσεις ένταξης νέων ηλεκτρονικών 

καταστηµάτων και προϊόντων 

 

Όσον αφορά τα νέα προϊόντα τώρα, δηλώσεις τόσο καταναλωτών, όσο και 

επιχειρηµατιών, σηµειώνουν ότι η πιο σηµαντική αδυναµία της εισαγωγής νέων 

προϊόντων (new product introduction - NPI) είναι η παρερχόµενη περίοδος που 

απαιτείται για να φέρει το προϊόν στην αγορά σε γενικές γραµµές. Πολλές 

κατασκευαστικές και εισαγωγικές επιχειρήσεις χάνουν τον ανταγωνιστικό τους ρυθµό 

στον κλάδο τους εξαιτίας της ταχείας και αποτελεσµατικότερης εκτέλεσης 

διαδικασιών ένταξης των νέων προϊόντων ή των νέων και πρωτότυπων ή καινοτόµων 

επιχειρήσεων που χρησιµοποιούν. Για παράδειγµα κάτι τέτοιο θα ήταν η εισαγωγή 

ενός νέου ή σχετικά και νέου ως προς την µαζική κατανάλωση του, ηλεκτρονικού 

προϊόντος από την Ιαπωνία ή την Κίνα. Γενικά και εδώ, η ένταξη κάποιου σχετικά 

νέου προϊόντος και ο καθορισµός της τιµής του πρέπει να γίνει στην αγορά, κάτι που 

αποδεικνύεται και από σχετικούς αλγόριθµους για τον υπολογισµό µεριδίων 

πωλήσεων, όταν η ζήτηση ή η ανάγκη για ένα προϊόν είναι στην αιχµή του. Ακόµα η 

πολιτική της τιµής ενός νέου εισαγόµενου προϊόντος ή και γενικά µιας νέας 

επιχείρησης πρέπει να λαµβάνει υπ’ όψιν της και την απώλεια εισοδηµάτων ή κερδών 

όταν µια επιχείρηση δεν είναι ικανή να φέρει το νέο προϊόν στην αγορά  ή ακόµα και 

να ανοίξει  έγκαιρα εάν αυξάνεται η ζήτηση στον Κλάδο (Prasad, 1997). 

Πιο συγκεκριµένα στη διάρκεια προηγούµενων αρκετών ετών, ποικιλοµορφίες 

και περιπλοκές αναπτύχθηκαν για την  εισαγωγής νέων προϊόντων, που προκύπτουν 

από την αντικατάσταση των απλών και συνηθισµένων τρόπων που χρησιµοποιούνταν 

για αυτήν την εισαγωγή, µε πιο σύνθετους και πολύπλοκους τρόπους. Συγχρόνως 

πλέον ο χρόνος που ένα προϊόν µπορεί να προβάλλεται και να έχει την αποδοχή της 

αγοράς έχει µικρύνει κατά πάρα πολύ. Αυτές οι δύο παραδοχές της αύξησης της 

πολυπλοκότητας και της µείωσης του χρόνου αποδοχής και προβολής του προϊόντος 

φαίνεται και στο παρακάτω σχήµα. 
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Γράφηµα 31: ∆ιάγραµµα Πολυπλοκότητας και Χρόνου Αποδοχής – 

Προβολής Προϊόντος (Prasad, 1997) 
 

Τα παραπάνω αποτελέσµατα φαίνονται ξεκάθαρα στον χώρο των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και των περιφερειακών τους. Για παράδειγµα εάν εξετάσουµε και το πιο 

τρανταχτό παράδειγµα των CPU τσίπ των υπολογιστών, παρατηρούµε ότι από την 

αρχή της µαζικής εµπορικής κατασκευής τους για όχι µόνο ένα εξειδικευµένο µερίδιο 

της αγοράς το 1985, οι επιχειρήσεις κατασκευής τους και παράλληλα όλο το 

κύκλωµα των λιανικών εµπορικών επιχειρήσεων συνεχώς µίκραινε το χρόνο µεταξύ 

του νέου προϊόντος τσιπ  που εισήγαγε στην αγορά. Το ίδιο χαρακτηριστικό αφορά 

επίσης και την πολυπλοκότητα των προϊόντων πληροφορικής, που όπως και τα CPU 

τσιπ που παρόλο που ήταν καινοτόµα ακόµα στην αρχική µαζική εισαγωγή τους στην 

αγορά, βλέπουµε ότι από εκεί και έπειτα η εισαγωγή νέων CPU τσιπ ήταν κάθε φορά 

πολύ πιο εξελιγµένη µε πολύ µεγαλύτερες αποδόσεις σε µικρό χρονικό διάστηµα που 

στις αρχικές νέες εισαγωγές νέων τσίπ, αυτό µπορεί να ήταν οι 18 µήνες µε κάθε 

φορά να εµφανίζονται τσιπ µε διπλάσιες δυνατότητες από τα προηγούµενα στις µισές 

αλλά ακόµα και χαµηλότερες τιµές. Σχετικά τώρα µε τις τιµές τέτοιων προϊόντων 

πληροφορικής παρατηρούµε ότι σήµερα οι τιµές των σηµερινών CPU τσιπ 
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εµφανίζουν πάνω από 16 φορές µεγαλύτερες αποδόσεις, ταχύτητα και 

πολυπλοκότητα στην κατασκευή τους αλλά επίσης και πωλούνται σε τιµές πολύ 

µικρότερες του 1/16 του πρώτου τσιπ. Γενικά όσο πιο κοντά όµως ερχόµαστε και στο 

σήµερα βλέπουµε ότι η εισαγωγή νέων ηλεκτρονικών προϊόντων χαρακτηρίζεται από 

όλο και µικρότερους χρόνους εισαγωγής, αν και έστω η αλλαγή στην απόδοση και 

πολυπλοκότητα αυτών να µην αλλάζει ανάλογα και σε τέτοιο βαθµό από την πρώτη 

εισαγωγή των πρωτοεµφανιζόµενων προϊόντων και έτσι πλέον παρατηρούµε την 

εισαγωγή νέων µοντέλων ηλεκτρονικών προϊόντων µε την συνεχή συρρίκνωση του 

κύκλου ζωής αυτών που αρχίζει από λιγότερο από 9 µήνες και µπορεί να φτάσει και 

σε διαστήµατα 1- 2 µηνών για την εισαγωγή νέων πιο αποδοτικών και πολύπλοκων 

µοντέλων από ήδη υπάρχοντα ηλεκτρονικά προϊόντα, όπως είχε συµβεί και ανάλογα 

µε την µαζική εισαγωγή στην αγορά των CD player και της εξέλιξης αυτών (Prasad. 

1997). 

Όλα τα παραπάνω πρέπει να λαµβάνονται υπ’ όψιν και από τις εµπορικές 

επιχειρήσεις ηλεκτρονικών προϊόντων, και επίσης πιο συγκεκριµένα από τις 

ηλεκτρονικές επιχειρήσεις εµπορίου που εξετάζουµε. Αυτό κυρίως στον 

προγραµµατισµό των προµηθειών τους αλλά και στον στρατηγικό προγραµµατισµό 

των πωλήσεων αλλά και του περιθωρίου κέρδους αυτών. Γιατί; Πρώτον επειδή αν και 

εµείς µπορεί να έχουµε προγραµµατίσει την εισαγωγή ενός συγκεκριµένου µοντέλου 

για ένα χρόνο µε αποκλειστική παραγγελία από κάποιον προµηθευτή σε µια πιο 

συµφέρουσα τιµή  αυτό µπορεί να οδηγήσει από την άλλη σε αποµάκρυνση των 

καταναλωτών µας από την αγορά αυτού του προϊόντος εάν το προϊόν αυτό 

χαρακτηρίζεται από υπερβολικά µικρό κύκλο ζωής (2 – 3 µήνες) και η 

κατασκευαστική εταιρία κάνει την εισαγωγή νέων και πιο εξελιγµένων  µοντέλων του 

ιδίου. Τότε και οι καταναλωτές µας θα στραφούν προς τους ανταγωνιστές µας που θα 

έχουν φροντίσει να εισάγουν το νέο µοντέλο γρήγορα στην αγορά, κάτι που σηµαίνει 

και ότι περισσότερο στο ηλεκτρονικό από ότι και στο παραδοσιακό εµπόριο που η 

πληροφόρηση των καταναλωτών – χρηστών είναι πολύ πιο πλήρης για τις νέες 

εξελίξεις και τα προϊόντα µέσω του ∆ιαδυκτίου, θα πρέπει να είµαστε ευέλικτοι τόσο 

στις συνεργασίες και στους προµηθευτές µας ώστε να µπορούµε να κινούµαστε 

ελεύθερα στις προµήθειες µας χωρίς δεσµεύσεις και µακροπρόθεσµο 

προγραµµατισµό για την εισαγωγή συγκεκριµένων µοντέλων ηλεκτρονικών 

προϊόντων και συνεργασιών µε συγκεκριµένους µεσάζοντες ή κατασκευαστικές 

εταιρίες ηλεκτρονικών ειδών και προϊόντων πληροφορικής, εφόσον η εξέλιξη ενός 
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προϊόντος µπορεί να προέλθει από µια άλλη εταιρία η οποία κατασκευάζει πιο 

εξελιγµένα αλλά και φθηνά προϊόντα από άλλες που συνεργαζόµαστε και παράγουν 

το ίδιο προϊόν (π.χ. CD recorders, RAM, κ.λ.π.). 

Επίσης και ο µακροπρόθεσµος και «κλειστός» προγραµµατισµός πωλήσεων και 

περιθωρίων κέρδους από συγκεκριµένα ηλεκτρονικά προϊόντα πρέπει να γίνεται µε 

πολλούς παραµέτρους, και γενικά να περιορίζεται χρονικά, εφόσον πρέπει να 

υπολογίζονται τα νέα µοντέλα που εισάγονται στην αγορά µε πολλαπλάσιες 

µικρότερες πολλές φορές τιµές από τα υπάρχοντα, τα οποίας πρέπει να µπορούµε να 

τα προσφέρουµε και εµείς στο ηλεκτρονικό µας κατάστηµα αφού είναι 

ανταγωνιστικά, αλλά αυτό σηµαίνει και ότι δεν µπορούµε να προγραµµατίζουµε 

µακροπρόθεσµα και χωρίς αυτήν την παράµετρο της εισαγωγής νέων και πιο φθηνών 

παρόµοιων προϊόντων εφόσον τα περιθώρια κέρδους για το κάθε πωλούµενο προϊόν 

κατεβαίνει εφόσον κατεβαίνει και η τιµή του, οπότε και το ακαθάριστο κέρδος που 

κατά βάση υπολογίζεται από κάποιο σχετικά καθαρό ποσοστό πάνω στην τιµή 

απόκτησης του κάθε πωλούµενου προϊόντος – πολύ απλά και γενικά – το οποίο ποσό 

θα µικραίνει µε την µείωση της τιµής που το προµηθευόµαστε. Αυτό βέβαια ενώ θα 

πρέπει να ισχύσει εφόσον εάν δεν τηρηθεί και ανεβάσουµε περισσότερο τις τιµές θα 

έχουµε πρώτα απ’ όλα την αποµάκρυνση των καταναλωτών µας προς τους 

ανταγωνιστές µας, αλλά δεν σηµαίνει και το ότι θα έχουµε συνολική µείωση των 

κερδών της επιχείρησης µας, εφόσον µε την σωστή προώθηση, marketing και 

διαφήµιση θα µπορούµε να προσελκύσουµε ένα µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς που 

τώρα είναι διατεθειµένο να αγοράσει ένα νέο µοντέλο ενός ηλεκτρονικού προϊόντος 

σε µια πιο χαµηλή και προσιτή τιµή ή οποία θα πρέπει να εξαρτάται και να 

συµβαδίζει αναλογικά µε τις διαφορές των τιµών που δίνει για τα προϊόντα ο 

κατασκευαστής τους ή ανάλογα ο προµηθευτής µας. 

 

3. Τρόποι επίτευξης Ασφάλειας Συναλλαγών και Εµπιστοσύνης των 

Καταναλωτών 

 

Εκτός από τη βελτίωση του χρόνου των συναλλαγών, του service των 

προϊόντων και των λογικών τιµών και διαθέσιµων προϊόντων σε κάθε οµάδα 

καταναλωτών, πολύ σηµαντικό ρόλο επίσης παίζει και η ασφάλεια των συναλλαγών 

που πραγµατοποιούν στα ηλεκτρονικά καταστήµατα καθώς και η ασφάλεια και το 

απόρρητο των προσωπικών τους στοιχείων αλλά και των πληροφοριών που δίνουν 
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και ανταλλάσσουν µε το ηλεκτρονικό κατάστηµα και αφορούν τους ίδιους ή κάποιες 

επιλογές τους. 

Το ότι η ασφάλεια παίζει πολύ σηµαντικότατο ρόλο ειδικά για τους 

καταναλωτές ηλεκτρονικών εµπορικών καταστηµάτων αποδεικνύεται και από 

έρευνες που έχουν γίνει και έχουν αποδείξει ότι σε γενικές γραµµές   οκτώ στους 

δέκα διαδυκτιακούς καταναλωτές µε κάποια καταναλωτική τάση είπαν ότι θα 

ξόδευαν περισσότερα χρήµατα της τάξης των 100 – 1000 δολαρίων on-line εάν είχαν 

ένα ασφαλές υποκατάστατο για τις πιστωτικές κάρτες, σύµφωνα µε την έρευνα «2007 

Annual Javelin Consumer Payment Poll» που έγινε το 2007 (Sachoff, 05/23/2007). 

Εδώ παρατηρούµε και την άποψη των καταναλωτών, ότι η πραγµατοποίηση 

των συναλλαγών µέσω πιστωτικών καρτών δεν είναι ασφαλής, αλλά και από την ίδια 

έρευνα αποδεικνύεται και ότι ακόµα και αρκετοί αγοραστές που χρησιµοποιούν ήδη 

τις εναλλακτικές µεθόδους πληρωµής όπως η PayPal (για αυτήν την µέθοδο 

πληρωµής, όπως και γενικά για τις υπόλοιπες µεθόδους θα µιλήσουµε παρακάτω) ή 

µια παρόµοια υπηρεσία που θεωρούνται αρκετά ασφαλείς, και πάλι έχουν την 

εντύπωση ότι οι υπάρχουσες επιλογές πληρωµής δεν είναι τόσο ασφαλείς όσο θα 

έπρεπε. Αυτό σηµαίνει ότι παρακάτω θα εξετάσουµε και άλλες µεθόδους µε τις 

οποίες επιτυγχάνεται η ασφάλεια των συναλλαγών, των δεδοµένων µας αλλά και του 

ίδιου του συστήµατος µας από την είσοδό µας σε κάποιο ηλεκτρονικό εµπορικό 

κατάστηµα. Σχετικά και µε το θέµα της ασφάλειας και του απορρήτου των 

προσωπικών µας στοιχείων, πρέπει να πούµε ότι θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντικό αφού 

τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων στην ίδια έρευνα περιόρισαν τις on-line αγορές τους 

λόγω του φόβου της κλοπής ταυτότητας. 

∆ιευθύνων  αναλυτής του eMarketer  ιστοχώρου(Jeffrey Grau) µας λέει ότι: 

"Έχοντας µια απλή πολιτική ακύρωσης για επιστροφή ή παραγγελία, επίσης 

επιδεικνύοντας τις συστάσεις προϊόντων που έγιναν από πελάτες και τις γνώµες 

αυτών, και έχοντας µια εύχρηστη και εύκολη στην πλοήγηση περιοχή, όλα τα 

παραπάνω γενικά βοηθούν ιδιαίτερα στο να «χτιστεί» η καταναλωτική εµπιστοσύνη". 

Τέτοιο ζωντανό παράδειγµα έχουµε και στην Ελλάδα από την εταιρία e-shop 

(http://www.e-shop.gr/), που θα εξετάσουµε ευρύτερα σε παρακάτω ενότητα, αλλά 

επίσης και σε πολλά ακόµα ηλεκτρονικά καταστήµατα που ζητείται ή αξιολόγηση και 

η γνώµη των καταναλωτών για τα αγοραζόµενα προϊόντα, η οποία είναι γνωστή και 

εµφανίζεται µαζί µε τα χαρακτηριστικά του προϊόντος σε κάθε επίσκεψη και 
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πλοήγηση του πιθανού καταναλωτή πριν την αγορά του προϊόντος που ψάχνει, 

αυξάνοντας έτσι την ακεραιότητα και την αξιοπιστία του ιστοχώρου. 

 
 

Γράφηµα 32: ∆είγµα αξιολόγησης προϊόντος από τους καταναλωτές 
(http://www.e-shop.gr/)  

 

Γενικά πρέπει να σηµειώσουµε ότι η εµπιστοσύνη των καταναλωτών πηγάζει 

ανάλογα και από την σηµαντικότητα του βαθµού του κάθε κινδύνου που ενδεχόµενα 

µπορεί να αντιµετωπίζει. ∆ηλαδή και σε όλους τους  παρακάτω τρόπους που θα 

δούµε για επίτευξη ασφάλειας και εµπιστοσύνης των καταναλωτών, πρέπει να 

συνδυάζουµε κάθε φορά τον κάθε κίνδυνο µε µια συγκεκριµένη ή περισσότερες 

προσφερόµενες λύσεις µε τις οποίες στο σύνολο τους για το σύνολο των ξεχωριστών 

ρίσκων και κινδύνων, µπορούµε και χτίζουµε τους πιο ισχυρούς µηχανισµούς 

ηλεκτρονικής ασφαλείας κυρίως στις B2C επιχειρήσεις. Υπάρχουν αρκετοί 
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παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τόσο τους κινδύνους που µπορεί να αντιµετωπίζει 

ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα αλλά και την ενδεχόµενη εµπιστοσύνη των 

καταναλωτών προς αυτό. Τέτοιοι παράγοντες µπορεί να είναι οι εθνική νοµοθεσία 

της κάθε χώρας  - κοινού που απευθυνόµαστε, το γόητρο της εταιρίας µας, οι τεχνικές 

για την επίτευξη ασφαλείας που χρησιµοποιούµε, κοινωνικοί και ηθικοί παράγοντες 

οι οποίοι µπορεί να διαφέρουν για την κάθε οµάδα αγοραστών αλλά και γενικά όλης 

της αγοράς του ∆ιαδυκτίου (δηλαδή µαζί και ενδεχόµενων εισβολέων) που µπορεί να 

διαφέρουν σε κάθε κοινωνικό σύνολο και χώρα (Zeng, Zeng, Guo, 8/2005).   

 
Γράφηµα 33: Προτεινόµενο λογικό µοντέλο εµπιστοσύνης για τις B2C 

επιχειρήσεις (Zeng, Zeng, Guo, 8/2005) 
 

Αφού είδαµε γενικότερα παραπάνω για την σηµαντικότητα της ασφάλειας στο 

∆ιαδύκτιο για τους αγοραστές και για την εµπιστοσύνη των καταναλωτών, πρέπει να 

γνωρίζουµε και το πώς προκύπτει πρακτικά και γενικά η ασφάλεια ενός ∆ικτύου. 

Γενικά για επιτευχθεί η ασφάλεια του δικτύου από τους διάφορους κίνδυνους, αυτή 

λειτουργεί σε δύο επίπεδα, στο επίπεδο που είναι βασισµένο στο χρηστή και σε αυτό 

που βασίζεται στο επίπεδο ροής της κίνησης. Σε γενικές γραµµές πρέπει να πούµε ότι 

µια επιτυχηµένη λύση χρησιµοποιεί έναν συνδυασµό ασφαλείας των παραπάνω  

(Velte, Elsenpeter, 2001). 

Η κύρια λειτουργία της ασφάλειας  βασισµένη στην κίνηση είναι να σταµατά  

τους εισβολείς (hackers) έξω από το ιδιωτικό µας δίκτυο που προσπαθούν να 
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εισβάλουν σε εµπιστευτικές πληροφορίες που υπάρχουν στο ∆ίκτυο ή να 

χρησιµοποιήσουν το δίκτυο µε παράνοµο τρόπο, τουλάχιστον ενοχλητικό για την 

ηλεκτρονική επιχείρηση αλλά και για τους επισκέπτες και εγγεγραµµένους χρήστες 

σε αυτήν. Εδώ να πούµε ότι αυτή η ασφάλεια δεν γίνεται αντιληπτή από τον χρήστη 

που επισκέπτεται το site χρησιµοποιείται σαν µία µορφή ελεγχου συντήρησης 

ειδοποιώντας τον διαχειριστή του δικτύου της ηλεκτρονικής επιχείρησης όταν συµβεί 

µια εισβολή ή «παράβαση» στο δίκτυο σε επίπεδο εφαρµογής. Πάνω εδώ µε την 

πρώτη µατιά καταλαβαίνουµε ότι τα λεγόµενα firewall και άλλες ασφαλιστικές 

µέθοδοι µπορούν να µας προστατεύσουν από τέτοιες εισβολές, όπως θα δούµε 

παρακάτω σε υποενότητα αυτής της παραγράφου. 

Από την άλλη, η ασφάλεια που βασίζεται στον χρήστη είναι το επίπεδο 

ασφαλείας που γενικά «εξαναγκάζει» τους χρήστες να συνδέονται χρησιµοποιώντας 

όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Αυτή η ασφάλεια ενώ δεν εφαρµόζεται από 

όλα τα εµπορικά site ώστε να έχεις πρόσβαση σε όλο το περιεχόµενο τους (γενικά σε 

άλλα ηλεκτρονικά µοντέλα, όπως υπηρεσιών εφαρµόζεται αρκετά ώστε να έχεις 

πρόσβαση σε downloads, συζητήσεις, αξιολογήσεις κ.α.), εφαρµόζεται πάντα µε 

έµµεσο ή άµεσο τρόπο για την πραγµατοποίηση µιας συναλλαγής αλλά και για 

πληροφορίες που αφορούν την ιχνηλασιµότητα µιας παραγγελίας µας εφόσον όπως 

είπαµε παραπάνω, τα στοιχεία αυτής πρέπει να είναι εµπιστευτικά. Αυτό σηµαίνει, 

ότι ο κάθε χρήστης ή και ο κάθε «εισβολέας» επισκέπτης να µην µπορεί να δει ή να 

υποκλέψει πληροφορίες που αφορούν εµάς, µια πληροφορία που δίνουµε εάν δεν το 

επιθυµούµε ή τις πληροφορίες µιας συναλλαγής που πραγµατοποιήσαµε στο site. Αν 

και πολύ σηµαντική η ασφάλεια που βασίζεται στον χρήστη για όσα είπαµε 

παραπάνω, οι περισσότεροι κίνδυνοι όσον αφορά την ασφάλεια των χρηστών και των 

συναλλαγών τους προκύπτουν από την ασφάλεια του χρήστη που βασίζεται στην 

εισβολή χρηστών µέσω εφαρµογών αλλά και γενικότερα από τους κινδύνους που 

αντιµετωπίζονται και αφορούν και τα δύο είδη ασφαλειών που αφορά την ασφάλεια 

των συναλλαγών. Όσον αφορά τώρα για την ασφάλεια που βασίζεται στον χρήστη 

αυτή µπορεί να επιτευχθεί όπως είπαµε µε έλεγχο της ταυτότητας του κάθε χρήστη 

προσφέροντας στον κάθε χρήστη µας µετά από ένα σύντοµο registration (εγγραφή) 

ένα µοναδικό όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Επίσης αυτή επιτυγχάνεται µε 

την εκχώρηση δικαιωµάτων (authorization) που είναι µία λίστα από άδειες που 

δίνονται σε ένα χρήστη για να έχει πρόσβαση σε µία συγκεκριµένη εφαρµογή του 

δικτύου, έτσι ώστε να µπορεί να µπορεί να κρατά τους χρήστες µακριά από τις 
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εφαρµογές που δεν θα πρέπει να χρησιµοποιούν, ώστε να µην προσβάλλουν ή 

καταστρέψουν  κάποιο κοµµάτι του δικτύου. Ακόµα προσφέρει στους χρήστες 

µεγάλη ευκολία να µπορούν να χρησιµοποιούν το δικό τους κοµµάτι του ∆ικτύου από 

διαφορετικές θέσεις, εύκολα και γρήγορα (Velte, Elsenpeter, 2001). 

 

3.1. Κίνδυνοι εισβολής και τρόποι αποφυγής και εξουδετέρωσης αυτών 

 

Η πρώτη και πιο κλασσική αντιµετώπιση στον κίνδυνο των εισβολέων στο 

δίκτυο και το σύστηµα (-server) µιας ηλεκτρονικής επιχείρησης είναι η χρήση 

firewalls. Τα Firewalls έχουν χρησιµοποιηθεί για να προστατεύσουν τα εσωτερικά 

συστήµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών από τις εξωτερικές επιθέσεις καθώς επίσης 

και από τους αναρµόδιους και κακόβουλους εσωτερικούς χρήστες. Η 

αποτελεσµατικότητα ενός firewall βρίσκεται συνήθως στην παροχή ενός 

αποτρεπτικού παράγοντα (του ίδιου) από τους εν δυνάµει επιτιθεµένους. Εντούτοις, 

αρκετοί από τους επιτιθεµένους στο σύστηµα µπορούν να παραβιάσουν ένα firewall, 

εφόσον από  στατιστικές που έχουν γίνει σε επιχειρήσεις πάνω σε επιχείρηση που 

ειδικέυεται στις δοκιµές διείσδυσης σε δίκτυα υπό µίσθωση, έχει προκύψει ότι η 

παράνοµη διείσδυση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επιχειρήσεων µπορεί να φτάσει 

τουλάχιστον το 75% όλων των firewall των πελατών που µίσθωσαν την επιχείρηση 

αυτή για να προσπαθήσει να την πετύχει. Ακόµα και τα firewall που διαµορφώνονται 

ικανοποιητικά και είναι σχετικά ασφαλή µπορούν να παρέχουν µόνο την τετριµµένη 

διαβεβαίωση ασφάλειας ενάντια στις επιθέσεις που δηµιουργούνται µέσω των 

αιτηµάτων του ∆ιαδυκτίου, εκτός αν, φυσικά, η υπηρεσία του ∆ιαδυκτίου δεν 

παρέχεται (Ghosh, 1998). Κάποια παρόµοια µορφή firewall προτείνει και ο Lewis 

(Lewis, Herschell, 1997), όπου είναι η χρησιµοποίηση “airgap firewalls” ως την 

απλούστερη και ασφαλέστερη χρήση προσέγγισης, που σηµαίνει απλά ότι δεν θα 

πρέπει να συνδέονται οι εταιρίες µε ένα κλειστό δίκτυο πελατών που έχουν 

δηµιουργήσει, όταν είναι συνδεδεµένες και στο internet. Αντί αυτού πρέπει να 

αποθηκεύουµε τις συναλλαγές που κάνουµε σε προσωρινά αρχεία και να 

χρησιµοποιούµε µια απλή αντιγραφή - µεταφορά αρχείων για να τις αναµεταδώσουµε 

στο σταθερό σύστηµά µας.  

 Όλα τα παραπάνω που αφορούν την χρήση των firewalls αλλά και ειδικότερα 

της τελευταίας άποψης περί εσωτερικού δικτύου επικοινωνίας µεταξύ επιχείρησης 

και χρηστών οδηγούν στην αποµόνωση του εσωτερικού της εταιρίας από το 
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καταναλωτικό κοινό και στην µη 100% επίτευξης ασφάλειας µέσα στο υπάρχον 

δίκτυο του καταστήµατος. Μια ακόµα αποτελεσµατική λύση η οποία όµως θα 

µπορούσε να έχει µεγαλύτερο κόστος για την απόκτηση της, αλλά πολύ µικρότερο 

µακροπρόθεσµα από την εξάλειψη και την αποζηµίωση που µας προσφέρει από 

όλους τους πιθανούς κινδύνους, είναι και η χρησιµοποίηση των ασφαλιστήριων 

συµβολαίων τα οποία έχουν πολλά προτερήµατα σε σχέση µε την χρησιµοποίηση των 

firewalls, όπως  κάλυψη στα υλικά και άυλα αγαθά της εταιρίας. Αυτό µπορεί να 

επιτευχθεί µε την βοήθεια και την συνεργασία µε εταιρίες που προσφέρουν τέτοια 

συµβόλαια όπως είναι και τα τα µέλη ασφαλιστικών εταιριών της AIG (American 

International Group Inc) η οποία βοηθά τις εταιρίες µε τις κατάλληλες µετατροπές να 

προστατεύσει τους καταναλωτές µε την προσαρµογή τους από τους ενδεχόµενους 

κινδύνους του ∆ιαδυκτίου καθώς και ικανοποιητικές αποζηµιώσεις για όλες τις 

περιπτώσεις κινδύνων στην ίδια την εταιρία (Schoeniger, 11/2001). 

Εκτός όµως από την κλασσική χρησιµοποίηση των firewalls, αλλά και των 

ασφαλιστικών συµβολαίων, µια ακόµα κλασσική λύση που χρησιµοποιείται, όχι για 

την εισβολή κάποιων hacker ή εφαρµογών γενικά σε ένα σύστηµα, αλλά για τον 

έλεγχο των εφαρµογών που µπορεί να διακινούνται σε ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα 

ανάµεσα στους χρήστες (εάν δίνεται αυτή η δυνατότητα), είναι ειδικά Antivius και 

Internet Security προγράµµατα τα οποία βοηθούν στον εντοπισµό και την 

αποµάκρυνση κακόβουλου λογισµικού από το περιεχόµενο που διακινείται ή 

προσπαθεί να εισχωρήσει για διαµοιρασµό µε άλλους χρήστες στο site µας.  Το 

λογισµικό αυτό µπορεί να είναι κάποιος ιός που µπορεί να προσβάλει ουσιαστικά από 

κάποιο download το σύστηµα του χρήστη που µας επισκέπτεται, ή κάποιο spyware ή 

adbot το οποίο εγκαθίσταται πολύ συχνά σε ελεύθερα προγράµµατα shareware αλλά 

και σε άλλες εφαρµογές. Αν και τα spyware µπορεί να θεωρούνται πιο ακίνδυνα από 

τους ιούς, µπορεί να γίνουν πολύ ενοχλητικά για τον χρήστη εκτός από την συνήθη 

αποστολή διαφηµίσεων όσο ο χρήστης χρησιµοποιεί την εφαρµογή που το περιέχει, 

παραµένει συνέχεια σε λειτουργία, και έτσι ενδέχεται να µπορεί να παρακολουθεί 

όλες τις σελίδες που επισκέπτεται ο χρήστης, να καταγράφει επίσης τις διαφηµίσεις 

στις οποίες κάνει κλικ και να στέλνει µέσω Internet αναφορά για όλα τα παραπάνω 

στοιχεία στον δηµιουργό του spyware που συνήθως είναι η ίδια η εταιρία που έχει το 

πρόγραµµα. Μέσω αυτών των προγραµµάτων η εταιρία θα µπορεί να ελέγχει τα 

ελεύθερα προγράµµατα που έχει σκοπό να προσφέρει καθώς και να µην δέχεται 
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παρόµοια από χρήστες που ίσως έχουν την δυνατότητα να φορτώσουν λογισµικό σε 

κάποια δυναµική σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήµατος για τους άλλους χρήστες. 

Ένα πολύ σηµαντικό πρόγραµµα, το οποίο µπορούµε να εγκαταστήσουµε για 

την ασφάλεια του ∆ικτύου ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος είναι και το Spyware 

Doctor (http://www.pctools.com/), το οποίο µπορούµε να προσφέρουµε επίσης 

δωρεάν σε κάποια trial έκδοση, αυξάνοντας έτσι και την αξιοπιστία του site µας. 

 
Γράφηµα 34: Πρόγραµµα Αντι-Spyware, Spyware Doctor 

(http://www.pctools.com/) 
 

3.2. Σηµαντικοί τρόποι επίτευξής της ασφάλειας συναλλαγών 

  

Εκτός από την παραπάνω ασφάλεια που µπορεί να επιτύχει η ηλεκτρονική 

επιχείρηση σε διάφορα επίπεδα, βελτιώνοντας έτσι την εµπιστοσύνη των 

καταναλωτών στην χρήση του ηλεκτρονικού µας ιστοχώρου. Ο πιο σηµαντικός 

παράγοντας όµως για την επίτευξη της εµπιστοσύνης των καταναλωτών στο site µας 

είναι η απόλυτη ασφάλεια των συναλλαγών τους. 

Η πιο σηµαντική γενική τεχνική της οποίας των περιπτώσεων θα εξετάσουµε 

σταδιακά είναι γενικά η χρησιµοποίηση της κρυπτογραφίας η οποία µας χρειάζεται 

για να µεταφέρονται οι πληροφορίες µε ασφαλή και µυστικό τρόπο µεταξύ 

καταναλωτών και εταιριών όσον αφορά τις συναλλαγές τους και γενικότερα την 
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ανταλλαγή µηνυµάτων, έτσι ώστε ακόµα και να κάποιος εισβολέας υποκλέψει την 

πληροφορία ή το πακέτο µεταφοράς της πληροφορίας να είναι αδύνατόν να το 

καταλάβει εφόσον είναι κρυπτογραφηµένο το µήνυµα του και επίσης πολύ δύσκολο 

έως αδύνατο να το αποκρυπτογραφήσει. 

 Οι πιο γνωστές µέθοδοι κρυπτογράφησης είναι αυτές του δηµοσίου και 

ιδιωτικού κλειδιού. Στην δεύτερη περίπτωση του ιδιωτικού κλειδιού όµως (Private 

Key Infrastructure) και ο παραλήπτης αλλά και αυτός που στέλνει το µήνυµα πρέπει 

να γνωρίζουν το ιδιωτικό κλειδί µέσα από το οποίο γίνεται και η κρυπτογράφηση 

αλλά και η αποκρυπτογράφηση, κάτι που δεν είναι κυρίως λειτουργικό για µια 

∆ιαδυκτιακή ανοικτή ηλεκτρονική εµπορική επιχείρηση εφόσον ο κάθε καταναλωτής 

πρέπει να είχε ένα ιδιωτικό κλειδί όπως επίσης και η επιχείρηση θα έπρεπε να το 

κατείχε αυτό για κάθε καταναλωτή (Kurose, Ross, 2004). 

Από την άλλη πλευρά η πιο αξιόπιστη, ευρέως χρησιµοποιούµενη και αδύνατον 

να αποκρυπτογραφηθεί από µη εξουσιοδοτηµένο χρήστη που δεν έχει το ιδιωτικό 

κλειδί του µηνύµατος είναι η κρυπτογράφηση δηµοσίου κλειδιού (public key 

cryptography) η οποία βασίζεται σε ένα µαθηµατικό περιεχόµενο αριθµών (ένα ειδικό 

υπόλοιπο - mod που βγάζουµε) που προκύπτει από τον αλγόριθµο (RSA) και έναν 

συµπληρωµατικό αλγόριθµο που βασίζεται στο RSA. Με την χρησιµοποίηση του 

ενός αλγόριθµου εδώ, ο αποστολέας µπορεί να κρυπτογραφήσει το σταλµένο µήνυµα 

ενώ ο παραλήπτης του µηνύµατος µπορεί να το αποκρυπτογραφήσει µε χρήση του 

συµπληρωµατικού που µπορεί να είναι µια ακολουθία πολύ µεγάλων 

αριθµών(Tsiakis, Evagelou & άλλοι, 7/2004) & (Kurose, Ross, 2004). 

 
Γράφηµα 35: Σχεδιάγραµµα παραδείγµατος ∆ηµοσίου Κλειδιού 

(Tsiakis, Evagelou & άλλοι, 7/2004) 
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Έτσι για να αυξήσουµε την εµπιστοσύνη των καταναλωτών σχετικά µε τυην 

ασφάλεια των συναλλαγών τους, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε υπηρεσίες για την 

ανταλλαγή των µηνυµάτων και των πληροφοριών που αφορά τους καταναλωτές µας 

µε χρήση δηµοσίου κλειδιού, η οποία τεχνική είναι πραγµατικά απροσπέλαστη και 

πολλές γνωστές και µεγάλες εταιρίες κρυπτογράφησης µπορούν να µας προσφέρουν 

τέτοιες υπηρεσίες όπως είναι και πάλι η Verisign ή η εταιρία Entrust 

(www.verisign.com & www.entrust.com). 

 

 
Γράφηµα 36: Ηλεκτρονική Εταιρία Εφαρµογών ∆ηµοσίου Κλειδιού 

(www.verisign.com) 
 

Σχετικά επίσης µε την χρήση της κρυπτογραφίας µπορούµε να την 

χρησιµοποιήσουµε γενικά στα συστήµατα που χρησιµοποιούνται για τις συναλλαγές 

που πραγµατοποιούν οι αγοραστές, δηλαδή στα συστήµατα παραγγελιών και γενικής 

εξυπηρετήσεως των πελατών, έτσι ώστε να µην υπάρχει περίπτωση µη 

εξουσιοδοτηµένοι χρήστες (hackers) να εισβάλλουν στα συστήµατα αυτά. Επίσης 

µπορούµε να την χρησιµοποιήσουµε για πιο ασφαλείς κυρίως τρόπους πληρωµής (για 
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τους οποίους θα µιλήσουµε εκτενέστερα παρακάτω). ∆ύο µορφές χρησιµοποίησης 

της κρυπτογραφίας στους τρόπους πληρωµής είναι η υπηρεσία που προσφέρουν 

πολλές ηλεκτρονικές εταιρίες ανοίγµατος λογαριασµού ψηφιακού χρήµατος, όπού το 

PIN που δίνεται για τον κάθε λογαριασµό για να κάνει ο καταναλωτής µια 

εξουσιοδοτηµένη συναλλαγή είναι κρυπτογραφηµένο στο προσωπικό υπολογιστικό 

σύστηµα του κάθε χρήστη. Επίσης χρησιµοποιούνται και για την δηµιουργία 

κρυπτογραφηµένων ηλεκτρονικών πιστωτικών καρτών (Visa, MasterCard), όπως 

βλέπουµε και στην παρακάτω παράγραφο (Lewis, Herschell, 1997) & (Araujo, 

Araujo, 2003). 

Επίσης για να επιτευχθεί η ασφάλεια και η ακεραιότητα των ανταλασσόµενων 

δεδοµένων στην διάρκεια µιας συναλλαγής είναι το SSL (Secure socket layer) το 

οποίο προσφέρει την κρυπτογράφηση από σηµείο σε σηµείο στο περιεχόµενο – 

πακέτο που µεταφέρεται κάθε φορά στην διαδικασία της συναλλαγής, και 

συνεισφέρει σηµαντικά και ευρέως αναγνωρισµένα στην διαδικτυακή ασφάλεια γιατί 

προσφέρει ολική κρυπτογράφηση στα δεδοµένα. Επίσης µέσα από το SET (secure 

electronic transaction) εργαλείο που έχει χρησιµοποιηθεί και από την κάρτα Visa 

αλλά και από την MasterCard, µπορούµε να έχουµε ασφαλείς διαδυκτιακές 

συναλλαγές από την αρχή έως το τέλος τους (Srinivasan, 2004).  

 

3.3. Άλλοι τρόποι οικοδόµησης της εµπιστοσύνης των καταναλωτών 

 

Εκτός από όλους τους παραπάνω τρόπους για να πετύχουµε την ασφάλεια και 

την εµπιστοσύνη των επισκεπτών και των καταναλωτών µας σε πολλά επίπεδα,  

υπάρχουν επίσης και άλλοι τρόποι οι οποίοι αναφέρονται εν µέρει και συνοπτικά 

στην δήλωσή του Jeffrey Grau (Sachoff, 05/23/2007) που συντελλούν στην ενίσχυση 

της αίσθησης της ασφάλειας και της αξιοπιστίας που έχει ο κάθε επισκέπτης που 

επισκέπτεται το ηλεκτρονικό µας κατάστηµα. 

Πρώτα από όλα πρέπει να έχει ανταγωνιστικές τιµές σε σχέση µε τα 

παραδοσιακά καταστήµατα, εφόσον ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα έχει πολύ 

µικρότερο λειτουργικό κόστος από ένα φυσικό αφού δεν έχει την υποχρέωση να 

διατηρεί µεγάλες εγκαταστάσεις, την βιτρίνα των προϊόντων καθώς και πολλούς 

πωλητές, όπως και άλλα ανόργανα έξοδα. Από την άλλη οι ανταγωνιστικές τιµές και 

σε σχέση µε άλλα ηλεκτρονικά καταστήµατα σε συνδυασµό µε την καλή εικόνα του 

καταστήµατος και ποιοτικά χαρακτηριστικά του καταστήµατος κάνουν τον πελάτη να 
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αισθανθεί εκτός από µεγαλύτερη αξιοπιστία για το κατάστηµα µας, να προσελκυστεί 

σε αυτό σε σχέση µε άλλα εφόσον γνωρίσει τις προσφορές και τις τιµές του, όπως και 

το να το επισκεφθεί άµεσα µετά από µια αναζήτηση κάποιου προϊόντος σε κάποια 

δηµοφιλή δικτυακή υπηρεσία αυτόµατης σύγκρισης τιµών. ∆ηλαδή οι χαµηλές τιµές, 

όσο και αν ακούγεται παράδοξο, εφόσον παραδοσιακά η µεγάλή τιµή συνδυάζεται µε 

την ποιότητα, προσελκύουν περισσότερη πελατεία, αφού αντίθετα στα ηλεκτρονικά 

καταστήµατα µπορεί κανείς πολύ εύκολα να κάνει ταχύτατα µια έρευνα αγοράς στο 

∆ιαδύκτιο και την εµπιστοσύνη του πελάτη θα την κερδίσει αυτός που προσφέρει τα 

ίδια ακριβώς προϊόντα στην µικρότερη χαµηλή τιµή µε την καλύτερη ποιότητα.  Έτσι 

διαπιστώνουµε και το ότι εκτός από τις χαµηλές τιµές η οικοδόµηση της 

εµπιστοσύνης του καταναλωτή ενισχύεται κατά πολύ κυρίως και από την άριστη 

ποιότητα των προϊόντων που καλό θα είναι να είναι συνήθως εµπορικά και γνωστά 

για την ποιότητα τους, έτσι ώστε ο πελάτης να µπορεί να τα χρησιµοποιήσει για 

πολλά χρόνια και να µείνει απόλυτα ευχαριστηµένος από την αντοχή τους ή από την 

ευχαρίστηση που περιµένει να του προσφέρουν. Γενικά στα χαρακτηριστικά του κάθε 

πωλούµενου προϊόντος δεν θα πρέπει να αναφέρεται τίποτα το οποίο δεν τηρεί στην 

πραγµατικότητα το προϊόν. ∆ηλαδή όταν µιλάµε για χαµηλές τιµές εννοούµε πάντα 

σε συνδυασµό µε την ποιότητα των προϊόντων εφόσον εάν είναι προϊόντα δεύτερης 

και τρίτης κατηγορίας δεν θα αφήσουν ευχαριστηµένο τον καταναλωτή 

µακροπρόθεσµα, µε αποτέλεσµα την αποµάκρυνσή του από την αγορά µας. Οι 

µακροχρόνιες εγγυήσεις επίσης που µπορούµε να δώσουµε για τα πωλούµενα 

προϊόντα ανεβάζουν την ζήτηση και ακόµα κατά πολύ την εµπιστοσύνη και την 

αξιοπιστία των καταναλωτών προς αυτά (www.go-online.gr, 21/07/2005). 

 Εκτός από την πώληση  ποιοτικών προϊόντων σε ανταγωνιστικές τιµές, το 

άριστο service για το οποίο θα µιλήσουµε εκτενέστερα σε επόµενη παράγραφο, µας 

βοηθάει ώστε να αυξήσουµε την εµπιστοσύνη των καταναλωτών από την στιγµή που 

θα πρωτοεπισκεφθούν το site µας. Η καλή εξυπηρέτηση όλων των πελατών αλλά και 

των επισκεπτών µας πρέπει να είναι ένα από τα πρώτα σχέδια που πρέπει να κάνουµε 

στον στρατηγικό προγραµµατισµό της ηλεκτρονικής µας επιχείρησης. Όταν µιλάµε 

για εξυπηρέτηση πελατών, όπως έχουµε σηµειώσει και προηγουµένως για τα 

συστήµατα CRM εννοούµε γενικά την γρήγορη απάντηση σε κάθε ερώτηση των 

πελατών µας, στην εξυπηρέτηση πριν και µετά την πώληση των προϊόντων, στην 

παροχή κάθε είδους πληροφορίας για τη χρήση τους, στην λεπτοµερή περιγραφή των 

χαρακτηριστικών των πωλούµενων προϊόντων. Επίσης όπως το πρωτότυπο και 
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επαγγελµατικό στυλ που «ελκύει» τον χρήστη στο site µας, καθώς και η γρήγορη και 

εύκολη πλοήγηση, τα οποία είναι και χαρακτηριστικά καλού σχεδιασµού ενός 

ηλεκτρονικού καταστήµατος βοηθούν επίσης και στην ενίσχυση της αξιοπιστίας του 

ιστοχώρου µας. Ακόµα όπως σηµειώθηκε και προηγουµένως όλη η αρχιτεκτονική του 

site, όσον αφορά και τα συστήµατα παραγγελιών και τις εφαρµογές που 

χρησιµοποιούνται σε αυτό πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να παραµένουν αξιόπιστα και 

απροσπέλαστα από µη εξουσιοδοτηµένους εισβολείς ειδικά για τις B2C επιχειρήσεις 

(Araujo, Araujo, 2003).  

Ακόµα και η επίτευξη αναγνωρισιµότητας του ηλεκτρονικού µας καταστήµατος 

συνοδεύεται πάντα από την αύξηση της εµπιστοσύνης των καταναλωτών προς αυτό. 

Είναι φυσικό βέβαια ότι για να επιτευχθεί αναγνωρισιµότητα  παρόµοια π.χ. µε την 

εταιρία Amazon, δεν είναι κάτι το εφικτό εφόσον ξέρουµε ότι ακόµα και η 

Amazon.com το πέτυχε αυτό µακροπρόθεσµα µε την χρησιµοποίηση µεγάλου 

κεφαλαίου και πολλών και διαφορετικών τεχνικών. Εµείς τώρα εάν θέλουµε να 

αυξήσουµε την δικιά µας αναγνωρισιµότητα µπορούµε να αρχίσουµε µε την οδό της 

διαφήµισης σε έντυπα, δικτυακές πύλες, sites και άλλα διαφηµιστικά µέσα, όπως 

ακόµα και µε την εξασφάλιση υψηλών θέσεων στα αποτελέσµατα των µηχανών 

αναζήτησης, µε την τοποθέτηση κατάλληλων λέξεων-κλειδιών στις σελίδες, και µε 

την διενέργεια διαγωνισµών και προσφορών όπως έχουµε επεξηγήσει και στην 

παραπάνω βασική ενότητα των τεχνικών διαφήµισης ενός ηλεκτρονικού 

καταστήµατος αυτά (www.go-online.gr, 21/07/2005).  

Η κοινωνική παρουσία ορίζεται ως τον βαθµό στον οποίο ένα µέσο επιτρέπει σε 

έναν χρήστη να δοκιµάσει διαφορές ψυχολογικές διαφοροποιήσεις στην διάθεσή του, 

δηλαδή όταν αυτή εµπεριέχεται στην σελίδα µπορούµε να κάνουµε τον χρήστη να 

αλλάξει τις εκφράσεις του προσώπου του, την στάση του σώµατός του, τις απόψεις 

του πάνω στο ντύσιµο κ.τ.λ.π. και γενικά η κοινωνική παρουσία σε ένα site πάντα 

συνοδεύεται και από την πληθώρα διαφόρων πληροφοριών ώστε να πετύχουµε την 

πρώτη. Στοιχεία τώρα από σχετική µελέτη της κοινωνικής παρουσίας στο ∆ιαδύκτιο 

κατά Gefen and Straub το 1977, µας δείχνουν ότι η αυξανόµενη κοινωνική παρουσία 

στους ιστοχώρους ηλεκτρονικών καταστηµάτων, οδηγεί τους καταναλωτές να 

αντιµετωπίσουν τα site αυτά πιο ευνοϊκά και δείχνοντας µεγαλύτερη αξιοπιστία, και 

γι’ αυτό τα στελέχη και οι σχεδιαστές του ηλεκτρονικού καταστήµατος πρέπει να 

υπολογίσουν αυτό το δεδοµένο κατά τον σχεδιασµό αυτού. Γενικά ο συνδυασµός της 

κοινωνικής παρουσίας – πληθώρας πληροφορίας (Social Presence-Information 
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Richness - SPIR) έχει επιπτώσεις και στην καταναλωτική εµπιστοσύνη των 

αγοραστών αλλά ακόµα και των ηλεκτρονικών προµηθευτών µας για τις συναλλαγές 

που έχουµε µε αυτούς (Gefen, Straub, 2003). 

Τέλος η χρήση ψηφιακών σφραγίδων (digital seals) που παρέχουν ένα 

αξιόπιστο ποσοστό εµπιστοσύνης στον αγοραστή επειδή η σηµασία αυτών είναι η 

ανταπόκριση των προϊόντων που τις διαθέτουν να είναι σύµφωνα µε κάποια αυστηρά 

ποιοτικά πρότυπα, κάτι που παίζει σηµαντικό ρόλο στην οικοδόµηση εµπιστοσύνης, 

όπως επίσης και σηµαντικότερα η ύπαρξη ψηφιακού πιστοποιητικού (Digital 

Certificate) που είναι ένα ηλεκτρονικό αναγνωριστικό που περιέχει τα πιστοποιητικά 

που χρειάζονται για να µπορέσει κανείς να πραγµατοποιήσει ηλεκτρονικές  

συναλλαγές µέσω ∆ιαδυκτίου. Το πιο γνωστό και παράδειγµα οργάνωσης που 

προσφέρει και παρέχει τα πιστοποιητικά αυτά, που εννοείται ότι προσδιορίζονται 

µοναδικά είναι και η Verisign για τα άτοµα όσο και για  τις επιχειρήσεις. Αυτά τα 

ψηφιακά πιστοποιητικά ελέγχονται ηλεκτρονικά και αν ακόµα αυτή η έννοια των 

πιστοποιητικών είναι ευρέως γνωστή, στην πράξη είναι δύσκολο να ελεγχθεί η 

αυθεντικότητα του πιστοποιητικού απλά επειδή δεν υπάρχει ούτε µια γενική 

αντιπροσωπεία που εκδίδει τέτοια πιστοποιητικά γενικότερα στον χώρο του 

∆ιαδυκτίου, οπότε πρέπει να περιοριστούµε στο να πούµε ότι µας προσφέρουν 

απόλυτη ασφάλεια γενικά από  τους ανεξάρτητους πράκτορες αφού αυτά παρέχουν 

έναν αξιόπιστο µηχανισµό για να µπορέσουν να τους εµπιστευθούν (Srinivasan, 

2004). 

 

4.  Προσφορά πολλών ηλεκτρονικών τρόπων πληρωµής  

 

Γενικά πριν µπούµε στο κύριο θέµα των διαφόρων ηλεκτρονικών τρόπων 

πληρωµής -πλην του κλασσικού της αντικαταβολής µε την παράδοση του προϊόντος- 

που µπορεί να προσφέρονται στο ∆ιαδύκτιο από τις ηλεκτρονικές εµπορικές 

επιχειρήσεις, πρέπει να είναι γνωστό ότι µε τους περισσότερους προσφερόµενους 

τρόπους πληρωµής δεν µπορούµε να είµαστε σίγουροι για την απόλυτη ασφάλεια των 

οικονοµικών συναλλαγών, έτσι όπως συµβαίνει άλλωστε και από την 

αποµακρυσµένη πληρωµή (µέσω τραπέζης, κάρτας, κ.λ.π.) και στις παραδοσιακές 

επιχειρήσεις. Εδώ πρέπει να σηµειώσουµε ότι οι διαφορετικοί και αρκετοί τρόποι 

πληρωµής, παίζουν σηµαντικό ρόλο για την εξυπηρέτηση, ευχαρίστηση και ευκολία 
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του καταναλωτή, αλλά κυρίως συνδέονται µε το θέµα της ασφάλειας που 

σχολιάστηκε εκτενώς στην παραπάνω παράγραφο. 

Για να το εξηγήσουµε αυτό καλύτερα και πιο γενικά ο πιο συνηθισµένος 

κίνδυνος που προβληµατίζει και αποµακρύνει τους καταναλωτές είναι η επιβολή της 

χρήσης πιστωτικών καρτών για τις αγορές τους ως τον µοναδικό τρόπο πληρωµής, οι 

οποίες όπως γνωρίζουµε είναι ο πιο συνήθης τρόπος ο καταναλωτής να χάσει 

χρήµατα, είτε αν η εµπορική εταιρία από όπου αγοράζει δεν είναι πράγµατι 

αξιόπιστη, είτε αν δεν υπάρχει αρκετή ασφάλεια ώστε να προστατεύσει την 

συναλλαγή του από εξωτερικούς εισβολείς ή κακόβουλες εφαρµογές, είτε 

χρεώνοντας του υποχρεωτικά το σύνηθες επιτόκιο των πιστωτικών καρτών.  Το 

αποτέλεσµα είναι οι επισκέπτες ή και κάποιο πελάτες να µην γίνονται ή να 

παραµένουν πελάτες µακροπρόθεσµα όταν βρίσκουν άλλα ηλεκτρονικά καταστήµατα 

που έχουν καθιερώσει και άλλους τρόπους πληρωµής έκτος της συνηθισµένης 

πιστωτικής κάρτας. Κάποιοι πολλοί απλοί και αποτελεσµατικοί από αυτούς, που δεν 

είναι όµως ηλεκτρονικοί, είναι και η αντικαταβολή κατά την παράδοση ή η κατάθεση 

από τον πελάτη σε τραπεζικό λογαριασµό, οι οποίοι θεωρούνται πιο ασφαλείς και 

απλοί για τους περισσότερους καταναλωτές (www.go-online.gr, 29/01/2004). 

Υπάρχουν όµως και πολλοί ακόµα τρόποι που προσφέρουν ασφάλεια και ευκολία 

στους καταναλωτές που θα σχολιαστούν µαζί µε τους παραπάνω, αναλυτικότερα 

παρακάτω.  

Αρχίζοντας µε τον τρόπο που βρήκαµε αρχικά ως τον πιο αναξιόπιστο, δηλαδή 

την πληρωµή µε πιστωτικές κάρτες πρέπει να πούµε ότι παρόλα αυτά είναι ο πιο 

συνηθισµένος τρόπος αλλά και απλός στην διαδικασία για να κάνουν οι περισσότεροι 

καταναλωτές µια ηλεκτρονική αγορά. Όπως είπαµε και παραπάνω όσον αφορά την 

ασφάλεια, οι ηλεκτρονικές επιχειρήσεις για να εφησυχάσουν και να µειώσουν τις 

καταναλωτικές ανησυχίες σχετικά µε αυτούς τους κινδύνους που περιλαµβάνονται 

στη διαβίβαση των αριθµών πιστωτικών καρτών µέσω του ∆ιαδικτύου, 

χρησιµοποιούν το σύστηµα της  ασφαλής ηλεκτρονικής συναλλαγής (secure 

electronic transaction - SET) ή την ασφαλή τεχνολογία στρώµατος κόµβων (secure 

socket layer - SSL), η οποία κρυπτογραφεί τις προσωπικές πληροφορίες που 

στέλνονται πέρα από το World Wide Web, δηλαδή προσθέτει ασφάλεια παρόµοια µε 

αυτήν που είδαµε για τις κρυπτογραφηµένες πιστωτικές κάρτες που έχουν 

κρυπτογραφηµένα όλα τα στοιχεία µαζί µε το PIN της κάρτας.  
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Ένας on-line έµπορος που λαµβάνει µια ολοκληρωµένη εφαρµογή εµπορίου το 

στέλνει σε µια τράπεζα αιτηµάτων, η οποία στέλνει έπειτα ένα αίτηµα για την 

έγκριση πιστωτικών καρτών σε έναν επεξεργαστή αιτηµάτων, µια εταιρία που 

παρέχει την επεξεργασία πιστωτικών καρτών, για την τιµολόγηση, την υποβολή 

εκθέσεων, και τις υπηρεσίες τακτοποίησης χρεών. Ο επεξεργαστής αιτηµάτων 

διαβιβάζει το αίτηµα στην τράπεζα έκδοσης της κάρτας που την  διένειµε πραγµατικά 

στον πελάτη, η οποία αποκρίνεται είτε µε µια έγκριση είτε µε ένα κώδικα άρνησης, 

τον οποίο έπειτα ο επεξεργαστής αιτηµάτων αναµεταδίδει έπειτα στον έµπορο. Χάρη 

στην on-line τεχνολογία επεξεργασίας πραγµατικού χρόνου, αυτή η εκτενής 

διαδικασία διαρκεί συνήθως λιγότερο από 15 δευτερόλεπτα. Αν και ο λογαριασµός 

των πιστωτικών καρτών ενός αγοραστή δεν χρεώνεται πραγµατικά κατά την διάρκεια 

της αγοράς, η τράπεζα έκδοσης της κάρτας βάζει ένα όριο στον λογαριασµό για το 

ποσό της κάθε συναλλαγής. Χαρακτηριστικά, οι συναλλαγές πιστωτικών καρτών 

«κανονίζονται»-καθορίζονται στο τέλος κάθε ηµέρας εµπορικών συναλλαγών, όταν 

χρεώνεται η πιστωτική κάρτα των αγοραστών. Η τράπεζα έκδοσης της κάρτας 

στέλνει το ποσό στην τράπεζα αιτηµάτων που καταθέτει το συγκεκριµένο κεφάλαιο 

της συναλλαγής στον τραπεζικό λογαριασµό του εµπόρου (Lewis, Herschell, 1997) & 

(http://ecommerce.hostip.info). 

Όπως είπαµε όµως, η χρησιµοποίηση της πιστωτικής κάρτας αν και η πιο 

συνηθισµένη για την πραγµατοποίηση µιας ηλεκτρονικής συναλλαγής, έχει και πολλά 

αρνητικά, που εκτός από αυτά της ασφαλείας είναι ο αποκλεισµός πιθανών 

αγοραστών που δεν κατέχουν πιστωτική κάρτα. Η πιο άµεση λύση σε αυτό το 

ζήτηµα, να επιτρέπεται στα άτοµα χωρίς πιστωτικές κάρτες να πραγµατοποιούν 

αγορές δικτυακά, πολλές εταιρίες χρησιµοποίησαν έναν νέο τρόπο πληρωµής µέσω 

των on-line συστηµάτων πληρωµής µετρητών. Ένα πρωταρχικό παράδειγµα µιας 

ψηφιακής µεθόδου πληρωµής µετρητών είναι και το InternetCash, το οποίο ιδρύθηκε 

το Μάρτιο του 2000. Οι χρήστες InternetCash απλά πρέπει να αγοράσουν µια κάρτα 

µετρητών σε ένα µικρό κατάστηµα λιανικής, όπως είναι ένα περίπτερο ή ένα 

ψιλικατζίδικο. Χρησιµοποιώντας έπειτα έναν αναγνώστη τέτοιων ειδικών ή επίσης 

και απλών πιστωτικών καρτών, ο λιανοπωλητής που πωλεί την κάρτα µετρητών 

στέλνει ειδοποίηση στο σύστηµα InternetCash ότι η κάρτα έχει αγοραστεί. Την 

επόµενη φορά που ο κάτοχος της κάρτας InternetCash - καταναλωτής επισκέπτεται το 

∆ιαδύκτιο πρέπει να συνδεθεί στο site του ιστοχώρου InternetCash, ώστε να 

ενεργοποιήσει τον λογαριασµό του, και να επιλέξει έπειτα έναν κωδικό πρόσβασης 
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για τις αγορές του µε τα χρήµατα που αγόρασε στην κάρτα του. Από εκείνο το 

σηµείο, ο πιθανός αγοραστής µπορεί να χρησιµοποιήσει τα χρήµατα του 

λογαριασµού InternetCash για να αγοράσει τα αγαθά και τις υπηρεσίες από 

οποιοδήποτε έµπορο που δέχεται πληρωµές µε την µέθοδο InternetCash. Για αυτόν 

τον λόγο πρέπει να φροντίσουµε και να εισάγουµε και αυτήν την µέθοδο πληρωµών 

για την ευκολία και την προσέλκυση µεγαλύτερου µεριδίου αγοράς εκτός από εκείνο 

των κατόχων ηλεκτρονικών καρτών. Τώρα για  να εξοπλιστούµε και να δεχτούµε τις 

πληρωµές µε  InternetCash, απλά ως εταιρία πρέπει να εγκαταστήσουµε το 

συγκεκριµένο λογισµικό που λειτουργεί µε το ίδιο σκεπτικό που και οι εφαρµογές 

πληρωµής µε πιστωτική κάρτα λειτουργούν. Για τους αγοραστές, ένα σηµαντικό 

όφελος για να πληρώσουν µε τον InternetCash τρόπο δηλαδή γενικότερα µε τον 

τρόπο του ψηφιακού χρήµατος –ψηφιακών µετρητών (e-cash – digital cash) 

δικτυακά, είναι η ανωνυµία που προσφέρει (Kang, Lee, 2005) & (Frankel, Davida & 

άλλοι, 1997). Επίσης οι προµηθευτές των καρτών ψηφιακού χρήµατος δηλαδή 

εταιρίες όπως η InternetCash αλλά και άλλες παρόµοιες, έχουν χαµηλότερες αµοιβές 

– πάγια για τις υπηρεσίες τους και σίγουρα µια πολύ πιο απλούστερη διαδικασία 

συµφωνίας. Παρόµοια συστήµατα είναι αυτά που χρησιµοποιούνται από τους 

ιστοχώρους Flooz.com και Beenz.com, αλλά ο πιο επιτυχηµένος από αυτούς είναι το 

InternetCash σε παγκόσµιο επίπεδο (Whyte, 2001) & (http://ecommerce.hostip.info). 

Αντίθετα όµως µε τις υπηρεσίες καρτών ψηφιακών µετρητών, από την άλλη οι 

ψηφιακές υπηρεσίες «πορτοφολιών (digital wallets) οι οποίες δηµιουργήθηκαν ΄ως 

ένας εναλλακτικός τρόπος πληρωµής δεν βρήκαν µεγάλη απήχηση ειδικά στο 

πέρασµα του χρόνου. Ηλεκτρονικές εταιρίες όπως η American Express Co. και η 

Wells Fargo &Co. προσέφεραν τέτοιου είδους υπηρεσίες. Εάν εµείς τώρα 

προσφέρουµε αυτόν τον τρόπο πληρωµής πρέπει να έχουµε υπόψη την γενική 

παγκόσµια «φτωχή» και ελάχιστη προβολή και γνώση των καταναλωτών για την 

µέθοδο αυτή καθώς και την τεχνολογία που πρέπει να έχουµε εγκαταστηµένη η οποία 

δεν µας δίνει κάποιο ιδιαίτερο πλεονέκτηµα σε σχέση µε άλλες παρόµοιες αυτόµατες 

µεθόδους που χρησιµοποιούνται για τις πληροφορίες των καταναλωτών και 

συναλλαγών όπως και από την Amazon.com. Γενικά τώρα αυτό που µας προσφέρει η 

µέθοδος αυτή του ψηφιακού πορτοφολιού είναι η δυνατότητα των on-line 

καταναλωτών να καταχωρούν όλες τις ψηφιακές πληροφορίες, διευθύνσεις και 

πληροφορίες πληρωµής και λογαριασµών τους, για να υποστηρίξουν µια δικτυακή 

εµπορική συναλλαγή πριν προβούν στην συναλλαγή αυτή. Ένας ακόµα λόγος που δεν 
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χρησιµοποιήθηκε αυτή η σηµαντική βοήθεια για την πραγµατοποίηση των 

συναλλαγών από τους καταναλωτές , είναι και το ότι οι καταναλωτές δεν 

αισθάνονταν άνετα και ασφαλή µε την καταχώρηση τόσο πολλών πληροφοριών και 

στοιχείων σε ένα µοναδικό µέρος, δηλαδή στο ψηφιακό πορτοφόλι του καθενός 

(http://ecommerce.hostip.info).   

Επίσης οι ηλεκτρονικές επιταγές προσφέρουν µια άλλη on- µέθοδο πληρωµής. 

Η εταιρία Fidesic, που ιδρύεται ως CheckSpace Inc. το Φεβρουάριο του 2000, 

επιτρέπει στις µικρές επιχειρήσεις να πραγµατοποιούν και να λαµβάνουν τις 

πληρωµές µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (http://ecommerce.hostip.info). Εν 

ολίγοις, οι πελάτες αυτής της εταιρίας ή παρόµοιων εταιριών µπορούν να 

παρουσιάσουν τους λογαριασµούς και να πραγµατοποιήσουν ηλεκτρονικές πληρωµές 

σε άλλους πελάτες της ίδιας υπηρεσίας (Fidesic και άλλες) µέσω ενός απλού 

µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Χρησιµοποιώντας έναν τραπεζικό 

λογαριασµό και καθοδηγώντας τα στοιχεία που παρέχονται από τους πελάτες της, µια 

τέτοια εταιρία υπηρεσιών πληρωµής και συναλλαγών είναι σε θέση να µεταφέρει τα 

χρήµατα µεταξύ των λογαριασµών των πελατών της, όπως επίσης µπορούν να 

µεταφορτώθουν τα στοιχεία των πραγµατοποιούµενων συναλλαγών σε ένα λογιστικό 

φύλλο (spreadsheet) όπως αυτό του Excel και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες 

πληρωµής και των πληροφοριών αυτής.  

Γενικά σε αυτές τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επιταγών ζητείται ένα 

συγκεκριµένο πάγιο – τόκος για την κάθε συναλλαγή το οποίο αρχίζει από τα 95 cent  

για την κάθε συναλλαγή. Ίσως η λιγότερη σχετική ελκυστική υπηρεσία είναι αυτή της 

BidPay. Εδώ αντί της διαβίβασης µιας ηλεκτρονικής πληρωµής όπως και γενικά στη 

µέθοδο των ηλεκτρονικών επιταγών στον πωλητή επιχείρηση, αυτή η υπηρεσία 

ταχυδροµεί µέσω e-mail µια διαταγή χρηµάτων στην επιχείρηση µόνο που εδώ όλα 

γίνονται ακόµα πιο αυτοµατοποιηµένα απ’ ευθείας από την υπηρεσία ηλεκτρονικών 

επιταγών που στέλνουµε το e-mail η οποία κανονίζει όλες τις διαδικασίες της 

ηλεκτρονικής συναλλαγής που θέλουµε να πραγµατοποιήσουµε. Το πιο σηµαντικό 

αρνητικό στοιχείο εδώ όµως είναι η µεγάλη πάγια χρέωση που αρχίζει από τα 5 

δολάρια τουλάχιστον για τις αυτόµατες υπηρεσίες συναλλαγών που αυτή προσφέρει 

µέσω mail (http://www.enter.net/). 
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4.1.  Peer-to-Peer Payment – Paypal 

 

Εκτός από τις συναλλαγές µέσω πιστωτικών καρτών, η δεύτερη δηµοφιλέστερη 

on-line επιλογή πληρωµής είναι η Peer-toPeer (P2P) επιλογή πληρωµής από την 

οποία οι αγοραστές µπορούν να στείλουν την πληρωµή τους µέσω ενός τρίτου. Η 

πολυχρησιµοποιούµενη µέθοδος PayPal είναι ο ηγέτης σε αυτήν την κατηγορία, όπου 

αποτελεί το µεγαλύτερο on-line δίκτυο πληρωµής στον κόσµο µε κατά προσέγγιση 8 

εκατοµµύριο πελάτες. Mε χρονολογία ίδρυσης το Νοέµβριο του 1999, η PayPal 

άρχισε να προσελκύει εκατοµµύρια χρήστες και εταιρίες που αγοράζουν και που 

πωλούν τα εµπορεύµατα τους αρχικά στην ηλεκτρονική επιχείρηση δηµοπρασιών 

eBay. Έπειτα χρησιµοποιήθηκε από όλα σχεδόν τα ηλεκτρονικά καταστήµατα κάτι 

που µας επιτάσσει να υπάρχει ως µέθοδος πληρωµής και στο δικό µας ηλεκτρονικό 

κατάστηµα αφού είναι προτιµητέα από ένα πολύ µεγάλο κοµµάτι της δικτυακής 

αγοράς (http://ecommerce.hostip.info).   

Για να γίνει κάποιος µέλος στις on-line υπηρεσίες πληρωµής που προσφέρει η 

Paypal, οι πελάτες αυτής πρέπει να «κλειδώσουν» - καταχωρήσουν µοναδικά το 

όνοµα, τον χρησιµοποιούµενο τηλεφωνικό τους αριθµό, τη διεύθυνση κατοικίας τους, 

και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου τους σε µια online προσφερόµενη από 

την εταιρία φόρµα. Οι χρήστες έπειτα µπορούν να επιλέξουν για να χρεώσουν τις 

αγορές σε µια πιστωτική κάρτα, ή µπορούν να παρέχουν στην PayPal υπηρεσία τις 

χρειαζούµενες πληροφορίες λογαριασµού που είναι απαραίτητες για να επιτρέψουν 

στην πρώτη να κάνει την ανάληψη  του πόσου που χρειάζεται για την συναλλαγή από 

έναν δικό µας τραπεζικό λογαριασµό. Μόλις ενεργοποιηθεί ο λογαριασµός του 

χρήστη, τα µέλη PayPal µπορούν να στείλουν ποσά για πραγµατοποίηση συναλλαγών 

σε οποιοδήποτε άλλο κάτοχο λογαριασµό PayPal µέσω ενός αυτοµατοποιηµένου 

µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε την υπαγόµενη γραµµή, "έχετε τα 

συγκεκριµένα µετρητά!" Έναντι της µηνιαίας αµοιβής 2,9 τοις εκατό που χρεώνεται 

χαρακτηριστικά από τις εταιρίες πιστωτικών καρτών, µαζί µε µια πρόσθετη δαπάνη 

30 cent ανά συναλλαγή, η PayPal χρεώνει απλά 1,9 τοις εκατό κάθε συναλλαγής που 

ολοκληρώνεται στις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις. Το PayPal επίσης είναι ελκυστικό 

στα εκατοµµύρια των χρηστών, επειδή: 

 Ενεργεί ως κύριος έµπορος για την πληρωµή µέσω πιστωτικών καρτών. 
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 ∆εν υπάρχει κανένα κόστος για την καθιέρωση και την πραγµατοποίηση 

λογαριασµών στις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις που συναλλάσσεται ο 

καταναλωτής. 

 Είναι σχετικά εύκολο να ενσωµατωθεί σε έναν ιστοχώρο ηλεκτρονικού 

καταστήµατος. 

 Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για να δεχτεί σηµαντικές και γνωστές 

πιστωτικές κάρτες. 

 Έχει πολύ ανταγωνιστικά ποσοστά συναλλαγής. 

 

 
Γράφηµα 37: Τρόπος Peer-to-Peer (P2P) Πληρωµής 

(Nakata, Avaliani, http://arxiv.org) 
 

Για να αρχίσει κάποια ηλεκτρονική επιχείρηση δηλαδή να πραγµατοποιεί 

συναλλαγές και ειδικότερα να δέχεται πληρωµές µέσω Paypal  δηλαδή, το µόνο 

σηµαντικό που απαιτείται είναι ένας τραπεζικός λογαριασµός για να καταθέτονται τα 

χρήµατα της συναλλαγής από τους πελάτες. Επιπλέον, PayPal παρέχει µια σχετική 

βέβαια προστασία απάτης και για τους αγοραστές και για τους πωλητές, εάν ορισµένα 

κριτήρια ικανοποιούνται και από τις δύο πλευρές. Εφόσον δηλαδή είναι απλή, 

οικονοµική, πολύπλευρη (πιστωτικές κάρτες) αλλά και ιδιαίτερα ασφαλής πρέπει να 

υπάρχει ως µέθοδος πληρωµής από όλα τα ηλεκτρονικά καταστήµατα που 
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επιβάλλεται να είναι για τον λόγο αυτό µέλη της Paypal (http://www.e-

future.ca/alberta/) & (Nakata, Avaliani, http://arxiv.org). 

Υπάρχουν βέβαια και άλλα on-line συστήµατα και µέθοδοι πληρωµής τα οποία  

παρέχουν ακόµα καλύτερη προστασία για τον κίνδυνο της ηλεκτρονικής απάτης. Εάν 

αγοράζουµε δηλαδή κάτι µέσω της περιοχής δηµοπρασίας της Amazon.com και 

πληρώνουµε µέσω κάποιας από τις υπηρεσίες πληρωµών της Amazon , η οποία 

χρεώνει µε τα χρήµατα της συναλλαγής την πιστωτική µας κάρτα, καλυπτόµαστε έως  

και $2.500 εάν τα εµπορεύµατα δεν είναι όπως υπόσχονται. Επίσης στον ιστοχώρο 

της ProPay.com, ο οποιοσδήποτε πωλητής γίνεται ουσιαστικά επίσηµος  έµπορος µε 

ανάλογες ευθύνες όσον αφορά τις επιχειρήσεις έκδοσης πιστωτικών καρτών, ώστε 

εάν γίνει κάποια απάτη στον αγοραστή από τον πωλητή, ο αγοραστής µπορεί να 

αρχειοθετήσει µια καταγγελία προς την επιχείρηση πιστωτικών καρτών µε ένα χρέος 

ύψους 3,5 % προς την ProPay του συνόλου της πραγµατοποιούµενης συναλλαγής για 

τον αγοραστή, εάν θέλει να προβεί σε τέτοια ενέργεια καταγγελίας. Έτσι και σε ένα 

ιδανικό ηλεκτρονικό κατάστηµα θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα προσφοράς 

χρηµατικής αποζηµίωσης και κάλυψης από ψηφιακή χρηµατική απάτη για τις 

συναλλαγές του καταναλωτικού µας κοινού, κάτι που δηµιουργεί µια σταθερή 

µακροχρόνια σχέση αγοράς και ηλεκτρονικής επιχείρησης (http://www.enter.net/). 

 

5. Service και εξυπηρέτηση των πελατών 

 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να βελτιώσουµε την επικοινωνία και κυρίως το 

service που προσφέρουµε στους πελάτες µας, πριν και µετά από κάποια αγορά αλλά 

επίσης και το service που αφορά την παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες µας που 

σχετίζονται µε τις αγορές και τις πωλήσεις αυτών, κατά την διάρκεια της επίσκεψης 

των καταναλωτών στο site αλλά και µετέπειτα για την οποιαδήποτε βοήθεια και 

πρόβληµα που µπορεί να προκύψει από την αγορά τους ή το αγοραζόµενο προϊόν. 

Ένας τρόπος µε τον οποίο µπορούµε να βελτιώσουµε το παρεχόµενο service 

προς τους καταναλωτές µας είναι οι αυτοεξυπηρετήσεις (self - service) για την 

βελτίωση των σχέσεων µε τους  πελάτες µας. Η εφαρµογή των self – service 

υπηρεσιών αλλά και των ειδικών προσφορών µέσω ∆ιαδυκτίου  γίνονται όλο και 

περισσότερο σηµαντικές και αναπτύσσονται παράλληλα τελευταία λόγω και της 

µεγάλης και έντονα διαφοροποιηµένης χρήσης των on-line καταναλωτών στο 

∆ιαδύκτιο. Για παράδειγµα οι τράπεζες διαθέτουν αποκλειστικά δυκτιακά προϊόντα, 
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ενώ οι αεροπορικές εταιρίες δίνουν προσφορές και ειδικές εκπτώσεις που ισχύουν 

µόνο από την κράτηση θέσεων που θα κάνουµε µέσω ∆ιαδυκτίου. ∆ηλαδή το πρώτο 

που θα πρέπει να κάνουµε για την ενίσχυση του ηλεκτρονικού µας καταστήµατος και 

του ηλεκτρονικού εµπορίου που θα ανεβάσει σταδιακά την εµπιστοσύνη του κόσµου 

στο ηλεκτρονικό εµπόριο αλλά παράλληλα και την άµεση εξυπηρέτηση του από τις 

δυνατότητες που του προσφέρει είναι η ύπαρξη τέτοιων ειδικών προσφορών και 

υπηρεσιών αποκλειστικά για τις ∆ιαδυκτιακές αγορές έστω και εάν υπάρχει η 

δυνατότητα να πραγµατοποιήσει κάποιος καταναλωτής την αγορά κάποιου προϊόντος 

παραδοσιακά από τις αποθήκες µας.  

Γενικά τώρα όµως για να αυξηθεί η προτίµηση των παραδοσιακών 

καταναλωτών από κάποιο ηλεκτρονικό κατάστηµα οφείλουµε να παρέχουµε 

δυνατότητες και δραστηριότητες αυτοεξυπηρετήσεως (self – service των 

καταναλωτών) στην περιήγηση τους και στις αγορές τους από το site του 

ηλεκτρονικού καταστήµατος. Τέτοιες δραστηρίοτητες και τέτοια συστήµατα θα 

πρέπει να διακρίνονται φυσικά από την τελευταία υψηλή τεχνολογία και από την 

τεχνολογία αφής εάν µιλάµε για εξωτερικούς υπολογιστές σε ειδικά καταστήµατα 

(όπως τα µηχανήµατα ATM) από όπου µπορούµε να πραγµατοποιήσουµε απλά και 

γρήγορα µια ηλεκτρονική αγορά (ειδική περίπτωση). Η τεχνολογία αφής αν και δεν 

χρησιµοποιείται ακόµα από ηλεκτρονικά καταστήµατα ευραίως θα µπορούσε να 

χρησιµοποιηθεί µε µεγάλη επιτυχία αφού µια ηλεκτρονική αγορά έτσι γίνεται πιο 

άµεση και απλοποιηµένη για έναν παραδοσιακό καταναλωτή. Γενικά τεχνολογίες 

αφής για την αυτοεξυπηρέτηση των καταναλωτών, βρίσκουν εφαρµογή προς το 

παρόν στις on-line πληρωµές ενός λογαριασµού, στην ανάληψη µετρητών από ένα 

ATM και από ειδικές οθόνες βίντεο ή τηλεοράσεων καταστηµάτων για την 

εξυπηρέτηση, την τεχνική υποστήριξη και την παραγγελία προϊόντων.  

Επίσης τεχνολογίες που βασίζονται στις φωνητικές εντολές από των πελάτη, 

βελτιώνουν κατά πολύ την ικανοποίηση, την αµεσότητα και την ευκολία για service 

από τον πελάτη και βρίσκουν την άµεση εφαρµογή από τα οικιακά υπολογιστικά 

συστήµατα του κάθε on-line καταναλωτή. Ήδη τέτοιες τεχνολογίες χρησιµοποιούνται 

για την τεχνική υποστήριξη των καταναλωτών µέσα από την τηλεφωνική 

αυτοεξυπηρέτηση µε τη βοήθεια ενός συστήµατος IVR. Μέσα από αυτά τα 

συστήµατα IVR, οι καταναλωτές πρέπει να επιλέξουν µια διαδοχική σειρά 

επιλεγόµενων αριθµών σε ένα ψηφιακό τηλέφωνο µε πληκτρολόγιο πολλών τονικών 

συχνοτήτων, σχετικά µε τα µηνύµατα που λαµβάνουν από το τηλέφωνο (πατήστε 1 
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για … , πατήστε 2 εάν θέλετε, κ.λ.π.). Ακόµα τα συστήµατα φωνητικής εξυπηρέτησης 

εφαρµόζονται και για την αυτόµατη φωνητική αναγνώριση (automatic speech 

recognition –ASP) η οποία όλο και βρίσκει περισσότερο έδαφος στις συναλλαγές 

µεταξύ καταναλωτών και  ηλεκτρονικών επιχειρήσεων ώστε να αποφεύγονται οι 

κίνδυνοι και οι καθυστερήσεις των ενδιάµεσων που µεταφέρουν το µήνυµα που 

στέλνουν οι καταναλωτές προς το ηλεκτρονικό κατάστηµα ώστε να γίνονται πιο 

ασφαλείς, άµεσες και προσωπικές συναλλαγές από τον καταναλωτή. Τέλος η 

πρότυπη σχεδίαση ενός προσωπικού συστήµατος αυτοεξυπηρέτησης από τον ίδιο τον 

καταναλωτή µε τα κατάλληλα εργαλεία από το ηλεκτρονικό κατάστηµα, κάνει το 

service του κάθε πελάτη πιο άµεσο και πιο προσωπικό (Salomann, Kolbe, Brenner, 

2006). 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των πελατών, βασικό ρόλο 

παίζουν και τα επιλεγόµενα προϊόντα προς πώληση. Η σηµασία της διαχείρισης των 

απαιτήσεων των πελατών στην ανάπτυξη και επιλογή των πωλούµενων προϊόντων 

είναι σηµαντικά αναγνωρισµένη τόσο στον ίδιο τον Κλάδο του Ηλεκτρονικού 

Εµπορίου αλλά και αναγνωρισµένη επιστηµονικά από συγγράµµατα του 

ακαδηµαϊκού κύκλου. Εκτός από την προσφορά των στραµµένων προϊόντων στην 

ζήτηση της εκάστοτε αγοράς, τα οποία ανταποκρίνονται προς την µέση ικανοποίηση 

του κάθε πελάτη, οι ηλεκτρονικές επιχειρήσεις µπορούν να ακολουθήσουν µια 

στρατηγική προσφοράς σε προϊόντα στραµµένα προς τον πελάτη αλλά έχοντας αυτά 

και ένα µεγάλο βαθµός προσωπικότητας σχετική µε τον κάθε ξεχωριστό καταναλωτή. 

Η ελλιπής κατανόηση των απαιτήσεων των πελατών, όπως και οι ανακριβείς 

υποθέσεις που γίνονται κατά τη διάρκεια απόκτησης και ανάλυσης των πληροφοριών 

απαιτήσεων και ζήτησης αυτών, έχουν σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο 

σχεδιασµό και στην κατασκευή του προϊόντος από την άποψη της ποιότητας, του 

χρειαζούµενου χρόνου αλλά και του κόστους. 
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Γράφηµα 38: Αλληλεπίδραση καταστήµατος - προϊόντων µε πελάτες 

(Jiao, Chen, 9/2006) 
 

Πρωταρχική σπουδαιότητα στη διαχείριση των προτιµήσεων των πελατών 

αποτελεί και  η αλληλεπίδραση µε τους πελάτες. Από τεχνικής πλευράς, οι 

σχεδιαστές των προϊόντων εκτιµούν ότι οι καταναλωτές ικανοποιούνται εάν το 

ζητούµενο προϊόν ικανοποιεί επακριβώς τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρεται 

ότι υποστηρίζει στα χαρακτηριστικά του και εάν αυτό είναι ιδιαίτερα λειτουργικό. 

Αυτό σηµαίνει ότι οι παραδοσιακές προτιµήσεις των καταναλωτών για τις αγορές 

τους χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση, και στο ηλεκτρονικό εµπόριο θα πρέπει 

επίσης να προσδιοριστούν όλοι εκείνοι οι επιπρόσθετοι παράγοντες που προκαλούν 

διαφορετικούς βαθµούς ικανοποίησης µεταξύ των πελατών, καθώς και οι βασικοί 

παράγοντες σχετικά µε την διαφορετική αντίληψη της αξίας από τους πελάτες και η 

δικαιολόγηση του κατάλληλου αριθµού επιλογών από τα πωλούµενα προϊόντα. 

Παρόµοια οι παράγοντες και τα χαρακτηριστικά των καταναλωτών που συνδέονται 

µε την λήψη αποφάσεων και την αλληλεπίδραση αυτών µε τα προϊόντα πρέπει επίσης 

να εξεταστούν για την καλύτερη επιλογή προσφερόµενων προϊόντων από το 

κατάστηµα µας για να µεγιστοποιήσουµε την ικανοποίηση και την εξυπηρέτηση των 

καταναλωτών µας (Jiao, Chen, 9/2006). 

Ένας ακόµα παράγοντας που µπορεί να παίξει σηµαντικό ρόλο στην αύξηση της 

ικανοποίησης των πελατών αλλά και της ενίσχυσης αυτής της άποψης είναι η 

προβολή και η εφαρµογή του QoS (Quality of Service) από την ηλεκτρονική µας 

επιχείρηση. Με τον όρο QoS ονοµάζουµε την πρακτική της παροχής υπηρεσιών 

εγγυηµένης ποιότητας. Πιο συγκεκριµένα, ονοµάζουµε την άποψη ότι υπηρεσίες 
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όπως η ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων, ο αριθµός των σφαλµάτων και άλλα 

χαρακτηριστικά µπορούν να µετρηθούν, να βελτιωθούν και (σε κάποιο βαθµό) να 

παρασχεθεί εγγύηση για το επίπεδό τους. Γενικά στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσµο, 

πολλές εταιρείες παρέχουν συµβόλαια όπου προσφέρονται εγγυηµένες υπηρεσίες 

κάτω από το µοντέλο QoS, ενώ υπάρχουν και συγκεκριµένα τεχνολογικά πρότυπα 

που αναπτύχθηκαν για την εφαρµογή της παροχής υπηρεσιών εγγυηµένης ποιότητας. 

Με το προσκήνιο αυτό, µπορούµε να έρθουµε σε συµφωνία µε µια τέτοια εταιρία που 

προσφέρει τέτοιες υπηρεσίες ώστε να επιτύχουµε τέτοιες εγγυηµένες υπηρεσίες που 

θα ανεβάσουν την εικόνα µας ως επιχείρηση, όσον αφορά την ικανοποιητική και 

µετρήσιµη εξυπηρέτηση των πελατών, εφόσον επικρατεί η άποψη µεταξύ των 

µεγάλων προµηθευτών Internet, ότι παρέχοντες εγγυηµένες υπηρεσίες ποιότητας, 

διαχωρίζουν την θέση τους από τις υπόλοιπες αν έστω και φθηνότερες, µικρότερες 

ηλεκτρονικές επιχειρήσεις. Το συµπέρασµα αυτό για την µεγαλύτερη ικανοποίηση 

των πελατών δεν αποδεικνύεται µόνο από την άποψη µόνο των επιχειρήσεων που τις 

παρέχουν αλλά και από τους ίδιους τους πελάτες των ηλεκτρονικών καταστηµάτων, 

που εκτιµάται ότι µέσω του QoS θα µπορούν πλέον να συγκρίνουν τις υπηρεσίες 

διαφορετικών καταστηµάτων για να επιλέξουν τον καλύτερο (Επιτήδειος, 

16/11/2001). 

Από την άλλη πλευρά όµως υπάρχουν αντιρρήσεις σχετικά µε την µέτρηση της 

ποιότητας των υπηρεσιών, την ακριβή περιγραφή της ποιότητας αλλά επίσης και της 

εγγυηµένης παροχής υπηρεσιών πληροφορικής, αφού πολλές φορές δεν 

καταλαβαίνουµε πάντα ούτε πως λειτουργεί το κάθε εξάρτηµα του υπολογιστή αλλά 

κυρίως και το που βρίσκονται τα προβλήµατα που παρουσιάζουν , ώστε να µπορούµε 

να εγγυηθούµε εξ’ αρχής την καλή λειτουργία τους αλλά και την άµεση επίλυση 

(service) των προβληµάτων τους. Η λύση που προτείνεται εδώ είναι το 

overengineering και αποτελεί µια πολύ δηµοφιλή εναλλακτική προσέγγιση στο θέµα 

της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών, όπου µε αυτήν την προσέγγιση 

προτείνεται πολλαπλάσιος εξοπλισµός απ' όσο χρειαζόµαστε. Αν και η µέθοδος αυτή 

µε την πρώτη µατιά θεωρείται σχετικά άκαρπη και κυρίως µη συµφέρουσα λόγω 

κόστους, συγκριτικά µε την µέθοδο των εγγυηµένων παρεχόµενων υπηρεσιών είναι 

συµφέρουσα αφού η δεύτερη κοστίζει σε πολυπλοκότητα και κόστος πολύ 

παραπάνω, αφού χρειάζεται επιπλέον µεγάλο κόστος προµήθειας, το κόστος 

ρύθµισης και εγκατάστασης ειδικού εξοπλισµού παρακολούθησης των παρεχοµένων 

υπηρεσιών το οποίο είναι και εξαιρετικά υψηλό, όπως και µεγάλη πολυπλοκότητα 
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εφαρµογής. Έτσι αν και  το µοντέλο QoS είναι πολύ αξιόλογο θεωρητικά, έχει 

δύσκολη  πρακτική εφαρµογή.  

Όσον αφορά την επικοινωνία µεταξύ καταναλωτών και ηλεκτρονικών 

επιχειρήσεων, αυτή παίζει σηµαντικότατο ρόλο στην εξυπηρέτηση των πελατών και 

συνδέεται άµεσα µε την πώληση των προϊόντων µας µέσω ∆ιαδυκτίου, εφόσον λόγω 

του ότι δεν υπάρχουν άµεσα πωλητές και εµπορικό παραδοσιακό κατάστηµα για να 

απευθυνθούν, οι πελάτες συνήθως απευθύνονται µέσω του ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου για να µάθουν περισσότερες πληροφορίες για κάποιο προϊόν, αλλά 

επίσης και για να ζητήσουν µια διευκρίνιση που αφορά τα χαρακτηριστικά του µετά 

την αγορά του ή προηγούµενα για να οδηγηθούν σε αυτήν, αλλά και επίσης για να 

εκφράσουν κάποιο παράπονο που αφορά κάποιο προϊόν. Η πολιτική που πρέπει να 

ακολουθείται για την απάντηση των e-mail είναι ότι αυτά θα πρέπει να απαντηθούν  

µέσα σε τρεις, το αργότερο, ηµέρες αλλά σήµερα λόγω του µεγάλου ανταγωνισµού 

θα πρέπει να υπάρχει άµεση απάντηση εντός λίγων ωρών ειδικά αν η αποστολή e-

mail από κάποιον πελάτη έχει γίνει σε ωράριο λειτουργίας της ηλεκτρονικής 

επιχείρησης (δηλαδή παρ’ όλο που µπορεί ο καθένας να πραγµατοποιήσει 

ηλεκτρονική αγορά οποιαδήποτε ώρα, εννοούµε τις ώρες που βρίσκεται κάποιος 

σχετικός υπάλληλος µε την εξυπηρέτηση πελατών στον / στους server της 

ηλεκτρονικής επιχείρησης). Γενικά ακόµα και αν το e-mail σταλεί και σε περίοδο µη 

πραγµατικής λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήµατος καλό θα είναι να δοθεί 

απάντηση εντός 24 ωρών από την ώρα αποστολής του για να πετύχουµε την 

καλύτερη δυνατή και γρήγορη ικανοποίηση και εξυπηρέτηση του πελάτη. Ειδικά για 

τις µικροµεσαίες ηλεκτρονικές επιχειρήσεις που προσπαθούν να δραστηριοποιηθούν 

στον Κλάδο του Ηλεκτρονικού Εµπορίου, η ικανοποιητική και γρήγορη επικοινωνία 

µε τους πελάτες µπορεί να αποτελέσει πολύ σηµαντικό παράγοντα για  µια σοβαρή 

αλλά και αποδοτική παρουσία και προβολή σε όλους τους δικτυακούς πελάτες τους 

(www.go-online.gr, Ηλεκτρονικό κατάστηµα: Ιδέες για εύρυθµη και επικερδή 

λειτουργία).  

Σχετικά όµως µε την επικοινωνία µέσω e-mail, όπως σηµειώθηκε και σε 

προηγούµενη παράγραφο, αυτή περιέχει πολλούς κινδύνους εφόσον τα e-mail  µπορεί 

να είναι φορείς ιών αλλά επίσης να αποτελούν και spam e-mail δηλαδή να αποτελούν 

ανεπιθύµητα ή άχρηστα διαφηµιστικά e-mail. Για να αποφύγει αυτούς τους κινδύνους 

το ηλεκτρονικό µας κατάστηµα, µπορεί να απευθυνθεί σε κατάλληλους προµηθευτές 

υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδροµείου οι οποίοι αναπτύσσουν ισχυρά  φίλτρα 
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«αντίspam» µηνυµάτων. Εκτός όµως από αυτό το πρόβληµα µπορεί να υπάρξουν και 

άλλα προβλήµατα αποδοχής των µηνυµάτων, όπως το συνηθισµένο του να  µην 

καταλήγουν όλα τα ηλεκτρονικά µηνύµατα των καταναλωτών στους παραλήπτες-

επιχειρήσεις λόγω κακής διαχείρισης ή προβληµάτων ασφάλειας των συστηµάτων 

των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων, και γι’ αυτό θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική η 

κάθε ηλεκτρονική επιχείρηση στην επιλογή του προµηθευτή υπηρεσιών 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και στη διαχείριση που κάνει αυτός. Με αυτόν τον τρόπο 

θα πετύχει και σηµαντικότερη διείσδυση στην αγορά παρέχοντας πραγµατικές 

δεσµεύσεις στην απάντηση των ηλεκτρονικών µηνυµάτων από όλους τους 

καταναλωτές, κερδίζοντας έτσι και την εµπιστοσύνη του κάθε πελάτη (Huff, 

12/2006).   

Γενικά για την επικοινωνία µεταξύ καταναλωτών και ηλεκτρονικών 

επιχειρήσεων προτείνεται και το µοντέλο της στοχευόµενης στον καταναλωτή 

επικοινωνίας (Customer-Oriented Communication - COC). Το µοντέλο COC είναι 

βασισµένο στη διαδικασία της επικοινωνίας σχετικά µε τις σχέσεις µας µε τους 

καταναλωτές όσον αφορά τις πωλήσεις. Η διαπροσωπική επικοινωνία µεταξύ ενός 

πωλητή και ενός πελάτη έχει συζητηθεί ευρέως ως σηµαντικό µέρος των επιτυχών 

αλληλεπιδράσεων πωλήσεων, και έτσι σε αντίθεση µε προηγούµενα πρότυπα και 

µοντέλα επικοινωνίας που θεωρούν τη διαδικασία των πωλήσεων σαν µια και απλή 

διαδικασία, το πρότυπο COC  εστιάζει σε συγκεκριµένες οδηγίες συµπεριφοράς κατά 

την επικοινωνία των πωλητών ή του τεχνικού προσωπικού, δείχνοντας πώς η λεκτική 

και µη λεκτική επικοινωνία πρέπει να χρησιµοποιηθεί στα διαφορετικά στάδια της 

διαδικασίας, επιτρέποντας κατά συνέπεια να έχουµε διαφορετική ανάλυση και 

αντιµετώπιση για την κάθε χωριστή φάση της προσωπικής διαδικασίας πώλησης ενός 

προϊόντος. Γενικά στην επικοινωνία µε τους καταναλωτές µε αυτό το µοντέλο πρέπει 

να δώσουµε βάσει και στην σωστή και εύστοχη χρησιµοποίηση συγκεκριµένου 

λεξιλογίου για την κατανόηση των τεχνικών πώλησης. Επίσης το πρότυπο COC 

θεωρεί τη διαδικασία πωλήσεων ως µια άµεση διπλής κατεύθυνσης επικοινωνία. Οι 

καλές δεξιότητες επικοινωνίας αποκτούν έναν κεντρικό ρόλο στην επιτυχή 

επικοινωνία πωλήσεων δεδοµένου ότι µας βοηθούν για να καταλάβουµε την 

αλληλεπίδραση των παραγόντων από τους οποίους ολοκληρώνεται η σωστή 

επικοινωνία στη διαδικασία των προσφερόµενων υπηρεσιών. Φυσικά, η κύρια πορεία 

στην επιτυχή επικοινωνία πωλήσεων επιτυγχάνεται από την ικανότητα στις γενικές 

δεξιότητες επικοινωνίας, στις οποίες κυρίως περιλαµβάνονται η υιοθέτηση  και η 
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χρησιµοποίηση των λεκτικών και µη λεκτικών δεξιοτήτων επικοινωνίας µαζί µε την 

αντίληψη για την κατάλληλη επιλογή και το συγχρονισµό τους στην ανάπτυξη αυτών 

των ικανοτήτων επικοινωνίας (Vadi, Suurojaa, 6/1/2006). 
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Προτάσεις Πρότυπου Μοντέλου Ηλεκτρονικού Καταστήµατος 

 

Στο παραπάνω κύριο τµήµα της εργασίας, έχει πλέον έχει γίνει η διάκριση και η 

αξιολόγηση των τεχνικών και των τρόπων µε τον οποίο ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα 

µπορεί να αποκτήσει στρατηγικά πλεονεκτήµατα, όσον αφορά τόσο την σχεδίαση και 

την εικόνα του, την προώθηση - διαφήµιση και την προσέλκυση πελατών που αυτό 

πραγµατοποιεί, καθώς και τους τρόπους µε τους οποίους πετυχαίνει την µεγαλύτερη 

ευχαρίστηση και ικανοποίηση των πελατών του και πελατειακών του σχέσεων. Μέσα 

από το πλήθος των περιπτώσεων που είδαµε και αναλύσαµε θα πρέπει τώρα να 

ξεχωρίσουµε εκείνους τους βασικούς τρόπους και συµβουλές που πρέπει να 

ακολουθεί ένα σύγχρονο µοντέλο ηλεκτρονικού καταστήµατος για να είναι 

επιτυχηµένο από όλους τους παραπάνω τοµείς. Έτσι παρακάτω θα σχηµατίσουµε, 

έναν γενικό και εµπεριστατωµένο σκελετό τρόπων και τεχνικών διαχωρισµένων, 

σύµφωνα µε τις παραπάνω ενότητες – παρ’ όλο που δεν θα ακολουθούν υποχρεωτικά 

την σειρά αλλά επίσης και την ενότητα που αυτές οι τεχνικές µπήκαν αρχικά, εάν 

υπάρχει τέτοιος λόγος. Αυτός η συγκέντρωση τρόπων και τεχνικών σύγχρονων 

τρόπων και συµβουλών στον κάθε νέο επιχειρηµατία που θέλει να ενασχοληθεί µε το 

B2C ηλεκτρονικό εµπόριο, αποτελεί και το βασικό σκελετό προτάσεων για την 

δηµιουργία πρότυπου B2C ηλεκτρονικού καταστήµατος που θα µπορεί να 

δραστηριοποιηθεί στην σύγχρονη ανταγωνιστική και παγκόσµια αγορά του 

∆ιαδυκτίου. Θα πρέπει να πούµε, ότι οι προτάσεις αυτές θα συνοδεύονται και από 

παραδείγµατα ή παρόµοιες εφαρµογές γνωστών ηλεκτρονικών επιχειρήσεων, έτσι 

ώστε να γίνει πιο εύκολη η κατανόηση τους, αλλά κυρίως να τονισθεί η πρακτική και 

ρεαλιστική εφαρµογή τους στη νέα ψηφιακή οικονοµία. Επίσης εκτός από τις 3 

γνωστές ενότητες προτάσεων, θα πρέπει να συµπεριλάβουµε και µια ενότητα 

προτάσεων που αφορούν και την µελλοντική έρευνα και εξέλιξη πάνω σε εφαρµογές 

που είτε δεν χρησιµοποιούνται στο ηλεκτρονικό εµπόριο, αλλά είτε και βρίσκονται σε 

πρόδροµο στάδιο. 

Θα πρέπει επίσης να σηµειώσουµε, ότι οι προτάσεις αυτές, όπως έχει ήδη 

σηµειωθεί και στην εισαγωγή αυτής της ερευνάς, αλλά και στην ενότητα των 

ηλεκτρονικών επιχειρηµατικών µοντέλων, αναφέρονται κυρίως σε B2C ηλεκτρονικά 

καταστήµατα. Τα σύγχρονα ηλεκτρονικά   καταστήµατα στα οποία αναφερόµαστε,  

έχουν τα περισσότερα χαρακτηριστικά των Consumer Portals αλλά και των E-tailer – 

Virtual Merchant µοντέλων. ∆ηλαδή χαρακτηρίζονται από καλά σχεδιασµένες 
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καταναλωτικές πύλες που κρύβουν πολλαπλάσιες ευκαιρίες για αυξηµένα 

εισοδήµατα µέσω της διαφήµισης σε αγορά – στόχο, πώλησης προϊόντων που 

παρέχονται εσωτερικά και προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται παράλληλα 

και από τους ανταγωνιστές, αλλά και επίσης από το 24ώρο ωράριο µε το οποίο 

δουλεύουν ,ειδικά για τις παραγγελίες που δέχονται ηλεκτρονικά και την ύπαρξη 

πολλών ηλεκτρονικών καταλόγων που κατέχουν (Βλαχοπούλου, 2006) & (Hoque, 

2000). 

 

1. Προτάσεις και Πορίσµατα πάνω στον Σχεδιασµό και Προγραµµατισµό 

Πρότυπου Μοντέλου Ηλεκτρονικού Καταστήµατος 

 

Η πιο σηµαντική αρχή που πρέπει να τηρεί ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό 

κατάστηµα είναι η σωστή του σχεδίαση και ο προγραµµατισµός αυτού, η οποία 

εξαρτάται από πολλούς διαφορετικούς παράγοντες. Πριν προχωρήσουµε στα 

χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει στον σχεδιασµό του το κάθε ηλεκτρονικό 

κατάστηµα, θα πρέπει να τονίσουµε ότι οι πιο σηµαντικοί παράγοντες καλής 

σχεδίασης είναι η καλή και πρωτότυπη εµφάνιση αλλά και η εύκολη πλοήγηση µέσα 

σε ένα πρότυπο µοντέλο ηλεκτρονικής επιχείρησης. 

Αρχίζοντας πρώτα από τους τρόπους που ένας επιχειρηµατίας µπορεί να 

σχεδιάσει από το µηδέν το ηλεκτρονικό του κατάστηµα θα πρέπει να σηµειώσουµε 

την ύπαρξη πολλών τρόπων απόκτησης αυτού, όπου ο κάθε τρόπος αρχικής 

σχεδίασης και απόκτησης ηλεκτρονικού καταστήµατος συνδέεται µε την φύση, την 

αγορά και το µέγεθος της κάθε επιχείρησης, αλλά και µε τις γνώσεις 

προγραµµατισµού του κάθε επιχειρηµατία. Συγκεκριµένα ως τρόποι αρχικού 

σχεδιασµού πρότυπου µοντέλου ηλεκτρονικής επιχείρησης προτείνονται: 

 Η ανάθεση του έργου σε εξειδικευµένο συνεργάτη - εταιρία, που έχει γνώση 

στην ανάπτυξη εφαρµογών στο ∆ιαδίκτυο, που είναι η καταλληλότερη πρόταση 

για επιχειρήσεις που δεν υπάρχει χρόνος για τον προσωπικό σχεδιασµό τους 

από τον επιχειρηµατία και για εκείνες µε ένα σχετικό προϋπολογισµένο 

κεφάλαιο για την ανάθεση σχεδιασµού σε κάποιον σχεδιαστή ηλεκτρονικών 

ιστότοπων (Σισκόπουλος, 9/2001) & (Επιτήδειος, 2000).  Ο νέος επιχειρηµατίας 

που δραστηριοποιείται και στον παγκόσµιο ιστό µπορεί να αναζητήσει αυτούς 

τους συνεργάτες στους ιστοχώρους «store.yahoo.com»,  «www.bizland.com», 
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και «www.onecommerce.net», ενώ στον Ελλαδικό χώρο δραστηριοποιούνται 

επίσης πολλές εταιρίες όπως η «http://www.emporos.gr/». 

 

 
Γράφηµα 39: Στιγµιότυπο ιστότοπου σχεδιασµού ιστοσελίδων 

(http://www.onecommerce.net/) 
 

 H προσωπική ενασχόληση για την δηµιουργία της ιστοθέσης, µέσα από 

ειδικά προγράµµατα ανάπτυξης ιστοσελίδων (www.killersites.com) ή µέσα από 

περιβάλλοντα  αυτοµατοποιηµένης ανάπτυξης ηλεκτρονικών καταστηµάτων, 

για τους έµπειρους προγραµµατιστικά επιχειρηµατίες που µε αρκετή εµπειρία 

στην σχεδίαση µέσα από κώδικα ή ειδικά προγράµµατα και διαθέσιµο χρόνο για 

ψάξιµο και αποτελεσµατική «αντιγραφή» καινοτόµων ιδεών και ξένων σελίδων. 

(go-online.gr, ∆ηµιουργήστε το δικό σας ηλεκτρονικό κατάστηµα). Παράδειγµα 

τέτοιων εφαρµογών στην Ελλάδα αποτελεί και το πρόγραµµα Click2Shell. 

 

 Η πιο ακριβή λύση της πρόσληψης οµάδας προγραµµατιστών για την 

σχεδίαση ηλεκτρονικού καταστήµατος, όπου θα υπάρχουν καινοτόµες και 

πολλές δυναµικές εφαρµογές του σχεδιαζόµενου ιστοχώρου ενδείκνυται για 

εµπορικές επιχειρήσεις µεγάλου µεγέθους, µε µεγάλο προϋπολογισµό και 
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υποχρέωση για προσεκτικό και ειδικό σχεδιασµό ανάλογα µε την φύση της κάθε 

επιχείρησης. 

Επίσης για την δηµιουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος πρότυπού στον 

συνεχώς πιο ανταγωνιστικό κλάδο των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων, πρέπει να δοθεί 

έµφαση τόσο στον συνεργάτη που µας προσφέρει υπηρεσίες φιλοξενίας αλλά και 

στην χρησιµοποίηση όλων εκείνων των δυνατών µεθόδων και τεχνικών για την 

σχεδίαση και τον προγραµµατισµό ηλεκτρονικού καταστήµατος. Οι υπηρεσίες 

φιλοξενίας που θα πρέπει να ζητάει ένα σύγχρονο επιτυχηµένο ηλεκτρονικό 

κατάστηµα, θα πρέπει να της προσφέρουν ανταγωνιστικές και πρωτότυπες υπηρεσίες, 

τόσο αποθήκευσης, bandwidth (3500 – 4000 GB) ή ακόµα και έτοιµα forums, όπου 

θα µπορούν οι πελάτες να αναζητούν πληροφορίες (Hellas on Line, 9/2003). Αυτό 

βέβαια θα πρέπει να γίνεται στις χαµηλότερες δυνατές τιµές (από 6-7$ το µήνα για 

µέση επιχείρηση), κάτι που αποτελεί χαρακτηριστικό των επιχειρήσεων υπηρεσιών 

φιλοξενίας (Web Hosting) www.lunarpages.com και www.awardspace.com. 

 
Γράφηµα 40: Στιγµιότυπο του ιστότοπου 

 “http:// www.awardspace.com/” 
 

Σχετικά τώρα, µε τους τρόπους σχεδίασης ιστοσελίδων ηλεκτρονικής 

επιχείρησης το σηµαντικότερο χαρακτηριστικό κάθε σύγχρονής ηλεκτρονικής 

επιχείρησης που θα πρέπει να έχει υπ’ όψιν ο νέος επιχειρηµατίας ηλεκτρονικού 

καταστήµατος είναι  ότι η σχεδίαση αυτού θα πρέπει να γίνεται µε συνδυασµό 

κώδικα - γλωσσών προγραµµατισµού (HTML, JavaScript, XML, MySQL, PHP, 
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κ.λ.π.) και µε έτοιµες εφαρµογές σχεδίασης ιστοσελίδων, ιστότοπων και αντικειµένων 

που χρησιµοποιούνται σε αυτές. Αυτό σηµαίνει βέβαια καλύτερα και τον συνδυασµό 

πολλών σχεδιαστικών προγραµµάτων (Photoshop, HTML,  Flash,   JavaScript, Flash  

Scripting, VB Scripting, Dreamweaver, Active Server Pages, FrontPage) µαζί για το 

καλύτερο αποτέλεσµα. Αυτό φαίνεται και από τα ποσοστά της παρακάτω έρευνας 

των Nielsen Media Research, Georgia Tech’s Graphics και άλλων οργανισµών το 

1998 (Pawan, 5/1998):  

 
Γράφηµα 41: Ποσοστό συνδυασµού σχεδιαστικών προγραµµάτων 

ιστοσελίδων (Pawan, 5/1998) 
 

Όσον αφορά την χρησιµοποίηση αλλά κυρίως την γνώση κώδικά HTML αλλά 

και άλλων γλωσσών προγραµµατισµού για την κατασκρυή και τον σχεδιασµό 

ιστοσελίδων, αυτή είναι πολύ σηµαντική στον σχεδιασµό σύγχρονου επιτυχηµένου 

ηλεκτρονικού καταστήµατος αφού ακόµα και να δεν χρησιµοποιηθούν κάθε αυτό, η 

γνώση τους βοηθάει στην καλύτερη γνώση, κατανόηση και παράλληλα αντιγραφή 

ιστοχώρων σε όλο συνολικά το ∆ιαδύκτιο (http://www.how-to-build-websites.com/).. 

Επίσης, µε την χρησιµοποίηση γλωσσών προγραµµατισµού µπορούν να 

δηµιουργηθούν δυναµικές ιστοσελίδες και τεχνικές πλαισίων, φορµών, έλεγχος 

cookies αλλά και βάσεις δεδοµένων και έλεγχος – διαχείριση αυτών, κάτι που είναι 

πολύ σηµαντικό – ειδικά το τελευταίο –για τις ανάγκες σχεδιασµού πρότυπου 

µοντέλου ηλεκτρονικού καταστήµατος. Μια πολύ σηµαντική τεχνική που 

επιβάλλεται να χρησιµοποιηθεί στη κατασκευή ιστοσελίδων πρότυπου ηλεκτρονικού 

καταστήµατος που δραστηριοποιείται στο εξωτερικό είναι ο σχεδιασµός δυναµικών 

ιστοσελίδων και βάσεων δεδοµένων ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά και νοµοθεσία 

του τόπου κάθε αγοράς που δραστηριοποιούµαστε. Επίσης ο συνδυασµός cookies kai 
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φορµών συµπλήρωσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την καλύτερη διαχείριση των 

παραγγελιών και των στοιχείων και συµπεριφοράς των πελατών. Επίσης στο 

σύγχρονο περιβάλλον της δικτυακής διαφήµισης επιβάλλεται η συνδυασµένη 

χρησιµοποίηση PHP και ΜySQL, αρχικά για την εµφάνιση διαφορετικών banner – 

µηνυµάτων για κάθε χρήστη αλλά και για την αποτελεσµατικότερη διαχείριση του 

ιστότοπου και την διαχείριση forums που αποτελούν χαρακτηριστικό µεγάλων 

ηλεκτρονικών καταστηµάτων σήµερα. Παράδειγµα χρησιµοποίησης registration form 

χρησιµοποιούν µεγάλα και γνωστά ηλεκτρονικά καταστήµατα όπως το e-shop.gr και 

το  Amazon.com. Ένα παράδειγµα είναι τα registration forms για να πραγµατοποιεί 

κάποιος πληρωµές στο Amazon. Παρόµοια µπορεί µε σχετική εγγραφή να λαµβάνει 

µέρος σε δηµοπρασίες ή να πωλεί προϊόντα κάτι που µπορεί να εκµεταλλευτεί ένα 

νέο ηλεκτρονικό κατάστηµα, συνεργαζόµενο µε την Amazon για διεθνείς πωλήσεις.  

 
 Γράφηµα 42: Στιγµιότυπο φόρµας συµπλήρωσης χρήστη για 

ηλεκτρονικές πληρωµές (http://www.amazon.com/) 
 

Ο σχεδιασµός όπως ενός πρότυπου µοντέλου ηλεκτρονικού καταστήµατος, 

εξαρτάται όπως είπαµε από δύο κύριες οµάδες παραγόντων που αφορούν τόσο την 

εµφάνιση – περιεχόµενο του, όσο και την εύκολη και γρήγορη πλοήγηση µέσα σε 

αυτό. Αρχίζοντας από την εµφάνιση του ηλεκτρονικού καταστήµατος, 

συµπερασµατικά από όλες τις παραπάνω ενότητες καταλήγουµε στο ότι η καλή 
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οργάνωση των ιστοσελίδων, η σωστή επιλογή και τοποθέτηση των εικόνων και των 

πολυµεσικών στοιχείων, οι επιλογή των χρωµάτων αλλά και η σωστή εµφάνιση σε 

όλα τα συστήµατα συνθέτουν στο σύνολο τους την πλήρως επιτυχή εµφάνιση που θα 

πρέπει να έχει το τωρινό µοντέλο επιτυχηµένου ηλεκτρονικού καταστήµατος. ∆ηλαδή 

σχετικά µε όλους τους παραπάνω αναφερθείς παράγοντες που καθορίζουν την καλή 

σχεδίαση ηλεκτρονικού καταστήµατος, το πρότυπο και επιτυχηµένο µοντέλο αυτού 

σήµερα θα πρέπει: 

 Η οργάνωση του ηλεκτρονικού καταστήµατος να µπορεί να παρασταθεί σε 

ένα διακλαδωµένο δένδρο, όπου αρχίζοντας από την αρχική σελίδα θα 

µπορούµε να καταλήγουµε σταδιακά στις υποενότητες αυτής, στις σελίδες 

γεγονότος και στα επιµέρους στοιχεία της κάθε µιας (εικόνες, φόρµες, βίντεο, 

κείµενα, κ.λ.π.) (Lewis, Herschell, 1997) Επίσης κατά την οργάνωση και τον 

σχεδιασµό θα πρέπει να χρησιµοποιούνται λίστες µε bullets, όπως και ελαφριά 

αντικείµενα και στοιχεία σε κάθε σελίδα, κάτι που χαρακτηρίζει το σύγχρονο 

∆ιαδύκτιο, όπου πρέπει η κάθε ιστοσελίδα να ανοίγει άµεσα. Σχετικά µε το 

περιεχόµενο, οι πιο επιτυχηµένες επιχειρήσεις, όπως το Yahoo.com και η 

Amazon.com δεν χρησιµοποιούν επιπλέον πρόσθετα για να τρέξουν οι 

εφαρµογές τους (Tungare, pageresource.com). Παρ’ όλα αυτά εάν χρειάζονται 

πρόσθετα για κάποια εφαρµογή αυτά θα πρέπει να προσφέρονται σε κάθε 

σύγχρονο µοντέλο ηλεκτρονικού καταστήµατος (Reynolds, 2000). Η απλότητα 

στην εµφάνιση του περιεχοµένου και στις συνδέσεις (links) είναι 

χαρακτηριστικά του µοντέλου που προτείνεται. 

 Όσον αφορά το περιεχόµενο των εικόνων που θα υπάρχουν στο site και 

µπορεί να αφορούν τόσο τα προϊόντα προς πώληση αλλά και οποιαδήποτε άλλα 

στοιχεία, αυτές θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από την µαζική αποδοχή του 

κοινού και από το µικρό τους µέγεθος που κάνει πιο εύκολη και γρήγορη, και 

την πλοήγηση στο site (Lewis, Herschell, 1997). Ακόµα η ιδιότητα <ALT> 

πρέπει να χρησιµοποιείται για την εµφάνιση κειµένου µέχρι την φόρτωση της 

εικόνας (Tungare, pageresource.com).   

 Σχετικά µε το γενικό περιεχόµενο του ιστοχώρου, αυτό να αναφέρεται 

συνήθως σε συγκεκριµένες οµάδες αγοραστών ξεχωριστά, έτσι ώστε να τραβάει 

και την προσοχή των χρηστών (Reynolds, 2000). Κάθε µοντέλο σύγχρονου B2C 

καταστήµατος θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ευχάριστες ιστοσελίδες που δεν 

πιέζουν τους επισκέπτες, µε επαναλαµβανόµενα στοιχεία και περιεχόµενα, να 
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εκτελέσουν µια ενέργεια. Γενικά η υπερβολική ύπαρξη διαφηµίσεων αποτελεί 

πρόβληµα και κακό σχεδιασµό του κάθε σύγχρονου ιστότοπου 

(www.webpagesthatsuck.com). Ακόµα το µοντέλο του σύγχρονου 

καταστήµατος πρέπει να λαµβάνει υπ’ όψιν όλες τις καταναλωτικές συνήθειες 

των αγορών του (Su, Adams, 8/2005). Τέλος δεν θα πρέπει να φοβάται την 

δηµιουργική αντιγραφή από άλλα ηλεκτρονικά καταστήµατα, εφόσον την 

τακτική αυτή την έχει ακολουθήσει και η αναφερθείσα εταιρία Amazon.com 

(Επιτήδειος, 2000).  

 Η επιλογή των χρωµάτων θα πρέπει να γίνεται µε την γνώση ότι σχεδόν 

όλοι οι περιηγητές µπορούν απλά να δουν τα 256 βασικά χρώµατα, οπότε τα 

νέα µοντέλα ηλεκτρονικών καταστηµάτων πρέπει να χρησιµοποιούν συνετά την 

µέθοδο dithering, αφού δεν είναι εφικτή από όλους τους περιηγητές (Pamatat, 

26/1/2000). Επίσης η δυναµική και παραµετρική σχεδίαση για την επιλογή της 

ανάλυσης του ιστοχώρου σε κάθε οθόνη χρήστη, είναι χαρακτηριστικό του 

σύγχρονου πρότυπου ηλεκτρονικού καταστήµατος. Εννοείται ότι δεν πρέπει να 

σηµειώνεται ποια είναι η καλύτερη προτεινόµενη ανάλυση οθόνης για τον 

χρήστη στο site µας, εφόσον θα πρέπει εµείς να φροντίζουµε παραµετρικά για 

αυτήν (Tungare, pageresource.com). Τέλος όπως φαίνεται και στο γνωστό 

ελληνικό ηλεκτρονικό κατάστηµα e-shop.gr που κάνει έντονη χρήση του 

κίτρινου στην βασική ταµπλέτα του, πρέπει να χρησιµοποιούνται κατά κόρον 

φανταχτερά χρώµατα όπως το κίτρινο και το κόκκινο στα σηµαντικά για εµάς 

σηµεία (Pamatat, 26/1/2000). 

 
Γράφηµα 43: Φωτογραφία της αρχικής σελίδας του e-shop.gr 
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 Να προβλέπεται η σωστή και κοινή εµφάνιση του ιστοχώρου από όλους 

τους χρησιµοποιηµένους περιηγητές των χρηστών. Σε αυτό βοηθούν τόσο ο 

ορισµός των ιδιοτήτων HEIGHT και WIDTH,  όσο και η επιλογή συνήθους 

γραµµατοσειράς (Tungare, pageresource.com). Επίσης τα νέα ηλεκτρονικά 

καταστήµατα δεν κάνουν άλογη χρησιµοποίηση της  Java για την σχεδίαση 

γραφικών, τα οποία µπορεί να «κολλήσουν» ή να κρασάρουν τον browser. 

 

Από την άλλη πλευρά,  οι link µέθοδοι που θα χρησιµοποιήσουµε, η γρήγορη 

φόρτωση και το κατέβασµα ιστοσελίδων και αντικειµένων, καθώς και η 

χρησιµοποίηση αντικειµένων για την ευκολότερη πλοήγηση και εύκολη εύρεση 

στοιχείων µέσα στο site είναι όλα παράγοντες της εύχρηστης και γρήγορης 

πλοήγησης και λειτουργικότητας που θα πρέπει να χαρακτηρίζει το σύγχρονο 

πρότυπο B2C ηλεκτρονικού καταστήµατος. Αυτό σηµαίνει ότι το νέο µοντέλο 

ηλεκτρονικού καταστήµατος: 

 Πρέπει να προσφέρει την εύκολη και γρήγορη περιήγηση µέσω των 

συνδέσεων της (link), οι οποίες θα πρέπει να εµφανίζονται κυρίως µε την µορφή 

εικόνων ή animation, χωρίς όµως να λείπει και η επεξήγηση µε κείµενο για το 

κάθε link. Ο αρχικός σχεδιασµός επίσης θα πρέπει να έχει γίνει έτσι, ώστε να ο 

χρήστης πάντα να βρίσκεται ελάχιστες συνδέσεις (έως 3-4 το πολύ) από το 

αντικείµενο που ψάχνει (Reynolds, 2000). Όταν βέβαια το link αποτελεί την 

έναρξη της εφαρµογής θα πρέπει αυτό να επισηµαίνεται, έτσι ώστε να 

ενισχύεται και η αξιοπιστία του ιστότοπου, κάτι που είναι ζητούµενο από τις 

σηµερινές ηλεκτρονικές επιχειρήσεις (Nielsen, 14/5/2007). 

 Χρησιµοποιεί συγκεκριµένα αντικείµενα που  µπορεί να βοηθήσουν επίσης 

στην αποτελεσµατικότερη πλοήγηση. Τέτοια στοιχεία που κάνουν ευκολότερη 

την πλοήγηση είναι  τα έτοιµα σταθερά πρότυπα ιστοχώρων (Web Tamplates), 

οι πίνακες και οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι (killersites.com) & (go-online.gr, 

Ηλεκτρονικοί κατάλογοι: H βιτρίνα του ηλεκτρονικού σας καταστήµατος). Web 

Templates χρησιµοποιούν όλα τα µεγάλα και γνωστά καταστήµατα όπως το 

Amazon.com και το e-shop.gr, όπως και επίσης ηλεκτρονικούς καταλόγους 

προϊόντων και πίνακες. 
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Γράφηµα 44: Web Templates που χρησιµοποιούν τα καταστήµατα 

Amazon.com και  e-shop.gr 
 

 Χρησιµοποιεί επίσης τα γνωστά site maps ως εργαλεία πλοήγησης, 

shopping carts για την ευκολία των παραγγελιών, αλλά και εσωτερικές µηχανές 

αναζήτησης για την εύρεση στοιχείων και συγκεκριµένων προϊόντων που 

αναζητά ο χρήστης. Αυτά τα εργαλεία δεν βοηθούν µόνο στην ευκολότερη 

πλοήγηση αλλά κυρίως και στην βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης πελατών. 

Παράδειγµα χρησιµοποίησης Shopping Carts έχουµε τόσο από την 

Amazon.com, όσο και από το e-shop.gr (Redmond, 1999). Σηµαντικό 

παράδειγµα χρησιµοποίησης υπηρεσιών αναζήτησης αποτελεί ο ιστοχώρος της 

Amazon.com, όπου από υπηρεσίες του ιστότοπου της a9.com 

(http://a9.com/?src=amz&dns=www)  µπορεί να αναζητήσει κανείς στοιχεία και 

προϊόντα της Amazon. 
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Γράφηµα 45: Shopping Cart – “Το Καλάθι µου” του e-shop.gr 

(http://www/e-shop.gr) 

 
Γράφηµα 46: Μηχανή Αναζήτησης για προϊόντα της Amazon.com 

(http://a9.com/?src=amz&dns=www) 
 

 Πρέπει να χαρακτηρίζεται από την γρήγορη φόρτωση όλων των σελίδων του 

κάτι που επιτυγχάνεται µε ειδικά format για τα πολυµεσικά αρχεία, και µε την 

δηµιουργία των σελίδων σε περισσότερους πίνακες από έναν (έναν όπωσδήποτε 

για την κεφαλίδα) (Pamatat, 13/1/2000) & (Tungare, pageresource.com).  
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2. Προτάσεις Προώθησης και ∆ιαφήµισης Σχεδιασµού Πρότυπου Μοντέλου 

Ηλεκτρονικού Καταστήµατος 

 

Το πρότυπο µοντέλο σύγχρονου ηλεκτρονικού καταστήµατος, για να θεωρείται 

επιτυχηµένο θα πρέπει να εµφανίζει επίσης έντονη δραστηριότητα τόσο στην 

διαφήµιση και προώθηση του δικού του καταστήµατος, όσο και στην διαφήµιση 

άλλων ηλεκτρονικών και παραδοσιακών επιχειρήσεων για την επίτευξη κέρδους ή 

άλλων συµφερόντων. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για την διαφήµιση ηλεκτρονικού 

καταστήµατος αλλά οι πιο επιτυχηµένοι και ευρέως διαδεδοµένοι είναι οι 

χρησιµοποίηση των banner και των διαφηµιστικών και προωθητικών για την εταιρία 

e-mail. Αυτοί οι τρόποι χρησιµοποιούνται τόσο για την διαφήµιση του επιτυχηµένου 

µοντέλου καταστήµατος, όσο και για την διαφήµιση άλλων εταιριών στις ιστοσελίδες 

µας – ειδικά η διαφήµιση µέσω banner εδώ. των  

Τα επιτυχή σύγχρονα ηλεκτρονικά καταστήµατα θα πρέπει να λαµβάνουν 

πολλούς παράγοντες υπ’ όψιν για την επιτυχία µιας banner διαφήµισης και γενικά 

µιας προωθητικής ενέργειας που είναι µια σύνθετη διαδικασία, εξαρτόµενη τόσο από 

την σχεδίαση ενός banner, από την τοποθέτηση του µέσα σε ιστοσελίδα, όσο και από 

την επιλογή συνεργατών για την διαφήµιση και την δηµοσίευση του banner, την 

προτωτυπία αυτού, καθώς και από ανεξάρτητες προγραµµατιστικές τεχνικές. 

Υπολογίζοντας τον κάθε παράγοντα από αυτούς ξεχωριστά, και από ανασκόπηση της 

προηγούµενης βιβλιογραφίας, καταλήγουµε στο ότι το κάθε επιτυχηµένο 

ηλεκτρονικό κατάστηµα θα πρέπει σχετικά µε τις διαφηµίσεις που πραγµατοποιεί 

µέσω banner: 

 Σχετικά µε τον σχεδιασµό τους, να προτιµά απλά σχέδια, εύκολα 

αναγνωρίσιµα, που µπορεί να περιέχουν βέβαια ένα προτώτυπο ή περίεργο 

µήνυµα, έτσι ώστε να επικεντρώνουν περαιτέρω και µε τον σωστό τρόπο την 

προσοχή του πελάτη. Εννοείται ότι θα πρέπει να είναι ελαφριά σε µέγεθος ώστε 

να φορτώνονται γρήγορα (Jackson, 19/9/2000), και να εµφανίζονται µε 

διαφορετικά καινοτόµα σχήµατα και εφαρµογές (ορθογώνια, τετράγωνα, πολύ 

µικρά, rotating banners) (Marshall Brain, How Web Advertising works), κάτι 

που είναι µια σύγχρονη τάση που χαρακτηρίζει όλα τα επιτυχηµένα και γνωστά 

καταστήµατα. Μέσα σε αυτήν την τάση βρίσκονται και µετεξελίξεις των 

banners, τα rich media ads που πρέπει να χρησιµοποιούνται και που είναι τα 

interstitials, τα beyond-the-banner banners , τα animated cursors και τα rich 
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media e-mails (Επιτήδειος, 10/7/2003). Ακόµα τα χρώµατα αυτού πρέπει να 

είναι έντονα όπως το πράσινο και το κίτρινο χρώµα (justinmichie.com, 

8/1/2007). 

 
Γράφηµα 47: ∆είγµα τετράγωνου banner, έντονου χρώµατος 
(κίτρινου) (Marshall Brain, How Web Advertising works) 

 

 Όσον αφορά την τοποθέτηση τους µέσα στην σελίδα, το πρότυπο µοντέλο 

κάθε ηλεκτρονικού καταστήµατος πρέπει να συµβουλεύεται τις ακαδηµαϊκές 

έρευνες και δηµοσιεύσεις για τις επιλογές που κάνει. Αποδεδειγµένα πρέπει να 

χρησιµοποιεί banner σε στυλ link µεγάλου κουµπιού για το κάτω µέρος, δεξιά 

των ιστοσελίδων που αυξάνει πολλαπλάσια το click –through, ενώ για τα 

κλασσικά και τα υπόλοιπα σχήµατα των banners, πρέπει να προτιµάει την 

προβολή τους στο πρώτο 1/3 της σελίδας φια την αύξηση του CTR (Doyle, 

Minor, Weyrich, webreference.com). Ακόµα το σύγχρονο µοντέλο 

ηλεκτρονικού καταστήµατος θα τοποθετήσει τα εικονογραφηµένα banners στο 

αριστερό µέρος της σελίδας, έναντι των banner που περιέχουν κυρίως κείµενο 

και που θα τοποθετηθούν στο δεξιό µέρος της σελίδας, κάτι που δίνει πρακτικά 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στο κατάστηµα (Tanc, Limb, κ.α., 2007). 

 Να προσέξει τόσο την επιλογή των ιστοχώρων που θα δηµοσιεύσει τα 

διαφηµιστικά banner ή γενικά τις διαφηµίσεις, µετά από σχετική έρευνα και να 

προτιµήσει ιστοχώρους και σηµεία σε αυτούς που ο χρήστης βρίσκεται πριν την 

αρχή, ή στο τέλος µιας εργασίας όπως (Ηome pages των ISPs, Portals και site 
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δελτίων καιρού) (Επιτήδειος, 20/4/2001). Επίσης το σύγχρονο ηλεκτρονικό 

κατάστηµα φροντίζει να εναλλάσσεται σχετικά µε τους τρόπους δηµοσίευσης 

ενός banner και αντίστοιχα µπορεί να προτιµήσουν την προσωπική επικοινωνία 

σε κάθε site ενδεχόµενης δηµοσίευσης του banner της, µια  διαφηµιστική 

αντιπροσωπεία µε πλήρεις υπηρεσίες (Harris, money.howstuffworks.com), 

κάποιο banner ad network ή την πρακτική των ανταλλαγών banners (Michie , 

8/1/2007). 

 Ακόµα σήµερα εκτός από όλους τους παραπάνω παράγοντες η επιτυχία µιας 

διαφηµιστικής καµπάνιας ενός banner µπορεί να ενισχυθεί και από την 

χρησιµοποίηση τεχνικών γραµµικού προγραµµατισµού που µπορεί να 

βελτιώσουν την απόδοση CTR των banners (Nakamura, Abe, 1/2005), αλλά 

κυρίως να τα ελέγξουν από εξωτερικές παρεµβάσεις στην φερεγγυότητα των 

ποσοστών CTR που αυτά δίνουν (Jain, Immorlica & άλλοι, 2005). 

 

Το πρότυπο µοντέλο ηλεκτρονικού καταστήµατος χρησιµοποιεί επίσης 

µεθόδους προσελκυσής των πελατών του µέσω e-mail µε όλο και πιο σύγχρονούς 

τρόπους. Εκτός από τις πρωτότυπες και καινοτόµες µεθόδους όµως µέσω e-mail 

διαφήµισης, υπάρχουν πολλοί παράγοντες στους οποίους πρέπει να σταθεί κατά την 

σύνθεση και την πολιτική του e-mail, έτσι ώστε να το καταστήσουν επιτυχηµένο στον 

σκοπό που αυτό υπηρετεί. 

Αρχικά πρέπει να δοθεί βάση στους παράγοντες και στους τρόπους που 

µπορούν να συµβάλλούν στην αύξηση της αποδοχής από το κοινό, σχετικά µε το 

µήνυµα του e-mail αλλά και έπειτα και στους διαφορετικούς τρόπους µε τους οποίους 

µπορούµε ν στείλουµε αυτό το µήνυµα: 

 Η αρχική πολιτική που θα πρέπει να χαρακτηρίζει την σύνθεση του e-mail 

από το κάθε επιτυχηµένο ηλεκτρονικό κατάστηµα είναι αυτό να συµφωνεί µε το 

ύφος και την φύση αυτού. Για παράδειγµα η σύνθεση ενός διασκεδαστικού e-

mail θα οδηγούσε σε ενδεχόµενη αύξηση των επισκέψεων και των πωλήσεων 

για ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα, όταν όµως το προϊόν αυτής της εταιρίας είχε 

άµεση ή έµµεση σχέση µε την διασκέδαση και την ψυχαγωγία (Gordon, Lewis, 

1997). 

 Ο πιο σηµαντικός παράγοντας επιτυχίας της διαφήµισης µέσω e-mail για 

την αύξηση της προσέλκυσης των επισκεπτών, είναι οι τρόποι επίτευξης πιο 

προσωπικού e-mail (Gordon, Lewis, 1997), για το οποίο πρέπει να φροντίζει το 
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κάθε επιτυχηµένο µοντέλο ηλεκτρονικού καταστήµατος. Για να το πετύχει αυτό 

το ηλεκτρονικό κατάστηµα θα πρέπει να αναφέρεται προσωπικά στους 

καταναλωτές του,  να αναφέρει προσωπικά στοιχεία αυτών και λόγους που µας 

έκαναν να το επισκεφθούµε, να δίνει κάποια σχετική µε τον καταναλωτή 

συµβουλή ή να στέλνει ειδικό e-mail για κάποιο γεγονός που αφορά προσωπικά 

τον καταναλωτή (γενέθλια, γιορτή, πάσχα, κ.λ.π.) (Phil, 2003):. 

 Το πρότυπο µοντέλο ηλεκτρονικού καταστήµατος, θα πρέπει επίσης να 

διαλέγει και µη συµβατικούς τρόπους σύνθεσης σε κλασσικές µορφές e-mail. 

Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει τα µηνύµατα να συµπεριλαµβάνουν εικόνα, ήχο ή 

βίντεο ή συνδυασµούς των παραπάνω ώστε να γίνονται όσο το δυνατόν πιο 

πολυµεσικά (Phil, 2003). Πρέπει ακόµα να συνδυάζει τους πιο σηµαντικούς 

παράγοντες σχεδίασης και ύφους ενός mail, όπως είναι η επίτευξη ενός πιο 

προσωπικού     e-mail όπως είδαµε, µε την πρωτότυπη και σύγχρονη σχεδίαση 

πολυµεσικών µηνυµάτων.  Εφαρµογή του παραπάνω είναι και τα ηλεκτρονικά 

περιοδικά e-mail newsletters, που διακρίνονται από τις εικόνες, βίντεο και 

ειδικές πληροφορίες και προσφορές που αυτά κατέχουν, και που στέλνονται σε 

κοµµατι της αγοράς δίνοντας πληροφορίες που τους αφορούν προσωπικά 

(Επιτήδειος, 8/3/2002). Παράδειγµα επιτυχηµένης εφαρµογή e-mail newsletter 

χρησιµοποιεί και το  e-shop (http://www.e-shop.gr/) µόνο για εκείνους τους 

καταναλωτές που έχουν πραγµατοποιήσει αγορές και έτσι κάνουν το µήνυµα 

πολύ πιο προσωπικό και δηµιουργώντας µακροχρόνιες σχέσεις µεταξύ 

επιχείρησης και καταναλωτών.  

 
Γράφηµα 48: ∆είγµα e-mail newsletter του e-shop 
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Αφού εξετάσαµε την σηµαντικότητα αλλά και τον βαθµό στον οποίο προσπαθεί 

το κάθε µοντέλο σύγχρονου ηλεκτρονικού καταστήµατος να κάνει το σταλµένο         

e-mail µήνυµα πιο προσωπικό, πρέπει να πούµε ότι επίσης πρέπει να προσπαθεί 

επίσης να δίνει προσωπικό χαρακτήρα σε όλες γενικά τις διαφηµίσεις που 

πραγµατοποιεί. Αυτό µπορεί να το πετύχει ακόµα, µε διαφηµιστικά µηνύµατα που 

δίνουν αρκετές και συγκεκριµένες πληροφορίες για κάποιο θέµα, µε ειδικό 

περιεχόµενο των µηνυµάτων που θα αφορούν µόνο εξειδικευµένο κοµµάτι της 

συνολικής αγοράς, µε την αλληλεπίδραση των διαφηµίσεων µε τα στοιχεία των 

επισκεπτών στο site (Επιτήδειος, 29/3/2002), αλλά ακόµα και µε συνεργατικές 

τεχνικές φιλτραρίσµατος  που θα βοηθούν στον προσδιορισµό του βαθµού 

σχετικότητας για τον επισκέπτη και του εµφανιζόµενου µηνύµατος (Won Lee, Kyu 

Lee, 2006). 

Εκτός από τις πιο συνηθισµένες µεθόδους διαφήµισης µέσω banner ή 

αποστολής e-mail, το κάθε σύγχρονο µοντέλο ηλεκτρονικού καταστήµατος µπορεί να 

χρησιµοποιήσει συχνά και την µέθοδο των pop-up windows, µόνο όµως σε 

συνεργασία µε γνωστές και κυρίως αξιόπιστες ιστοσελίδες, διότι αυτά τα µηνύµατα 

αντιµετωπίζονται συνήθως µε καχυποψία ή ακόµα και µε πλήρη αποκλεισµό µέσω 

ειδικών εργαλείων από τους χρήστες του internet (spring.ura.gov.sg). Επίσης για την 

µεγαλύτερη προσέλκυση και επιλογή του pop-up παραθύρου από τον χρήστη, αυτό 

δεν θα πρέπει να είναι πολύ µεγάλο, να χρησιµοποιείται το κείµενο σε αυτό µέσα σε  

µια εικόνα για να γίνεται πιο αποδοτικό το µήνυµα, να υπάρχει σχετικό ενηµερωτικό 

κείµενο σχετικά µε τον σκοπό και την εφαρµογή που ενεργοποιεί το pop-up 

παράθυρο και επίσης το παράθυρο να εµφανίζεται για περιορισµένο χρόνο (Rincon, 

onlinebusiness.about.com). Ακόµα εδώ βοηθάει η ύπαρξη και υπόσχεση κάποιας 

προσφοράς (e-book, κουπόνι έκπτωσης, σειρά σεµιναρίων, κ.λ.π.) ή συµβουλής µέσα 

στο pop –up παράθυρο (Bloch, tamingthebeast.net), κάτι που θα πρέπει να έχει 

φροντίσει να πραγµατοποιήσει η κάθε σύγχρονη ηλεκτρονική επιχείρηση. Τέτοιο 

παράδειγµα αποτελεί και το pop-up παράθυρο που εµφανίζεται κατά την επιλογή 

κάποιου στοιχείου στον γνωστό διεθνή ιστότοπο υπότιτλων  opensubtitles.org 

(http://www.opensubtitles.org/) και προσφέρει συνήθως κάποια online δωρεάν 

παιχνίδια ή ένα χρηµατικό ποσό για να παίξει κανείς σε ηλεκτρονικό καζίνο. 
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Γράφηµα 49: ∆είγµα προσφοράς bonus χρηµάτων από Pop-Up Window 

(http://www.opensubtitles.org/) 
 

Ακόµα σήµερα, τα ηλεκτρονικά καταστήµατα θα αυξήσουν την πιθανότητα επιτυχίας 

και προώθησης του εάν κάνουν εύκολη την εύρεση τους  από το κοινό. Το κοινό 

γενικά απευθύνεται σε µηχανές αναζητήσεις για να βρει ένα προϊόν ή πληροφορία 

που τον ενδιαφέρει, όποτε πρέπει να µπορεί το κατάστηµα να εµφανίζεται ψηλά στα 

αποτελέσµατα των µηχανών αυτών. Αυτό µπορεί να το πετύχει αρχικά δίνοντας 

προσοχή στις συνδέσεις που περιέχει ο ιστοχώρος του, µε την τοποθέτηση δηµοφιλών 

συµβουλών και στοιχείων στο site – σε καµία περίπτωση όµως δεν θα πρέπει να 

υπάρχουν άσχετες µε το περιεχόµενο του site λέξεις και στοιχεία γιατί αυτό µειώνει 

την αξιοπιστία κάθε επιτυχηµένου µοντέλου ηλεκτρονικού καταστήµατος- (Search 

Engine Optimization, 3/2006), µε την χρησιµοποίηση µεθοδών σύνδεσης στοιχείων 

για καλύτερο Search Engine Positioning (Si, Callan, 10/2003),µε την πλήρη 

περιγραφή πληροφοριών των ετικετών TITLE και META, αλλά ακόµα και µε την 

χρησιµοποίηση στρατηγικών µισθωµένης τοποθέτησης για τα αποτελέσµατα των 

µηχανών αναζήτησης (Bhargava, Feng, , 5/2002)..  

Ένας ακόµη πολύ επιτυχηµένος τρόπος αύξησης της δηµοτικότητας και 

προσέλκυσης πελατών που ακολουθούν τα σύγχρονα µοντέλα ηλεκτρονικών 

καταστήµατων είναι και η προσφορά υπηρεσιών και εφαρµογών: 

  Η προσφορά των υπηρεσιών που προσφέρουν τα επιτυχηµένα ηλεκτρονικά 

καταστήµατα αφορούν κυρίως πληροφορίες ειδήσεων και αθλητικών, 

πληροφορίες έυρεσης εργασίας, υπηρεσίες chat mail, πληροφορίες ταξιδιών, 

πληροφορίες για επενδύσεις καθώς και υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
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(Επιτήδειος, Οι 10 πιο δηµοφιλείς δραστηριότητες στο Web). Παραδείγµατα 

προσφοράς υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδροµείου από ηλεκτρονικές 

επιχειρήσεις αποτελούν και το Gmail της Google, οι υπηρεσίες της σελίδας 

Inbox.com, το Yahoo!Mail του γνωστού Yahoo! Ιστότοπου, το FastMail που 

µας προσφέρει και IMAP πρόσβαση. 

 
Γράφηµα 50: Αρχική σελίδα του fastmail.com που προσφέρει 

υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου  (http://fastmail.com/) 
 

 Από την άλλη, επίσης και οι προσφορές δωρεάν εφαρµογών 

χρησιµοποιούνται από τα περισσότερα επιτυχηµένα ηλεκτρονικά καταστήµατα  

και µπορεί να συµπεριλαµβάνουν δηµοφιλή δωρεάν πρόσθετα (add ins, plug 

ins) (Reynolds, 2000), ελεύθερο λογισµικό και λογισµικό ανοικτού κώδικά 

(en.wikipedia.org), demo και online παιχνίδια, γνωστές εφαρµογές δικτυακής 

τηλεφωνίας (http://www.skype.com/) και άλλες δηµοφιλείς εφαρµογές. 

 
Γράφηµα 51: Παράδειγµα προσφοράς παιχνιδιού µέσα από banner 
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Τέλος σηµαντική συµβολή στην προώθηση και διαφήµιση των επιτυχηµένων 

ηλεκτρονικών καταστηµάτων, αποτελούν το Product Placement που είναι και 

σύγχρονη µέθοδος διαφήµισης άλλων site µε σκοπό την ανταλλαγή διαφηµίσεων ή το 

κέρδος (Επιτήδειος, 25/5/2001), τα error adverts που έχουν χρησιµοποιηθεί από πολύ 

µεγάλους κολλοσούς όπως η Microsoft, αλλά και οι χορηγίες οι οποίες ενισχύουν την 

καλή εικόνα της εταιρίας και χρησιµοποιούνται εκτενέστερα τελευταία για την 

προώθηση ηλεκτρονικών επιχειρήσεων (go-online.gr,  Άλλοι τρόποι προώθησης).  

 

3.  Πρόταση τεχνικών εξυπηρέτησης πελατών που πρέπει να διαθέτει το 

σύγχρονο Πρότυπο Μοντέλο Ηλεκτρονικού Καταστήµατος 

 

Στο µοντέλο που θα προτείνουµε, εκτός από την πολύ σηµαντική συµβολή στην 

επιτυχία του της γενικής σχεδίασης και προγραµµατισµό του, και των προωθητικών 

και διαφηµιστικών ενεργειών που αυτό θα κάνει αµφίδροµα (και για το ίδιο αλλά και 

για λογαριασµό άλλων ιστότοπων), τα χαρακτηριστικά αυτού που συµβάλλουν στη 

βελτιστοποίηση των σχέσεων, της εξυπηρέτησης πελατών αλλά και της εµπιστοσύνης 

αυτών, αποτελούν κύριο ζητούµενο για οποιοδήποτε επιτυχηµένο ηλεκτρονικό 

κατάστηµα. Αυτά τα χαρακτηριστικά θα συγκεντρώσουµε σε αυτήν την παράγραφο, 

από τα οποία δεν θα πρέπει να λείπουν και τα συστήµατα διαχείρισης σχέσεων και η 

ασφάλεια των συναλλαγών, που βοηθούν και αυτά κατά πολύ κάθε επιτυχηµένη 

παραδοσιακή και ηλεκτρονική επιχείρηση για την επιτυχία της. 

Εξετάζοντας πρώτα τον στρατηγικό προγραµµατισµό που θα πρέπει να γίνεται 

για τις κατευθύνσεις και τις πρακτικές µε τις οποίες ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα θα 

διαχειρίζεται τις σχέσεις των πελατών του, επιβάλλεται να προτείνουµε την ένταξη 

CRM συστήµατος σαν ξεχωριστό τµήµα της επιχείρησης, συνδεδεµένο όµως µε όλα 

τα άλλα για όλα τα σύγχρονα ηλεκτρονικά καταστήµατα, που δεν θα βοηθήσει µόνο 

στο χτίσιµο µακροχρόνιων σχέσεων και καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες 

συνεργατών και καταναλωτών, αλλά και στην συγκέντρωση και εξόρυξη δεδοµένων 

από τα στοιχεία και την συµπεριφορά των πελατών και επισκεπτών (Hu, Chen, 

Zhang, 207/2006). Συγκεκριµένα για τα ηλεκτρονικά καταστήµατα προτείνεται πιο 

ειδικά η µεθοδολογία e-CRM, η οποία βρίσκει πολλά πλεονεκτήµατα για αυτά, αφού 

εκτός του ότι οι εφαρµογές αυτής σήµερα κοστίζουν λιγότερο και έχουν απλοποιηθεί 

σχετικά µε το παρελθόν (εφαρµογές e-CRM είναι τα: Customer information building, 
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Customer retention, targeted customer acquisition, visitor conversion, customer 

analysis, cooperative marketing, Viral Marketing, campaign analysis, κ.α.), 

αναφέρονται επίσης ειδικά στην φύση των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων, αφού η 

µεθοδολογία αφορά και είναι σχεδιασµένη για ηλεκτρονικές επιχειρήσεις που έχουν 

σχεδόν αποκλειστικά ηλεκτρονική επαφή µε τους πελάτες τους και συλλέγουν 

συνήθως στοιχεία ηλεκτρονικά και µόνο για τις βάσεις δεδοµένων τους που θα 

χρησιµοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών καλύτερης ποιότητας (Ross, 1/12/2005) 

& (http://strategis.ic.gc.ca/, Customer Rlation Management ) & (Hu, Chen, Zhang, 

207/2006). Εφαρµογές επίσης που βοηθούν κατά πολύ το χτίσιµο µακροχρόνιων 

σχέσεων και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των κατταναλωτών σχετικά µε συµβουλές 

και προϊόντα είναι η δηµιουργία και πρακτικές ηλεκτρονικής πίστης (e-loyalty) και η 

δηµιουργία ηλεκτρονικών κοινοτήτων για το ηλεκτρονικό µας κατάστηµα. Πάνω 

στην δηµιουργία ηλεκτρονικών κοινοτήτων, αυτή µπορεί να γίνεται και από άλλες 

ηλεκτρονικές ιστοθέσεις έναντι αµοιβής ή λόγω δηµοτικότητας του ηλεκτρονικού µας 

καταστήµατος (http://www.e-future.ca, CRM). Τέτοιο παράδειγµα αποτελεί και η 

Amazon.com όπου υπάρχουν άλλοι ιστότοποι – forums που ασχολούνται 

αποκλειστικά µε θέµατα που αφορούν την Amazon.com αλλά και forum που 

συνεργάζονται µε την Amazon (http://forum.abestweb.com/forumdisplay.php?f=80). 

 
Γράφηµα 52: Στιγµιότυπο Eνότητας Forum που αφορά αποκλειστικά την 

Amazon.com (http://forum.abestweb.com/forumdisplay.php?f=80) 
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Πάνω στην διαχείριση σχέσεων πελατών – συνεργατών, αλλά κυρίως στην 

ευκολότερη εξυπηρέτηση και λειτουργία των συναλλαγών και της ανταλλαγής 

πληροφοριών µε αυτούς, µπορεί να βοηθήσουν τα συστήµατα EDI. Αυτά µπορεί να 

χρησιµοποιηθούν και στο σύγχρονο µοντέλο ηλεκτρονικού καταστήµατος, λόγω του 

πλήθους συναλλαγών, µεταφορικών και προϊόντων του, εκτός από τις παραδοσιακές 

επιχειρήσεις (Reimers, 4/12/2001) & (Marcussen, 1/6/1996).  

Το οποιοδήποτε µοντέλο όµως επιτυχηµένης ηλεκτρονικής επιχείρησης πρέπει 

να προσέξει πρωταρχικά αυτό καθ΄ αυτό το service και την συνεχή επικοινωνία µε 

τους πελάτες, τα οποία βελτιώνουν άµεσα την εξυπηρέτηση και την ικανοποίηση 

αυτών. Αρχικά πρέπει να χρησιµοποιήσουµε, τις νέες τεχνολογίες και πρακτικές που 

έχουν δηµιουργηθεί για την αυτοεξυπηρέτηση του πελάτη (self service), αλλά και για 

την διευκόλυνση αυτού µε την χρησιµοποίηση hardware (εξωτερικά µηχανήµατα H/Y 

σε εµπορικά κέντρα για τις ηλεκτρονικές παραγγελίες καταναλωτών)  αλλά και 

σύγχρονου λογισµικού, το οποίο µπορεί να χρησιµοποιείται για αυτόµατα αιτήµατα  

παραγγελιών, όλες τις ώρες και µε αυτόµατο τρόπο (συστήµατα IVR – συστήµατα 

φωνητικής εξυπηρέτησης) κάνοντας έτσι πιο γρήγορη, απλή (δεν χρειάζονται 

διαφορετικά τηλέφωνα για διαφορετικό τµήµα) και 24ωρη την επικοινωνία µέσω 

τηλεφώνου (Salomann, Kolbe, Brenner, 2006). Γενικά η επικοινωνία και µέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου πρέπει να ακολουθεί τις αρχές τις γρήγορης (εντός 3 

ωρών - 24ώρου το πολύ) και προσωπικής – συµβουλευτικής εξυπηρέτησης των 

πελατών (www.go-online.gr, Ηλεκτρονικό κατάστηµα: Ιδέες για εύρυθµη και 

επικερδή λειτουργία). Σχετικά µε το αυτοµατοποιηµένο λογισµικό παραγγελιών 

πρέπει να σηµειωθεί ακόµα και η συµβολή των shopping  carts και των εσωτερικών 

µηχανών αναζήτησης για την εύκολη και αυτόµατη επιλογή και παραγγελία 

προϊόντων (Redmond, 1999). Κάθε πρότυπο ηλεκτρονικό κατάστηµα πρέπει επίσης 

να προσέχει την επιλογή των προϊόντων που πωλεί ανάλογα µε την ζήτηση του κάθε 

ξεχωριστού µεριδίου αγοράς που αυτό απευθύνεται και µε το να συνοδεύει την αγορά 

προϊόντων από αυτό µε ειδικές προσφορές ή εκπτώσεις. Μέσω της αλληλεπίδρασης 

µε τους πελάτες και τους επισκέπτες του καταστήµατος και  κρατώντας πληροφορίες 

και τις προτιµήσεις αυτών προγραµµατιστικά µπορεί να διακρίνει και να 

«υπολογίζει» τα προϊόντα που προσφέρουν µεγαλύτερη ευχαρίστηση στον 

καταναλωτή (Jiao, Chen, 9/2006). Χρειάζεται ακόµα να µπορεί να ελέγχει και να 

µπορεί να «µετρήσει» και να συγκρίνει το µέγεθος και την ποιότητα των υπηρεσιών 
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που προσφέρει, κάτι που είναι σχετικά εφικτό σήµερα µέσω QoS (Επιτήδειος, 

16/11/2001). 

Εκτός όµως από τους άµεσους παράγοντες που βελτιώνουν την εξυπηρέτηση 

των καταναλωτών, υπάρχει και ένα µεγάλο πλήθος παραγόντων που είτε τους 

διευκολύνει στις αγορές, παραγγελίες και πλοήγηση στο ηλεκτρονικό κατάστηµα. 

Ένας παράγοντας που πρέπει να υπολογίζεται από το σύγχρονο µοντέλο αυτού, είναι 

και οι πολιτικές τιµών που αυτό ακολουθεί, ανάλογα µε τους παράγοντες του 

εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος. Κατ’ αρχήν πρέπει να εξετάσει και να 

διαχωρίσει τους καταναλωτές ανάλογα µε την αγοραστική τους συµπεριφορά 

(οικονοµικοί, προσωποπαγείς, ηθικοί, απαθείς αγοραστές) αλλά και ανάλογα µε τις 

προτιµήσεις και την κουλτούρα της χώρας στην οποία ανήκουν, κάτι που πρέπει να 

είναι σε θέση να πετύχει µε την χρήση data mining και µε την χρήση βάσεων 

δεδοµένων στην επίσκεψη του κάθε καταναλωτή (Su, Adams, 8/2005). Ακόµα η 

πολιτική πωλήσεων που θα ακολουθεί ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό κατάστηµα 

εξαρτάται από τον κρατικό φορέα και το θεσµικό και φορολογικό πλαίσιο κάθε 

χώρας, και γι’ αυτό πρέπει να κατευθύνεται στην δηµιουργία δαφορετικών βάσεων 

δεδοµένων και δυναµικών σελίδων για την παραµετροποίηση και τον τελικό 

υπολογισµό τιµής ξεχωριστά για τγην κάθε χώρα, ανάλογα µε τα τέλη, µεταφορικά, 

φορολογία της, κ.λ.π. (∆ηµητριάδης, Μπάλτας, 2003) & (Suwanda, Chan, 11/2000). 

Ακόµα στην πολιτική τιµών που θα ακολουθήσει αυτό, χρειάζεται να λάβει υπ’ όψιν  

τον παράγοντα της ανταγωνιστικότητας προσφέροντας ποιοτικά και επώνυµα 

προϊόντα σε σχετικά χαµηλές τιµές (www.go-online.gr, Ηλεκτρονικό κατάστηµα: 

Ιδέες για εύρυθµη και επικερδή λειτουργία), τον παράγοντα και την αξία της 

πληροφόρησης που αυτό προσφέρει για την τελική τιµολόγηση του κάθε προϊόντος 

(Lee, Park, Kim, 2003), και τέλος τον παράγοντα των συµφωνιών µεταξύ 

προµηθευτών και µεσαζόντων σχετικά µε τον τελικό καθορισµό της τιµής (www.go-

online.gr, Ηλεκτρονικό Κατάστηµα: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την παράδοση 

προϊόντων). Στις συµφωνίες αυτές πρέπει να προσέχει ιδιαίτερα, την παραγγελία, τις 

προβλέψεις πωλήσεων και τις µακροχρόνιες δεσµεύσεις ειδικά σε προϊόντα  

ηλεκτρονικών και H/Y όπου ο χρόνος ένταξης νέων προϊόντων - νέων µοντέλων και 

η τιµή αυτών  συνεχώς µειώνεται (Prasad, 1997). 
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Γράφηµα 53: ∆ιάγραµµα Πολυπλοκότητας και Χρόνου Αποδοχής – 

Προβολής (Prasad, 1997) 
 

Ένας ακόµα παράγοντας που βοηθάει στην διευκόλυνση των καταναλωτών 

σχετικά µε την πληρωµή των προϊόντων που αγοράζει µε το ηλεκτρονικό κατάστηµα 

είναι και η προσφορά πολλών τρόπων πληρωµής. Αυτοί πρέπει να προσφέρονται από 

κάθε σύγχρονο ηλεκτρονικό κατάστηµα που θέλει να έχει επιτυχία σε όλη την αγορά 

που αυτό αναφέρεται, και η οποία µπορεί να µην προτιµά 1 ή 2 αποκλειστικά 

συγκεκριµένους τρόπους πληρωµής όπως είναι αυτός της αντικαταβολής και της 

πληρωµής µέσω πιστωτικών καρτών, όπου και ο δεύτερος κρύβει και πολλούς 

κινδύνους υποκλοπής ή εξαπάτησης (Lewis, Herschell, 1997) & 

(http://ecommerce.hostip.info). Μερικοί ακόµα σχετικά αξιόπιστοι τρόποι πληρωµής 

που µπορεί να προσφέρονται από το ηλεκτρονικό κατάστηµα είναι η ψηφιακή 

µέθοδος πληρωµής µετρητών Internet Cash (Whyte, 2001) & 

(http://ecommerce.hostip.info), οι ψηφιακές υπηρεσίες «πορτοφολιών» (digital 

wallets) , οι ηλεκτρονικές επιταγές και µέθοδοι Peer-to-Peer (P2P) Payment. Ο πιο 

γνωστός χρησιµοποιούµενος και ασφαλής τρόπος P2P πληρωµής που µπορούµε να 

προσφέρουµε είναι αυτός είναι το PayPal που προσφέρει πολλά πλεονεκτήµατα 

έναντι των άλλων τρόπων, όπως η εύκολη και αυτόµατη χρήση του από όσους 

γίνονται µέλη του, οι επιπλέον δυνατότητες που έχει αυτό για πληρωµή και µέσω 

πιστωτικών καρτών αλλά  και οι χαµηλές χρεώσεις του καταναλωτή για κάποια 

συναλλαγή του (http://www.e-future.ca/alberta/) & (Nakata, Avaliani, 

http://arxiv.org).  
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Γράφηµα 54: Τρόπος Peer-to-Peer (P2P) Πληρωµής  

(Nakata, Avaliani, http://arxiv.org) 
 

Τέλος η ασφάλεια των συναλλαγών και γενικά η ασφάλεια του δικτύου του 

ηλεκτρονικού καταστήµατος, παίζει βασικό ρόλο στην αύξηση της εµπιστοσύνης των 

καταναλωτών και παράλληλα της ικανοποίησης αυτών. Το κάθε σύγχρονο 

επιτυχηµένο ηλεκτρονικό κατάστηµα, πρέπει να διαθέτει τρόπους και τεχνολογίες για 

την επίτευξη της ασφάλειας η οποία όσον αφορά την ασφάλεια του δικτύου χωρίζεται 

στην ασφάλεια βασισµένη στην κίνηση και στην ασφάλεια βασισµένη στον χρήστη 

(Velte, Elsenpeter, 2001). Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για την επίτευξη ασφάλειας που 

θα οδηγήσει και στην περισσότερη αξιοπιστία των καταναλωτών προς το κατάστηµα: 

 Σχετικά µε την αποφυγή των κινδύνων εισβολέων, που αφορά την ασφάλεια 

βασισµένη σε κίνηση, τα ηλεκτρονικά καταστήµατα επιβάλλεται να 

χρησιµοποιήσουν firewalls (Ghosh, 1998) αλλά και µεταλλαγές αυτών µέσα 

από δίκτυα (airgap firewalls) (Lewis, Herschell, 1997), έτσι ώστε να 

προστατευθεί το εσωτερικό σύστηµα και δίκτυο του ηλεκτρονικού 

καταστήµατος, από τους εισβολείς που µπορεί να είναι κακόβουλο, λογισµικό, 

εξωτερικοί και εσωτερικοί αναρµόδιοι χρήστες. Πάνω στην αντιµετώπιση και 

απόκλιση κακόβουλου λογισµικού και προγραµµάτων, πρέπει να 

χρησιµοποιούνται επίσης ειδικά προγράµµατα προστασίας δικτύου, Antivirus 
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και AntiSpyware προγράµµατα. Τέτοια παραδείγµατα AntiSpyware 

Προγραµµάτων είναι και το Spyware Doctor (http://www.pctools.com/), όπως 

και το πολύ γνωστό Lavasoft Ad-Aware, που µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην 

επιχειρησιακή του έκδοση από τα ηλεκτρονικά καταστήµατα 

(http://www.lavasoft.com/). Το πρότυπο µοντέλο ηλεκτρονικού καταστήµατος, 

έχει την δυνατότητα επίσης να χρησιµοποιεί και άλλους τρόπους αντιµετώπισης 

αλλά και κάλυψης των ζηµιών των εισβολέων, όπως είναι και η χρησιµοποίηση 

των ασφαλιστήριων συµβολαίων (Schoeniger, 11/2001).   

 
Γράφηµα 55: Πρόγραµµα ελέγχου και εξουδετέρωσης Spy-Ware 

προγραµµάτων (http://www.lavasoft.com/)  
 

 Όσον αφορά τώρα αποκλειστικά την ασφάλεια τον συναλλαγών και την  

ασφάλεια βασισµένη στον χρήστη που χρησιµοποιείται για υποχρεωτική 

σύνδεση των χρηστών µε κωδικό πρόσβασης και όνοµα χρήστη, 

χρησιµοποιούνται κυρίως τεχνικές και µέθοδοι κρυπτογραφίας. Η πιο αξιόπιστη 

και απροσπέλαστη µέθοδος που χρειάζεται και µπορεί να εφαρµόσει το 

σύγχρονο ηλεκτρονικό κατάστηµα είναι εφαρµογές κρυπτογραφίας δηµοσίου 

κλειδιού που βασίζεται στον αλγόριθµο RSA (Kurose, Ross, 2004) και µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί και σε υπηρεσίες ανοίγµατος λογαριασµών ψηφιακού 

χρήµατος και στις ασφαλείς δικτυακές συναλλαγές µέσω πιστωτικών καρτών 

(Lewis, Herschell, 1997) & (Araujo, Araujo, 2003). Πολλές υπηρεσίες δηµοσίου 
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κλειδιού προσφέρονται από σχετικές επιχειρήσεις υπηρεσιών κρυπτογράφησης 

όπως η VeriSign και η Entrust (www.verisign.com) & (www.entrust.com). 

 
Γράφηµα 56: Ηλεκτρονικός ιστότοπος υπηρεσιών  Κρυπτογράφησης 

∆ηµοσίου Κλειδιού (http:// www.entrust.com /)  
 

    Επιβάλλεται όµως να χρησιµοποιούνται και άλλοι τρόποι οι οποίοι 

βοηθούν τα νέα ηλεκτρονικά καταστήµατα κυρίως για την αύξηση της 

εµπιστοσύνης των καταναλωτών ως προς την ασφάλεια συναλλαγών και 

δικτύου, αλλά και για την γενικότερη εµπιστοσύνη και αξιοπιστία τους προς την 

ποιότητα και την πολιτική των ηλεκτρονικών καταστηµάτων (Sachoff, 

05/23/2007). Ειδικά ο δεύτερος παράγοντας επιτυγχάνεται κυρίως µε το 

επαγγελµατικό στυλ, την καλή εξυπηρέτηση πελατών, την αυξανόµενη 

κοινωνική παρουσία (Gefen, Straub, 2003) αλλά και την άριστη ποιότητα και 

τις χαµηλές τιµές των προϊόντων(www.go-online.gr, 21/07/2005). Επίσης η 

ασφάλεια µπορεί να ενισχυθεί µε την ύπαρξη ψηφιακού πιστοποιητικού και την 

χρήση ψηφιακών σφραγίδων (Srinivasan, 2004). 
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4. Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα και εξέλιξη νέων εφαρµογών και τεχνικών 

Είναι γνωστό ότι υπάρχουν τεχνικές οι οποίες είτε δεν χρησιµοποιούνται στον 

Κλάδο του ηλεκτρονικού εµπορίου ή απλά βρίσκονται ακόµα σε πρώιµα στάδια. 

Πάνω εδώ θα πρέπει να γίνουν ορισµένες προτάσεις σχετικά µε την περαιτέρω 

έρευνα πάνω σε τέτοιες τεχνικές αλλά και κατευθύνσεις.  

Όπως διαπιστώσαµε τόσο από την βιβλιογραφία αλλά και από τις επιστηµονικές 

δηµοσιεύσεις έχει µελετηθεί κατά πολύ το πώς διάφορες τεχνικές σχεδίασης 

βρίσκουν ανταπόκριση στην δηµιουργία επιτυχηµένου µοντέλου ηλεκτρονικής 

επιχείρησης. Παρ’ όλα αυτά, η επιστηµονική κοινότητα δεν έχει ασχοληθεί σε µεγάλο 

βαθµό, όπως αντίθετα κάνουν πολλά  «συµβουλευτικά» sites µε τεχνικές και tips, µε 

το τι πρέπει να αποφεύγεται σηµαντικά στον σχεδιασµό των ιστοσελίδων. Ακόµα και 

εάν αυτό συµβαίνει µε σχετική αρθρογραφία, από µια σύντοµη ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας πάνω στην σχεδίαση διαπιστώνεται ότι σηµερινές συµβουλές και 

τεχνικές για την πιο επιτυχή σχεδίαση ιστοσελίδας δεν ανταποκρίνονται στην 

αυριανή πραγµατικότητα. Ένα παράδειγµα είναι ή χρησιµοποίηση των frames, έναντι 

των navigation bars που χρησιµοποιούνται κυρίως σήµερα (www.w3.org). 

Εντωµεταξύ σήµερα προτείνεται η µειωµένη έως και η καθόλου χρήση των frames 

(www.webpagesthatsuck.com). Από όλα τα παραπάνω προκύπτει το ότι πρέπει να 

γίνεται συνεχή µελέτη και έρευνα πάνω στις τεχνικές και αντικείµενα σχεδίασης που 

δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται, εφόσον αυτά αλλάζουν συνεχώς, και επιτυχηµένες 

τεχνικές σχεδίασης του παρελθόντος, µπορεί να αποτελούν κακή επιλογή για την 

εµφάνιση του site σήµερα.   

Επίσης όσον αφορά την αποστολή ηλεκτρονικών παροδικών e-mail newsletters, 

τα οποία σε γενικές γραµµές, όπως ισχύει από ανασκόπηση της βιβλιογραφίας .  

(Επιτήδειος, 8/3/2002), αφορούν την δηµοσίευση άρθρων γενικού και ειδικού 

ενδιαφέροντος ώστε να  αποτελέσουν σηµαντικό παράγοντα προέλκυσης των 

καταναλωτών στο site ή στο να γίνουν συνδροµητές σε αυτό, πρέπει να υπάρξει 

σχετική µελλοντική έρευνα που να σχετίζεται µε τις προοπτικές που µπορεί να έχει 

αυτή η τεχνική µέσα από καινοτόµα στοιχεία. Όπως είδαµε και για την περίπτωση 

του e-shop.gr (http://www.e-shop.gr/), δεν αρκείται στην αποστολή απλών 

ενηµερωτικών και πιασάρικών «άρθρων», άλλα στην αποστολή  συνεχών περιοδικών 

προσφορών µόνο για τους καταναλωτές που έχουν πραγµατοποιήσει παλαιότερα 

ηλεκτρονικές αγορές από το κατάστηµα. Αυτό σηµαίνει ότι ανοίγονται νέες 

προοπτικές στην χρησιµοποίηση αυτών των ηλεκτρονικών περιοδικών που πρέπει να 
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ερευνηθούν σχετικά µε την συµβολή τους στην δηµιουργία µακροχρόνιων και 

προσωπικών σχέσεων των καταναλωτών µε το ηλεκτρονικό κατάστηµα.  

Βαρύτητα θα πρέπει επίσης να δοθεί στην προσφορά υπηρεσιών ασφαλούς 

αποθήκευσης, και να µελετηθεί αν κάτι τέτοιο θα ήταν στην πραγµατικότητα εφικτό 

ως προσφορά, από ένα µέσο ηλεκτρονικό κατάστηµα λόγω της πολυπλοκότητας και 

του υψηλού κόστους που µια τέτοια υπηρεσία θα έχει για αυτό. Όπως προτείναµε 

κατά την βιβλιογραφική ανασκόπηση στο κύριο κοµµάτι αυτής της εργασίας, παρόλο 

που τέτοιες υπηρεσίες αποθήκευσης προσφέρονται κυρίως εξολοκλήρου από  

εξειδικευµένες ηλεκτρονικές επιχειρήσεις υπηρεσιών ασφαλούς αποθήκευσης (SSP 

επιχειρήσεις) (searchstorage.techtarget.com, 19/9/2003), πρέπει να µελετηθεί η 

περίπτωση εάν υπάρχει η δυνατότητα και η αποδοχή του κοινού, µε το να 

προσφερθούν τέτοιες δηµοφιλείς υπηρεσίες (αρχική αποθήκευση, back up, 

restorability, διαθεσιµότητα και άµεση πρόσβαση στα δεδοµένα) (Steinacher, 

2/26/01) σε µεγάλο βαθµό και από τα ηλεκτρονικά καταστήµατα, µε την εκµίσθωση 

µεγάλων server και έναντι µικρής αµοιβής για τους καταναλωτές που ενδιαφέρονται 

γι’ αυτήν ανάλογα µε τα έξοδα απόκτησης του αποθηκευτικού χώρου και των 

υπηρεσιών. Η περαιτέρω µελέτη που προτείνουµε πάνω σε αυτήν την προοπτική 

παρουσιάζει ενδιαφέρον, λόγω του ότι οι υπηρεσίες ασφαλούς αποθήκευσης 

βρίσκουν σήµερα σηµαντική αποδοχή από το καταναλωτικό κοινό.  Παρόµοια µελέτη 

µπορεί και να γίνει για την επιτυχία υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδροµείου από 

µεγάλα ή µικροµεσαία ηλεκτρονικά καταστήµατα, εφόσον ακόµα δεν προσφέρονται 

ευρέως από αυτά, αλλά από σχετικούς ιστοχώρους υπηρεσιών. 

Σχετικά µε τον τοµέα της προώθησης και διαφήµισης, πρέπει να εξεταστεί 

µελλοντικά εκτενέστερα και η συµβολή των χορηγιών. Αυτό γιατί η χορηγία ως 

µέθοδος διαφήµισης και προβολής, παρόλο που είναι µια συνηθισµένη και πολύ 

επιτυχηµένη µέθοδος για τις παραδοσιακές επιχειρήσεις και καταστήµατα, δεν έχει 

χρησιµοποιηθεί ευρέως στο ∆ιαδύκτιο και για την προβολή ηλεκτρονικών 

καταστηµάτων (go-online.gr,  Άλλοι τρόποι προώθησης). 

Τέλος, όσον αφορά την αύξηση της εξυπηρέτησης πελατών, βαρύτητα πρέπει 

να δοθεί στις νέες τεχνολογίες και ειδικά στις τεχνολογίες αυτοεξυπηρέτησης 

πελατών αλλά και στις τεχνολογίες αυτόµατης φωνητικής εξυπηρέτησης, οι οποίες 

χρησιµοποιούνται σήµερα κυρίως µόνο στις παραδοσιακές επιχειρήσεις, έτσι ώστε να 

ερευνηθούν και να εξεταστούν οι προοπτικές και οι µεταλλαγές που µπορεί να  

υπάρξουν για τις τεχνολογίες αυτές για την επιτυχή και σε µεγάλο βαθµό ένταξή τους 
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και από τις νέες ηλεκτρονικές επιχειρήσεις. Πάνω στην εξέταση αυτή πρέπει να 

µελετηθεί συγκεκριµένα και η προοπτική ένταξης αυτοµατοποιηµένων 

υπολογιστικών συστηµάτων των ηλεκτρονικών καταστηµάτων σε εµπορικά κέντρα, 

δηµόσιους και ιδιωτικούς οργανισµούς και αλλού, για την αυτόµατη παραγγελία, 

ενηµέρωση και πληροφόρηση των καταναλωτών - επισκεπτών που κάνουν χρήση 

αυτών.  Επίσης πρέπει να εξεταστεί και η φωνητική αυτοεξυπηρέτηση για τα 

αιτήµατα και την επικοινωνία των καταναλωτών µε το ηλεκτρονικό κατάστηµα, για 

το αν αυτή αυξάνει σηµαντικά την ικανοποίηση και την αυτόµατη εξυπηρέτηση των 

καταναλωτών ηλεκτρονικών καταστηµάτων (Salomann, Kolbe, Brenner, 2006).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 185



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 
 

 Βλαχοπούλου, Μ. (2006), «Σηµειώσεις Μαθήµατος Ηλεκτρονικού Εµπορίου», 

Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής, Μεταπτυχιακό Εφαρµοσµένης Πληροφορικής, 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 

 

 Βλαχοπούλου, Μ. (2003) E-Marketing, διαδικτυακό µάρκετινγκ,                 

Γέρακας / Αθήνα : Rosili, 2η έκδοση 

 

 Carter, Jim A., (2002).  Developing e-commerce systems, Upper Saddle River, 

New Jersey : Prentice Hall 

 

 CheckFree: http://www.checkfreecorp.com/. 

 

 ∆ηµητριάδης, Σ. και Μπάλτας, Γ.  (2003). Ηλεκτρονικό εµπόριο και µάρκετινγκ. 

Αθήνα : Rosili 

 

 FedEx: http://www.fedex.com/. 

 

 GCIS.  26/11/2003. «The Practical Guide to Selling Efficiently on any B2B 

Exchange», The General Service for Internet Services: 

http://gcis.ca/B2B_sellers_guide.html. 

 

 Herschell , G. και Lewis, Robert D. (1997). Selling on the net : the complete 

guide,  Lincolnwood, Ill., USA : NTC Business Books. 

 

 Hoque, F. (2000). E-enterprise : business models, architecture, and components, 

Cambridge, U.K. : Cambridge University Press 

 

 186



 Ius Mentis.  12/12/2005. «E-commerce business models»,                              

Ius Mentis:  http://www.iusmentis.com/business/ecommerce/businessmodels/. 

 

 Kalakota, R. και Whinston, A. (1996). Frontiers of Electronic Commerce, 

http://www.w3c.rl.ac.uk/primers/history/origins.pdf.  

 

 Μάρκελλος, Κ., Μάρκελλου, Π., Ρήγκου, Μ., Συρµακέσης, Σ.  & Τσακαλίδης , 

Α.,   (2005). e-Επιχειρηµατικότητα – Από την ιδέα στην υλοποίηση, Αθήνα: Ελληνικά 

Γράµµατα Α.Ε. 

 

 Philosophe.com ,(1999).   «Ecommerce:     Introduction    and    Overview», 

http://www.useit.com/alertbox/990207.html. 

 

 Rappa, M. (2001). «Business Models of the Web», Managing the Digital 

Enterprise, http://digitalenterprise.org/models/models.html. 

 

 Schneider, G. (2004).. «Electronic Commerce: The Second Wave», Thomson, 

http://www.philosophe.com/commerce/ecommerce.html 

 

 Timmers, P. (1998). «Business Models for Electronic Markets», EM - Electronic 

Commerce in Europe, EM -Electronic Markets 

 

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

 

 
 Cardone, R., Soroker, D. και Tiwar, Α. (2005).  «Using XForms to simplify Web 

programming» , Proceedings of the 14th international conference on World Wide 

Web WWW '05, ACM Press 

 

 David Gowans, D. (1999 – 2001). “PHP/MySQL Tutorial”,                              

FREE Webmaster Help.com: http://www.freewebmasterhelp.com/tutorials/phpmysql. 

 187



 

 Emporos.gr: http://www.emporos.gr 

 

 Επιτήδειος, Γ. (2000).  «Τα χαρακτηριστικά των επιτυχηµένων επιχειρήσεων στο 

Internet», InterBIZ: http://www.eeei.gr/interbiz/articles/index.htm 

 

 Επιτήδειος, Γ. «Πώς να δηµιουργήσετε ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα (estore) στο 

Web», InterBIZ: http://www.eeei.gr/interbiz/articles/index.htm 

 

 Επιτήδειος, Γ. «Κακογραµµένες Web Σελίδες - Το άγνωστο πρόβληµα», 

InterBIZ,  http://www.eeei.gr/interbiz/articles/index.htm 

 

 Επιτήδειος, Γ. 17/5/2002. "Κατασκευή σελίδων µε κώδικα HTML ή µε αυτόµατα 

προγράµµατα;” , InterBIZ: http://www.eeei.gr/interbiz/articles/index.htm 

 

 Επιτήδειος, Γ. 19/6/2002. «Τα περιεχόµενα ενός καλού εταιρικού web site» , 

InterBIZ: http://www.eeei.gr/interbiz/articles/index.htm 

 

 Gilfillan, I. 24/09/2002. “Using a MySQL database with PHP”, Database Journal: 

http://www.databasejournal.com/features/mysql/article.php/10897_1469211_1. 

 

 Hellas On Line. “ ∆ηµιουργήστε το δικό σας ηλεκτρονικό κατάστηµα”, 

η-Επιχειρείν::Αφιερώµατα::Ηλεκτρονικό Εµπόριο,  

http://www.go-online.gr/news/index.html 

 

 Hellas On Line. “ Μοντέλο κατασκευής για µικροµεσαίες επιχειρήσεις ”,  

http://www.go-online.gr/news/index.html

 

 Hellas On Line. “Παράδειγµα κατασκευής e-shop”,  

http://www.go-online.gr/news/index.html

 

 Hellas On Line. 9/2003. «"Ιδεατή" και "αποκλειστική" φιλοξενία τα υπέρ και τα 

κατά, Επιµέλεια», http://www.go-online.gr/news/index.html 

 

 188



 How-to-build-websites.com: http://www.how-to-build-websites.com/. 

 

 η-Επιχειρείν,  «Ηλεκτρονικοί κατάλογοι: H βιτρίνα του ηλεκτρονικού σας 

καταστήµατος»,                                                                                                                     

η-Επιχειρείν:Αφιερώµατα:Ηλεκτρονικό Εµπόριο: http://www.go-online.gr 

 

 Isaacson, P. 10/2003. “Building a simple website using open source software 

(GNU/Linux, Apache, MySQL, and Python)”,  Journal of Computing Sciences in 

Colleges, Consortium for Computing Sciences in Colleges, Volume 19 : Issue 1  

 

 Killersites.com. “WEB DESIGN RESOURCES”                              

KillerSites.com: http://www.killersites.com/. 

 

 KillerSites.com: 

http://www.killersites.com/Templates/webTempates_businessArgument.jsp 

 

 Kurose, James F., , Ross, Keith W. (2004). ∆ικτύωση υπολογιστών, µετάφραση:  

Μανιτσάρης, Α., Φουληράς, Π., Αθήνα : Μ. Γκιούρδας. 

 

 Lewis, Robert D. Herschell, G. (1997).  Selling on the net : : the complete guide. 

Lincolnwood, Ill., USA : NTC Business Books. 

 

 Lunarpages.com: http://www.lunarpages.com/index.php 

 

 Manas,  T. «Handy Hints for Web Designers» , ManasTech,        

Pageresource.com: http://www.pageresource.com/zine/des03.htm. 

 

 Pak-Lok Poon, Amy H.L. Lau. 2/2006. “The present B2C implementation 

framework”, Communications of the ACM,  ACM Press, Volume 49 : Issue 2. 

 

 Pamatat, S. 13/01/2000. «Don't Make Them Wait», DesignMore.com,   

http://www.pageresource.com/zine/quicker1.htm 

 

 189



 Pamatat, S. 26/01/2000. “Your Choice of Web Site Color”,DesignMore.com., 

http://www.pageresource.com/zine/webcolors.htm. 

 

 Pawan R. Vora. 5/1998.  “Design/Methods & Tools: Designing for the Web: a 

survey”, Interactions,  ACM Press, Volume 5 : Issue 3.  

 

 PHP MySQL Tutorial. «Installing Apache PHP MySQL, Installing Apache PHP 

and MySQL», http://www.php-mysql-tutorial.com/install-apache-php-mysql.php 

 

 Qi-Ying Su, Carl Adams. 8/2005. “E-marketing & e-businesses: Will B2C e-

commerce developed in one cultural environment be suitable for another culture: a 

cross-cultural study between amazon.co.uk (UK) and dangdang.com (China)”, 

Proceedings of the 7th international conference on Electronic commerce ICEC '05, 

ACM Press 

 

 Raymond, Ε. 7/2000. «The HTML Hell Page του Eric S. Raymond», 

http://www.tuxedo.org/~esr/html-hell.html 

 

 Redmond, W. (1999),  eCommerce development : business to consumer. υπό 

Microsoft Corporation. Microsoft Press. 

 

 Reynolds, J. (2000).  The complete e-commerce book : design, build & maintain a 

successful web-based business .New York, NY : CMP Books. 

 

 Sharma, R. και Sharma, V. (2000). Developing e-commerce sites : an integrated 

approach. Boston, Mass. : Addison-Wesley. 

 

 Σισκόπουλος, ∆. (9/2001). “ Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον ηλεκτρονικό 

τρόπο των εµπορικών συναλλαγών µας”,  Ε-ΝΕΤ , τεύχος 47. 

 

 Tiwana, A. (2001). The essential guide to knowledge management : e-business 

and CRM applications. Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall PTR. 

 

 Τrainingtools.com:  http://www.trainingtools.com/ 

 190



 

 Useit.com. 14/5/2007, “Command Links”, Jakob Nielsen's Alertbox, 

http://www.useit.com/alertbox/command-links.html 

 

 W3C Recommendation. 07/01/2005. “Synchronized Multimedia Integration 

Language (SMIL 2.0)”, 2nd Edition,                              

W3C Recommendation: http://www.w3.org/TR/2005/REC-SMIL2-20050107/. 

 

 W3C Recommendation., «Frames in HTML documents», 

www.w3.org/TR/html401/present/frames.html 

 

 Web Pages That Suck.com: http://www.webpagesthatsuck.com/#. 

 

 WebLogic. « Web Hosting»,  http://www.weblogic.gr/categ.cfm?obcatid=12  

 

 Webopedia.com, “CGI”, http://www.webopedia.com/TERM/C/CGI.html.  

 

 Wolff , D. (12/2001). “MySQL, PostgreSQL, and PHP: open source technologies 

for a database management course”,  Journal of Computing Sciences in Colleges,  

Consortium for Computing Sciences in Colleges, Volume 17 : Issue 2  

 

 Yumman, C., Hendra, S. 11/2000. “Designing multinational online stores: 

challenges, implementation techniques and experience”,  Proceedings of the 2000 

Conference of the Centre for Advanced Studies on Collaborative research - CASCON 

'00, IBM Press 

 

 

 

 

 

 

 

 

 191



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 2ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
 

 

 Adobe.com, Rich Media Advertising Topic Center:  

http://www.adobe.com/devnet/rich_media_ads/ 

 

 AllRegs Online. «Pop-up Windows F.A.Q.», 

http://www.allregs.com/ao/supportPages/ao3_popfaq.htm#Q2 

 

 Atsuyoshi Nakamura and Naoki Abe (2007). «Improvements to the Linear 

Programming Based Scheduling of Web Advertisements»,  Journal Electronic 

Commerce Research, Volume 5 : Number 1. 

 

 Benjamin P. -C. Yen, , a and Robin C. W. Kong. (2002). « Personalization of 

information access for electronic catalogs on the web»,  Electronic Commerce 

Research and Applications, Elsevier Science, Spring: Volume 1 : Issue 1: 20-40. 

 

 Bétrancourt, Μ. και Bisseret, Α. (1998). « Integrating textual and pictorial 

information via pop-up windows: an experimental study», Result Behaviour & 

Information Technology, Elsevier Science, Volume 17 : Number 5, p. 263. 

 

 Bloch, Μ. «Increasing subscriptions with popups»,                             

Taming the Beast: http://www.tamingthebeast.net. 

 

 Burns, E. 01/08/2006. “Marketing Opportunities Emerge in Online Gaming 

Venues”,  ClickZ Stats: http://www.clickz.com/ 

 

 Christian Rohrer, John Boyd. 4/2004. «HCl overviews: The rise of intrusive 

online advertising and the response of user experience research at Yahoo!», CHI '04 

extended abstracts on Human factors in computing systems, ACM Press. 

 

 Click Z: http://www.clickz.com/showPage.html?page=3623035 

 

 192



 Download.com: http://www.download.com 

 

 E-shop.gr: http://www.e-shop.gr/ 

 

 Επιτήδειος, Γ. " Οι 10 πιο δηµοφιλείς δραστηριότητες στο Web”,                     

InterBIZ: http://www.eeei.gr/interbiz/articles/index.htm. 

 

 Επιτήδειος, Γ. 10/7/2003. " Τι είναι οι Rich Media Ads”, 

http://www.theratron.gr/gr/ebusiness/theratron06.asp 

 

 Επιτήδειος, Γ. 10/8/2001. " Case Study: Pop under windows”,                          

InterBIZ: http://www.eeei.gr/interbiz/articles/index.htm. 

 

 Επιτήδειος, Γ. 20/4/2001. " Ποιες είναι οι αποτελεσµατικότερες τοποθεσίες 

(σελίδες) δηµοσίευσης ενός banner”, InterBIZ: 

http://www.eeei.gr/interbiz/articles/index.htm. 

 

 Επιτήδειος, Γ. 25/5/2001. " Τι είναι και πώς λειτουργεί το product placement”, 

InterBIZ: http://www.eeei.gr/interbiz/articles/index.htm. 

 

 Επιτήδειος, Γ. 29/3/2002. "Παραδοσιακή και δικτυακή διαφήµιση. Οµοιότητες - 

∆ιαφορές – Προτάσεις”, InterBIZ: http://www.eeei.gr/interbiz/articles/index.htm. 

 

 Επιτήδειος, Γ. 8/3/2002. “ Η αξία των email newsletters ως συµπλήρωµα ενός 

web site”, InterBIZ: http://www.eeei.gr/interbiz/articles/index.htm. 

 

 Επιτήδειος, Γ. 8/3/2002. “Τι είναι και πώς λειτουργεί το email 

marketing”,InterBIZ: http://www.eeei.gr/interbiz/articles/index.htm. 

 

 FEDERAL TRADE COMMISSION. “Advertising Practices: Answers for Small 

Business”, www.ftc.gov.  

 

 Gangseog Ryua, , Elison Ai Ching Limb, Lynn Thor Ling Tanc, και Young Jee 

Hand. (2007). «Preattentive processing of banner advertisements: The role of 

 193



modality, location, and interference», Electronic Commerce Research and 

Applications, Elsevier Science, Spring: Volume 6 : Issue 1: 6-18. 

 

 Geek-Pixelads.com. “The Geek-Pixelads.com FAQ”,                             

http://www.geek-pixelads.com/faq.php 

 

 Gurian, P. (2003). E-mail business strategies : & dozens of other great ways to 

take advantage of the Internet. Spokane, WA : Grand National Press. 

 

 Harris, T. “How Banner Ads Work”,  

http://money.howstuffworks.com/banner-ad.htm 

 

 Hellas On Line. “Άλλοι τρόποι προώθησης”, http://www.go-

online.gr/html/guides/HO_Proothisi/HO_Proothisi-9.html. 

 

 Hemant K. Bhargava, Juan Feng. 5/2002. “Auctions and E-commerce: Paid 

placement strategies for internet search engines”, Proceedings of the 11th 

international conference on World Wide Web WWW '02, ACM Press. 

 

 Jackson, A. 19/09/2000., “How to Design a More Effective Banner”,               

ClickZ Experts: http://www.clickz.com/showPage.html?page=829391. 

 

 Jae Won Lee,  and Jae Kyu Lee. (2006). «Online advertising by the comparison 

challenge approach»,  Electronic Commerce Research and Applications, Elsevier 

Science,Winter: Volume 5 : Issue 4: 282-294. 

 

 Kim Doyle, Anastasia Minor, και Carolyn Weyrich, «Banner Ad Placement 

Study», http://www.webreference.com/dev/banners/ 

 

 Kristula, D. 9/10/1996. “Banner Advertising on the WWW”, 

http://www.davesite.com/internet/webads.shtml. 

 

 Lewis, Robert D.,  Herschell, G. (1997). Selling on the net : the complete guide. 

Lincolnwood, Ill., USA : NTC Business Books. 

 194

http://www.clickz.com/showPage.html?page=829391


 

 Luo Si, Jamie Callan. 10/2003.  «A semisupervised learning method to merge 

search engine results», ACM Transactions on Information Systems (TOIS),  ACM 

Press : Volume 21 : Issue 4. 

 

 Manas, T. «Handy Hints for Web Designers» , ManasTech,                 

Pageresource.com: http://www.pageresource.com/zine/des03.htm. 

 

 Marshall, B. “How Web Advertising Works”, 

http://computer.howstuffworks.com/web-advertising4.htm. 

 

 Michie, J. 8/01/2007. “Are Banner Ads Still an Effective Form of Internet 

Marketing?”,  

http://www.justinmichie.com/free_articles/are_banner_ads_still_an_effective_form_o

f_internet_marketing.php. 

 

 Milind Dawande, Subodha Kumar και Chelliah Sriskandarajah. 1/2005. 

«Scheduling Web Advertisements: A Note on the Minspace Problem», Journal of 

Scheduling, Volume 8 : Number 1. 

 

 Nicole Immorlica, Kamal Jain, Mohammad Mahdian και Kunal Talwar. (2005). 

«Click Fraud Resistant Methods for Learning Click-Through Rates» στο βιβλίο 

Internet and Network Economics, Lecture Notes in Computer Science, Volume 

3828/2005. 

 

 Pohlhaus, E. 11/1997. “Consulting through electronic mail”,  Proceedings of the 

25th annual ACM SIGUCCS conference on User services: are you ready? SIGUCCS 

'97, ACM Press 

 

 Ram D. Gopal, Zhiping Walter, Arvind K. Tripathi. 12/2001. “Admediation: New 

Horizons in Effective Email Advertising”, Communications of the ACM,  ACM Press, 

Volume 44 : Issue 12 

 

 195



 Reynolds, J. (2000). The complete e-commerce book : design, build & maintain a 

successful web-based business. New York, NY : CMP Books. 

 

 RichMediaBannerAds.com: http://www.richmediabannerads.com/ 

 

 Rincon.  A.   “Seven  Strategies  for  Using  Pop-Ups   Effectively”, Your  Guide   

to Online Business / Hosting : 

http://onlinebusiness.about.com/od/marketing/a/popups.htm 

 

 Scott Steinacher, S. 2/26/01. “SSPs may hold key to ease the data crunch”, 

InfoWorld,   http://storage.itworld.com/4654/ITW_2001-02-26_sspkey/page_1.html 

 

 Search Engine Optimization. 3/2006.  Journal of Visual Communication in 

Medicine, Informa Healthcare : Volume 29 : Issue 1 : pages 39 – 40. 

 

 SearchStorage.com Definitions. 19/09/2003.  “Storage Service Provider”, 

http://searchstorage.techtarget.com/sDefinition/0,,sid5_gci345131,00.html 

 

 Shiman, D. 2/1996. “When e-mail becomes junk mail: The welfare implications of 

the advancement of communications technology”, Journal Review of Industrial 

Organization, Volume 11 : Number 1. 

 

 Skype: http://www.skype.com/intl/en/ 

 

 Spring.ura.gov.sg. “Anti-Popup FAQ”,  

http://spring.ura.gov.sg/corporate/faqs/pg/eNETS/Anti-Popups.cfm#1. 

 

 Σισκόπουλος, ∆.  9/2001. «Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον ηλεκτρονικό 

τρόπο των εµπορικών συναλλαγών µας»,  περιοδικό Ε-ΝΕΤ , τεύχος 47. 

 

 THE GREAT INDIAN BAZAAR. «Advertisement FAQ’s », 

http://www.infobanc.com/memarea/advertisement.htm#adv01 

 

 196



 Webmaster Tutorials. “Where to Publish Banner Ads”, 

http://www.sitetoolcenter.com/website-marketing/. 

 

 Wikipedia, the free encyclopedia. “Web banner”, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Web_banner#column-one. 

 

 Wikipedia. “Free software”, http://en.wikipedia.org/wiki/Free_software 

 

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 3ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

 

 

 Alberta E-Future Centre. “Customer Relationship Management”,               

http://www.e-future.ca/alberta/pdf/efc_customer_relationship_management.pdf. 

 

 Alberta E-Future Centre. «Internet Payment Processing»,  

http://www.e-future.ca/alberta/ebusiness/pwt_internet_payment_processing.asp 

 

 Avaliani, A.,  Nakata, K. «SUCCESSFUL E-BUSINESS SYSTEMS – 

PAYPAL»,  International University in Germany, 

http://arxiv.org/ftp/cs/papers/0412/0412011.pdf. 

 

 Computer Stuff Q & A. «New Ways to Send Money over the Internet», 

http://www.enter.net/~jtmaru/30901/comp2.html. 

 

 David Gefen,  Detmar Straub, (2003)  “Managing User Trust in B2C e-Services” , 

E-Service Journal, volume 2 : number 2 : Winter : pages 7-24. 

 

 Davida, G., Frankel, Y., Tsiounis, Y., Yung, M. (1997). «Anonymity control in E-

cash systems», από βιβλίο Financial Cryptograph, Lecture Notes in Computer 

Science : Volume 1318/1997. 

 

 197

http://www.enter.net/%7Ejtmaru/30901/comp1.html
http://www.enter.net/~jtmaru/30901/comp2.html


 Dengfeng Hu, Yun Chen and Guozheng Zhang. 20/7/2006. “A Framework of 

Analysis: Approaches in the Applications of E-CRM” στο βιβλίο Intelligent 

Strategies in Product Design, Manufacturing, and Management, Subject Collection 

Computer Science. 

 

 ∆ηµητριάδης, Σ., και  Μπάλτας, Γ. (2003). Ηλεκτρονικό εµπόριο και µάρκετινγκ, 

Αθήνα : Rosili. 

 

 Ecommerce.hostip.info. “Payment Options and Online Services - Credit Card 

Payment, Digital Cash, Digital Wallets, Electronic Checks, Peer-to-peer Payment”, 

http://ecommerce.hostip.info/pages/836/Payment-Options-Services-Online.html. 

 

 Elsenpeter, R., Velte, T. (2001). e-επιχειρείν : πλήρης οδηγός ανάλυσης τεχνικών 

και εµπορικών θεµάτων, Αθήνα : Μ. Γκιούρδας. 

 

 Entrust.com: http://www.entrust.com/managed_services/index.htm 

 

 E-shop.gr: http://www.e-shop.gr/ 

 

 Επιτήδειος, Γ. " Adbots και spyware ”,   

InterBIZ: http://www.eeei.gr/interbiz/articles/index.htm. 

 

 Επιτήδειος, Γ. " Τι είναι το CRM; ”,                                            

InterBIZ: http://www.eeei.gr/interbiz/articles/index.htm. 

 

 Επιτήδειος, Γ. " Τι είναι το ERP; ”, 

InterBIZ: http://www.eeei.gr/interbiz/articles/index.htm. 

 

 Επιτήδειος, Γ. 14/6/2002.   " Τι είναι και πώς λειτουργεί το e-CRM (e-customer 

relationship management) ”, InterBIZ: http://www.eeei.gr/interbiz/articles/index.htm. 

 

 Επιτήδειος, Γ. 16/11/2001. " Τι είναι το QoS (Quality of Service)”,                   

InterBIZ: http://www.eeei.gr/interbiz/articles/index.htm. 

 

 198



 Ghosh, A. (1998). E-commerce security : weak links, best defenses,                 

New York : John Wiley. 

 

 Harald Salomann, Lutz Kolbe, Walter Brenner. (2006). “Self-Services in 

Customer Relationships: Balancing High-Tech and High-Touch Today and 

Tomorrow”, E-Service Journal , volume 4 : number 2 : Winter :  pages 65-84  

 

 Hellas On Line. “Ηλεκτρονικό κατάστηµα: Ιδέες για εύρυθµη και επικερδή 

λειτουργία”,  

η-Επιχειρείν: http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id= 

726&PHPSESSID=3fad21ab3b074bb6cdce0243b4dd17ea 

 

 Hellas On Line. “Τι πρέπει να προσέξετε όταν δηµιουργείτε ένα ηλεκτρονικό 

κατάστηµα”,                                                                                                                             

η-Επιχειρείν: http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=19 

 

 Hellas On Line. 06/12/2005. “ Ηλεκτρονικό Κατάστηµα: Όλα όσα πρέπει να 

γνωρίζετε για την παράδοση προϊόντων ”,  η-Επιχειρείν: http://www.go-online.gr/. 

 

 Hellas On Line. 21/07/2005. “ E-confidence: Οικοδόµηση εµπιστοσύνης στο 

ηλεκτρονικό εµπόριο”,   

η-Επιχειρείν: http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/index.html?cat_id=5. 

 

 Hellas On Line. 29/01/2004. “ Ηλεκτρονικό κατάστηµα: Ιδέες για εύρυθµη και 

επικερδή λειτουργία”,  

η-Επιχειρείν:http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=732 . 

 

 Hellas On Line:  

http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1544 

 

 Huff, P. 12/2006. “Navigating the Obstacles: Certified E-Mail”, Mortgage 

Banking 67 no3 D 2006, The H.W. Wilson Company. 

 

 199



 Hyung Seok Lee, Kwangtae Park, Sang Yong Kim.ν (2003). «Estimation of 

information value on the Internet: application of hedonic price model», Electronic 

Commerce Research and Applications, Elsevier Science : Volume 2 : Issue 1 : Spring 

: Pages 73-80.  

 

 I-L Wu, K-W Wu. 7/2005. “A hybrid technology acceptance approach for 

exploring e-CRM adoption in organizations” , Behaviour & Information Technology, 

Volume 24 : Issue 4 : Pages 303 – 316. 

 

 Ildemaro Araujo, Iván Araujo. 10/2003. “Developing trust in internet commerce” 

Proceedings of the 2003 conference of the Centre for Advanced Studies on 

Collaborative research CASCON '03, IBM Press. 

 

 Jianxin Jiao και Chun-Hsien Chen. 9/2006. “Customer Requirement Management 

in Product Development: A Review of Research Issues”, Concurrent Engineering, 

vol. 14 : pages 173 - 185. 

 

 Kurose, James F., , Ross, Keith W. (2004). ∆ικτύωση υπολογιστών, µετάφραση:  

Μανιτσάρης, Α., Φουληράς, Π., Αθήνα : Μ. Γκιούρδας. 

 

 Lewis, R.,  Herschell G. (1997). «Selling on the net : the complete guide», 

Lincolnwood, Ill., USA : NTC Business Books. 

 

 Maaja Vadi,  Maive Suurojaa. 6/01/2006.  “Training retail sales personnel in 

transition economies: Applying a model of customer-oriented communication”, 

Faculty of Economics and Business Administration, University of Tartu, Estonia 

 

 Marcussen, C. 1/6/1996. “ The Effects of EDI on Industrial Buyer-Seller 

Relationships: A Network Perspective”, Journal of Supply Chain Management, 

Blackwell Publishing Ltd. 

 

 Prasad, B. (1997).  “Analysis of pricing strategies for new product introduction”, 

Pricing Strategy and Practice, MCB UP Ltd : Volume: 5 Issue: 4 : Pages 132 – 141. 

 

 200



 Qi-Ying Su, Carl Adams. 8/2005.  “E-marketing & e-businesses: Will B2C e-

commerce developed in one cultural environment be suitable for another culture: a 

cross-cultural study between amazon.co.uk (UK) and dangdang.com (China)” , 

Proceedings of the 7th international conference on Electronic commerce ICEC '05,  

ACM Press 

 

 Reimers, K. 12/2001.  “Standardizing the New E-Business Platform: Learning 

From the EDI Experience”, Electronic Markets, Volume 11 : Issue 4 : pages 231 - 

237 

 

 Ross, D. 12/2005.  “E-Crm from A Supply Chain Management Perspective” , 

Information Systems Management, Volume 22 : Issue 1. 

 

 Sachoff, Μ. 05/23/2007. «Online Shoppers Worry About Security», 

http://www.webpronews.com/topnews/2007/05/23/online-shoppers-worry-about-

security 

 

 Schoeniger, Ε. (11/2001) , «From Risk to Reward: E-business is transforming 

risk. Insurer AIG is transforming the way organizations manage that risk – 

CaseStudy», American International Group Inc, 

http://findarticles.com/p/articles/mi_m4070/is_2001_Nov/ai_80855599 

 

 Seo-Il Kang and Im-Yeong Lee. (2005), «A Study on the E-Cash System with 

Anonymity and Divisibility», από βιβλίο Computational Science and Its Applications 

– ICCSA 2005, Lecture Notes in Computer Science : Volume 3481/2005. 

 

 SME Direct. “Customer Relation Management”,                              

http://strategis.ic.gc.ca/epic/site/dir-ect.nsf/en/h_uw00253e.html 

 

 Spyware Doctor: http://www.pctools.com/spyware-doctor/?ref=mag 

 

 Srinivasan, S. (2004), “Role of trust in e-business success”, Information 

Management & Computer Security, Emerald Group : Volume 12 : Number 1 : pages 

66-72 

 201



 

 Tsiakis, T., Evagelou, E. Stephanides, G. Pekos. 7/2004. "Identification of trust 

requirements in an e-business framework", 8th WSEAS International Conference on 

Communications, Athens, Greece. 

 

 Verisign.com:  

http://www.verisign.com/products-services/security-services/pki/index.html 

 

 Walton, S. και Marucheck, Α. 1/06/1997. «The Relationship Between EDI and 

Supplier Reliability», Journal of Supply Chain Management, Blackwell Publishing 

Ltd. 

 

 Washington, A. (2000). The Internet economy : access, taxes, and market 

structure Wiseman. D.C. : Brookings Institution Press. 

 

 Whyte, C.  (2001). Enabling the ebusiness : integrating technologies, 

architectures, and applications, Wiley. 

 

 Xiaochun Zeng, Jiaoyan Zeng, Qiang Guo. 8/2005. “E-marketing & e-businesses: 

Research of trust on B2C electronic commerce”, Proceedings of the 7th international 

conference on Electronic commerce ICEC '05, ACM Press. 

 

 Yumman Chan, Hendra Suwanda. 11/2000.  “Designing multinational online 

stores: challenges, implementation techniques and experience”, Proceedings of the 

2000 conference of the Centre for Advanced Studies on Collaborative research 

CASCON '00, IBM Press 

 

 

 

 

 

 

 

 202



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

 a9.com. “Innovations in Search Technologies”, 

http://a9.com/?src=amz&dns=www 

 

 Amazon.com: https://www.amazon.com/ 

 

 Amazon.com Sign In. Amazon Payments,  

https://www.amazon.com/gp/aws/ssop/index.html/002-1380080-8229643 

 

 Amazon.com. Συνεργατικό Forum της Amazon.com, 

http://forum.abestweb.com/forumdisplay.php?f=80 

 

 Βιβλιογραφία Παραγράφου 1 :  βλέπε Βιβλιογραφία 1ης ενότητας Τεχνικών της 

Εργασίας 

 

 Βιβλιογραφία Παραγράφου 2 : βλέπε Βιβλιογραφία 2ης ενότητας Τεχνικών της 

Εργασίας 

 

 Βιβλιογραφία Παραγράφου 3 : βλέπε Βιβλιογραφία 3ης ενότητας Τεχνικών της 

Εργασίας 

 

 Entrust.com : http://www.entrust.com/managed_services/index.htm 

 

 E-shop.gr: http://www.e-shop.gr/ 

 

 E-shop.gr.   «Το καλάθι µου», http://www.e-shop.gr/basket.phtml 

 

 Επιτήδειος, Γ. 8/3/2002. “Τι είναι και πώς λειτουργεί το email 

marketing”,InterBIZ: http://www.eeei.gr/interbiz/articles/index.htm. 

 

 Fastmail.com: https://fastmail.com/ 

 

 203



 Harald Salomann, Lutz Kolbe, Walter Brenner. (2006). “Self-Services in 

Customer Relationships: Balancing High-Tech and High-Touch Today and 

Tomorrow”, E-Service Journal , volume 4 : number 2 : Winter :  pages 65-84  

 

 Hellas On Line. “Άλλοι τρόποι προώθησης”, http://www.go-

online.gr/html/guides/HO_Proothisi/HO_Proothisi-9.html. 

 

 Opensubtitles.com: http://www.opensubtitles.org/ 

 

 Scott Steinacher, S. 2/26/01. “SSPs may hold key to ease the data crunch”, 

InfoWorld,  http://storage.itworld.com/4654/ITW_2001-02-26_sspkey/page_1.html 

 

 SearchStorage.com Definitions. 19/09/2003.  “Storage Service Provider”, 

http://searchstorage.techtarget.com/sDefinition/0,,sid5_gci345131,00.html 

 

 

 W3C Recommendation., «Frames in HTML documents», 

www.w3.org/TR/html401/present/frames.html 

 

 Web Pages That Suck.com: http://www.webpagesthatsuck.com/#. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 204


	Διπλωματική Εργασία Σίσκου Νικόλαου.pdf
	Διπλωματική
	ΕΙΣΑΓΩΓΗ



