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Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ 
 

Με την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και των δικτύων σύνδεσης αυτών, η επικοινωνία με 

σκοπό το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών καθώς και η διασπορά 

πληροφοριών έχει γίνει γρήγορη, ευέλικτη, άμεση, φτηνή, 

αξιόπιστη και ασφαλής. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η 

τρομερή αύξηση στην υπολογιστική ικανότητα των Η/Υ και στα 

διαθέσιμα αποθηκευτικά μέσα τους, η διάθεση πληθώρας 

περιφερειακών ήχου και εικόνας καθώς και η διευρυμένη 

δυνατότητα επικοινωνίας των Η/Υ με ασύρματα δίκτυα που 

στηρίζονται σε επίγειες αντένες ή σε δίκτυο δορυφόρων. 

Έτσι, η μεταφορά και η διάδοση των απαραίτητων πληροφοριών 

για την διεξαγωγή αυτού του εμπορίου, έχει διευκολυνθεί 

αφάνταστα. 

 

Αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης και στη συνέχεια σημαντικό 

εργαλείο για την πραγματοποίηση απομακρυσμένων συναλλαγών 

αποτέλεσε το Internet. Η τεχνολογία δηλαδή που αποτέλεσε την 

πλατφόρμα του Internet αποτέλεσε και το εργαλείο για την 

μεταφορά της πληροφορίας σε μορφή αρχείων (κειμένου, στατικών 

εικόνων, ήχου, video). 

 

Η χρήση του διαδικτύου επεκτείνεται κάθε χρόνο με εκθετικούς 

ρυθμούς. Το 2004 οι χρήστες του διαδυκτίου ήταν 934.000.000 

(Computer Industry Almanac). 
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Λογικό λοιπόν ήταν να θελήσουν οι επιχειρήσεις να 

εκμεταλλευτούν το Internet για εμπορικούς σκοπούς. 

Πρωταρχικά, στόχος των επιχειρήσεων ήταν η ενημέρωση και η 

πληροφόρηση απομακρυσμένων δυνητικών πελατών για την 

επιχείρηση και τα προϊόντα της. Αυτό γινόταν και εξακολουθεί να 

γίνεται ακόμα και σήμερα με την απεικόνιση όλων των 

πληροφοριών που σχετίζονται με την επιχείρηση σε στατικές 

σελίδες htm, την αποθήκευση τους σε ένα server και την σύνδεση 

(ενσύρματα ή ασύρματα) με ένα παροχέα υπηρεσιών Internet ο 

οποίος παρέχει: 

• τη δυνατότητα σύνδεσης στον παγκόσμιο ιστό 

• exchange παροχή για υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

και 

• ftp παροχή για μεταφορά δεδομένων σε μορφή αρχείων 

 

Μετά την πρωτοφανή ανταπόκριση και το ενδιαφέρον του κοινού, 

οι επιχειρήσεις θέλησαν να ξεχωρίσουν από τον ανταγωνισμό. 

Βοηθούμενες και από την εξέλιξη των γλωσσών προγραμματισμού 

(javascript, vbscript, php, asp, κ.λπ.) αλλά και την ανάπτυξη των 

δικτύων μεταφοράς δεδομένων (ISDN, ADSL, κ.λπ.) 

προσπάθησαν και πέτυχαν να κάνουν την παρουσίαση τους 

περισσότερο ελκυστική και ενδιαφέρουσα με την δημιουργία 

δυναμικών και διαδραστικών σελίδων. Κινούμενες εικόνες, video, 

αρχεία ήχου, προσέλκυαν τους ενδιαφερόμενους και ανανέωναν 

την προσοχή τους. 

Πολλές και εξαιρετικά επιτυχημένες επιχειρήσεις σήμερα, 

πραγματοποιούν τις πωλήσεις τους αποκλειστικά μέσω Internet 

(www.amazon.com, www.e-bay.com, κ.α.) 

 

http://www.amazon.com/
http://www.e-bay.com/
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ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ (VIRTUAL FAIRS) 
 

Οι εκθέσεις εν γένει αποτελούν σημαντικό μέσο (κανάλι) για την 

ανάπτυξη της επικοινωνίας μεταξύ πωλητών και αγοραστών. Η 

επικοινωνία περιλαμβάνει όλες εκείνες τις διαδικασίες με τις οποίες 

ένας εγκέφαλος ερεθίζει έναν άλλο εγκέφαλο. Βασική προϋπόθεση 

της επικοινωνίας είναι η ύπαρξη μιας ταυτότητας αντίληψης μεταξύ 

δέκτη και πομπού για την μετάδοση ενός μηνύματος.  

 

Μπορούμε να πούμε ότι το Internet, αποτελεί το ιδανικό εργαλείο 

επίτευξης στόχων για τις εταιρείες που έχουν σαν αντικείμενο τη 

διοργάνωση εκθέσεων κι αυτό γιατί η εγγενής φύση του, 

διευκολύνει την επικοινωνία των ανθρώπων και την ανταλλαγή 

πληροφοριών. Κάθε ανάλογη επιχείρηση θα πρέπει να έχει μία 

«Ιντερνετική» στρατηγική που θα προσφέρει στους δικτυωμένους 

εκθέτες και επισκέπτες την ευκολία της προσαρμοστικότητας και 

της με χαμηλό κόστος χρήσης. Και όλα αυτά με την δυνατότητα 

ανάπτυξης αυτής της στρατηγικής χρησιμοποιώντας αποκλειστικά 

ή επικουρικά εξωτερικούς πόρους (outsource). Επικεντρώνοντας 

δηλαδή τη δυναμική τους, στην ανάπτυξη της εταιρείας χωρίς να 

μεριμνούν για χωρητικότητα εξυπηρετητών (server space), 

χρόνους κατεβάσματος αρχείων (download times), συμβατότητα 

browser και μέγεθος bandwidth. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι η 

διαδικτυακή στρατηγική είναι επιχειρηματική και όχι τεχνολογική 

δράση. 

 

Οι εικονικές εκθέσεις είναι ένα εξαιρετικά σύγχρονο και υψηλής 

τεχνολογίας μέσο, για την προβολή επιχειρήσεων παραγωγής 

προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, ενός ή περισσοτέρων 
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κλάδων, κάτω από ένα εικονικό περίπτερο (hall) μέσω του 

διαδικτύου (internet). Οι οργανωτές εικονικών εκθέσεων, 

χρησιμοποιώντας την κατάλληλη τεχνολογική υποδομή, 

προβάλλουν τα προϊόντα συνήθως με εικόνες δύο ή με την 

αίσθηση τριών διαστάσεων (2D, 3D) ή με ολιγόλεπτη βιντεοταινία, 

σε εικονικούς χώρους (stands, booths). Ο επισκέπτης του 

εικονικού χώρου μπορεί όχι μόνο να δει τα προϊόντα αλλά και να 

πάρει πληροφορίες για τα προϊόντα που αφορούν συσκευασία, 

οδηγίες χρήσης, τιμές καθώς και κάθε άλλο πληροφοριακό υλικό 

που υπάρχει στη διάθεσή του και θα τον βοηθήσει στην 

ενημέρωση του και στην απόφαση αγοράς. Επιπλέον και από το 

χώρο του, ο επισκέπτης μπορεί να ενημερωθεί για το προφίλ της 

επιχείρησης που τον ενδιαφέρει ή να συνδεθεί στη δική της 

ιστοσελίδα (αν διαθέτει). 

 

Η συμμετοχή μίας επιχείρησης σε εικονική έκθεση προϋποθέτει 

συνήθως την καταβολή ενοικίου χρονομίσθωσης του εικονικού 

χώρου και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της αναφέρονται 

στους όρους συμμετοχής που ορίζει ο διοργανωτής. 

 

Οι εικονικές εκθέσεις αποτελούν ένα σημαντικότατο εργαλείο 

προβολής και εκτός από τη δυνατότητα ενημέρωσης 

εκατομμυρίων χρηστών του διαδικτύου, έχουν και το πλεονέκτημα 

της εύκολης και διαρκούς ανανέωσης του εικονικού χώρου. 

 

Εικονικές εκθέσεις συναντώνται και στις ιστοσελίδες οργανωτών 

συμβατικών εκθέσεων δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες 

που προτίθενται να επισκεφθούν την συμβατική έκθεση να 

περιηγηθούν πρώτα στους εικονικούς χώρους, να επικοινωνήσουν 
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με τους εκθέτες, να πάρουν εκ των προτέρων πληροφορίες για τα 

προϊόντα και τις επιχειρήσεις, ακόμη και να κλείσουν συναντήσεις 

για συγκεκριμένες ημέρες και ώρες. Με τον τρόπο αυτό 

οργανώνουν καλύτερα το ταξίδι τους και προετοιμάζουν 

αποτελεσματικότερα τις επαφές τους. 

 

Μία εικονική έκθεση  δίνει τη δυνατότητα να συνευρεθούν εκθέτες-

πωλητές και επισκέπτες-αγοραστές με ίδια ή διαφορετικά 

επιχειρηματικά ενδιαφέροντα σε μη δεδομένο φυσικό τόπο αλλά σε 

ένα δικτυακό τόπο σε οποιοδήποτε χρόνο. Κατά τη διάρκεια μίας 

εικονικής έκθεσης ο διοργανωτής παρέχει εικονικούς χώρους 

(stands/booths) στους εκθέτες επιτρέποντάς τους έτσι να 

συνευρεθούν με τους επισκέπτες σε πραγματικό χρόνο, να 

συνομιλήσουν online, να ανταλλάξουν business cards. Οι 

επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να πάρουν πληροφορίες για τα 

προϊόντα ή τις υπηρεσίες των εκθετών ή για τις επιχειρήσεις των 

εκθετών οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς την ανάγκη φυσικής 

παρουσίας του εκθέτη όπως συμβαίνει σε συμβατικές εκθέσεις. Η 

εικονική έκθεση μπορεί να έχει συγκεκριμένο χρόνο τέλεσης ή να 

είναι συνεχής με διαρκή εμπλουτισμό εκθετών, προϊόντων και 

υπηρεσιών. Συνήθως όπως συμβαίνει και με τις συμβατικές 

εκθέσεις η διάρκεια είναι προκαθορισμένη. Με το χρονικό πέρας 

μίας εικονικής έκθεσης αυτή μπορεί να αρχειοθετηθεί σε ψηφιακή 

μορφή με τη δυνατότητα να επαναλειτουργήσει με ελάχιστο κόστος 

για τον διοργανωτή. 
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Οι εικονικές εκθέσεις βοηθούν στην ανάπτυξη των δομών του 

ηλεκτρονικού εμπορίου (e-Commerce) όπως φαίνεται στο 

παρακάτω σχέδιο. 

 

 

 

 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
 

Οι εκθέτες επιλέγουν τη συμμετοχή τους με χώρους 

(stands/booths) όπως αυτοί καθορίζονται από τον διοργανωτή της 

εικονικής έκθεσης. Επισκεπτόμενοι το web site που φιλοξενεί την 

εικονική έκθεση συμπληρώνουν online μία φόρμα με τα στοιχεία 

που απαιτούνται για να τους δοθεί χώρος. Οι χώροι 

δημιουργούνται ψηφιακά με τα δοθέντα από τους εκθέτες 

χαρακτηριστικά και γεμίζουν από τους εκθέτες με αρχεία κειμένων, 

εικόνων, video clips που είτε επιλέγουν από μία διαθέσιμη βάση 

δεδομένων του διοργανωτή είτε με δικά τους τα οποία θέτουν στη 

διάθεση του διοργανωτή σε ψηφιακή μορφή, με συμβατική ή 

ηλεκτρονική αποστολή. Ο εκθέτης , αν δεν γνωρίζει θα πρέπει, να 

εκπαιδευτεί με απλές οδηγίες πώς να συμμετάσχει σε online 

συνομιλία, σε video συνδιασκέψεις και γενικότερα σε τεχνολογικά 

θέματα που άπτονται της συμμετοχής του. Ακόμα, ο εκθέτης έχει 

τη δυνατότητα εμπλουτισμού και ανανέωσης του χώρου του με νέα 

προϊόντα ή υπηρεσίες. Η χρέωση του εκθέτη πρέπει να γίνεται με 

τρόπο που να καταστεί ελκυστική την συμμετοχή. 
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Οι επισκέπτες συνδέονται στον δικτυακό τόπο όπου λαμβάνει 

χώρα η εικονική έκθεση και αποκτούν δικαίωμα περαιτέρω 

περιήγησης μέσω ενός ψηφιακού σήματος (online badge) που 

τους δίνεται από τον διοργανωτή αφού δώσουν με τη σειρά τους 

τα απαραίτητα στοιχεία που θα ορίσει ο διοργανωτής (όνομα, 

επώνυμο, εταιρεία, email, κ.λπ). Έτσι και με όλη την άνεσή τους, 

από χώρο επιλογής τους (οικία, εργασία), έχουν τη δυνατότητα να 

περιηγηθούν στους χώρους της έκθεσης, να επισκεφθούν τα stand 

των εκθετών για τους οποίους θα προκύψει ενδιαφέρον, να 

ανταλλάξουν επιχειρηματικές κάρτες, να αναγνώσουν 

πληροφορίες (ή να τις εκτυπώσουν) όπως διαφημιστικό υλικό, 

καταλόγους κ.λπ. Ακόμα, σε περίπτωση που κάποιος εκθέτης τους 

κεντρίσει ιδιαίτερα το ενδιαφέρον θα μπορούν με ένα απλό κλικ 

του mouse να συνδεθούν στο ιδιαίτερο site του. Σε ένα τέτοιο 

δικτυακό τόπο θα δίνεται η δυνατότητα άμεσης σύγκρισης τιμών 

καθώς και η δυνατότητα ανάγνωσης ή εγγραφής μηνυμάτων στο 

Bulletin Board του site. Η χρέωση των επισκεπτών μπορεί να 

γίνεται εφάπαξ με την είσοδό τους ή ανάλογα με τον χρόνο 

περιήγησής τους στο site ή με βάση ένα ποσοστό επί των 

συναλλαγών που πραγματοποίησαν (η ίδια πολιτική χρεώσεων 

μπορεί να ακολουθηθεί και για τους εκθέτες). 

 

Βέβαια, αυτονόητη και απαραίτητη είναι η κατοχή ηλεκτρονικού 

υπολογιστή από τους εκθέτες και τους επισκέπτες με όλο το 

απαραίτητο λογισμικό (browser, email, προγράμματα για online 

chat και για video conferencing) καθώς και η δυνατότητα 

πρόσβασης στο Internet μέσω ενός ISP (internet service provider). 
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Οι εικονικές εκθέσεις δίνουν τη δυνατότητα στους εκθέτες να 

επιτύχουν τον αντικειμενικό τους στόχο που είναι η προβολή και 

διαφήμιση των προϊόντων και υπηρεσιών τους με ελάχιστο κόστος 

και προσπάθεια, ενώ προσφέρουν αντίστοιχα τη δυνατότητα στους 

επισκέπτες να συμμετάσχουν σε ένα εκθεσιακό γεγονός, με την 

άνεση που προσφέρει ο οικείος χώρος του σπιτιού ή του χώρου 

εργασίας τους. Έτσι οι επιχειρηματίες είτε ως εκθέτες είτε ως 

επισκέπτες μπορούν να διαθέσουν μεγάλο μέρος από τα χρήματα 

που θα διέθεταν για συμμετοχή σε ένα συμβατικό εκθεσιακό 

γεγονός για άλλους επιχειρηματικούς στόχους. 

Η ύπαρξη ενός απλού εταιρικού site δεν είναι αρκετή για να 

προσελκύσει το πλήθος των επισκεπτών που θα υπάρξουν σε ένα 

site εικονικών εκθέσεων. Οι επιχειρήσεις συμμετέχοντας ως 

εκθέτες σε ένα τέτοιο site: 

• καθιερώνουν την επιχείρηση τους στον κλάδο 

• δημιουργούν και διατηρούν μία δυναμική web παρουσία και 

• προκαλούν το ενδιαφέρον σε ένα μεγάλο target group 

 

Σε σχέση με το χρόνο, τα έξοδα και την προσπάθεια που 

απαιτούνται για τη συμμετοχή σε μία συμβατική έκθεση, η 

συμμετοχή σε μία εικονική έκθεση μπορούμε να πούμε ότι είναι 

πολύ περισσότερο συμφέρουσα. Ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι η 

δυνατότητα που έχει ο εκθέτης να παίρνει πληροφορίες (feedback) 

για την επισκεψιμότητα του χώρου του και η δυνατότητα να τον 

αναδιατάσσει πράγμα που σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε 

να κάνει αν λάμβανε μέρος σε συμβατική έκθεση. 
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Επιχειρήσεις που μπορούν να λάβουν μέρος σε μία εικονική 

έκθεση είναι: 

 

 Επιχειρήσεις που εμπορεύονται τα προϊόντα τους μέσω 

καταλόγων 

 Επιχειρήσεις με εποχιακά προϊόντα (seasonal products) 

όπως αυτές που ανήκουν στη βιομηχανία της μόδας 

 Επιχειρήσεις με περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά λόγω 

τοποθεσίας 

 Επιχειρήσεις με εξειδικευμένα προϊόντα (εξοπλισμό 

γυμναστηρίων, ιατρικών μηχανημάτων κ.λπ.) 

 Επιχειρήσεις που θέλουν να εκποιήσουν γρήγορα το 

απόθεμα των προϊόντων τους 

 Επιχειρήσεις με προϊόντα με διεθνή ζήτηση 

 Επιχειρήσεις με προϊόντα μικρού μεγέθους ή βάρους που 

μπορούν να αποσταλούν εύκολα και φτηνά (βιβλία, ρούχα, 

ανταλλακτικά) 

 Επιχειρήσεις με προϊόντα που αντιμετωπίζουν λόγω βάρους 

πρόβλημα μεταφοράς (μεγάλα μηχανήματα) ή παντελή 

αδυναμία μεταφοράς όπως εταιρείες real estate 

 Επιχειρήσεις που απευθύνονται σε κοινό με μεγάλη 

εξοικείωση με το Internet 
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Τα βασικά συστατικά μίας εικονικής έκθεσης απεικονίζονται στο 

παρακάτω σχέδιο:

Exhibitors Attendees 

Run time engine Production Control 
Engine 

Development 
Engine 

HTTP via 
Internet 

PC’s PC’s
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ΛΟΓΟΙ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ 
ΕΚΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ 
 

 Δεν μπορώ να έχω άμεση επαφή με τους επισκέπτες 

Μία εικονική έκθεση, όταν από τη μία, λειτουργεί επικουρικά μίας 

συμβατικής έκθεσης βοηθάει τους επισκέπτες να μη χάσουν 

πολύτιμο χρόνο σε μεγάλους εκθεσιακούς χώρους επιτρέποντας 

τους να σχεδιάσουν τις επισκέψεις τους στους εκθέτες για τους 

οποίους πραγματικά ενδιαφέρονται. Από την άλλη, η αυτόνομη 

λειτουργία της παρουσιάζει πλεονεκτήματα χρόνου συμμετοχής, 

εξόδων μετάβασης, διαμονής, παραγωγής ενημερωτικού υλικού. 

Απευθύνεται σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό δυνητικών πελατών ή σε 

ήδη πελάτες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα ή το χρόνο 

να επισκεφθούν μία συμβατική έκθεση. 

 Δεν μπορώ να συμμετάσχω σε μία εικονική έκθεση γιατί τα 

διαθέσιμα κεφάλαια για προβολή και διαφήμιση (όπως η 

συμμετοχή σε εκθέσεις) είναι περιορισμένα ή εξαντλημένα. 

Το κόστος συμμετοχής σε μία εικονική έκθεση είναι κατά πολύ 

μικρότερο από αυτό της συμμετοχής σε μία συμβατική έκθεση. Ο 

λόγος της σχέσης της μέσης αναλογίας κόστους για κάθε εμπορική 

επαφή σε μία συμβατική έκθεση και σε μία εικονική έκθεση 

ανέρχεται σε πέντε προς ένα τουλάχιστον (ανάλογα με το είδος της 

συμβατικής έκθεσης). Κατά συνέπεια το ROI (return of investment) 

των κεφαλαίων που δαπανώνται για συμμετοχή σε εκθέσεις θα 

βελτιωθεί δραματικά. 

 Συμμετέχουμε σε πολλές συμβατικές εκθέσεις και δεν 

διαθέτουμε άλλους πόρους (ανθρώπινους και οικονομικούς) 

Η συμμετοχή σε εικονικές εκθέσεις δεν είναι επιχειρηματική 

ενέργεια εντάσεως εργασίας. Το στήσιμο του χώρου, η διαχείρισή 
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του και η διαχείριση των αποτελεσμάτων των επαφών είναι 

αυτοματοποιημένα. Έτσι τα οφέλη από την συμμετοχή σε μία 

εικονική έκθεση σε σχέση με τους αναλωμένους ανθρώπινους 

πόρους είναι πολλαπλάσια του κόστους αυτών. Οι εκθέτες 

εικονικών εκθέσεων εξοικονομούν χρήματα από το στήσιμο και το 

σχεδιασμό του χώρου, την πληρωμή προσωπικού για τη 

λειτουργία του χώρου, από έξοδα για μετάβαση και διαμονή, 

καθώς και από μεταφορικά. 

 Δεν διαθέτω το προσωπικό για να παρακολουθεί το site 

online 24 ώρες το 24ωρο. 

Οι διοργανωτές της εικονικής έκθεσης συνήθως καθορίζουν το 

χρόνο που χρειάζεται ένας εκθέτης να παραμένει online ή δίνεται η 

δυνατότητα στον εκθέτη να καθορίζει τις ώρες που θα είναι online. 

Ακόμα και στην περίπτωση που ένας εκθέτης δεν είναι online 

μπορεί να δεχθεί feedback για τις επισκέψεις που δέχθηκε ο 

χώρος του. 

 Το τμήμα μηχανογράφησης έχει άλλες πολύ πιο σημαντικές 

δραστηριότητες και προτεραιότητες. 

Η διαδικασία συμμετοχής σε μία εικονική έκθεση είναι τόσο απλή 

που πέρα από έναν Η/Υ και μία σύνδεση στο Internet δεν 

χρειάζεται ιδιαίτερη εμπλοκή από αρμόδιο τμήμα 

μηχανογράφησης. Το τεχνολογικό υπόβαθρο που υποστηρίζει τη 

λειτουργία μίας εικονικής έκθεσης είναι κατανοητό και εύχρηστο και 

από ανθρώπους μη ειδικούς σε θέματα μηχανογράφησης 

 Έχω ήδη εταιρικό site καθώς και banner ad στο portal του 

επιχειρηματικού κλάδου μου 

Η επισκεψιμότητα σε ένα εταιρικό site δεν μπορεί να συγκριθεί με 

τις επισκέψεις που δέχεται μία εικονική έκθεση. Τα έξοδα της 

διαφήμισης της εικονικής έκθεσης επιβαρύνουν τον διοργανωτή 
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της. Ένα διαφημιστικό banner δεν δίνει ολοκληρωμένες 

πληροφορίες και φυσικά δεν είναι διαδραστικό (interactive) 

 

ΛΟΓΟΙ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 
ΤΟΥΣ 
 

 Ήδη έχουμε μία «εικονική έκθεση» με συνδέσεις (links) προς 

τα web sites των εκθετών. 

Μία εικονική έκθεση πρέπει να είναι ένας διαδραστικός lead-

capturing μηχανισμός και όχι συλλογή συνδέσεων εταιρικών sites. 

 Η συμβατική έκθεσή μας διοργανώνεται κάθε τρία χρόνια και 

την επισκέπτονται 200.000 εκθέτες από 50 χώρες. 

Μία εικονική έκθεση μπορεί να λειτουργήσει επικουρικά προς τη 

συμβατική και να δώσει την ευκαιρία να την παρακολουθήσουν και 

άνθρωποι που δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην συμβατική. 

Με την ενασχόληση στη διοργάνωση εικονικών εκθέσεων, 

διευρύνεται η γκάμα των προσφερομένων υπηρεσιών και 

ξεπερνιούνται προβλήματα χρονοδιαχείρισης των εκθεσιακών 

κέντρων. Ακόμα, λόγω του χαμηλού κόστους διοργάνωσης και 

λειτουργίας των εικονικών εκθέσεων δίνεται η δυνατότητα για 

διοργάνωση ειδικών εκθέσεων δύσκολα θα είχαν επιτυχία αν 

λειτουργούσαν σε συμβατικά εκθεσιακά κέντρα 

 Χρειαζόμαστε πολύ χρόνο για να διοργανώσουμε μία 

εικονική έκθεση 

Οι διοργανωτές χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες ενός application 

service provider μπορούν να δώσουν τη δυνατότητα στους εκθέτες 

να «χτίζουν» και να τελειοποιούν τους ψηφιακούς χώρους τους 

γρήγορα και αυτοματοποιημένα. 
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 Η εικονική έκθεση θα «κανιβαλίσει» τη συμβατική έκθεσή 

μας. 

Αντίθετα, η εικονική έκθεση θα προσδώσει στην συμβατική έκθεση 

περισσότερο κύρος δίνοντας την ευκαιρία για επίσκεψη σε 

ανθρώπους που δεν μπορούν να την παρακολουθήσουν ή την 

επισκέφθηκαν αλλά δεν μπόρεσαν να καλύψουν όλα τα 

ενδιαφέροντά τους ή θέλουν περισσότερες πληροφορίες ακόμα και 

αν η συμβατική έκθεση τελείωσε. 

 
ΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 
 

Β2Β (business to business) τάσεις: 

• Η αλματώδης αύξηση του B2B ηλεκτρονικού εμπορίου 

• Το αυξημένο ενδιαφέρον για καθετοποιημένα web sites όπου 

υπάρχει η δυνατότητα άντλησης όλων των απαραίτητων 

πληροφοριών για B2B εμπόριο 

Τάσεις στην τεχνολογία: 

• Η ανάπτυξη του ASP (application service provider) μοντέλου 

• Η δυνατότητα τροφοδότησης με στοιχεία από το web site 

εικονικής έκθεσης στο CRM (customer relationship 

management) σύστημα του εκθέτη 

• Η αύξηση του εύρους γραμμής σύνδεσης (bandwidth) για 

multimedia εφαρμογές 

Άλλες τάσεις-δυνατότητες 

• Η ελαχιστοποίηση των εξόδων για ταξίδια για συμμετοχή σε 

παραδοσιακές εκθέσεις 

• Η αριστοποίηση του χώρου σε σχέση με παραδοσιακές 

εκθέσεις 
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• Η τεράστια διαφορά στο κόστος διοργάνωσης μίας εικονικής 

έκθεσης σε σχέση με μία παραδοσιακή 

 

Παρ’ όλα αυτά, οι εικονικές εκθέσεις δεν μπορούν να 

υποκαταστήσουν πλήρως τις συμβατικές εκθέσεις. Η κοινωνική 

ανάγκη για φυσική παρουσία σε ένα εκθεσιακό χώρο, η άμεση και 

προσωπική επαφή με τα προϊόντα και η πρόσθετη επικοινωνία με 

τον εκθέτη μέσω της γλώσσας του σώματος δεν μπορούν να 

υποκατασταθούν από το Internet. Οι εικονικές εκθέσεις όμως 

μπορούν να λειτουργήσουν εποικοδομητικά και επικουρικά τόσο 

στην προβολή μίας επιχείρησης όσο και σαν add-on γεγονός σε 

μία συμβατική έκθεση.  

 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
 

 Καθιέρωση του ονόματος (brand name) της εικονικής 

έκθεσης. 

Ανεξαρτήτως του αν η εικονική έκθεση θα λειτουργήσει επικουρικά 

μιας συμβατικής, στη συνείδηση του κοινού θα πρέπει να γίνει 

αποδεκτή ως αυτοτελές γεγονός με πολλά πλεονεκτήματα να 

απορρέουν για όποιον αποφασίσει τη συμμετοχή του. Η 

καθιέρωση μπορεί και πρέπει να γίνει με τη χρησιμοποίηση 

διαφημιστικών μέσων (τηλεόραση, ραδιόφωνο, ad banners, 

καταχωρίσεις σε σχετικά περιοδικά κ.λπ) και την προσφορά 

άριστων ποιοτικά υπηρεσιών 

 Εκπαίδευση των χρηστών (εκθετών και επισκεπτών) 

Η συμμετοχή σε ένα online γεγονός όπως είναι μία εικονική έκθεση 

γίνεται πολύ πιο ενδιαφέρουσα και ζωηρή όταν οι συμμετέχοντες 

μπορούν να επικοινωνούν άμεσα μεταξύ τους. Αυτό μπορεί να 
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γίνει με την γνώση χρησιμοποίησης εύκολων στη χρήση εργαλείων 

λογισμικού και τεχνολογίας (online chat, downloading files, 

videoconferences κ.λπ.) τα οποία απομυθοποιούν τις δυσκολίες 

της χρήσης του Internet και επιτρέπουν στους χρήστες να 

επικεντρωθούν σε εμπορικούς σκοπούς. Ακόμα, η ύπαρξη μίας 

βάσεως δεδομένων με απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις (FAQ’s) 

θα διευκόλυνε αφάνταστα. 

 Προβολή της εικονικής έκθεσης 

Η προβολή και η διαφήμιση μπορεί να επιτευχθούν με: 

o Χρήση επιλεγμένων mailing lists (λαμβάνοντας υπόψη 

τους νόμους για anti-spam και προσωπικών 

δεδομένων) 

o Αγορά διαφημιστικού χώρου σε έντυπο τύπο, γενικού 

και ειδικού περιεχομένου (Exhibit, Fiere del Monde, 

M&A κ.λπ.) 

o Banners σε υψηλής επισκεψιμότητας sites 

o Αναγγελίες σε Usenet newsgroups, Forums και 

Listserv lists (χρησιμοποίηση on line forums από AOL, 

Prodigy κ.λπ.) 

o Διαφήμιση σε ηλεκτρονικό τύπο και μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης 

o Εγγραφή του site σε μηχανές αναζήτησης (search 

engines). Η εγγραφή μπορεί να γίνει ξεχωριστά σε 

κάθε σημαντική μηχανή αναζήτησης (Lycos, Altavista, 

Yahoo, Google κ.λπ.) ή με την εγγραφή σε site 

«αυτόματης υποβολής» (automatic submission) όπως 

το www.submit-it.com. 

o Link exchange. Διατηρώντας στο site σελίδα με 

«ενδιαφέροντες συνδέσεις» όπου παραπέμπουν σε 

http://www.submit-it.com/
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άλλα site σχετικού και παράλληλου περιεχομένου, 

εγκαθίσταται στρατηγική συνεργασία αμοιβαίας 

προβολής. Ακόμα, με συμμετοχή στο 

www.linkexhange.com. 

 Δημιουργία περιβάλλοντος για ευχάριστη και διασκεδαστική 

περιήγηση στο site 

Οι επισκέπτες μίας συμβατικής έκθεσης αισθάνονται πιο 

αποδεσμευμένοι από τα καθημερινά προσωπικά και εργασιακά 

προβλήματα. Θα πρέπει να γίνει προσπάθεια δημιουργίας 

ανάλογου κλίματος και στο site εικονικής έκθεσης. Για παράδειγμα 

θα μπορούσε να υπάρχουν διαγωνισμοί του τύπου «ποιο booth 

σας άρεσε περισσότερο» ή συμμετοχή σε κλήρωση με έπαθλα 

διάφορα δώρα (τα οποία θα προσφερθούν από εταιρείες 

χορηγούς, με αντάλλαγμα διαφημιστικά banners στο site). Ακόμα, 

η ύπαρξη άμεσων σφυγμομετρήσεων (instant polls) θα δώσει μια 

πιο ανάλαφρη νότα. 

 

3D ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
 

Η διοργάνωση 3D εικονικών εκθέσεων στηρίζεται στην VRML 

(virtual reality markup language) γλώσσα. Ένας επισκέπτης με 

οποιοδήποτε browser (Netscape Nabigator 4.0, Explorer 4.0 and 

above) αλλά και VRML browser (Cosmo-player, Blaxxon) μπορεί 

να δει VRML(.wrl) αρχεία. Η χρήση της VRML κάνει τις 3D 

εικονικές εκθέσεις περισσότερο ρεαλιστικές. Οι εκθέτες μπορούν 

να παρουσιάζουν τα προϊόντα τους τρισδιάστατα ενώ οι 

επισκέπτες έχουν καλύτερη αντίληψη για το αντικείμενο του 

ενδιαφέροντός τους. 

 

http://www.linkexhange.com/
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ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
 

Διοργανώνοντας μία εικονική έκθεση θα πρέπει να προσδώσουμε 

τα εξής βασικά στοιχεία: 

 

 Audio greeting 

 Online εγγραφή σε πραγματικό χρόνο (real time registration) 

 Σελίδες προϊόντων εκθετών (exhibitor product pages) 

 Ανακοινώσεις τύπου (press release section) 

 Διαφημίσεις (banner ads) 

 Διαδραστικά συστατικά στοιχεία (Interactive components as 

chat rooms, discussion groups) 

 Μηχανή αναζήτησης (search engine feature) 

 Online business card exchange 

 Video streaming for panels, workshops κ.λπ 

 Online συναντήσεις με εκθέτες (meetings with exhibitors) 

 Πίνακα ανακοινώσεων (virtual fair billboard) 

 

Αναλυτικά τα βήματα πρέπει να είναι: 

 Περιγραφή του σκοπού της εικονικής έκθεσης 

o Διαδικτυακός εμπορικός χώρος (για online buying, 

selling, exchange information, generate leads) 

o Ανταλλαγή πληροφοριών 

 Καθορισμός διάρκειας 

o Ημέρες 

o Εβδομάδες 

o Μήνες 

o Συνεχής 

 Εξασφάλιση οικονομικών πόρων 
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o Με ίδια κεφάλαια 

o Με ξένα κεφάλαια (δάνειο) 

 Ανάπτυξη του web site 

o Online φόρμα για εγγραφή των εκθετών 

o Online φόρμα για εγγραφή των επισκεπτών 

o Μηχανή αναζήτησης 

o Βοηθητικό εργαλείο (Virtual Trade Tutorial) 

 Προβολή, διαφήμιση και προώθηση του γεγονότος 

 «Στήσιμο» των εικονικών χώρων (stand, booths) 

o Επιλογή του προσωπικού εξυπηρέτησης των χώρων 

o Έτοιμες λίστες με e-mail διευθύνσεις και τηλέφωνα για 

άμεση επικοινωνία 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
 

Προσέλκυση εκθετών-επισκεπτών 

• Ελκυστικό περιβάλλον 

• Διαφήμιση 

• Δωρεάν εγγραφή και χρήση για μικρό χρονικό διάστημα 

 

Διατήρηση εκθετών-επισκεπτών 

• Αξιόπιστες σχέσεις εκθετών και επισκεπτών με διοργανωτή 

• Αξιόπιστες σχέσεις εκθετών με επισκέπτες 

• Αξιόπιστες γενικές και εξειδικευμένες υπηρεσίες 

 

Ανάπτυξη πεδίων για εγγραφή (registration) επισκεπτών 

• First name: Όνομα 

• Last name: Επώνυμο 
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• Επωνυμία επιχείρησης (αν η επίσκεψη γίνεται για 

λογαριασμό επιχείρησης) 

• Θέση εργασίας (για να διευκρινίζεται αν ο ενδιαφερόμενος 

είναι decision maker) 

• Address: Διεύθυνση 

o Χώρα 

o Πολιτεία ή επαρχία (για χώρες όπως ΗΠΑ, Καναδάς 

κ.λπ.), γεωγραφικό διαμέρισμα  

o Πόλη 

o Οδός 

o Αριθμός 

o Ταχυδρομικός Κώδικας 

o P.O Box 

• Phone 

o Σταθερό (Οικίας) 

o Σταθερό (Εργασίας) 

με Country και Area Code και για τα δύο 

o Κινητό 

• Fax 

• Διεύθυνση email 

• Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (VAT Number) για 

αναζήτηση στοιχείων από τράπεζες πληροφοριών 

• Delivery address 

• Sign in με 

o ID (κωδικό εγγραφής) 

o Password (συνθηματική λέξη) 

o Verifications (επιβεβαιώσεις κωδικού εγγραφής και 

συνθηματικής λέξης) 
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Για στατιστικούς και λόγους marketing μπορεί να απαιτηθεί και η 

συμπλήρωση πεδίων όπως: Φύλλο, Ηλικία, Επίπεδο γραμματικών 

γνώσεων κ.λπ. 

 

Αν αποφασισθεί η χρέωση των επισκεπτών να γίνεται με την 

είσοδο στην έκθεση ή με χρέωση ποσοστού επί των αμέσως 

πραγματοποιηθέντων πωλήσεων τότε θα πρέπει να 

συμπληρωθούν και τα πεδία όπως: 

• Credit Card Type 

• Credit Card Number 

• Credit Card Expiration Date 

• Επωνυμία εκδότριας τράπεζας 
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Ανάπτυξη πεδίων για εγγραφή (registration) εκθετών 
Ισχύει ότι και για επισκέπτες εκτός του delivery address και με 

προσθήκη των: 

• Κατηγορίες εκθέσεων για συμμετοχή 

• Κατηγορίες εκθεμάτων 

Στην κάτωθι εικόνα εμφανίζεται η αίτηση εγγραφής στο 

www.virtual-fair.com: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δήλωση συμμετοχής στο virtual-fairs.com  
 

http://www.virtual-fair.com/
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Εξασφάλιση συνεχούς ροής εσόδων 
Τα έσοδα από τη λειτουργία ενός site ηλεκτρονικής έκθεσης 

μπορεί να προέρχονται: 

 

• Subscription fees: Αντιμισθία για την εγγραφή. 

• Usage fees: Αντιμισθία για τη χρήση του site. Η χρέωση 

μπορεί να γίνεται με βάση: 

o Το χρόνο χρήσης και περιήγησης 

o Τον αριθμό σελίδων που προσπελάστηκαν 

o Ένα ποσοστό επί των αγοραπωλησιών-συναλλαγών 

που πραγματοποιήθηκαν 

• Service fees: Αντιμισθία για επιπρόσθετες υπηρεσίες. Η 

χρέωση θα γίνεται για επιπρόσθετες, εξιδικευμένες 

υπηρεσίες όπως π.χ. για την ειδοποίηση για παρουσίαση 

νέων προϊόντων και υπηρεσιών στην κατηγορία που 

ενδιαφέρεται ο χρήστης, για την ύπαρξη προσφορών σε 

προϊόντα και υπηρεσίες που εμπίπτουν στα ενδιαφέροντα 

συγκεκριμένου χρήστη κ.λπ. 

• Διαφήμιση μέσω των σελίδων του site (banners, pop ups, 

κ.λπ.) 

 

Κατηγοριοποίηση εκθετών-εκθεμάτων 
Η κατηγοριοποίηση πρέπει να γίνει λογικά. Π.χ. σε μία εικονική 

έκθεση κοσμήματος, θα μπορούσε να γίνει με βάση το υλικό 

κατασκευής 

• Χρυσός 

• Πλατίνα 

• Ασήμι 
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• Πολύτιμες πέτρες 

ή με το είδος του κοσμήματος 

• σκουλαρίκια 

• αλυσίδες λαιμού, χειρός 

• δακτυλίδια και ούτω καθ’ εξής 

 

Οι εκθέτες κατηγοριοποιούνται ανά δραστηριότητα και είδος 

έκθεσης. Π.χ. Food and beverages, furniture and furnishing, 

construction, industrial etc. Στη συνέχεια, γίνεται κατηγοριοποίηση 

ανά έκθεση. Π.χ.  

Κατηγορία έκθεσης: 

• Food and beverages 

o Condiments 

o Processed food 

o Fresh food κ.ο.κ. 

• Industrial 

o Industrial materials 

o Plant automation 

o Electronic components κ.ο.κ. 

 

Παρουσίαση εκθεμάτων 
Χρησιμοποιώντας εικόνες των εκθεμάτων δίνεται στον επισκέπτη η 

πληροφορία για την φύση του εκθέματος και προστίθεται 

ελκυστικότητα στο site. Επίσης, θα μπορούσε να προταθεί στους 

εκθέτες η παρουσίαση των εκθεμάτων τους να γίνεται με Virtual 

Reality φωτογραφίες μέσω σχετικών προγραμμάτων λήψης και 

συρραφής φωτογραφιών όπως το AppleQuick, Time VR, 

PhotoVista, Black Diamond Sorround κ.λπ.) 
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Το μέγεθος των εικόνων (σε μορφή jpeg, gif κ.λπ.) θα πρέπει να 

είναι τέτοιο ώστε από τη μία να μη δοκιμάζεται η υπομονή των 

επισκεπτών ενώ από την άλλη η ευκρίνεια να είναι ικανοποιητική 

ώστε να διαμορφωθεί ρεαλιστική αντίληψη από τους επισκέπτες. 

Όσο περισσότερα γραφικά υπάρχουν στις σελίδες τόσο 

περισσότερος χρόνος απαιτείται για να «φορτωθούν» οι σελίδες. 

(Do not forget bandwidth). 

 

Δοσοληψίες εκθετών-επισκεπτών 
Με την επιλογή ενός εκθέτη από τον ενδιαφερόμενο επισκέπτη, 

εμφανίζεται ο εικονικός χώρος (booth) του εκθέτη, με τα προϊόντα 

και λεπτομέρειες όπως περιγραφή του προϊόντος, διαστάσεις, 

υλικό κατασκευής κ.λπ. Ακόμα, εμφανίζονται και άλλα 

πληροφοριακά στοιχεία του εκθέτη όπως διεύθυνση, email, link για 

σύνδεση με την ιστοσελίδα του (αν έχει). 

 

Σε περίπτωση που οι επισκέπτες επιλέξουν κάποιο έκθεμα ή 

εκθέματα για αγορά, δημιουργείται «καλάθι αγορών» σε 

περιπτώσεις απτών  προϊόντων, ή shortlist σε περιπτώσεις 

παροχής υπηρεσιών, όπου μεταφέρονται οι επιλογές, με κωδικό 

είδους και ποσότητα καθώς και τη δυνατότητα για reset και ως 

τελική ενέργεια confirm/submit. Σε γενικές γραμμές, τα πεδία που 

πρέπει να έχει η σελίδα με το «καλάθι αγορών» είναι: 

 

• ID Προϊόντος 

• Περιγραφή προϊόντος 

• Τιμή Προϊόντος 

• Ποσότητα Προϊόντος 
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• Μερικό σύνολο ανά προϊόν 

• Γενικό (Τελικό) σύνολο ανά προϊόν 

• Επιλογή τύπου αποστολής 

• Εμφάνιση κόστους μεταφορικών 

• Τελική χρέωση 

• Διόρθωση αγορών 

o Με επιλογή προϊόντος και διαγραφή του 

o Με μηδέν στο πεδίο ποσότητα 

• Συνέχεια αγορών 

• Τελική επιβεβαίωση αγοράς 

 

Η πραγματοποίηση των συναλλαγών μπορεί να γίνεται μέσω 

πιστωτικής κάρτας όπως έχει προαναφερθεί ή με άλλους τρόπους 

όπως με αντικαταβολή μέσω ταχυδρομείου, με e-checks, με e-

cash, με χρέωση λογαριασμού συνεργαζόμενης με τον εκθέτη 

τράπεζας, με αποστολή και εξόφληση τιμολογίου. 

 

Σε περιπτώσεις εκθετών επιχειρήσεων-φορέων παροχής 

υπηρεσιών όπως Πανεπιστήμια, ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα 

να «ξεφυλλίσει» ένα ηλεκτρονικό φυλλάδιο μέσω Macromedia 

Flash Player ή ανάλογου προγράμματος και αφού επιλέξει το 

Πανεπιστήμιο που τον ενδιαφέρει να υποβάλλει αίτηση εγγραφής 

ηλεκτρονικά (apply on line) μέσω μίας διαδικασίας εγγραφής 

(register).  
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
Το εικαστικό κομμάτι της σχεδίασης κάθε site είναι αντικείμενο 

υποκειμενικής κρίσης. Τα χαρακτηριστικά όμως, σε πεδία ή 

παραπομπές (links), που θα τo αναδείξουν σε εξόχως 
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ανταγωνιστικό και ιδιαίτερο, είναι εξαιρετικά σημαντικά μιας και 

αυτά είναι που θα πληροφορήσουν, εξυπηρετήσουν και 

βοηθήσουν τον επισκέπτη να καλύψει τις ανάγκες του τόσο τις 

καταναλωτικές όσο και τις ψυχολογικές. 

 

Ως τέτοια χαρακτηριστικά που θα πρέπει να ενυπάρχουν στο site 

μιας εικονικής έκθεσης αναφέρονται τα: 

• Search engine: Αναζήτηση λέξεων κλειδιών. Μπορεί να 

δοθεί δυνατότητα αναζήτησης σε όλο το site της έκθεσης για 

εκθέτες, υπηρεσίες, προϊόντα, άρθρα, δημοσιεύσεις, 

καταχωρήσεις, σχόλια κ.λπ. 

o Search engine: Δυνατότητα αναζήτησης με 

παραπομπή σε μηχανές αναζήτησης όπως google, 

yahoo κ.λπ. 

Η αναζήτηση μπορεί να γίνει με ταύτιση σε όλες της λέξης 

της αναζήτησης (advanced search) ή με μία λέξη της. Η 

εμφάνιση των αποτελεσμάτων παρουσιάζεται ανά δεκάδες 

με παραπομπές (link) σε επόμενες σελίδες. 

 

Η διοργάνωση πολλών διαφορετικών συμβατικών εκθέσεων 

σχετικών με το αντικείμενο της εικονικής έκθεσης, ίσως 

δημιουργεί την ανάγκη για την ύπαρξη πεδίων αναζήτησης 

που θα βοηθούν τον επισκέπτη της εικονικής έκθεσης για 

άντληση πληροφοριών για συμβατικές εκθέσεις. Η 

αναζήτηση μπορεί να γίνεται με βάση τα πεδία: 

o Λέξης, λέξεων κλειδιών (keyword(s)) 

o Κατηγορίες εκθέσεων 

o Ημερομηνίες διεξαγωγής εκθέσεων 

o Τοποθεσία διεξαγωγής 
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 Ήπειρος 

 Χώρα 

 Πόλη 

Η εμφάνιση μπορεί να γίνεται με βάση την ημερομηνία 

διεξαγωγής ή την διαβάθμιση της συμβατικής έκθεσης 

(ανάλογα με τον αριθμό των εκθετών ή τον αριθμό των 

επισκεπτών προηγούμενων διοργανώσεων). 

• Print page: Δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να 

εκτυπώσει σελίδες του site. 

• Επικοινωνία με email: Ο επισκέπτης μπορεί να ζητήσει 

περισσότερες πληροφορίες για θέματα που τον ενδιαφέρουν. 

• Αποστολή της διεύθυνσης του site με email χωρίς την 

ανάγκη έναρξης ανάλογου προγράμματος (Outlook) αλλά 

μέσω Internet. 

• Συστάσεις (testimonials). Παραπομπή σε σελίδες με 

συστάσεις ή σχόλια πελατών (εκθετών και επισκεπτών) με 

αναφορές για επιτυχημένες επισκέψεις, αγοραπωλησίες. Σε 

καμία περίπτωση δεν πρέπει να φιλτράρονται και να 

απορρίπτονται αρνητικά σχόλια. 

• Παραπομπή σε σελίδα με σαφή και πλήρη αναφορά των 

χρεώσεων που ισχύουν για εγγραφή εκθετών και 

επισκεπτών, ενοικίαση εικονικών χώρων καθώς και όλων 

των επιπρόσθετων χρεώσεων (ποσοστό επί των 

συναλλαγών, φόροι κατανάλωσης, κ.λπ.) 

• Παραπομπή σε σελίδες με στοιχεία προηγούμενων 

διοργανώσεων. 

• Προσφορές-εκπτώσεις. Σελίδες με ειδικές προσφορές και 

εκπτώσεις από εκθέτες. 
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• Site problems or comments. Παραπομπή σε σελίδα όπου οι 

πελάτες (εκθέτες και επισκέπτες) μπορούν να αναφέρουν 

«νεκρές» παραπομπές (links) που πιθανόν να υπάρχουν 

λόγω αναδιαμορφώσεων του site, διάφορα προβλήματα που 

τους δημιουργήθηκαν κατά την χρήση του site ή/και 

προτάσεις βελτίωσης. 

• Site map. Παραπομπή σε σελίδα με συνοπτική ανάλυση των 

περιοχών πλοήγησης του site. 

• Frequently Asked Questions. Κουμπί με παραπομπή σε 

σελίδα όπου οι πελάτες (ίσως με διαχωρισμό ερωτήσεων 

από επισκέπτες και εκθέτες) μπορούν να πάρουν σύντομες 

απαντήσεις σε συχνά τιθέμενες ερωτήσεις. Είναι πολύ 

σημαντικό χαρακτηριστικό για τον διοργανωτή γιατί εξαλείφει 

παρόμοιες ερωτήσεις, που διαφορετικά θα έπρεπε να 

απαντηθούν ξεχωριστά. Ανανέωση θα πρέπει να γίνεται όταν 

τεθούν ξεχωριστές ερωτήσεις μέσω email οι οποίες διέφυγαν 

της σημαντικότητάς τους εξ αρχής. 

Ως FAQ μπορεί να τεθούν: 

o Ερωτήσεις για την φύση, τη δομή, τους σκοπούς που 

αφορούν την εταιρεία διοργάνωσης της έκθεσης 

o Ερωτήσεις για τη λειτουργία του site 

o Ερωτήσεις για τις χρεώσεις 

o Ερωτήσεις (επισκεπτών) για τις παραγγελίες και την 

αποστολή 

o Ερωτήσεις για την περιήγηση στο site 

o Ερωτήσεις για τις αποδεκτές πιστωτικές κάρτες 

o Ερωτήσεις για το σύστημα ασφαλείας που εφαρμόζεται 
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• Polls: Οι εκθέτες θα μπορούν να αξιολογήσουν και να 

ψηφίσουν το καλύτερο booth/stand που επισκέφθηκαν και τα 

δέκα πρώτα να ανήκουν στα  

• Τop ten καλύτερα booth/stand ανά κατηγορία ή γενικά  

• Contests: Διαγωνισμοί υπό τη μορφή ερωτήσεων. Αν και οι 

διαγωνισμοί χαρακτηρίζουν εμπορικά site πωλήσεων θα 

επιτύχουν αύξηση της επισκεψιμότητας. Ο/οι νικητές θα 

μπορούσαν να επιβραβευτούν με την δωρεάν χρήση του site 

για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 

• Billboard: Πίνακας με ανακοινώσεις και των τριών 

συντελεστών της εικονικής έκθεσης (διοργανωτής, εκθέτες, 

επισκέπτες).  

o Ανακοινώσεις διοργανωτών: 

 Τρέχον αριθμός εκθετών 

 Αριθμός επισκεπτών (ανά ημέρα ή συνολικά) 

 Αριθμός συναλλαγών 

 Ύψος συναλλαγών (σε νομισματικές μονάδες) 

 Επόμενες διοργανώσεις 

o Ανακοινώσεις εκθετών: 

 Αριθμός επισκεπτών στο χώρο τους 

 Προσφορές εκθεμάτων (σε μειωμένες τιμές) 

o Ανακοινώσεις επισκεπτών: 

 Επιτυχημένες συναντήσεις με εκθέτες 

 Παράπονα, διαμαρτυρίες 

• Βοηθητικά προγράμματα: Αν για την επίσκεψη στα 

booths/stands και για την προσπέλαση των εκθεμάτων 

υπάρχει ανάγκη χρήσης προγραμμάτων ήχου και εικόνας, θα 

πρέπει να δίνεται η δυνατότητα από τους επισκέπτες να 
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«κατεβάζουν» (download) τα απαραίτητα προγράμματα 

όπως QuickTime, Acrobat, Wav, Real Player κ.λπ. 

 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

• Ικανή διαχειριστική ικανότητα από server(s) και μεγάλο 

εύρος (bandwidth) δικτύων για γρήγορη μεταφορά 

δεδομένων. 

• Απαραίτητο λογισμικό (Information server, Mail server) 

• Firewall για προστασία των δεδομένων από καταστροφή ή 

υποκλοπή 

• Antivirus λογισμικό για προστασία από ιούς 

• Σύμβαση με τραπεζικό οργανισμό για επιβεβαίωση κωδικών 

πιστωτικής κάρτας 

• Δημιουργία ενός data center στο οποίο θα φιλοξενούνται τα 

υπολογιστικά συστήματα (προαιρετικά αν δεν υπάρξει 

συνεργασία με εξειδικευμένη εταιρεία) 

Η αρχιτεκτονική του Data Center, θα πρέπει να βασίζεται στις 

πλέον σύγχρονες τεχνολογίες με βασικό στόχο την εύκολη 

πρόσβαση και χρήση της τεχνολογίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση 

στην αρτιότητα του εξοπλισμού, την ασφάλεια (φυσική και λογική) 

των δεδομένων. 

 

Η υποδομή του Data Center πρέπει να εξασφαλίζει την αδιάλειπτη 

και απρόσκοπτη λειτουργία του, 24x7 με τη χρήση UPS ή/και με 

εναλλακτικές μονάδες παραγωγής ενέργειας, ενώ συστήματα 

κλιματισμού και ελέγχου περιβάλλοντος θα δημιουργούν τις 

ιδανικότερες συνθήκες για τον εξοπλισμό. 
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Η λογική ασφάλεια των δεδομένων θα υποστηρίζεται από 

υπερσύγχρονα και αυτοματοποιημένα συστήματα αντιγράφων 

ασφαλείας, ενώ παράλληλα ο φυσικός έλεγχος πρόσβασης 

(μαγνητικές κάρτες, κωδικοί εισόδου κ.ο.κ.) μαζί με τη 

πυρασφάλεια εξασφαλίζει τη φυσική ασφάλεια του χώρου που 

βρίσκονται τα μέσα αποθήκευσης των δεδομένων από κάθε 

κίνδυνο. 

 

Εξειδικευμένο προσωπικό και εργαλεία διαχείρισης δικτύου 

Network Management Systems (NMS) θα παρακολουθούν 

συνεχώς τη λειτουργία του Data Center μεριμνώντας αδιαλείπτως 

για την ομαλή λειτουργία του. 

 

Το CPU room θα τροφοδοτείται τουλάχιστον από 2 UPS, τα οποία 

υποστηρίζονται από συστοιχίες μπαταριών που παρέχουν ικανά 

λεπτά αυτονομίας σε πλήρες φορτίο. Ο χώρος θα κλιματίζεται. Θα 

υπάρχει σύστημα πυρανίχνευσης . (Υγρασία: 50% Θερμοκρασία: 

21 βαθμοί Κελσίου). Η όλη καλωδίωση θα γίνει με πιστοποιημένο 

καλώδιο, όπως πιστοποιημένος πρέπει να είναι και ο υπόλοιπος 

εξοπλισμός (patch panels, κ.τ.λ.). Τέλος, καλό θα είναι να  υπάρχει 

αντισεισμική διάταξη και στήριξη των racks. 

Ολόκληρο το δίκτυο (backbone) θα στηρίζεται σε 100 Mbps 

switched Ethernet καλωδίωση. 

Όλα τα παραπάνω εξασφαλίζουν την 24ωρη διαθεσιμότητα και την 

υψηλής ποιότητας υποστήριξη της εγκατάστασης και της 

λειτουργίας όλων των υπολογιστικών συστημάτων που 

φιλοξενούνται σε αυτό. 
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ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 
 
Diversity: Η ποικιλομορφία πρέπει να χαρακτηρίζει μία εικονική 

έκθεση γιατί αυξάνει την ελκυστικότητα της με συνέπεια να να 

συμβάλει στην αύξηση της επισκεψιμότητας. 

 
Convenience: Η ωφέλεια, εξυπηρέτηση των πελατών (εκθετών 

και επισκεπτών) είναι πρωταρχικός στόχος των διοργανωτών. 

 
Achieve objectives: Η επιτυχία μίας εικονικής έκθεσης είναι 

ανάλογη με τον λόγο συνεισφοράς στην επίτευξη των στόχων των 

πελατών της. 

 
Online real time registration forms: Αμεσότητα στην εγγραφή 

επισκεπτών για περιήγηση και εκθετών για συμμετοχή στην 

εικονική έκθεση. 

 

Update regulary: Τακτική ενημέρωση. Ο διοργανωτής αλλά και οι 

εκθέτες πρέπει να ανανεώνουν το υλικό παρουσίασης. Οι μεν 

εκθέτες να ανανεώνουν, ενημερώνουν, εμπλουτίζουν το stand 

τους με νέα προϊόντα ή υπηρεσίες, να αποσύρουν τα παλαιά 

εκθέματά τους (σε περιπτώσεις διαχρονικής λειτουργίας της 

έκθεσης), να εμφανίζουν επιπρόσθετες πληροφορίες. Ο δε 

διοργανωτής,  να αναμορφώνει τις σελίδες του site με νέα, 

επισκοπήσεις, άρθρα κ.λπ. 

 
Quality: Για την επιτυχία μίας εικονικής έκθεσης η ποιότητα των 

υπηρεσιών που προσφέρει αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό. 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά: Συνίσταται έντονα η χρήση τεχνικών 

χαρακτηριστικών λογισμικού όπως acrobat, flash, macromedia,  

κ.λπ. 

 
Ability to bring together buyers and sellers in different time 
zones and maintains relations between hostess and 
customers: Ικανότητα συνεισφοράς στην συνεύρεση αγοραστών 

και πωλητών που βρίσκονται σε γεωγραφικές περιοχές με 

διαφορετική ζώνη ώρας και στη διατήρηση επαγγελματικών 

σχέσεων. 

 
Pre-scheduled real time meetings: Προκαθορισμένα 

επαγγελματικά ραντεβού για επιχειρηματικές συναλλαγές. 
 
Launch new products: Εγκαθίδρυση σταθερής πλατφόρμας για 

την παρουσίαση νέων προϊόντων. 

 
No hidden costs: Το κόστος συμμετοχής σε μία εικονική έκθεση 

θα πρέπει να είναι αυστηρά καθορισμένο χωρίς επιπρόσθετες 

χρεώσεις. 

 
Distinctive focus: Σαφής, ευδιάκριτη εστίαση για εξυπηρέτηση 

πελατών. 

 
Promotion of international co-operation: Ανάπτυξη των 

συνεργασιών σε διεθνές περιβάλλον. Επιτυγχάνεται με την 

προσφορά δυνατότητας εξόδου των επιχειρήσεων–εκθετών στην 

παγκόσμια αγορά. 
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Market acceleration: Επιτάχυνση των ρυθμών ανάπτυξης τόσο 

των επιχειρήσεων επισκεπτών και εκθετών, όσο και της οικονομίας 

γενικότερα με την αύξηση διεθνών συναλλαγών. 
 
Capacity to integrate content: Ικανότητα για ενιαίο περιεχόμενο. 

 
Ability of generates and disseminates content generated by 
customers: Δυνατότητα δημιουργίας και διασποράς 

περιεχομένων και πληροφοριών από τους πελάτες. Ακόμα, 

τόνωση, ενίσχυση της ελευθερίας για αλληλεπίδραση των μελών-

πελατών με on-line interaction. 

 
Commercial orientation: Εμπορικός προσανατολισμός. 
 

Support of Small and Medium Enterprises (SMEs): Ανάπτυξη 

και υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται: 

o στην διοργάνωση εκθέσεων (χωρίς τη δυνατότητα 

κολοσσιαίων επενδύσεων σε συμβατικά εκθεσιακά 

κέντρα) 

o στο εμπόριο ως πωλητές (με τον εμπλουτισμό του 

δυνητικού πελατολογίου τους) 

o στο εμπόριο ως αγοραστές (χωρίς τη δυνατότητα 

άντλησης πληροφοριών νέων προϊόντων και μεθόδων 

με αυξημένα κόστη επισκέψεων σε συμβατικές 

εκθέσεις)  

 
Solving business problems such as:  



 37

o Ανεύρεσης γενικών και μοναδικών πληροφοριών και νέων 

προϊόντων γρήγορα 

o Δημιουργίας οριζοντίων και καθέτων εμπορικών κοινοτήτων 

με εγκατάσταση-καθίδρυση, καθιέρωση διευρυμένης βάσης 

χρηστών 

o Αύξησης της ευκινησίας (agility) των επιχειρήσεων 

o Αύξησης εισοδήματος (incremental revenue) 

 
Ability to add value to existing products and services: 
Δυνατότητα προσθήκης αξίας σε υπάρχοντα προϊόντα και 

υπηρεσίες. 

 
Ability for brand extension: Δυνατότητα για διεύρυνση του 

σήματος τόσο των επιχειρήσεων όσο και των προϊόντων τους. 
 
Lower capital investment to bricks and mortar: Μείωση έως 

εξάλειψη επενδύσεων σε κτίρια και σε πάγια γενικότερα. 

 
Price comparison: Δυνατότητα σύγκρισης τιμών ομοειδών 

προϊόντων και υπηρεσιών. 

 
Overwhelm with information and exchange information: 
Πληθώρα πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες και 

ανταλλαγή, διασπορά αυτών των πληροφοριών. 

 
Wide interest aggregation: Ευρεία συνάθροιση ενδιαφέροντος. 

Αφορά εξειδικευμένες εκθέσεις με εκθέτες από πολλά μέρη του 

κόσμου που παρουσιάζουν προϊόντα ή υπηρεσίες με 

περιορισμένο γενικό ενδιαφέρον αλλά που αφορούν πελάτες με 
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ευρεία γεωγραφική διασπορά και ιδιαίτερα ενδιαφέροντα των 

οποίων τη ζήτηση οι κατά τόπους αγορές αδυνατούν να 

εξυπηρετήσουν. 

 
Low cost: Χαμηλό κόστος (χρόνου και χρήματος) 

 διοργάνωσης για τους διοργανωτές 

 συμμετοχής για τους εκθέτες και 

 περιήγησης για τους επισκέπτες 

 

New sales channel with lower cost of sales: Η συμμετοχή σε 

εικονική έκθεση με προσφορά δυνατότητας άμεσης πώλησης, 

εγκαθιστά νέο κανάλι πωλήσεων με χαμηλότερο κόστος ανά 

πώληση σε σχέση με παραδοσιακούς τρόπους πραγματοποίησης 

αυτών. 

 
Pages with articles and reviews: Σελίδες με άρθρα και 

αξιολογήσεις εταιριών, προϊόντων και συγκρίσεις. Θα πρέπει να 

εφαρμόζεται απαρέγκλιτα η ρήση «Honesty is the best policy» και 

να μην αποκλείουμε την δημοσίευση, εμφάνιση αρνητικών 

κριτικών. 

 

Global market news: Σελίδες με νέα σχετικά με το παγκόσμιο 

γίγνεσθαι των εκθέσεων και της οικονομίας γενικότερα. 

 

Global exhibition events: Πληροφορίες σχετικά με τις 

διοργανώσεις εκθέσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. 
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Production information: Πληροφορίες για την απασχόληση 

ατόμων στην καθώς και για την ίδια τη διαδικασία παραγωγής των 

προϊόντων.  

 

Useful links: Συνδέσεις με χρήσιμες διευθύνσεις (sites). 

 

Downloads: Δυνατότητα για καταφόρτωση (download) χρήσιμου 

λογισμικού. 

 

Transactions online: Βασικό και ουσιώδες χαρακτηριστικό των 

εικονικών εκθέσεων είναι η διεξαγωγή δοσοληψιών και 

συναλλαγών όχι απαραίτητα και αποκλειστικά οικονομικών. 

 

Shorten the supply chain (Bypass the middleman): 
Χαρακτηριστικό των εικονικών όπως και των συμβατικών 

εκθέσεων είναι η δημιουργία και εδραίωση άμεσων επαφών και 

κατά συνέπεια και αγοραπωλησιών, μεταξύ παραγωγών-πωλητών 

και τελικών αγοραστών, με συνέπεια το μειωμένο κόστος 

προϊόντων και υπηρεσιών. 

 

Inspection: Χαρακτηριστικό που εμπίπτει στην αρμοδιότητα και 

ευθύνη των διοργανωτών. Αφορά την ενδελεχή και συνεχή 

εποπτεία και επιθεώρηση των παρουσιαζομένων εκθεμάτων και 

την απόρριψη αυτών που παραβιάζουν διεθνείς κανόνες 

ασφάλειας, υγείας και ηθικής. 

 

Security: Εγκαθίδρυση και διατήρηση περιβάλλοντος ασφάλειας 

για την πραγματοποίηση επαφών και συναλλαγών.  
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Promotion, advertising: Κύριο χαρακτηριστικό των εικονικών 

όπως και των συμβατικών εκθέσεων είναι η προβολή και η 

διαφήμιση των πελατών-εκθετών τους καθώς και των προϊόντων 

αυτών. 

 
Leveraging technology: Η χρησιμοποίηση ισχυρής τεχνολογίας 

αιχμής, δίνει τη δυνατότητα στο site εικονικής έκθεσης και με τη 

χρήση σύγχρονου και ισχυρού λογισμικού να καταγράφει 

πληροφορίες όπως διοχέτευση παραγγελιών, έλεγχο 

αυθεντικότητας πιστωτικών καρτών, προηγούμενη παρουσία 

επισκεπτών κ.λπ. 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
 
Virtual Career Fair 
 

Μία ιδιαίτερη κατηγορία εικονικών εκθέσεων είναι οι εικονικές 

εκθέσεις για επαγγελματική σταδιοδρομία. Δίνουν από τη μία, τη 

δυνατότητα σε επιχειρήσεις να αντλήσουν από μία μεγάλη 

«δεξαμενή» ταλέντων νέα ικανά στελέχη ενώ από την άλλη 

παρέχουν σε αποφοίτους, υποψήφιους εργαζομένους την ευκαιρία 

για πλήρωση ικανοποιητικών και επιθυμητών θέσεων εργασίας. Η 

υλοποίηση πραγματοποιείται με την δημιουργία ενός online 

περιβάλλοντος όπου δίνεται η δυνατότητα σε εργοδότες 

(employers) και σπουδαστές-φοιτητές από πολλούς διαφορετικούς 

τόπους (locations) να πραγματοποιήσουν αρχικές επαφές και να 

διαπραγματευθούν ευκαιρίες σταδιοδρομίας (career opportunities) 

και επιδιώξεων (goals).  
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• Εργοδότες 

Οι μεν εργοδότες παρουσιάζουν οργανωμένα το προφίλ τους 

με στοιχεία όπως: 

o Επωνυμία της επιχείρησης 

o Γενική επισκόπηση (overview) της επιχείρησης 

o Ζητούμενες ειδικότητες 

o Απαιτούμενα επίπεδα σπουδών και βαθμολογίας 

o Προσφερόμενες θέσεις εργασίας (positions type) 

• Σπουδαστές 

Οι δε σπουδαστές, παρουσιάζουν επίσης οργανωμένα το 

προφίλ τους με στοιχεία όπως: 

o Τίτλους σπουδών 

o Όνομα ιδρύματος απόκτησης τίτλου 

o Ημερομηνία αποφοίτησής τους 

o Βαθμολογία 

o Γενικά πληροφοριακά στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, 

ηλικία, γένος κ.λπ.)  

Καλύψεις θέσεων εργασίας γίνονται με ταυτίσεις στοιχείων που 

προκύπτουν από αναζητήσεις που βασίζονται στα 

προαναφερόμενα στοιχεία. 

 

Διοργανωτές Virtual Carrer Fair 

• Το Washington State University είναι διοργανωτής μίας 

ανάλογης έκθεσης (The Virtual Career Fair: Finding Your 

Future) με ημερομηνία διεξαγωγής από 31 Ιανουαρίου μέχρι 

11 Φεβρουαρίου για το 2005. Στην έκθεση που 

διοργανώθηκε για το 2004 έλαβαν μέρος είκοσι ένας (21) 

εργοδότες και διακόσιοι τριάντα (230) σπουδαστές. 
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• Το Selective Liberal Arts Consortium είναι διοργανωτής της 

Coast to Coast Virual Fair με ημερομηνία διεξαγωγής από 28 

Μαρτίου έως 8 Απριλίου 2005 και με κόστος συμμετοχής 

εκατόν εξήντα (160) δολάρια Αμερικής (εξήντα αν πρόκειται 

για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς). 

 

Virtual MBA Fair 
 

Οι Virtual MBA Fairs απευθύνονται σε υποψήφιους σπουδαστές 

MBA για να επιλέξουν από συμμετέχοντες φορείς που 

παραχωρούν, απονέμουν πτυχίο MBA. Υπηρεσίες που 

παρέχονται είναι: 

• Καθορισμός συναντήσεων με εκπροσώπους του φορέα 

παροχής MBA 

• «Κατέβασμα» (download) αιτήσεων εγγραφής 

• Συμμετοχή σε τομέα συνομιλίας (chat section) 

• Λήψη εξειδικευμένων συμβουλών από ειδικούς (coaches, 

instructors) 

• Έκπτωση διδάκτρων  

 

Στην επόμενη εικόνα παρουσιάζεται η online αίτηση εγγραφής 

στην ACCESS MBA: 
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Αίτηση εγγραφής στην ACCESS MBA 
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Supplier diversity Virtual Trade Fair 
 
Σύμφωνα με τους διοργανωτές (div2000.com) πρόκειται για 

εστιασμένη έκθεση (focused trade fair) με σημαντικότερα στοιχεία 

τα: 

• Εγγραφή online σε simple real time 

• Συναντήσεις μεταξύ αγοραστών και προμηθευτών (buyers 

and suppliers) για συγκεκριμένα εμπορεύματα-αγαθά 

(specific commodities) 

• Δυνατότητα οι προαναφερόμενες συναντήσεις να 

πραγματοποιούνται σε διαφορετικές ζώνες ωρών (different 

time zones) 

• Προγραμματισμένες (Pre-scheduled) Real time ασφαλείς 

(secure) one-on-one συναντήσεις 

• Δυνατότητα ενημέρωσης για το περίγραμμα (profile) των 

προμηθευτών κατά την διάρκεια της συνάντησης 

• Ελαχιστοποίηση κόστους σε χρήμα και χρόνο 

Προτάσεις αξίας (value proposition) 

• Οι προμηθευτές συναντούνται μόνο με πελάτες με 

συγκεκριμένο ενδιαφέρον για τα προϊόντα τους 

• Οι αγοραστές έχουν από πριν πρόσβαση στην κατατομή 

(profile) των προμηθευτών για να προετοιμαστούν καλύτερα 

• Εκτιμώμενη εξοικονόμηση χρημάτων σε σχέση με 

συμμετοχή σε παραδοσιακές εκθέσεις 

o Συμμετοχή σε Virtual Fair   $500-1.500 

o Συμμετοχή σε παραδοσιακή έκθεση $4.000-5.000 

(ώρες υπαλλήλων, κόστη ταξιδιού, έντυπο υλικό 

προώθησης κ.λπ) 
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THE FAIRWIS PROJECT 
 

Το FAIRWIS (Trade FAIR Web-based Information Services) είναι 

ένα πρόγραμμα (project) για καινοτόμες on-line υπηρεσίες που 

βοηθούν την διοργάνωση Web-based virtual fairs με δυνατότητα 

απεριορίστου αριθμού εκθετών (exhibitors). Συμπεριλαμβάνει δύο 

συστήματα λογισμικού: 

• Real Exhibition System (RES). Είναι ένα σύστημα 

υποστήριξης εκθεσιακών γεγονότων που επιτρέπει την 

άμεση απομακρυσμένη πρόσβαση στους φυσικούς 

συντελεστές μιας εικονικής έκθεσης (διοργανωτές, εκθέτες 

και επισκέπτες) 

• Virtual Exhibition System (VES). Είναι ένα μόνιμα on-line 

σύστημα που υποστηρίζει και διαχειρίζεται μία έκθεση μέσω 

Internet. 

 

Το FAIRWIS εστιάζει σε τρεις βασικές και καινοτόμες διαστάσεις: 

1. Data provided by the system are up-to-date and 
dynamically calculated: Η διαφορά με τα υπάρχοντα συστήματα 

είναι στο ότι έχουν στατικά δεδομένα, δύσκολο να ενημερωθούν 

και να εισαχθούν on-line σε κατάλληλη μορφή ταυτοχρόνως. Το 

κύριο σημείο του FAIRWIS είναι η σε πραγματικό χρόνο σύνδεση 

με την βάση δεδομένων που εγγυάται την συνοχή (coherence) των 

δεδομένων και την ενημέρωσή τους (up to date status). 

2. Visual appearance: Τα δεδομένα παρουσιάζονται με ένα 

κατανοητό, εύκολα αντιληπτό αλλά και συναρπαστικό τρόπο. Στο 

σύστημα συμπεριλαμβάνεται η ανάπτυξη ενός βασικού 

συναπαρτίσματος (component) που ονομάζεται Graphical Engine 

που δημιουργεί δισδιάστατες (2D) και τρισδιάστατες (3D) 
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παρουσιάσεις των λαμβανομένων δεδομένων στους χρήστες 

όπως για παράδειγμα εικονικοί χώροι εκθετών (stands) (εικ. 1) με 

αναπαραγωγή των εκθεσιακών χώρων, κατόψεων (fair grounds) 

(εικ. 2) συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων των εκθετών 

(exhibitors data). 

 
FAIRWIS Example (εικ.1) 

 

FAIRWIS Example (εικ.2) 
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3. The FAIRWIS is developed by using a user-centered 
approach: Είναι βασικό για ένα τελεσφόρο ανθρωποκεντρικά 

σχεδιασμένο σύστημα, να μπορεί να διακρίνει τις διαφορετικές 

ανάγκες των χρηστών. Οι βασικές αρχές ενός τέτοιου συστήματος 

είναι: 

o Ανάλυση χρηστών και εργασιών 

o Επαναληπτικός σχεδιασμός και εφαρμογή του συστήματος 

μέσω πρωτοτύπων αυξημένης πολυπλοκότητας 

o Αξιολόγηση συνδυασμών και πρωτοτύπων 

Το σύστημα δηλαδή πρέπει να αντιλαμβάνεται ποιος το 

χρησιμοποιεί, που, πως και τι πρέπει να κάνει για να καλύψει τις 

ανάγκες και τις προσδοκίες των χρηστών.  

Τα περισσότερα από τα υπάρχοντα συστήματα δεν έχουν αυτές τις 

αρχές και κατά συνέπεια δεν αναγνωρίζουν τις διαφορές των 

χρηστών. Βασική επιδίωξη του FAIRWIS είναι να διευκολύνει την 

αλληλεπίδραση Η/Υ και χρήστη (Human Computer Inteaction) 

μέσω μιας προσωπικής συνιστώσας (personalized component) 

που ονομάζεται UPE (User Profile Engine) και απευθύνεται σε 

κατηγορίες χρηστών όπως διοργανωτές εκθέσεων (fair 

organizers), εκθέτες (exhibitors) και εμπορικούς επισκέπτες 

(professional visitors). 

 

The architecture of UPE Web Service  
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Τα βασικά πρότυπα συναρτησιακά στοιχεία (modules) του 

FAIRWIS είναι: 

• Core, που δημιουργεί και διαχειρίζεται on line dynamic web 

sites 

• Graphical engine, όπου παρέχει (provides) απεικονίσεις 

εικονικής πραγματικότητας (virtual reality representations) 

• User profile engine, όπου παρέχει σύστημα εξατομίκευσης 

(system personalization) 

• Data analysis engine, όπου παρέχει on line marketing 

analysis στη βάση των αποθηκευμένων δεδομένων 

 

Οι online καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρει για την 

υποστήριξη Web based εικονικών εκθέσεων και σχετικών 

γεγονότων και δραστηριοτήτων είναι: 

• Αναγνώριση και εγγραφή (identification and registration) 

• (Προ)κράτηση (booking) χώρων και υπηρεσιών 

• Εξατομίκευση χρηστών (user personalization) 

• Ανάλυση δεδομένων για υποστήριξη επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων 

• Online κατάλογοι εκθετών και γεγονότων 

• Arrival recording 

• Προγραμματιστή συναντήσεων (meeting scheduler) για 

εκθέτες και επισκέπτες  

• Εσωτερικό σύστημα μηνυμάτων (internal messaging system) 

• Σχηματισμό νοερών τρισδιάστατων εκθέσεων (3D fair 

visualization) 
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• Επιπρόσθετες υπηρεσίες όπως υποστηρικτικές υπηρεσίες 

επιχειρηματικότητας και συμβουλές (marketing support 

services and consultancy) 

 

Η ανάπτυξη του προγράμματος FAIRWIS πραγματοποιήθηκε με 

συνεργασία των: 

 INMARK Estudios y Estrategias S.A.,Madrid, Spain 

(project coordination, marketing and strategic planning, 

socio-economic impact analysis) 

 GMD-IPSI, Forschungszentrum Informationstechnik 

GmbH, Germany (visualisation systems definition and 

development)  

 OMAR S.p.A., Bari, Italy (direct marketing research) 

 Pixelpark AG, IMD, Berlin, Germany (communication 

solutions) 

 C International, United Kingdom (ICT strategy, 

business process reengineering) 

 LUISS University, Rome, Italy (requirements collection 

and analysis) 

 Universita di Bari, Bari, Italy (adaptive user interface 

technology) 

 SEMANA VERDE DE GALICIA, Spain (trade fair 

organizer and final user) 

και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (EU, IST-1999-

12641) στα πλαίσια προγραμμάτων «που βοηθούν την ανάπτυξη 

καινοτόμων επινοήσεων (concepts) και τεχνολογιών για αγορές 

(marketplaces) όπως και τον προσδιορισμό (assessing) ποικίλων 

αρχιτεκτονικών και εργαλείων για εικονικές αγορές (virtual 
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marketplaces) και επιχειρηματικών συνόλων (business 

communities) (IST Prgramme, Key Action II, Action Line II.3.2). 

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ-ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

Η συμμετοχή σε εικονικές όπως και σε συμβατικές εκθέσεις είναι 

ένα σημαντικό μέσο για την πραγματοποίηση οικονομικών 

συναλλαγών, αγορών και πωλήσεων. 

 

Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τους πωλητές 

περιλαμβάνονται στον Ευρωπαϊκό Κώδικα Δεοντολογίας 

(European Code of Conduct for Online Commercial Relations), και 

είναι: 

 

• Ταυτότητα του πωλητή (όνομα, γεωγραφική τοποθέτηση 

κ.λπ.) 

• Στοιχεία για την επικοινωνία με τον πωλητή (email, fax, 

τηλέφωνο κ.λπ.) 

• Συνολική τιμή της προσφερόμενης υπηρεσίας ή προϊόντος 

(αξία, φόροι, έξοδα αποστολής κ.λπ.) 

• Εγγυήσεις για την υπηρεσία ή το προϊόν 

• Σαφής αναφορά για τον τρόπο αποστολής και του χρόνου 

παράδοσης 

• Διαδικασία ακύρωσης της παραγγελίας 

• Διαδικασία για αλλαγή προϊόντος σε περιπτώσεις λάθους 

αποστολής ή αλλαγής γνώμης του αγοραστή 

• Επιβεβαίωση της παραλαβής 

• Διαδικασία επιστροφής 
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• Παραλήπτη παραπόνων 

• Αναφορά του αρμόδιου φορέα επίλυσης διαφορών 

• Πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων 

Ειδικά το τελευταίο αποτελεί βασική υποχρέωση τόσο του 

διοργανωτή της έκθεσης όσο και των πωλητών γιατί οι ρυθμίσεις 

που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων 

εφαρμόζονται και στο διαδικτυακό περιβάλλον. Άλλωστε, η 

εμφανής παρουσίαση του τρόπου προστασίας των προσωπικών 

δεδομένων (Privacy Statement) αποτελεί βασικό στοιχείο για τη 

δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και μπορεί να υποστηριχθεί με 

τη χρήση του OECD Privacy Statement Generator από τον 

Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 

Συμμετέχοντας σε μία εικονική έκθεση, ένας εκθέτης προσδοκά 

την δημιουργία επαφών και κατά συνέπεια πωλήσεων. 

Απαραίτητη συνεπώς είναι η ύπαρξη ενός απόλυτα ασφαλούς 

μοντέλου συναλλαγών και προστασίας δεδομένων από τρίτους. Ο 

διοργανωτής πρέπει να ενεργήσει ούτως ώστε να εξασφαλίσει τις 

προϋποθέσεις για την ασφάλεια: 

• Του ιντερνετικού εξυπηρετητή (web server) όπου βρίσκεται η 

εικονική έκθεση καθώς και των δεδομένων που 

αποθηκεύονται σε αυτόν και 

• Των πληροφοριών που ανταλλάσσονται μεταξύ του 

ιντερνετικού εξυπηρετητή και των χρηστών-πελατών της 

εικονικής έκθεσης. 
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Οι ενέργειες αυτές κατευθύνονται στην: 

• Αυθεντικοποίηση των χρηστών 

• Ασφάλεια των δεδομένων 

• Ασφάλεια των συναλλαγών 

και υλοποιούνται με: 

 προστασία με Passwords 

 χρήση firewalls 

 κρυπτογράφηση με μυστικό, ιδιωτικό-δημόσιο κλειδί 

 διατήρηση κρυπτογραφημένων δεδομένων 

 χρήση λειτουργικών συστημάτων και βάσεων δεδομένων με 

προδιαγραφές ασφαλείας 

  

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 

Τα χαρακτηριστικά που έχουν προαναφερθεί συγκεντρώθηκαν σε 

ερωτηματολόγιο για την αξιολόγησή τους. Το ερωτηματολόγιο 

απευθύνθηκε στις τρεις βασικές ομάδες που συναποτελούν τα 

βασικά στοιχεία (elements) για την λειτουργία μίας έκθεσης είτε 

συμβατικής είτε εικονικής. Δηλαδή  

• Διοργανωτή(τές) (10 απαντήσεις) 

• Εκθέτες (31 απαντήσεις) 

• Επισκέπτες (35 απαντήσεις) 

και σκοπό είχε την αξιολόγηση της βαρύτητας-σπουδαιότητας των 

βασικών χαρακτηριστικών μίας εικονικής έκθεσης, με επιμέρους 

στόχο την σύγκριση των απαντήσεων από διοργανωτές, εκθέτες 

και επισκέπτες. Τα χαρακτηριστικά κατατάχθηκαν σε έξι ομάδες 

κριτηρίων τις εξής: 
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• ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
• ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
• ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
• ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
• ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
• ΓΕΝΙΚΑ ΑΫΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

 

Το ερωτηματολόγιο είχε ως εξής: 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
Δώστε, κατά τη γνώμη σας βαθμό σπουδαιότητας - σημασίας - 
σημαντικότητας σε κλίμακα από 0 (ασήμαντο) έως 10 (απαραίτητο) 

• On line εγγραφή σε πραγματικό χρόνο (real time registration) 

• Δυνατότητα εμφάνισης σελίδων σε πολλές γλώσσες  

• Ελληνικά 

• Αγγλικά 

• Άλλη γλώσσα 

• Δυνατότητα διευκόλυνσης ατόμων με ειδικές ανάγκες 

• Δυνατότητα διεξαγωγής δοσοληψιών και συναλλαγών  

μεταξύ εκθετών και επισκεπτών 

Πεδία για συναλλαγές 

• Είδος πιστωτικής κάρτας (credit card type) 

• Αριθμός πιστωτικής κάρτας (credit card number) 

• Ημερομηνία λήξης πιστωτικής κάρτας (credit card expiration 

date) 

• Επωνυμία εκδότριας τράπεζας 

Πεδία εγγραφής 

• Ονοματεπώνυμο 
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• Διεύθυνση (χώρα, πόλη, οδός-αριθμός, Τ.Κ.) 

• Τηλέφωνα (σταθερό οικίας, σταθερό εργασίας, κινητό)-fax  

• Email 

Πεδία αυθεντικοποίησης 

• Κωδικός εγγραφής (ID)  

• Συνθηματική λέξη (password) 

Στατιστικά πεδία 

• Φύλλο 

• Ηλικία 

• Επίπεδο γραμματικών γνώσεων 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Δώστε, κατά τη γνώμη σας βαθμό σπουδαιότητας - σημασίας - 
σημαντικότητας σε κλίμακα από 0 (ασήμαντο) έως 10 (απαραίτητο) 

• Συνδέσεις με άλλες τοποθεσίες στο Internet (links) 

• Δυνατότητα εκτύπωσης τρέχουσας σελίδας (print page) 

• Μηχανή αναζήτησης (search engine) 

• Email προς το site για περισσότερες πληροφορίες 

• Αποστολή της διεύθυνσης του site της εικονικής έκθεσης με 

email 

• Συστάσεις (testimonials). Παραπομπή (link) σε σελίδες με 

συστάσεις, σχόλια αξιολογήσεις άλλων χρηστών 

• Παραπομπή σε σελίδες με νέα για το παγκόσμιο γίγνεσθαι 

της οικονομίας 

• Παραπομπή σε σελίδες με διοργανώσεις σχετικών εκθέσεων 

• Παραπομπή σε σελίδα με σαφή και πλήρη αναφορά των 

χρεώσεων 

• Παραπομπή σε σελίδα για αναφορά προβλημάτων (site 

problems) 

• Παραπομπή σε σελίδες με σύντομες απαντήσεις σε συχνά 
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τιθέμενες ερωτήσεις (Frequently Asked Questions) 

• Παραπομπή σε σελίδες ψηφοφοριών (Π.χ. για καλύτερο 

stand) 

• Παραπομπή σε σελίδα με τα top ten σε επισκεψιμότητα 

stand  

• Παραπομπή σε σελίδες διαγωνισμών (contest) υπό μορφή 

ερωτήσεων 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
Δώστε, κατά τη γνώμη σας βαθμό σπουδαιότητας - σημασίας - 
σημαντικότητας σε κλίμακα από 0 (ασήμαντο) έως 10 (απαραίτητο) 

• Ταχεία εμφάνιση σελίδων 

• Πιστότητα παρουσίασης εκθεμάτων (με photo, video κ.λπ) 

• Ποιότητα παρουσίασης εκθεμάτων (με photo, video κ.λπ) 

• Firewall για προστασία δεδομένων από υποκλοπές και 

καταστροφές 

• Antivirus προγράμματα για προστασία από ιούς 

• Προγράμματα διασφάλισης ασφαλών συναλλαγών 

• Διασφάλιση μη διασποράς προσωπικών δεδομένων 

• Τακτική ενημέρωση σελίδων (update regularly) 

• Χρήση τυποποιημένου λογισμικού για χρήση του site 

• Συνεχής λειτουργία του site 

• Ύπαρξη «νεκρών» συνδέσεων (broken links) 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
Δώστε, κατά τη γνώμη σας βαθμό σπουδαιότητας - σημασίας - 
σημαντικότητας σε κλίμακα από 0 (ασήμαντο) έως 10 (απαραίτητο) 

• Σωστή κατηγοριοποίηση εκθεμάτων (προϊόντων/υπηρεσιών) 

• Ύπαρξη διαφημίσεων στο site (banner adds, pop ups) 

• Ύπαρξη ανακοινώσεων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (press 

release section) 
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• Δυνατότητα σύγκρισης τιμών ομοειδών εκθεμάτων (price 

comparison) 

• Περιεκτική παρουσίαση εκθεμάτων 

• Δυνατότητα παρουσίασης εκθεμάτων με χρήση πολυμέσων 

• Virtual reality παρουσίαση εκθεμάτων 

Πεδία παρουσίασης εκθεμάτων 

• Κωδικός προϊόντος 

• Περιγραφή προϊόντος 

• Φωτογραφία προϊόντος 

• Τιμή προϊόντος 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
Δώστε, κατά τη γνώμη σας βαθμό σπουδαιότητας - σημασίας - 
σημαντικότητας σε κλίμακα από 0 (ασήμαντο) έως 10 (απαραίτητο) 

• On line συζητήσεις (chat) 

• On line πίνακας ανακοινώσεων (virtual fair billboard) 

• «Κατέβασμα» βοηθητικών και χρήσιμων για την 

προσπέλαση των σελίδων αρχείων (download file) 

• Συνομιλίες, συνδιασκέψεις μέσω video (videoconferences) 

• On line ανταλλαγή επιχειρηματικών καρτών (business cards) 

• Προγραμματισμένες on line συναντήσεις με πελάτες 

ΓΕΝΙΚΑ ΑΫΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
Δώστε, κατά τη γνώμη σας βαθμό σπουδαιότητας - σημασίας - 
σημαντικότητας σε κλίμακα από 0 (ασήμαντο) έως 10 (απαραίτητο) 

• Ποιότητα προσφερομένων υπηρεσιών (quality) 

• Δυνατότητα δημιουργίας επαφών μεταξύ εκθετών και 

πελατών 

• Δυνατότητα ανάπτυξης διεθνών συνεργασιών 
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• Επιτάχυνση ρυθμών ανάπτυξης των επιχειρήσεων των 

εκθετών 

• Ποικιλομορφία (diversity) 

• Ικανότητα για ενιαίο περιεχόμενο (capacity to integrate 

content) 

• Σημαντικότητα αριθμού εκθετών και επισκεπτών 

• Σύγχρονο τεχνολογικό μέσο παρουσίασης νέων προϊόντων 

• Εξυπηρετικότητα-βολικότητα πλοήγησης  

• Δυνατότητα διασποράς πληροφοριών από επισκέπτες 

• Δυνατότητα ανεύρεσης γενικών αλλά και μοναδικών 

πληροφοριών 

• Δυνατότητα προσθήκης αξίας (add value) σε υπάρχοντα 

προϊόντα 

• Χαμηλό κόστος διοργάνωσης, συμμετοχής, περιήγησης 

• Νέο κανάλι πωλήσεων (new sales channel) 

• Αποφυγή μεσαζόντων (shorten supply chain) 

• Επιθεώρηση και εποπτεία παρουσιαζομένων εκθεμάτων 

(inspection) 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 

Σύνολο 
απαντήσεων 

Μέσος 
όρος Μέγιστο Μικρότερο Δεκάρια Μηδενικά Μονάδες Δυάρια Τριάρια Τεσσάρια Πεντάρια Eξάρια Eπτάρια Oκτάρια Eννιάρια 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

               

On line εγγραφή σε 
πραγματικό χρόνο (real 
time registration) 

35 8,43 10 0 15 1 0 0 0 0 1 2 3 10 3 

Δυνατότητα εμφάνισης 
σελίδων σε πολλές 
γλώσσες 

35 8,31 10 0 13 1 0 0 1 0 2 0 4 6 8 

Ελληνικά 35 9,20 10 5 24 0 0 0 0 0 2 0 3 3 3 

Αγγλικά 35 9,06 10 0 24 1 0 0 0 0 2 0 1 3 4 

Άλλη γλώσσα 35 5,97 10 0 3 3 1 1 2 0 7 2 8 5 3 

Δυνατότητα 
διευκόλυνσης ατόμων 
με ειδικές ανάγκες 

35 8,86 10 0 20 1 0 0 0 0 1 0 4 4 5 

Δυνατότητα διεξαγωγής 
δοσοληψιών και 
συναλλαγών μεταξύ 
εκθετών και επισκεπτών

35 9,31 10 7 21 0 0 0 0 0 0 0 3 4 7 

Πεδία για συναλλαγές                

Είδος πιστωτικής 
κάρτας (credit card 
type) 

35 7,80 10 0 13 2 0 0 0 0 4 4 2 5 5 



 59 

Αριθμός πιστωτικής 
κάρτας (credit card 
number) 

35 8,03 10 0 15 1 0 0 0 1 4 3 2 6 3 

Ημερομηνία λήξης 
πιστωτικής κάρτας 
(credit card expiration 
date) 

35 7,71 10 0 14 2 0 0 0 0 5 3 4 4 3 

Επωνυμία εκδότριας 
τράπεζας 35 7,66 10 0 14 2 0 0 0 2 4 2 4 3 4 

Πεδία εγγραφής                

Ονοματεπώνυμο 35 9,23 10 0 25 1 0 0 0 0 1 0 1 2 5 

Διεύθυνση (χώρα, 
πόλη, οδός-αριθμός, 
Τ.Κ.) 

35 8,80 10 0 23 2 0 1 0 0 0 0 1 3 5 

Τηλέφωνα (σταθερό 
οικίας, σταθερό 
εργασίας, κινητό)-fax 

35 8,17 10 0 18 2 0 2 0 0 1 0 3 5 4 

Email 35 8,86 10 0 23 1 0 1 0 0 1 1 1 3 4 

Πεδία 
αυθεντικοποίησης                

Κωδικός εγγραφής (ID) 35 9,09 10 2 23 0 0 1 0 0 0 2 1 5 3 

Συνθηματική λέξη 
(password) 35 8,94 10 2 23 0 0 1 0 1 0 1 2 6 1 

Στατιστικά πεδία                

Φύλλο 35 6,89 10 0 7 2 1 1 0 0 5 3 6 7 3 
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Ηλικία 35 7,00 10 0 8 2 1 1 0 1 3 4 5 6 4 

Επίπεδο γραμματικών 
γνώσεων 35 7,23 10 0 5 1 1 0 0 1 3 5 5 8 6 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΣΕ 
ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

               

Συνδέσεις με άλλες 
τοποθεσίες στο Internet 
(links) 

35 8,23 10 0 14 1 0 0 1 0 1 1 6 7 4 

Δυνατότητα εκτύπωσης 
τρέχουσας σελίδας 
(print page) 

35 9,09 10 7 18 0 0 0 0 0 0 0 3 9 5 

Μηχανή αναζήτησης 
(search engine) 35 8,31 10 0 15 1 0 0 0 0 1 4 3 8 3 

Email προς το site για 
περισσότερες 
πληροφορίες 

35 8,86 10 5 16 0 0 0 0 0 1 2 2 7 7 

Αποστολή της 
διεύθυνσης του site της 
εικονικής έκθεσης με 
email 

35 8,43 10 5 11 0 0 0 0 0 2 0 6 11 5 

Συστάσεις 
(testimonials). 
Παραπομπή (link) σε 
σελίδες με συστάσεις, 
σχόλια αξιολογήσεις 
άλλων χρηστών 

35 7,34 10 0 3 1 0 0 0 0 4 1 12 9 5 

Παραπομπή σε σελίδες 
με νέα για το παγκόσμιο 
γίγνεσθαι της 
οικονομίας 

35 7,09 10 0 3 2 0 0 0 1 4 3 6 10 6 
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Παραπομπή σε σελίδες 
με διοργανώσεις 
σχετικών εκθέσεων 

35 8,26 10 0 9 1 0 0 0 0 1 1 5 9 9 

Παραπομπή σε σελίδα 
με σαφή και πλήρη 
αναφορά των 
χρεώσεων 

35 8,83 10 0 20 1 0 0 0 0 0 2 2 7 3 

Παραπομπή σε σελίδα 
για αναφορά 
προβλημάτων (site 
problems) 

35 8,37 10 0 14 1 0 0 0 0 0 3 6 6 5 

Παραπομπή σε σελίδες 
με σύντομες απαντήσεις 
σε συχνά τιθέμενες 
ερωτήσεις (Frequently 
Asked Questions) 

35 7,94 10 0 9 1 0 0 0 1 1 2 7 8 6 

Παραπομπή σε σελίδες 
ψηφοφοριών (Π.χ. για 
καλύτερο stand) 

35 7,09 10 0 2 1 0 1 1 0 2 6 7 7 8 

Παραπομπή σε σελίδα 
με τα top ten σε 
επισκεψιμότητα stand 

35 7,43 10 0 8 1 0 1 0 0 5 4 4 7 5 

Παραπομπή σε σελίδες 
διαγωνισμών (contest) 
υπό μορφή ερωτήσεων

35 6,37 10 0 2 2 0 1 0 0 7 7 6 8 2 

ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

               

Ταχεία εμφάνιση 
σελίδων 35 9,31 10 5 24 0 0 0 0 0 2 0 1 3 5 

Πιστότητα παρουσίασης 
εκθεμάτων (με photo, 
video κ.λπ) 

35 9,06 10 5 21 0 0 0 0 0 1 0 3 9 1 
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Ποιότητα παρουσίασης 
εκθεμάτων (με photo, 
video κ.λπ) 

35 8,94 10 5 19 0 0 0 0 0 2 0 2 9 3 

Firewall για προστασία 
δεδομένων από 
υποκλοπές και 
καταστροφές 

35 9,29 10 6 24 0 0 0 0 0 0 3 1 3 4 

Antivirus προγράμματα 
για προστασία από ιούς 35 9,31 10 4 24 0 0 0 0 1 0 0 2 4 4 

Προγράμματα 
διασφάλισης ασφαλών 
συναλλαγών 

35 9,66 10 7 28 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 

Διασφάλιση μη 
διασποράς 
προσωπικών 
δεδομένων 

35 9,54 10 7 24 0 0 0 0 0 0 0 2 1 8 

Τακτική ενημέρωση 
σελίδων (update 
regularly) 

35 9,34 10 4 22 0 0 0 0 1 0 0 0 5 7 

Χρήση τυποποιημένου 
λογισμικού για χρήση 
του site 

35 8,29 10 3 12 0 0 0 1 0 3 1 4 8 6 

Συνεχής λειτουργία του 
site 35 9,11 10 4 22 0 0 0 0 1 0 2 2 3 5 

Ύπαρξη «νεκρών» 
συνδέσεων (broken 
links) 

35 5,54 10 0 3 5 0 3 0 1 7 5 2 6 3 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 
ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
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Σωστή 
κατηγοριοποίηση 
εκθεμάτων 
(προϊόντων/υπηρεσιών)

35 9,46 10 6 24 0 0 0 0 0 0 1 1 3 6 

Ύπαρξη διαφημίσεων 
στο site (banner adds, 
pop ups) 

35 6,57 10 0 7 3 0 3 1 0 4 3 5 3 6 

Ύπαρξη ανακοινώσεων 
Μέσων Μαζικής 
Ενημέρωσης (press 
release section) 

35 6,69 10 0 4 2 0 4 0 0 1 3 10 6 5 

Δυνατότητα σύγκρισης 
τιμών ομοειδών 
εκθεμάτων (price 
comparison) 

35 8,49 10 5 12 0 0 0 0 0 1 4 3 8 7 

Περιεκτική παρουσίαση 
εκθεμάτων 35 8,66 10 6 11 0 0 0 0 0 0 3 5 4 12 

Δυνατότητα 
παρουσίασης 
εκθεμάτων με χρήση 
πολυμέσων 

35 8,60 10 5 10 0 0 0 0 0 2 0 5 6 12 

Virtual reality 
παρουσίαση εκθεμάτων 35 8,77 10 4 16 0 0 0 0 1 0 3 2 6 7 

Πεδία παρουσίασης 
εκθεμάτων                

Κωδικός προϊόντος 35 8,00 10 2 15 0 0 1 2 0 3 1 4 8 1 

Περιγραφή προϊόντος 35 8,91 10 5 18 0 0 0 0 0 1 1 4 6 5 

Φωτογραφία προϊόντος 35 9,14 10 6 20 0 0 0 0 0 0 2 2 5 6 
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Τιμή προϊόντος 35 9,17 10 6 22 0 0 0 0 0 0 3 1 5 4 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ–
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

               

On line συζητήσεις 
(chat) 35 6,97 10 0 6 1 0 0 0 2 7 4 6 6 3 

On line πίνακας 
ανακοινώσεων (virtual 
fair billboard) 

35 7,23 10 0 2 1 0 1 0 0 5 2 7 8 9 

«Κατέβασμα» 
βοηθητικών και 
χρήσιμων για την 
προσπέλαση των 
σελίδων αρχείων 
(download file) 

35 7,89 10 2 9 0 0 2 1 0 2 3 1 9 8 

Συνομιλίες, 
συνδιασκέψεις μέσω 
video 
(videoconferences) 

35 6,94 10 0 6 2 0 0 3 1 4 1 4 10 4 

On line ανταλλαγή 
επιχειρηματικών 
καρτών (business 
cards) 

35 7,66 10 0 10 1 1 0 1 0 2 4 3 8 5 

Προγραμματισμένες on 
line συναντήσεις με 
πελάτες 

35 8,40 10 1 12 0 1 0 0 1 0 2 3 8 8 

ΓΕΝΙΚΑ ΑΫΛΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
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Ποιότητα 
προσφερομένων 
υπηρεσιών (quality) 

35 9,09 10 5 23 0 0 0 0 0 3 0 1 6 2 

Δυνατότητα 
δημιουργίας επαφών 
μεταξύ εκθετών και 
πελατών 

35 9,43 10 5 25 0 0 0 0 0 1 0 2 2 5 

Δυνατότητα ανάπτυξης 
διεθνών συνεργασιών 35 8,83 10 0 18 1 0 0 0 0 1 1 1 6 7 

Επιτάχυνση ρυθμών 
ανάπτυξης των 
επιχειρήσεων των 
εκθετών  

35 8,40 10 0 11 1 0 1 0 0 1 0 3 6 12 

Ποικιλομορφία 
(diversity) 35 8,29 10 0 10 1 0 0 0 0 2 1 4 7 10 

Ικανότητα για ενιαίο 
περιεχόμενο (capacity 
to integrate content) 

35 7,63 10 0 3 2 0 0 0 0 4 0 5 7 14 

Σημαντικότητα αριθμού 
εκθετών και επισκεπτών 35 8,23 10 3 9 0 0 0 1 0 1 3 5 7 9 

Σύγχρονο τεχνολογικό 
μέσο παρουσίασης 
νέων προϊόντων 

35 8,29 10 0 12 1 0 0 0 0 3 1 3 7 8 

Εξυπηρετικότητα-
βολικότητα πλοήγησης 35 8,77 10 4 20 0 0 0 0 1 4 0 1 5 4 

Δυνατότητα διασποράς 
πληροφοριών από 
επισκέπτες 

35 7,06 10 0 8 4 0 0 2 0 2 2 3 8 6 

Δυνατότητα ανεύρεσης 
γενικών αλλά και 
μοναδικών 
πληροφοριών 

35 8,34 10 1 11 0 1 0 0 0 1 2 3 10 7 
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Δυνατότητα προσθήκης 
αξίας (add value) σε 
υπάρχοντα προϊόντα 

35 7,89 10 0 8 2 0 0 0 0 1 1 6 10 7 

Χαμηλό κόστος 
διοργάνωσης, 
συμμετοχής, 
περιήγησης 

35 8,94 10 4 19 0 0 0 0 1 1 0 3 6 5 

Νέο κανάλι πωλήσεων 
(new sales channel) 35 7,63 10 0 10 2 0 1 1 0 3 0 4 7 7 

Αποφυγή μεσαζόντων 
(shorten supply chain) 35 8,29 10 1 16 0 1 0 1 0 3 3 1 4 6 

Επιθεώρηση και 
εποπτεία 
παρουσιαζομένων 
εκθεμάτων (inspection) 

35 8,00 10 0 15 1 1 1 0 0 2 1 5 5 4 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΕΚΘΕΤΩΝ 

Σύνολο 
απαντήσεων 

Μέσος 
όρος Μέγιστο Μικρότερο Δεκάρια Μηδενικά Μονάδες Δυάρια Τριάρια Τεσσάρια Πεντάρια Eξάρια Eπτάρια Oκτάρια Eννιάρια 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

               

On line εγγραφή σε 
πραγματικό χρόνο (real 
time registration) 

31 8,48 10 4 17 0 0 0 0 1 2 1 7 3 0 

Δυνατότητα εμφάνισης 
σελίδων σε πολλές 
γλώσσες 

31 8,61 10 0 19 1 0 0 0 1 2 2 1 1 4 

Ελληνικά 31 8,90 10 0 24 1 0 1 0 1 1 0 1 0 2 
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Αγγλικά 31 9,58 10 5 24 0 0 0 0 0 1 0 0 2 4 

Άλλη γλώσσα 31 5,94 10 0 2 4 0 0 1 2 6 2 3 9 2 

Δυνατότητα 
διευκόλυνσης ατόμων 
με ειδικές ανάγκες 

31 8,13 10 0 14 1 0 0 0 1 2 2 5 3 3 

Δυνατότητα διεξαγωγής 
δοσοληψιών και 
συναλλαγών μεταξύ 
εκθετών και 
επισκεπτών 

31 8,94 10 0 21 1 0 0 0 0 2 0 1 4 2 

Πεδία για συναλλαγές                

Είδος πιστωτικής 
κάρτας (credit card 
type) 

31 8,03 10 0 13 1 0 0 0 0 4 3 1 7 2 

Αριθμός πιστωτικής 
κάρτας (credit card 
number) 

31 8,03 10 0 12 1 0 0 0 0 5 2 0 7 4 

Ημερομηνία λήξης 
πιστωτικής κάρτας 
(credit card expiration 
date) 

31 7,87 10 0 15 2 0 0 1 0 4 2 0 4 3 

Επωνυμία εκδότριας 
τράπεζας 31 7,06 10 0 11 4 0 0 1 0 3 4 1 3 4 

Πεδία εγγραφής                

Ονοματεπώνυμο 31 9,45 10 5 24 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 

Διεύθυνση (χώρα, 
πόλη, οδός-αριθμός, 31 8,97 10 0 22 1 0 0 0 0 1 1 2 3 1 
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Τ.Κ.) 

Τηλέφωνα (σταθερό 
οικίας, σταθερό 
εργασίας, κινητό)-fax 

31 8,77 10 0 18 1 0 0 0 0 2 0 2 4 4 

Email 31 9,42 10 5 24 0 0 0 0 0 1 0 2 3 1 

Πεδία 
αυθεντικοποίησης                

Κωδικός εγγραφής (ID) 31 9,23 10 2 22 0 0 1 0 0 0 0 3 2 3 

Συνθηματική λέξη 
(password) 31 8,71 10 2 19 0 0 1 0 0 2 3 2 0 4 

Στατιστικά πεδία                

Φύλλο 31 6,16 10 0 7 4 0 1 1 1 5 2 6 3 1 

Ηλικία 31 6,87 10 0 10 3 1 0 1 1 3 0 7 4 1 

Επίπεδο γραμματικών 
γνώσεων 31 6,52 10 0 7 3 0 0 0 1 8 4 3 2 3 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΣΕ 
ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

               

Συνδέσεις με άλλες 
τοποθεσίες στο Internet 
(links) 

31 8,39 10 4 10 0 0 0 0 1 0 1 7 7 5 

Δυνατότητα εκτύπωσης 
τρέχουσας σελίδας 
(print page) 

31 9,19 10 5 18 0 0 0 0 0 1 0 3 2 7 



 69 

Μηχανή αναζήτησης 
(search engine) 31 8,90 10 4 14 0 0 0 0 1 1 0 2 4 9 

Email προς το site για 
περισσότερες 
πληροφορίες 

31 9,39 10 6 21 0 0 0 0 0 0 1 1 4 4 

Αποστολή της 
διεύθυνσης του site της 
εικονικής έκθεσης με 
email 

31 9,00 10 4 18 0 0 0 0 1 1 1 1 4 5 

Συστάσεις 
(testimonials). 
Παραπομπή (link) σε 
σελίδες με συστάσεις, 
σχόλια αξιολογήσεις 
άλλων χρηστών 

31 7,97 10 2 7 0 0 1 0 0 2 1 7 7 6 

Παραπομπή σε σελίδες 
με νέα για το 
παγκόσμιο γίγνεσθαι 
της οικονομίας 

31 7,61 10 3 8 0 0 0 1 1 3 4 3 10 1 

Παραπομπή σε σελίδες 
με διοργανώσεις 
σχετικών εκθέσεων 

31 8,26 10 0 12 1 0 1 0 0 1 0 5 5 6 

Παραπομπή σε σελίδα 
με σαφή και πλήρη 
αναφορά των 
χρεώσεων 

31 8,58 10 4 17 0 0 0 0 2 3 1 2 1 5 

Παραπομπή σε σελίδα 
για αναφορά 
προβλημάτων (site 
problems) 

31 8,23 10 0 13 1 0 0 2 0 0 0 5 6 4 

Παραπομπή σε σελίδες 
με σύντομες 
απαντήσεις σε συχνά 

31 8,71 10 2 14 0 0 1 0 0 0 2 3 4 7 
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τιθέμενες ερωτήσεις 
(Frequently Asked 
Questions) 
Παραπομπή σε σελίδες 
ψηφοφοριών (Π.χ. για 
καλύτερο stand) 

31 7,10 10 0 5 2 0 0 0 1 2 2 11 5 3 

Παραπομπή σε σελίδα 
με τα top ten σε 
επισκεψιμότητα stand 

31 7,68 10 0 7 1 0 0 0 1 3 4 3 4 8 

Παραπομπή σε σελίδες 
διαγωνισμών (contest) 
υπό μορφή ερωτήσεων

31 5,97 10 0 3 3 0 2 0 0 6 4 9 2 2 

ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

               

Ταχεία εμφάνιση 
σελίδων 31 9,39 10 2 24 0 0 1 0 0 0 1 0 2 3 

Πιστότητα 
παρουσίασης 
εκθεμάτων (με photo, 
video κ.λπ) 

31 9,58 10 5 24 0 0 0 0 0 1 0 0 2 4 

Ποιότητα παρουσίασης 
εκθεμάτων (με photo, 
video κ.λπ) 

31 9,61 10 5 25 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 

Firewall για προστασία 
δεδομένων από 
υποκλοπές και 
καταστροφές 

31 9,48 10 6 24 0 0 0 0 0 0 2 0 3 2 

Antivirus προγράμματα 
για προστασία από ιούς 31 9,35 10 5 22 0 0 0 0 0 1 1 0 4 3 

Προγράμματα 
διασφάλισης ασφαλών 
συναλλαγών 

31 9,90 10 8 29 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
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Διασφάλιση μη 
διασποράς 
προσωπικών 
δεδομένων 

31 9,74 10 7 27 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 

Τακτική ενημέρωση 
σελίδων (update 
regularly) 

31 9,16 10 0 20 1 0 0 0 0 0 0 2 2 6 

Χρήση τυποποιημένου 
λογισμικού για χρήση 
του site 

31 8,26 10 0 12 2 0 0 0 0 0 1 5 4 7 

Συνεχής λειτουργία του 
site 31 9,32 10 0 24 1 0 0 0 0 0 0 2 1 3 

Ύπαρξη «νεκρών» 
συνδέσεων (broken 
links) 

31 5,94 10 0 6 8 0 0 0 1 1 2 3 8 2 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 
ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

               

Σωστή 
κατηγοριοποίηση 
εκθεμάτων 
(προϊόντων/υπηρεσιών)

31 9,61 10 6 24 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 

Ύπαρξη διαφημίσεων 
στο site (banner adds, 
pop ups) 

31 6,52 10 0 9 3 0 1 4 1 2 1 5 2 3 

Ύπαρξη ανακοινώσεων 
Μέσων Μαζικής 
Ενημέρωσης (press 
release section) 

31 7,03 10 0 9 1 0 1 2 2 3 1 6 5 1 

Δυνατότητα σύγκρισης 
τιμών ομοειδών 
εκθεμάτων (price 
comparison) 

31 8,55 10 5 13 0 0 0 0 0 1 4 4 3 6 



 72 

Περιεκτική παρουσίαση 
εκθεμάτων 31 8,52 10 0 13 1 0 0 0 1 0 1 1 9 5 

Δυνατότητα 
παρουσίασης 
εκθεμάτων με χρήση 
πολυμέσων 

31 8,58 10 0 11 1 0 0 0 0 0 0 3 9 7 

Virtual reality 
παρουσίαση εκθεμάτων 31 8,42 10 0 12 1 0 0 0 0 1 1 4 6 6 

Πεδία παρουσίασης 
εκθεμάτων                

Κωδικός προϊόντος 31 8,39 10 2 16 0 0 1 0 0 2 1 8 1 2 

Περιγραφή προϊόντος 31 9,48 10 7 22 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 

Φωτογραφία προϊόντος 31 9,71 10 8 25 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

Τιμή προϊόντος 31 8,94 10 0 20 1 0 0 0 0 2 0 2 1 5 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ–
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

               

On line συζητήσεις 
(chat) 31 6,90 10 0 5 2 0 1 0 0 3 2 11 5 2 

On line πίνακας 
ανακοινώσεων (virtual 
fair billboard) 

31 8,03 10 4 8 0 0 0 0 2 0 2 5 12 2 

«Κατέβασμα» 
βοηθητικών και 
χρήσιμων για την 
προσπέλαση των 
σελίδων αρχείων 

31 8,39 10 0 11 1 0 0 0 0 1 1 3 8 6 
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(download file) 

Συνομιλίες, 
συνδιασκέψεις μέσω 
video 
(videoconferences) 

31 6,94 10 0 3 2 1 0 0 0 4 2 3 13 3 

On line ανταλλαγή 
επιχειρηματικών 
καρτών (business 
cards) 

31 7,97 10 0 9 2 0 0 0 0 2 0 5 5 8 

Προγραμματισμένες on 
line συναντήσεις με 
πελάτες 

31 8,06 10 0 11 2 0 0 0 0 2 1 2 7 6 

ΓΕΝΙΚΑ ΑΫΛΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

               

Ποιότητα 
προσφερομένων 
υπηρεσιών (quality) 

31 9,45 10 7 22 0 0 0 0 0 0 0 1 6 2 

Δυνατότητα 
δημιουργίας επαφών 
μεταξύ εκθετών και 
πελατών 

31 9,19 10 0 19 1 0 0 0 0 0 0 1 2 8 

Δυνατότητα ανάπτυξης 
διεθνών συνεργασιών 31 9,42 10 7 20 0 0 0 0 0 0 0 2 3 6 

Επιτάχυνση ρυθμών 
ανάπτυξης των 
επιχειρήσεων των 
εκθετών  

31 9,16 10 7 18 0 0 0 0 0 0 0 4 5 4 

Ποικιλομορφία 
(diversity) 31 8,29 88 0 13 1 0 0 0 0 1 2 5 6 3 

Ικανότητα για ενιαίο 
περιεχόμενο (capacity 31 8,23 10 5 11 0 0 0 0 0 3 4 3 5 5 
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to integrate content) 

Σημαντικότητα αριθμού 
εκθετών και 
επισκεπτών 

31 8,84 10 5 15 0 0 0 0 0 2 1 2 5 6 

Σύγχρονο τεχνολογικό 
μέσο παρουσίασης 
νέων προϊόντων 

31 9,06 10 7 17 0 0 0 0 0 0 0 5 5 4 

Εξυπηρετικότητα-
βολικότητα πλοήγησης 31 8,90 10 0 17 1 0 0 0 0 1 0 3 1 8 

Δυνατότητα διασποράς 
πληροφοριών από 
επισκέπτες 

31 8,19 10 0 12 1 0 0 0 1 1 1 6 4 5 

Δυνατότητα ανεύρεσης 
γενικών αλλά και 
μοναδικών 
πληροφοριών 

31 8,29 10 0 13 1 0 0 0 1 1 1 3 8 3 

Δυνατότητα προσθήκης 
αξίας (add value) σε 
υπάρχοντα προϊόντα 

31 7,87 10 0 12 1 0 1 0 1 3 0 6 2 5 

Χαμηλό κόστος 
διοργάνωσης, 
συμμετοχής, 
περιήγησης 

31 8,94 10 5 18 0 0 0 0 0 3 0 3 2 5 

Νέο κανάλι πωλήσεων 
(new sales channel) 31 8,10 10 0 8 1 0 0 0 0 2 3 2 6 9 

Αποφυγή μεσαζόντων 
(shorten supply chain) 31 8,65 10 0 14 1 0 0 0 0 2 1 1 3 9 

Επιθεώρηση και 
εποπτεία 
παρουσιαζομένων 
εκθεμάτων (inspection)

31 8,61 10 0 14 1 0 0 0 0 1 0 3 7 5 



 75 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΜΕΣΟΣ 
ΟΡΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟΜΙΚΡΟΤΕΡΟΔΕΚΑΡΙΑΜΗΔΕΝΙΚΑΜΟΝΑΔΕΣ ΔΥΑΡΙΑ ΤΡΙΑΡΙΑ ΤΕΣΣΑΡΙΑΠΕΝΤΑΡΙΑ ΕΞΑΡΙΑ ΕΠΤΑΡΙΑΟΚΤΑΡΙΑ ΕΝΝΙΑΡΙΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

               

On line εγγραφή σε 
πραγματικό χρόνο (real 
time registration) 

10 9,40 10 7 7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Δυνατότητα εμφάνισης 
σελίδων σε πολλές 
γλώσσες 

10 8,70 10 5 6 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 

Ελληνικά 10 9,00 10 7 5 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 

Αγγλικά 10 9,70 10 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Άλλη γλώσσα 10 6,60 9 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4 3 1 

Δυνατότητα 
διευκόλυνσης ατόμων 
με ειδικές ανάγκες 

10 8,00 10 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 5 2 

Δυνατότητα διεξαγωγής 
δοσοληψιών και 
συναλλαγών μεταξύ 
εκθετών και 
επισκεπτών 

10 9,70 10 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Πεδία για συναλλαγές                

Είδος πιστωτικής 
κάρτας (credit card 
type) 

10 8,70 10 4 7 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 
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Αριθμός πιστωτικής 
κάρτας (credit card 
number) 

10 8,70 10 4 7 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 

Ημερομηνία λήξης 
πιστωτικής κάρτας 
(credit card expiration 
date) 

10 8,70 10 4 7 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 

Επωνυμία εκδότριας 
τράπεζας 10 8,70 10 4 7 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 

Πεδία εγγραφής                

Ονοματεπώνυμο 10 9,90 10 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Διεύθυνση (χώρα, 
πόλη, οδός-αριθμός, 
Τ.Κ.) 

10 9,90 10 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Τηλέφωνα (σταθερό 
οικίας, σταθερό 
εργασίας, κινητό)-fax 

10 9,90 10 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Email 10 10,00 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Πεδία 
αυθεντικοποίησης                

Κωδικός εγγραφής (ID) 10 9,90 10 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Συνθηματική λέξη 
(password) 10 9,90 10 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Στατιστικά πεδία                

Φύλλο 10 8,50 10 7 3 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 
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Ηλικία 10 7,90 10 5 3 0 0 0 0 0 2 0 2 2 1 

Επίπεδο γραμματικών 
γνώσεων 9 6,78 9 4 0 0 0 0 0 2 0 0 4 2 1 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΣΕ 
ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

               

Συνδέσεις με άλλες 
τοποθεσίες στο Internet 
(links) 

10 7,60 10 5 2 0 0 0 0 0 2 1 2 1 2 

Δυνατότητα εκτύπωσης 
τρέχουσας σελίδας 
(print page) 

10 9,70 10 7 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Μηχανή αναζήτησης 
(search engine) 10 9,00 10 6 6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

Email προς το site για 
περισσότερες 
πληροφορίες 

10 9,80 10 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Αποστολή της 
διεύθυνσης του site της 
εικονικής έκθεσης με 
email 

10 8,20 10 5 4 0 0 0 0 0 1 0 3 2 0 

Συστάσεις 
(testimonials). 
Παραπομπή (link) σε 
σελίδες με συστάσεις, 
σχόλια αξιολογήσεις 
άλλων χρηστών 

10 7,40 10 5 2 0 0 0 0 0 3 0 2 2 1 

Παραπομπή σε σελίδες 
με νέα για το 
παγκόσμιο γίγνεσθαι 
της οικονομίας 

10 7,90 10 4 2 0 0 0 0 1 0 1 1 3 2 
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Παραπομπή σε σελίδες 
με διοργανώσεις 
σχετικών εκθέσεων 

10 7,50 10 0 3 1 0 0 0 1 0 0 1 2 2 

Παραπομπή σε σελίδα 
με σαφή και πλήρη 
αναφορά των 
χρεώσεων 

10 10,00 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Παραπομπή σε σελίδα 
για αναφορά 
προβλημάτων (site 
problems) 

10 9,40 10 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Παραπομπή σε σελίδες 
με σύντομες 
απαντήσεις σε συχνά 
τιθέμενες ερωτήσεις 
(Frequently Asked 
Questions) 

10 9,00 10 7 5 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 

Παραπομπή σε σελίδες 
ψηφοφοριών (Π.χ. για 
καλύτερο stand) 

10 7,90 10 7 2 0 0 0 0 0 0 0 6 1 1 

Παραπομπή σε σελίδα 
με τα top ten σε 
επισκεψιμότητα stand 

10 8,00 10 7 2 0 0 0 0 0 0 0 5 2 1 

Παραπομπή σε σελίδες 
διαγωνισμών (contest) 
υπό μορφή ερωτήσεων

10 7,30 10 6 1 0 0 0 0 0 0 4 2 2 1 

ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

               

Ταχεία εμφάνιση 
σελίδων 10 10,00 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Πιστότητα 
παρουσίασης 10 10,00 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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εκθεμάτων (με photo, 
video κ.λπ) 
Ποιότητα παρουσίασης 
εκθεμάτων (με photo, 
video κ.λπ) 

10 9,70 10 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Firewall για προστασία 
δεδομένων από 
υποκλοπές και 
καταστροφές 

10 9,60 10 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

Antivirus προγράμματα 
για προστασία από ιούς 10 9,30 10 7 7 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 

Προγράμματα 
διασφάλισης ασφαλών 
συναλλαγών 

10 9,80 10 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Διασφάλιση μη 
διασποράς 
προσωπικών 
δεδομένων 

10 9,80 10 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Τακτική ενημέρωση 
σελίδων (update 
regularly) 

10 9,70 10 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Χρήση τυποποιημένου 
λογισμικού για χρήση 
του site 

10 9,20 10 7 7 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 

Συνεχής λειτουργία του 
site 10 9,60 10 6 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Ύπαρξη «νεκρών» 
συνδέσεων (broken 
links) 

10 3,40 10 0 1 5 0 1 0 0 1 0 0 1 1 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 
ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
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Σωστή 
κατηγοριοποίηση 
εκθεμάτων 
(προϊόντων/υπηρεσιών)

10 9,70 10 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Ύπαρξη διαφημίσεων 
στο site (banner adds, 
pop ups) 

10 6,30 10 0 4 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 

Ύπαρξη ανακοινώσεων 
Μέσων Μαζικής 
Ενημέρωσης (press 
release section) 

10 7,70 10 5 4 0 0 0 0 0 3 1 1 0 1 

Δυνατότητα σύγκρισης 
τιμών ομοειδών 
εκθεμάτων (price 
comparison) 

10 9,00 10 6 5 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 

Περιεκτική παρουσίαση 
εκθεμάτων 10 9,50 10 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 

Δυνατότητα 
παρουσίασης 
εκθεμάτων με χρήση 
πολυμέσων 

10 9,40 10 7 7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Virtual reality 
παρουσίαση εκθεμάτων 10 9,10 10 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 

Πεδία παρουσίασης 
εκθεμάτων                

Κωδικός προϊόντος 10 9,00 10 7 5 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 

Περιγραφή προϊόντος 10 9,40 10 7 7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Φωτογραφία προϊόντος 10 9,70 10 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
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Τιμή προϊόντος 10 10,00 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ–
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

               

On line συζητήσεις 
(chat) 10 7,10 10 4 4 0 0 0 0 1 4 0 1 0 0 

On line πίνακας 
ανακοινώσεων (virtual 
fair billboard) 

10 7,50 10 5 3 0 0 0 0 0 2 1 3 1 0 

«Κατέβασμα» 
βοηθητικών και 
χρήσιμων για την 
προσπέλαση των 
σελίδων αρχείων 
(download file) 

10 8,50 10 5 3 0 0 0 0 0 1 0 0 4 2 

Συνομιλίες, 
συνδιασκέψεις μέσω 
video 
(videoconferences) 

10 7,60 10 5 3 0 0 0 0 0 3 0 2 1 1 

On line ανταλλαγή 
επιχειρηματικών 
καρτών (business 
cards) 

10 9,40 10 6 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 

Προγραμματισμένες on 
line συναντήσεις με 
πελάτες 

10 9,40 10 4 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

ΓΕΝΙΚΑ ΑΫΛΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

               

Ποιότητα 
προσφερομένων 10 9,80 10 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
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υπηρεσιών (quality) 

Δυνατότητα 
δημιουργίας επαφών 
μεταξύ εκθετών και 
πελατών 

10 10,00 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Δυνατότητα ανάπτυξης 
διεθνών συνεργασιών 10 9,20 10 7 6 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 

Επιτάχυνση ρυθμών 
ανάπτυξης των 
επιχειρήσεων των 
εκθετών  

10 8,30 10 6 3 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 

Ποικιλομορφία 
(diversity) 10 8,10 10 5 2 0 0 0 0 0 1 0 2 3 2 

Ικανότητα για ενιαίο 
περιεχόμενο (capacity 
to integrate content) 

10 8,60 10 5 4 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 

Σημαντικότητα αριθμού 
εκθετών και 
επισκεπτών 

10 9,00 10 7 5 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 

Σύγχρονο τεχνολογικό 
μέσο παρουσίασης 
νέων προϊόντων 

10 9,00 10 7 4 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 

Εξυπηρετικότητα-
βολικότητα πλοήγησης 10 9,90 10 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Δυνατότητα διασποράς 
πληροφοριών από 
επισκέπτες 

10 7,90 10 0 4 1 0 0 0 0 1 0 0 2 2 

Δυνατότητα ανεύρεσης 
γενικών αλλά και 
μοναδικών 
πληροφοριών 

10 9,40 10 7 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 
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Δυνατότητα προσθήκης 
αξίας (add value) σε 
υπάρχοντα προϊόντα 

10 8,80 10 6 4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 

Χαμηλό κόστος 
διοργάνωσης, 
συμμετοχής, 
περιήγησης 

10 9,70 10 7 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Νέο κανάλι πωλήσεων 
(new sales channel) 10 9,10 10 7 5 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 

Αποφυγή μεσαζόντων 
(shorten supply chain) 10 9,40 10 7 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 

Επιθεώρηση και 
εποπτεία 
παρουσιαζομένων 
εκθεμάτων (inspection)

10 9,40 10 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

 



 84 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
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ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

• On line εγγραφή σε πραγματικό χρόνο (real time registration) 

Οι απαντήσεις της ομάδας των διοργανωτών έδωσαν τον 

μεγαλύτερο μέσο όρο σε σχέση με αυτές των εκθετών και των 

επισκεπτών (9,40 έναντι 8,48 και 8,43 αντίστοιχα). Οι διοργανωτές 

δηλαδή θεωρούν την δυνατότητα άμεσης εγγραφής σχεδόν 

απαραίτητη και αυτό γιατί επιθυμούν την άμεση εγγραφή 

επισκεπτών και εκθετών αποκτώντας μεγαλύτερο πελατολόγιο 

χωρίς χρονική καθυστέρηση.  

• Δυνατότητα εμφάνισης σελίδων σε πολλές γλώσσες  

8,70 για διοργανωτές, 8,61 για εκθέτες και 8,31 για επισκέπτες. 

Συμπεραίνουμε ότι η δυνατότητα για πολυγλωσσία είναι αρκετά 

σημαντική για όλους. 

• Ελληνικά 

Οι επισκέπτες έδωσαν τον μεγαλύτερο μέσο όρο (9,20) και αυτό 

γιατί μιας και το ερωτηματολόγιο απευθύνθηκε σε Έλληνες, λογικό 

είναι να επιθυμούν να περιηγηθούν στην εικονική έκθεση με τη 

βοήθεια της μητρικής τους γλώσσας. Σχεδόν την ίδια βαρύτητα 

έχουμε και για τους διοργανωτές (9,00) και για τους εκθέτες (8,90). 

• Αγγλικά 

Και οι τρεις ομάδες θεωρούν την δυνατότητα συμμετοχής στην 

εικονική έκθεση στην αγγλική γλώσσα πάρα πολύ σημαντική με 

μεγαλύτερο μέσο όρο των διοργανωτών (8,70) μιας και 

απευθύνονται σε διεθνές πελατολόγιο. Κατά συνέπεια επιθυμούν 

την ύπαρξη της αγγλικής, της περισσότερο διαδεδομένης γλώσσας 

για εμπορική χρήση. 

• Άλλη γλώσσα 
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Η δυνατότητα εμφάνισης των σελίδων σε τρίτη γλώσσα δεν 

θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική (διοργανωτές 6,60, εκθέτες 5,94, 

επισκέπτες 5,97) 

• Δυνατότητα διευκόλυνσης ατόμων με ειδικές ανάγκες 

Και οι τρεις ομάδες είναι αρκετά ευαισθητοποιημένες με τη 

δυνατότητα εξυπηρέτησης ανθρώπων με ειδικές ανάγκες με 

πρώτους τους επισκέπτες (8,86) 

• Δυνατότητα διεξαγωγής δοσοληψιών και συναλλαγών  

μεταξύ εκθετών και επισκεπτών 

Οι διοργανωτές με στόχο την εξυπηρέτηση των πελατών τους 

θεωρούν πάρα πολύ κρίσιμη τη δυνατότητα διεξαγωγής 

δοσοληψιών (9,70) ενώ το ίδιο ισχύει για τους επισκέπτες (9,31) 

μιας και επιθυμούν την άμεση κάλυψη των αναγκών τους. Προς 

έκπληξη, οι εκθέτες αν και δίνουν ιδιαίτερα υψηλό μέσο όρο (8,94) 

έρχονται τρίτοι. 

Πεδία για συναλλαγές 

• Είδος πιστωτικής κάρτας (credit card type) 

• Αριθμός πιστωτικής κάρτας (credit card number) 

• Ημερομηνία λήξης πιστωτικής κάρτας (credit card expiration 

date) 

• Επωνυμία εκδότριας τράπεζας 

Οι απαντήσεις για τα τέσσερα προηγούμενα χαρακτηριστικά 

αποτυπώνουν τον δισταγμό για την πραγματοποίηση των 

συναλλαγών στο Διαδύκτιο μέσω πιστωτικής κάρτας. Οι 

διοργανωτές, θεωρώντας το site τους ασφαλές δίνουν τον 

μεγαλύτερο μέσο όρο (8,70 και για τα τέσσερα χαρακτηριστικά) 

ενώ οι επισκέπτες δίνουν μέσο όρο από 7,66 έως 8,03 και οι 

εκθέτες από 7,06 έως 8,03. 
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Πεδία εγγραφής 

• Ονοματεπώνυμο 

• Διεύθυνση (χώρα, πόλη, οδός-αριθμός, Τ.Κ.) 

• Τηλέφωνα (σταθερό οικίας, σταθερό εργασίας, κινητό)-fax  

• Email 

Σημαντικότατα χαρακτηριστικά όπως φαίνεται και από τους 

υψηλούς μέσους όρους των απαντήσεων. Το λιγότερο απαραίτητο 

θεωρείται το τηλέφωνο (8,17 από επισκέπτες) ενώ το πιο 

σημαντικό το email (10,00 από διοργανωτές). Χαρακτηριστικό με 

ιδιαίτερη σημασία είναι το ονοματεπώνυμο με βαθμολογία και για 

τις τρεις ομάδες πάνω από 9,00 (9,90 από διοργανωτές, 9,45 από 

εκθέτες και 9,23 από επισκέπτες). 

Πεδία αυθεντικοποίησης 

• Κωδικός εγγραφής (ID)  

• Συνθηματική λέξη (password) 

Σχεδόν τελείως απαραίτητα για τους διοργανωτές (9,90) μιας και 

με αυτό τον τρόπο διασφαλίζουν την είσοδο στην εικονική έκθεσή 

τους. Μέσος όρος για εκθέτες και επισκέπτες περίπου στο 9,00. 

Στατιστικά πεδία 

• Φύλλο 

• Ηλικία 

• Επίπεδο γραμματικών γνώσεων 

Παράδοξη η βαθμολογία των εκθετών (6,16, 6,87, 6,52) μιας και με 

την πληροφόρηση από τη συμπλήρωση των στατιστικών πεδίων 

θα εξήγαγαν χρήσιμα συμπεράσματα για τους επισκέπτες τους. 

Περισσότερο αξιοποιήσιμα χαρακτηριστικά για τους διοργανωτές 

(8,50, 7,90, 9,78) ενώ οι επισκέπτες με μέσο όρο περίπου 7,00 τα 

κρίνουν από χρήσιμα έως σχεδόν αδιάφορα. 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
• Συνδέσεις με άλλες τοποθεσίες στο Internet (links) 

Οι διοργανωτές φυσικό είναι να δίνουν το μικρότερο μέσο όρο 

(7,60) μιας και δεν θέλουν να φεύγουν οι επισκέπτες τους από το 

site της έκθεσής τους. Οι εκθέτες και οι επισκέπτες θεωρούν την 

παρουσία συνδέσεων χρήσιμη με μέσο όρο 8,39 και 8,23 

αντίστοιχα. 

• Δυνατότητα εκτύπωσης τρέχουσας σελίδας (print page) 

Σε αντίθεση με το προηγούμενο χαρακτηριστικό οι διοργανωτές 

θέλοντας να προσφέρουν κάθε βοήθεια στους πελάτες τους 

θεωρούν τη δυνατότητα εκτύπωσης απαραίτητη με μέσο όρο 9,70. 

Πολύ χρήσιμη θεωρούν τόσο οι εκθέτες (9,19) όσο και επισκέπτες 

(9,09), τη βοήθεια του συγκεκριμένου χαρακτηριστικού. 

• Μηχανή αναζήτησης (search engine) 

Σημαντική η ύπαρξη μηχανής αναζήτησης για διοργανωτές (9,00) 

και για εκθέτες (8,90). Λίγο χαμηλότερα στην εκτίμηση των 

επισκεπτών (8,31). 

• Email προς το site για περισσότερες πληροφορίες 

Εξαιρετικά σημαντικό τόσο για τους διοργανωτές (9,80) όσο και για 

τους εκθέτες (9,39). Πολύ σημαντικό για τους επισκέπτες που 

δίνουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία τους στην κατηγορία 

χαρακτηριστικών πλοήγησης (8,86). 

• Αποστολή της διεύθυνσης του site της εικονικής έκθεσης με 

email 

Σημαντική η ευκολία διασποράς της πληροφορίας για συμμετοχή 

τους σε εικονική έκθεση για τους εκθέτες (9,00). Αρκετά σημαντικό 

χαρακτηριστικό τόσο για τους διοργανωτές (8,20) όσο και για τους 

επισκέπτες (8,43). 
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• Συστάσεις (testimonials). Παραπομπή (link) σε σελίδες με 

συστάσεις, σχόλια, αξιολογήσεις άλλων χρηστών 

Η μικρότερη βαθμολογία της ομάδας χαρακτηριστικών πλοήγησης 

για τους διοργανωτές 7,40. Είναι επιφυλακτικοί(;) στην κρίση των 

χρηστών. Άνευ ουσίας επίσης για τους επισκέπτες (7,34) και 

σχετικά χρήσιμο για τους εκθέτες (7,97). 

• Παραπομπή σε σελίδες με νέα για το παγκόσμιο γίγνεσθαι 

της οικονομίας 

Η μικρότερη βαθμολογία της κατηγορίας πλοήγησης για τους 

επισκέπτες (7,09). Μάλλον προτιμούν άλλους δικτυακούς τόπους 

για την ενημέρωσή τους από το site μιας εικονικής έκθεσης. 

Ήσσονος σημασίας τόσο για τους διοργανωτές (7,90) όσο και για 

τους εκθέτες (7,61). 

• Παραπομπή σε σελίδες με διοργανώσεις σχετικών εκθέσεων 

Σχετικά ανεπιθύμητη (7,50) η ύπαρξη του συγκεκριμένου 

χαρακτηριστικού από τους διοργανωτές ίσως λόγω ανταγωνισμού. 

Πλήρης ταύτιση απαντήσεων εκθετών και επισκεπτών με μέσο όρο 

απαντήσεων 8,26.  

• Παραπομπή σε σελίδα με σαφή και πλήρη αναφορά των 

χρεώσεων 

Σαφής είναι η επιδίωξη των διοργανωτών να αποσαφηνίζονται 

πλήρως οι οποιεσδήποτε χρεώσεις. Για αυτό δίνουν και 10,00 στο 

συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Σχετικά καλοί και ο μέσοι όροι από 

εκθέτες (8,58) και επισκέπτες (8,83). 

• Παραπομπή σε σελίδα για αναφορά προβλημάτων (site 

problems) 

Χαρακτηριστικό που βοηθάει στη σωστή λειτουργία του site. 

Αναμενόμενος ο υψηλός μέσος όρος από διοργανωτές (9,40). 
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Αρκετά πρόθυμοι να βοηθήσουν οι εκθέτες (8,23) και οι 

επισκέπτες (8,37). 

• Παραπομπή σε σελίδες με σύντομες απαντήσεις σε συχνά 

τιθέμενες ερωτήσεις (Frequently Asked Questions) 

Το χαρακτηριστικό FAQ αν και υπάρχει σε πολλά site, δεν είναι 

τελικά εξαιρετικά σημαντικό. Αξιοπρεπής ο μέσος όρος των 

διοργανωτών (9,00), κάτω από 8,00 των εκθετών και επισκεπτών. 

• Παραπομπή σε σελίδες ψηφοφοριών (Π.χ. για καλύτερο 

stand) 

Οι επισκέπτες δεν επισκέπτονται site εικονικής έκθεσης για να 

ψηφίσουν. Για αυτό δίνουν για δεύτερη φορά τη μικρότερη 

βαθμολογία τους στην κατηγορία αυτή (7,09). Επίσης την 

μικρότερη βαθμολογία τους δίνουν και οι εκθέτες (7,10) και από τις 

μικρότερες οι διοργανωτές (7,90). 

• Παραπομπή σε σελίδα με τα top ten σε επισκεψιμότητα 

stand  

Μικρής σημασίας χαρακτηριστικό. 

• Παραπομπή σε σελίδες διαγωνισμών (contest) υπό μορφή 

ερωτήσεων 

Time is business και οι εκθέτες (5,97) θέλουν τους επισκέπτες να 

επισκέπτονται τα stand και όχι να απαντούν σε ερωτήσεις. Το ίδιο 

βαρετό το θεωρούν και οι επισκέπτες (6,37). Αδιάφορη η 

βαθμολογία από τους διοργανωτές (7,30). 

 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

• Ταχεία εμφάνιση σελίδων 

Από τα πλέον σημαντικά χαρακτηριστικά. 10,00 για τους 

διοργανωτές ενώ οι μέσοι όροι των εκθετών και επισκεπτών 

σχεδόν ταυτίζονται (9,39 και 9,31 αντίστοιχα). 
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• Πιστότητα παρουσίασης εκθεμάτων (με photo, video κ.λπ) 

• Ποιότητα παρουσίασης εκθεμάτων (με photo, video κ.λπ) 

Τα δύο προηγούμενα χαρακτηριστικά οι διοργανωτές τα θεωρούν 

απολύτως απαραίτητα (10,00 και 9,70). Το ίδιο ισχύει και για τους 

εκθέτες (9,58 και 9,61) ενώ και οι επισκέπτες τα θεωρούν πάρα 

πολύ σημαντικά με μέσο όρο γύρω στο 9,00. 

• Firewall για προστασία δεδομένων από υποκλοπές και 

καταστροφές 

Σχεδόν αυτονόητη η ύπαρξη του για τους διοργανωτές (9,60) με 

εκθέτες να ακολουθούν (9,48) και επισκέπτες να έπονται (9,29). 

• Antivirus προγράμματα για προστασία από ιούς 

Από τα σημαντικά χαρακτηριστικά για το οποίο οι μέσοι όροι 

σχεδόν ταυτίζονται (9,30 διοργανωτές, 9,35 εκθέτες, 9,31 

επισκέπτες). 

• Προγράμματα διασφάλισης ασφαλών συναλλαγών 

Το ποθητό ζητούμενο για όλους είναι η διενέργεια ασφαλών 

συναλλαγών στο Internet. Ο μεγαλύτερος μέσος όρος της ομάδας 

τεχνικών χαρακτηριστικών τόσο για τους εκθέτες (9,90) όσο και για 

τους επισκέπτες ( 9,66). Στην ίδια κατεύθυνση και οι διοργανωτές 

(9,80). 

• Διασφάλιση μη διασποράς προσωπικών δεδομένων 

Από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της κατηγορίας των 

τεχνικών. Η σημασία του  αποτυπώνεται στους μέσους όρους μιας 

και διοργανωτές, εκθέτες και επισκέπτες δίνουν πάνω από 9,50. 

• Τακτική ενημέρωση σελίδων (update regularly) 

Οι διοργανωτές με μέσο όρο 9,70 θεωρούν βασικότατη την τακτική 

ανανέωση των σελίδων. Εκθέτες (9,16) και επισκέπτες (9,34) 

έχουν σχεδόν την ίδια θεώρηση. 
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• Χρήση τυποποιημένου λογισμικού για χρήση του site 

Ταύτιση μέσου όρου απαντήσεων για εκθέτες (8,26) και 

επισκέπτες (8,29). Αρκετά σημαντικό για τους διοργανωτές (9,20). 

• Συνεχής λειτουργία του site 

Εξαιρετικά σημαίνον χαρακτηριστικό. Από τα πλέον σημαντικά 

συγκριτικά πλεονεκτήματα μιας εικονικής έκθεσης. Αποτυπώνεται 

και στους μέσους όρους (9,60 για διοργανωτές, 9,32 για εκθέτες, 

9,11 για επισκέπτες). 

• Ύπαρξη «νεκρών» συνδέσεων (broken links) 

Παγίδα ερώτηση. Σαφώς και δεν πρέπει να υπάρχει το 

συγκεκριμένο χαρακτηριστικό σε οποιοδήποτε site. Επιτυχώς 

αντεπεξήλθαν και οι τρεις ομάδες δίνοντας τους μικρότερους 

μέσους όρους από όλες τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου (3,40 

διοργανωτές, 5,94 εκθέτες 5,54 επισκέπτες). 

 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

• Σωστή κατηγοριοποίηση εκθεμάτων (προϊόντων/υπηρεσιών) 

Από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της ομάδας κριτηρίων. 

Τόσο οι διοργανωτές (9,70) όσο και οι εκθέτες (9,61) και οι 

επισκέπτες (9,46) θεωρούν το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό 

εξαιρετικά απαραίτητο. 

• Ύπαρξη διαφημίσεων στο site (banner adds, pop ups) 

Η δεύτερη χαμηλότερη βαθμολογία σε όλο το ερωτηματολόγιο και 

για τις τρεις ομάδες ερωτηθέντων. Αποτυπώνει την ήσσονα 

σημασία του. 

• Ύπαρξη ανακοινώσεων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (press 

release section) 

Μη απαραίτητο για εκθέτες (7,03) και επισκέπτες (6,69) σχετικά μη 

απαραίτητο για διοργανωτές (7,70). 
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• Δυνατότητα σύγκρισης τιμών ομοειδών εκθεμάτων (price 

comparison) 

• Περιεκτική παρουσίαση εκθεμάτων 

• Δυνατότητα παρουσίασης εκθεμάτων με χρήση πολυμέσων 

• Virtual reality παρουσίαση εκθεμάτων 

Για τα τέσσερα προηγούμενα χαρακτηριστικά αξιοπρόσεχτη είναι η 

σχεδόν ίδια βαρύτητα που δίνει κάθε κατηγορία ερωτηθέντων 

ξεχωριστά. Οι διοργανωτές με μέσους όρους από 9,00 έως 9,50 τα 

θεωρούν πολύ σημαντικά. Οι εκθέτες με μέσους όρους από 8,42 

έως 8,58 τα θεωρούν αρκετά σημαντικά. Το ίδιο και οι επισκέπτες, 

με ελάχιστα αυξημένους μέσους όρους από αυτούς των εκθετών 

(8,49 έως 8,77). 

Πεδία παρουσίασης εκθεμάτων 

• Κωδικός προϊόντος 

• Περιγραφή προϊόντος 

• Φωτογραφία προϊόντος 

• Τιμή προϊόντος 

Τόσο οι διοργανωτές όσο και οι επισκέπτες βαθμολογούν με το 

ίδιο σκεπτικό τα προηγούμενα τέσσερα χαρακτηριστικά που 

ανήκουν στα πεδία παρουσίασης των εκθεμάτων. Ως 

σημαντικότερο θεωρούν την τιμή ενώ ακολουθεί η φωτογραφία, 

έπεται η περιγραφή με τελευταίο και με διαφορά από τα άλλα τον 

κωδικό.  Οι διοργανωτές δίνουν τις υψηλότερες βαθμολογίες από 

10,00 έως 9,00 που αποτυπώνουν την ιδιαίτερη σημασία των 

χαρακτηριστικών. Οι επισκέπτες δίνουν μέσους όρους από 9,17 

έως 8,00. Θεωρούν δηλαδή από πολύ σημαντική έως σχεδόν 

αρκετά σημαντική την ύπαρξή τους. Οι εκθέτες διαφοροποιούνται 

από τους διοργανωτές, όχι στην σημασία των χαρακτηριστικών 
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αλλά στην ιεράρχηση τους με σημαντικότερη την φωτογραφία 

(9,71) μετά την περιγραφή (9,48) μετά την τιμή (8,94) και τελευταία 

όπως όλοι τον κωδικό (8,39).  

 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

• On line συζητήσεις (chat) 

Μη απαραίτητο χαρακτηριστικό με βαθμολόγία για όλους γύρω στο 

7,00. 

• On line πίνακας ανακοινώσεων (virtual fair billboard) 

Πολύ κοντά οι μέσοι όροι διοργανωτών και επισκεπτών (7,50 και 

7,23). Λίγο υψηλότερος των εκθετών (8,03). 

• «Κατέβασμα» βοηθητικών και χρήσιμων για την 

προσπέλαση των σελίδων αρχείων (download file) 

Διοργανωτές και εκθέτες εκτιμούν αρκετά τη βοήθεια που 

προσφέρει το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό (8,50 και 8,39). 

Χαμηλότερα οι επισκέπτες (7,89).     

• Συνομιλίες, συνδιασκέψεις μέσω video (videoconferences) 

Αν και χαρακτηριστικό υψηλής τεχνολογίας με πρόθεση 

δημιουργίας άμεσων διαπροσωπικών επαφών, δεν εκτιμάται από 

εκθέτες και επισκέπτες, με πλήρη ταύτιση μέσου όρου (6,94). 

Μικρής σημασίας για τους διοργανωτές (7,60). 

• On line ανταλλαγή επιχειρηματικών καρτών (business cards) 

Οι απόψεις διίστανται. Ιδιαίτερα σημαντικό για τους διοργανωτές 

(9,40), απλώς χρήσιμο για τους εκθέτες (7,97), σχεδόν χρήσιμο για 

τους επισκέπτες (7,66). 

• Προγραμματισμένες on line συναντήσεις με πελάτες 

Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό για τους διοργανωτές και τους 

επισκέπτες στην ομάδα χαρακτηριστικών αλληλεπίδρασης-
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συνεργασίας αν και με διαφορετική βαρύτητα (9,40 και 8,40 

αντίστοιχα). Περίπου ανάλογη με τη βαθμολογία των επισκεπτών 

και αυτή των εκθετών (8,06). 

 
ΓΕΝΙΚΑ ΑΫΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

• Ποιότητα προσφερομένων υπηρεσιών (quality) 

Αυτονόητη η ύπαρξή του για διοργανωτές (9,80). Εξαιρετικά 

χρήσιμο για εκθέτες (9,45) και χρήσιμο για επισκέπτες (9,09). 

• Δυνατότητα δημιουργίας επαφών μεταξύ εκθετών και 

πελατών 

Κορυφαίο της κατηγορίας για διοργανωτές (10,00) και επισκέπτες 

(9,43). Πάρα πολύ χρήσιμο και για τους εκθέτες (9,19). 

• Δυνατότητα ανάπτυξης διεθνών συνεργασιών 

Εξαιρετικής σημασίας για τους εκθέτες δίνοντας το μεγαλύτερο 

μέσο όρο της κατηγορίας (9,42) με τους διοργανωτές να έχουν την 

ίδια άποψη (9,20). Χαμηλότερα οι επισκέπτες (8,83). 

• Επιτάχυνση ρυθμών ανάπτυξης των επιχειρήσεων των 

εκθετών 

Απλώς χρήσιμο για διοργανωτές (8,30) και επισκέπτες (8,40). Με 

αυξημένη την εκτίμηση των εκθετών (9,16). 

• Ποικιλομορφία (diversity) 

Ταύτιση μέσου όρου εκθετών και επισκεπτών (8,29) με παρόμοια 

αντιμετώπιση και από διοργανωτές (8,10). 

• Ικανότητα για ενιαίο περιεχόμενο (capacity to integrate 

content) 

Αδιάφορο για επισκέπτες (7,63) χρήσιμο για διοργανωτές (8,60) 

και εκθέτες (8,23). 

• Σημαντικότητα αριθμού εκθετών και επισκεπτών 
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Επειδή σε πολλές περιπτώσεις ο αριθμός των εκθετών και των 

επισκεπτών είναι βασικότατο κριτήριο επιτυχίας μιας έκθεσης, θα 

περιμέναμε από τους διοργανωτές (9,00) και τους εκθέτες (8,84) 

να δώσουν καλύτερους μέσους όρους. Ακόμα χαμηλότερα οι 

επισκέπτες (8,23). 

• Σύγχρονο τεχνολογικό μέσο παρουσίασης νέων προϊόντων 

Πολύ χρήσιμο για διοργανωτές και εκθέτες (9,00 και 9,06). Αρκετά 

χρήσιμο για επισκέπτες (8,29). 

• Εξυπηρετικότητα-βολικότητα πλοήγησης  

Εκ των ουκ άνευ για διοργανωτές (9,90). Χρήσιμο για εκθέτες 

(8,90) και επισκέπτες (8,77). 

• Δυνατότητα διασποράς πληροφοριών από επισκέπτες 

Το πλέον επουσιώδες χαρακτηριστικό της κατηγορίας γενικών 

χαρακτηριστικών για τους διοργανωτές (7,90) και τους επισκέπτες 

(7,06). Σχετικά χρήσιμο για τους εκθέτες (8,19). 

• Δυνατότητα ανεύρεσης γενικών αλλά και μοναδικών 

πληροφοριών 

Πολύ χρήσιμο για τους διοργανωτές (9,40), απλώς χρήσιμο για 

τους εκθέτες (8,40) και τους επισκέπτες (8,34). 

• Δυνατότητα προσθήκης αξίας (add value) σε υπάρχοντα 

προϊόντα 

Το χαρακτηριστικό με το χαμηλότερο μέσο όρο της κατηγορίας για 

τους εκθέτες (7,87) με ταύτιση αξίας για τους επισκέπτες (7,89). Οι 

διοργανωτές εκτιμούν την ύπαρξή του περισσότερο (8,80). 

• Χαμηλό κόστος διοργάνωσης, συμμετοχής, περιήγησης 

Για άλλη μια φορά οι απόψεις εκθετών και επισκεπτών ταυτίζονται 

απόλυτα. Θεωρούν το χαρακτηριστικό χρήσιμο με μέσο όρο 8,94 

ενώ οι διοργανωτές το θεωρούν εξαιρετικά χρήσιμο (9,70) 
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• Νέο κανάλι πωλήσεων (new sales channel) 

Αρκετά διαφορετικές οι απόψεις για τη χρησιμότητά του. Πολύ 

χρήσιμο για τους διοργανωτές (9,10) Χρήσιμο για τους εκθέτες 

(8,10). Σχεδόν αδιάφορο για τους επισκέπτες (7,63). 

• Αποφυγή μεσαζόντων (shorten supply chain) 

• Επιθεώρηση και εποπτεία παρουσιαζομένων εκθεμάτων 

(inspection) 

Τα δύο προηγούμενα χαρακτηριστικά χαρακτηρίζονται από τους 

διοργανωτές ως πάρα πολύ χρήσιμα (9,40) ενώ οι επισκέπτες 

υποβαθμίζουν την αξία τους (8,29 και 8,00) αντίστοιχα. Κάπου 

ανάμεσα οι εκθέτες με μέσο όρο γύρω στο 8,63. 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
 

«Το βρήκα εύκολο και χωρίς κόπο να δημιουργήσω το χώρο για 

την εταιρεία μας. Χρειάστηκε λιγότερο από τριάντα λεπτά και ήταν 

διασκεδαστικό. Δεν χρειάστηκα καν οδηγίες.» Jaffer Qamar, VP 

Marketing at CalcuScribe.com για την συμμετοχή της εταιρείας του 

στην εικονική έκθεση AECT Show of the Future (on line trade show 

in educational technology industry). 

 

«Η συμμετοχή για πολλά χρόνια σε εκθέσεις, διαπίστωσα ότι είναι 

αποτελεσματικός τρόπος για πωλήσεις και επαφές. Απαιτείται όμως 

τρομερή δαπάνη σε πόρους. Για το λόγο αυτό, ο εκθέτης πρέπει να 

επιλέγει προσεκτικά τα γεγονότα στα οποία θα λάβει μέρος. Η 

σύλληψη της ιδέας για εικονική έκθεση είναι γοητευτική γιατί τα 

φράγματα συμμετοχής (barriers to participate) είναι πολύ χαμηλά. 

Υπόσχεται να οδηγήσουν σε μεγάλο αριθμό πιθανών πωλήσεων 

και επαφών με χαμηλό κόστος ανά πώληση.» Russ Teubner, 
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founder of HostBridge Technology and a member of the 

Supervisory Board of Esker S.A. 

 

«Το περιβάλλον του Internet, επιτρέπει τη δημιουργία εικονικών 

εμπορικών εκθέσεων τόσο για τους εκθέτες (exhibitors) όσο και για 

τους επισκέπτες (attendees). Ο πιθανός αριθμός των εκθετών 

μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερος γιατί το Web ανοίγει τις πόρτες 

σε εκείνους που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν τις πτήσεις για 

συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο. Ευελπιστώ ότι η επένδυση θα 

είναι εστιασμένη και είμαι πεπεισμένος ότι οι προκαταρκτικές 

επαφές (leads) θα είναι περισσότερο ποιοτικές από αυτές ενός 

συμβατικού εκθεσιακού γεγονότος (conventional trade show).» 

Online Exhibitor Seth Frey, founder of Granny’s Goodies Inc. 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

Η λέξη virtual προέρχεται από τη μεσαιωνική Λατινική λέξη virtualis 

η οποία με τη σειρά της προέρχεται από το virtus που σημαίνει 

ισχύς (power) και δύναμη, ρώμη (strength). 

 

Η εικονική πραγματικότητα δεν αναφέρεται σε υποθετικό ή 

πλασματικό κόσμο. Αντίθετα είναι το δυναμικό μέσο για να 

μοιραστούμε  την πραγματικότητα. Ο Pierre Levy στο Becoming 

Virtual μας καλωσορίζει στο νέο σπίτι της ανθρωπότητας. Στην 

εικονική πραγματικότητα ”Welcome to humanity’s new home. 

Welcome to virtual”). 
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ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
 

• http://www.div2000.com 

• http://www.virtual-fairs.com 

• http://www.e-mbe.net 

• http://www.itradefair.com 

• http://www.jetro.go.jp 

• http://www.internetnews.com 

• http://www.ercim.org 

• http://www.ipsi.fraunhofer.de 

• http://cersi.luiss.it 

• http://www.slaconsortium.org 

• http://www.careers.wsu.edu 

• http://www.accessmba.com 

• http://www.clickz.com 

• Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ (Γιάννη Πετρώφ, Κώστα Τζωρτζάκη, Αλεξία 

Τζωρτζάκη) 

• Becoming virtual (Pierre Levy) 

• Net.gain (John Hagel III, Arthur G. Armstrong) 

• Creating store on the web (Joe Cataudella, Ben Sawyer, Dave Greele) 
• Improving Web Interaction through Personalization (P. Buono, M.F. 

Costabile, S.P. Guida, R. Lanzilotti, A. Piccinno) 

• Virtual Trade Fairs on the Internet (Ramesh Sharda, Ph.D.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.itradefair.com/
http://www.internetnews.com/
http://www.ercim.org/
http://cersi.luiss.it/
http://www.slaconsortium.org/
http://www.careers.wsu.edu/
http://www.accessmba.com/
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
⎯ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
⎯ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ (VIRTUAL FAIRS) 
⎯ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
⎯ ΛΟΓΟΙ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ 

ΕΚΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ 
⎯ ΛΟΓΟΙ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ 
⎯ ΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 
⎯ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
⎯ 3D ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
⎯ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
⎯ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
⎯ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
⎯ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
⎯ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 
⎯ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
⎯ THE FAIRWIS PROJECT 
⎯ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ-ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
⎯ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
⎯ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
⎯ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
⎯ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
⎯ ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
⎯ ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
⎯ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
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ΣΥΝΟΨΗ 
 

Από την αρχαιότητα όπως μας παρουσιάζει ο Αριστοφάνης στους 

Αχαρνείς, μέχρι τις παγκόσμιες εκθέσεις του προηγούμενου αιώνα, 

που άφησαν μνημεία ενθύμησης όπως ο πύργος του Άιφελ στο 

Παρίσι και το Condominium στις Βρυξέλλες καθώς και την 

πρόσφατη παγκόσμια έκθεση στο Τόκιο, οι εμπορικές εκθέσεις 

αποτελούν παγκόσμιο διαχρονικό μέσο προβολής προϊόντων και 

υπηρεσιών. 

 

Η σύγχρονη τεχνολογία γενικότερα και το Internet ειδικότερα έχει 

επηρεάσει κάθε τομέα της ανθρώπινης ζωής. Κοινωνική ζωή, 

πολιτική δραστηριότητα, καθημερινότητα, ενημέρωση, διασκέδαση, 

εμπορική επιχειρηματικότητα. Οι εικονικές εκθέσεις είναι φυσική 

εξέλιξη των συμβατικών εκθέσεων και απόρροια τόσο της 

τεχνολογικής εξέλιξης όσο και της τάσης για παγκοσμιοποίηση της 

αγοράς. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, γίνεται μία παρουσίαση 

των εικονικών εκθέσεων με επικέντρωση, συλλογή, καταγραφή και 

ανάλυση των χαρακτηριστικών που τις χαρακτηρίζουν.  

 

Ακόμα, έχει γίνει αξιολόγηση της σημαντικότητας αυτών των 

χαρακτηριστικών με πλατφόρμα σύγκρισης τις απαντήσεις σε 

ερωτηματολόγιο που απευθύνθηκε στους τρεις βασικούς 

ανθρώπινους συντελεστές για την λειτουργία μίας εικονικής 

έκθεσης δηλαδή στους διοργανωτές, στους εκθέτες και στους 

επισκέπτες. 
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