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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, είχε αντίκτυπο σε πάρα πολλές 
επιστήμες, επαγγέλματα και τομείς εργασίας. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής 
άλλαξε το περιβάλλον της επιχείρησης, με την αυτοματοποίηση του 

γραφείου , τα δίκτυα και το Internet.
Σημαντικές αλλαγές επήλθαν στις επιχειρησιακές λειτουργίες της 

εταιρείας, μεταξύ των οποίων και το marketing. Ετσι, από το παραδοσιακό 
μοντέλο ένα προς πολλά, περάσαμε στο σύγχρονο μοντέλο πολλά προς 
πολλά. Το καινούργιο αυτό μοντέλο στηρίζεται στην εφαρμογή και τη χρήση 
των νέων τεχνολογικών εξελίξεων και κυρίως του Internet.

Ο στόχος αυτής της μελέτης ήταν να προσεγγιστεί θεωρητικά και 
πρακτικά το marketing μέσω του Internet, και ειδικότερα στον κλάδο της 
Πληροφορικής στην Ελλάδα. To marketing μέσω του Internet, ή on line 
marketing, ή Internet marketing, είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο μέσω του 
Internet, το ηλεκτρονικό εμπόριο προσανατολισμένο στη σχέση επιχείρησης 
καταναλωτή.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο, και κυρίως μέσω του Internet, όλο και πιο 
πολύ αναπτύσσεται και διαδίδεται στις επιχειρήσεις, επιφέροντας σε αυτές 
σημαντικά ανταγωνιστικά και επιχειρησιακά οφέλη, τόσο στην εγχώρια όσο 
και στην διεθνή αγορά. Γι αυτό, στη μελέτη αυτή εξετάζεται πιο προσεκτικά, 
αρχικά, το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι τεχνολογίες του, και στη συνέχεια 
μελετάται και αναπτύσσεται το Internet marketing. Τα παραπάνω 
αναπτύσσονται στα πλαίσια της θεωρητικής προσέγγισης της μελέτης αυτής. 
Η εμπειρική προσέγγιση της μελέτης, αφορά μία έρευνα, μέσω του Internet, 
των sites των επιχειρήσεων Πληροφορικής στην Ελλάδα.

Η όλη

μελέτη πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια μίας βιβλιογραφίας 142 θεμάτων, 
όσον αφορά τη θεωρητική προσέγγιση, και με τα sites 67 επιχειρήσεων 
Πληροφορικής στην Ελλάδα για την πρακτική προσέγγιση. Η βιβλιογραφία 
της θεωρητικής προσέγγισης περιέχει βιβλία (ελληνικά και ξένα),
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πληροφορίες από διάφορους οργανισμούς, εταιρείες, εκπαιδευτικά ιδρύματα 
και ερευνητικά κέντρα μέσω του Internet, άρθρα, περιοδικά και εφημερίδες. Οι 
επιχειρήσεις βρέθηκαν στο Internet μέσω των ιστοσελίδων που διατηρούσαν.

Για τη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν διάφορα πακέτα όπως : Word, Excel, 
Internet Explorer, Netscape Navigator, και μηχανές αναζήτησης, οι οποίες 
αναφέρονται πιο αναλυτικά στο κεφάλαιο 3 που αφορά και την έρευνα, 
δηλαδή την πρακτική προσέγγιση του marketing μέσω του Internet.

Χρονικά, από τον Ιούλιο του 1998 άρχισε η συγκέντρωση του 
πληροφοριακού υλικού από τις σχετικές πηγές και μετά την ανάγνωσή του 
άρχισε η συγγραφή της μελέτης η οποία τελείωσε στα τέλη Ιανουάριου του 

1999.
Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, και ειδικότερα του marketing 

μέσω του Internet ( Internet marketing ), είναι τόσο ραγδαία που όλο και 
περισσότερα καινούργια στοιχεία και πληροφορίες βλέπουν το φως 
καθημερινά. Σε αυτή τη μελέτη ελήφθησαν υπόψη πληροφορίες που υπήρχαν 
μέχρι τον Ιανουάριο του 1999, όπου και σταμάτησε και η αναζήτηση του 
πληροφοριακού υλικού.

Η μελέτη αυτή έχει δύο βασικά κεφάλαια:

• Το κεφάλαιο 2, στο οποίο μελετούνται και αναπτύσσονται έννοιες όπως το 
Ηλεκτρονικό Εμπόριο με τις τεχνολογίες του, τις εφαρμογές του, τις 
διάφορες κατηγορίες του, τις στρατηγικές του, την υπάρχουσα κατάσταση 
στην Ελλάδα και το Internet marketing με την εννοιολογική προσέγγιση, τα 
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, τις κριτικές για τη χρήση του και την 
εφαρμογή και τις επιπτώσεις χρήσης του στις διάφορες λειτουργίες μίας 
εταιρείας.

• Το κεφάλαιο 3 όπου πραγματοποιείται η πρακτική προσέγγιση του 
Internet marketing, στα πλαίσια μελέτης 67 επιχειρήσεων Πληροφορικής 
στην Ελλάδα. Να σημειωθεί ότι η έρευνα έγινε αποκλειστικά και μόνο από 
τα sites που διατηρούσαν οι επιχειρήσεις αυτές, με δεδομένα μέχρι τη 
στιγμή της εκτύπωσης. Στην έρευνα γίνεται μελέτη συγκεκριμένων 
κριτηρίων marketing και η αναζήτηση εφαρμογής αυτών στις ιστοσελίδες 

τους. Στο τέλος, με το Excel έγιναν οι σχετικές αναλύσεις και παρουσιάσεις 
των αποτελεσμάτων.
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Οι ειδικότεροι στόχοι της έρευνας αυτής ήταν :
■ η μελέτη της χρήσης επιμέρους κριτηρίων που αφορούν το 

marketing στις ιστοσελίδες των επιχειρήσεων Πληροφορικής στην 
Ελλάδα

■ οι στόχοι marketing που ακολουθούνται από τις επιχειρήσεις μέσα 
από τη χρήση του Internet

Η όλη μελέτη είναι μία προσπάθεια σύνδεσης του ηλεκτρονικού 
εμπορίου , του marketing μέσω του Internet και των επιχειρήσεων 
Πληροφορικής στην Ελλάδα. Ειδικότερα ερευνάται αυτό το πεδίο κυρίως για 
την Ελλάδα, σχετικά με τον βαθμό διείσδυσης της χρήσης του marketing μέσα 
από το Internet σε σχέση με τον συγκεκριμένο κλάδο των επιχειρήσεων.

Με τη μελέτη αυτή επιδιώκεται ακόμη η καταγραφή της παρούσας 
κατάστασης, η επισήμανση των θετικών και αρνητικών παραγόντων 
επίδρασης για την υιοθέτηση του Internet marketing και του Ηλεκτρονικού 
Εμπορίου στις επιχειρήσεις του Ελλαδικού χώρου και τα βασικά οφέλη που 
μπορούν να προκύψουν από την υιοθέτηση της τεχνολογίας του Διαδικτύου 
για την λειτουργία του marketing.

Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους έδειξαν την υπομονή 
τους και βοήθησαν για τη συγγραφή αυτής της μελέτης.

Ιδιαίτερα, θέλω να ευχαριστήσω την κ. Μάρω Βλαχοπούλου, η οποία 
ήταν και το άτομο που με συμβούλευσε για την γραμμή πλεύσης αυτής της 
μελέτης και που πραγματοποίησε τις απαραίτητες διορθώσεις και αλλαγές 
ώστε να προκύψει η παρούσα μελέτη.
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2. Ηλεκτρονικό Εμπόριο - Marketing μέσω Internet

Στην βιβλιογραφία αλλά και στην καθημερινή ζωή, πολλές φορές 
συγχέονται οι έννοιες του Ηλεκτρονικού Εμπορίου με το on line marketing σε 
σημείο ταύτισής τους.

Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο πραγματοποιείται μέσω κάποιων 
τεχνολογιών και τεχνολογικών υποδομών που θα αναλυθούν στην συνέχεια. 

Απευθύνεται σε επιχείρηση - επιχείρηση, επιχείρηση - καταναλωτή, 
επιχείρηση - δημόσια διοίκηση, καταναλωτή - δημόσια διοίκηση.

Συνήθως, το on line marketing, είναι το marketing που γίνεται άμεσα, 
μέσω κάποιου δικτύου, και ειδικότερα το Internet. Γι’ αυτό, πολύ συχνά, 
ταυτίζονται οι όροι “ηλεκτρονικό", “internet", “on line", “network" marketing. 
Απευθύνεται κυρίως στη σχέση επιχείρηση - καταναλωτή.
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2.1. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Αν κοιτάξει κανείς στη βιβλιογραφία, θα βρει πολλούς σχετικούς αλλά 
και διαφορετικούς, μεταξύ τους, ορισμούς του Ηλεκτρονικού Εμπορίου.

Οι πιο συχνοί ορισμοί που βρίσκει κανείς είναι οι παρακάτω:

Είναι το σύνολο των επιχειρηματικών στρατηγικών που μπορούν να 
υποστηρίξουν συγκεκριμένους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας και 

συγκεκριμένες επιχειρηματικές πρακτικές, οι οποίες επιτρέπουν, μέσω της 
χρήσης νέων τεχνολογιών, τη διεκπεραίωση εμπορικών διαδικασιών με 
ηλεκτρονικά μέσα.

Ηλεκτρονικό Εμπόριο = χρήση τεχνολογίας για υποστήριξη 
τεχνολογικών αλλαγών.

Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΔΕΝ αποτελεί τεχνολογία από μόνο του. 
Αντίθετα, αποτελεί μία ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη προσπάθεια 
συνδυασμού νέων τεχνολογιών με απώτερο σκοπό την εξυπηρέτηση των 
επιχειρήσεων. [ 2 ].

Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο είναι η χωρίς χαρτί συνδιαλλαγή 
επιχειρηματικής πληροφορίας, χρησιμοποιώντας EDI και άλλες σχετικές 

τεχνολογίες. [11].

Είναι η διακίνηση πληροφορίας μέσω ηλεκτρονικού δικτύου. [ 23, 33 ].



Είναι μία επιχειρηματική λειτουργία, βασισμένη στην on line αποδοχή 
και επεξεργασία των παραγγελιών ( Nemzow 1966, Yesil 1997, Banaghan 
1997) . [32],

Είναι η εφαρμογή εξελιγμένης πληροφοριακής τεχνολογίας για την 
αύξηση της αποτελεσματικότητας των επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ των 
εμπορικών συνεταίρων. (Automotive Industry Action Group in North America).

To Ηλεκτρονικό Εμπόριο αποτελεί την ικανοποίηση του 
επιχειρηματικού οράματος, υποστηριζόμενου από την εξελιγμένη 
πληροφοριακή τεχνολογία, για την καλυτέρευση της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας μέσα στην εμπορική διεργασία ( EC Innovation Centre 
). [36, 51 ]. Εικόνα 1.

Ομως, το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, είναι κάτι παραπάνω από ηλεκτρονική 
διαχείριση των επιχειρηματικών διεργασιών. Αποτελεί έναν καινούργιο τρόπο 
να κάνει κανείς business. [ 50 ].

Αυτό που θα πρέπει να τονισθεί είναι ότι:

• Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο δεν είναι μία τεχνολογία από μόνο του, αλλά 
συνδυασμός τεχνολογιών.

• Για να επιφέρει αληθινά αποτελέσματα το Ηλεκτρονικό Εμπόριο σε μία 
επιχείρηση θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί όχι σαν μία συνδυασμένη 
εφαρμοζόμενη τεχνολογία, αλλά να χρησιμοποιηθεί σαν εργαλείο αλλαγής 
των επιχειρηματικών ενεργειών. Η πλήρης εκμετάλλευση των 
δυνατοτήτων και ευκαιριών του Ηλεκτρονικού Εμπορίου επέρχεται μόνο 
όταν η τεχνολογία συνδυάζεται με τον ανασχεδιασμό των επιχειρηματικών 
διαδικασιών προς την κατεύθυνση επίτευξης συγκεκριμένων 
επιχειρηματικών στόχων. [ 2 ].
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2.1.1. Ιστορία του Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Ανατρέχοντας την ιστορία, ανκαλύπτει κανείς ότι η πρώτη επιχείρηση 
τηλεπικοινωνιών ήταν εκείνη του τηλεφώνου. Δημιουργήθηκε στο τέλος της 
δεκαετίας του 1800. Μία πρώτη, λοιπόν, ηλεκτρονική συνδιαλλαγή αρχίζει να 

διαφαίνεται. Μέχρι τότε όλα γίνονταν χειρωνακτικά.
Στα μέσα αυτού του αιώνα πρωτοεμφανίζονται και οι πιστωτικές 

κάρτες, με τις οποίες μπορεί κάποιος να πραγματοποιήσει τις οικονομικές 
συνδιαλλαγές. Ταυτόχρονα, παρατηρείται μία ραγδαία ανάπτυξη των 
υπολογιστών.

Αν και οι πρώτοι υπολογιστές, για επιχειρηματική χρήση, τέθηκαν σε 

λειτουργία στα μέσα της δεκαετίας του 1950, εντούτοις, δεν υπήρχε το 
κατάλληλο software υποστήριξης της ηλεκτρονικής διαχείρισης της 

επιχειρησιακής πληροφορίας. [ 112 ].
Το 1970 εμφανίζεται το EDI. Πρόκειται για μία συνδιαλλαγή 

πληροφοριών μέσω δικτύου υπολογιστών υπό μορφή μηνυμάτων. Τα 
μηνύματα αυτά έχουν μία συγκεκριμένη ηλεκτρονική μορφή. Εως και σήμερα 
ακόμα, πολλοί πιστεύουν ότι το Ηλεκτρονικό Εμπόριο είναι το EDI. To EDI 
ξεκίνησε από τις επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους. [ 40, 51, 77 ].

Τη δεκαετία του 1980, η τεχνολογία των προσωπικών υπολογιστών, 
κυρίως, αρχίζει να αναπτύσσεται, και με την εξέλιξή τους σηματοδοτούνται 
ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα του αυτοματισμού εργασιών γραφείου. Στο 
τέλος της δεκαετίας του 1980 πρωτοεμφανίζονται αξιόλογες και 
ολοκληρωμένες εφαρμογές για την αντιμετώπιση των αναγκών των 
επιχειρήσεων και των ιδιωτών. [ 112 ].

Το 1990 εμφανίζονται δυναμικοί προσωπικοί υπολογιστές και δίκτυα.

Το 1996, διαπιστώθηκε η εξάπλωση του EDI και στις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, από τη Λονδρέζικη συμβουλευτική εταιρεία Ovum. [ 9 ]. Μάλιστα 
επικράτησε η φιλοσοφία: “ No EDI no business “.[1,2],
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Το γεγονός όμως που συνέβαλε στην ευρεία εξάπλωση του 
Ηλεκτρονικού Εμπορίου είναι η δημιουργία του Internet το 1969 από το 
Υπουργείο Εθνικής Αμύνης της Αμερικής ( ARPAnet ) και αργότερα, η 
εμφάνιση το 1989 του World Wide Web (υπηρεσία του Internet που 
χρησιμοποιεί την τεχνική του Υπερκειμένου) [ 77,13 ].

Μαζί με όλες αυτές τις εξελίξεις αναπτύσσονται και οι άλλες 
τεχνολογίες του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, όπως: η Document Image 
Processing (DIP), η ηλεκτρονική μετάδοση φωνής και εικόνας, τα πολυμέσα. 

[112].

Μπορεί να υποθεί ότι η πρώτη προσπάθεια εφαρμογής Ηλεκτρονικού 
Εμορίου έγινε με τους φορείς συγκοινωνιών ( π.χ. θαλάσσιους, 
αεροπορικούς, αυτοκινητιστικούς, κ.λ.π.) και τους συνδεόμενους αποστολείς, 
μεσίτες, πελάτες, τραπεζίτες. Οντως, αυτοί ήταν και τα πρώτα συστήματα 
EDI, βασισμένα στη χρήση των VANs. Σιγά σιγά ήρθε και η τυποποίηση του 
EDI. Σε διεθνές επίπεδο, αυτή η τυποποίηση έγινε υπό την αιγίδα των 
Ηνωμένων Εθνών, και ονομάστηκε EDIFACT: EDI for Administration, 
Commerce and Trade. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το EDI standard 
αναπτύχθηκε από το American National Standards Institute (ANSI) μαζί με 
την ομάδα εργασίας Χ.12 . Αυτά τα δύο standards συνετέλεσαν στην 
ανάπτυξη του EDI και στον σημαντικό αριθμό (30 - 40 χιλιάδες) των 
οργανισμών που τώρα χρησιμοποιούν EDI. [ 59 ].
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2.1.2. Τηλεπικοινωνιακή υποδομή Ηλεκτρονικού Εμπορίου.

Για την επίτευξη του Ηλεκτρονικού Εμπορίου χρησιμοποιείται συνήθως 
η παρακάτω τηλεπικοινωνιακή υποδομή:

1) Internet. Παλαιότερα δεν χρησιμοποιούνταν για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο 
για λόγους ασφαλείας και κεντρικής διαχείρισης. Σήμερα, έχει προχωρήσει 
πάρα πολύ η τεχνολογία δίνοντας ποίκιλλες λύσεις στα παραπάνω 
προβλήματα. Ετσι, παρατηρείται όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον 

εφαρμογής του Ηλεκτρονικού Εμπορίου με το Internet. Χρησιμοποιείται 
ευρύτατα για επικοινωνία επιχειρήσεων με τελικούς καταναλωτές 

(business to consumer).
Τα κύρια πλεονεκτήματα του δικτύου είναι: α) φιλικό interface β) μικρό 
κόστος χρήσης γ)ευρεία εξάπλωση του δικτύου.
Τα μειονεκτήματά του: α) η έλλειψη ενός κεντρικού διαχειριστή με 
αποτέλεσμα την έλλειψη εγγύησης στην ταχύτητα, την αξιοπιστία και την 
διαθεσιμότητα του δικτύου β) μικρή δυνατότητα ασφάλειας γ) η όχι μεγάλη 
εξάπλωση του δικτύου για επιχειρηματικούς σκοπούς μέχρι σήμερα.

2) Δίκτυα Προστιθέμενης Αξίας (Value Added Networks - VANs).
Χρησιμοποιούνται κυρίως ως επικοινωνιακά μέσα για ανταλλαγή 
δεδομένων μεταξύ επιχειρήσεων ( business to business ). Η ανταλλαγή 
EDI μηνυμάτων είναι μία από τις κυριότερες χρήσεις των VANs.
Τα πλεονεκτήματα είναι: α) αυξημένη ασφάλεια β) ύπαρξη κεντρικού 
διαχειριστή.

Μειονεκτήματα: α) υψηλό κόστος χρήσης β) μικρό εύρος επικοινωνίας.

3) Συστήματα Διαχείρισης Μηνυνάτων ( Message Handling Systems -

MHS ). Αποτελούν μία πιο φθηνή υποκατηγορία των VANs. Για το
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Ηλεκτρονικό Εμπόριο, χρησιμοποιούνται κυρίως για ανταλλαγή μηνυμάτων 
(σε μορφή EDI, electronic mail, κ.λ.π.)

4) Τοπικά Δίκτυα ( Local Area Networks - LANs). Δεν χρειάζεται κάποιος 
φορέας παροχής υπηρεσιών ( network provider ). Οι ίδιες οι επιχειρήσεις 
παίζουν το ρόλο του διαχειριστή του δικτύου. Για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, 
χρησιμοποιούνται για ανταλλαγή μηνυμάτων ( μέσω του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου - electronic mail).

Πλεονεκτήματα: α) μικρό κόστος χρήσης β) δυνατότητα εξοικείωσης με 
μεθόδους ηλεκτρονικής επικοινωνίας.
Μειονεκτήματα: α) μικρό εύρος χρήσης ( διασύνδεση υπολογιστών σε 
μικρή γεωγραφική απόσταση μεταξύ τους και επομένως χρησιμοποιούνται 
μόνο ενδοεπιχειρησιακά ).

5) Μητροπολιτικά Δίκτυα ( Metropolitan Area Networks - MANs ). Η
γεωγραφική περιοχή που καλύπτουν είναι μεγαλύτερη από τα τοπικά 

δίκτυα (LANs). Και εδώ η διαχείρισή τους δεν γίνεται από έναν κεντρικό 
διαχειριστή αλλά από την ίδια την επιχείριση.
Πλεονεκτήματα: α) μεγαλύτερο εύρος χρήσης (σε σχέση με τα τοπικά 
δίκτυα) .
Μειονεκτήματα: α) υψηλότερο κόστος χρήσης ( σε σχέση με τα τοπικά 
δίκτυα) β) δυσκολότερη διαχείριση (σε σχέση με τα LANs).

6) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής ( Wide Area Networks - WANs ). Δίκτυα 
μεγαλύτερης γεωγραφικής κάλυψης, σε σχέση με τα τοπικά και 
μητροπολιτικά δίκτυα. Οι χρήστες ενός τέτοιου δικτύου είναι οι υπεύθυνοι 
διαχείρισής του. Χρησιμοποιούνται για οποιαδήποτε εφαρμογή 
Ηλεκτρονικού Εμπορίου.
Πλεονεκτήματα: α) μεγάλες δυνατότητες ασφάλειας.

Μειονεκτήματα: α) μεγάλη δυσκολία διαχείρισης β) μεγάλη δυσκολία 
συντήρησης.
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Υπήρξε μεγάλος προβληματισμός για το τι πρέπει να χρησιμοποιηθεί, ως 
τηλεπικοινωνιακή υποδομή, από μία επιχείριση, για την εφαρμογή του 
Ηλεκτρονικού Εμπορίου. To Internet ή τα Δίκτυα Προστιθέμενης αξίας; Οι 
γνώμες διχάστηκαν κατά καιρούς, μέχρι που συμφώνησαν ότι το καλύτερο 
είναι ένας συνδυασμός και των δύο, και κυρίως του Internet και των 
VANs.[ 1 ].
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2.1.3. Τεχνολογίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου.

Οι πιο διαδεδομένες τεχνολογίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου είναι οι εξής :

• Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( electronic mail - e-mail ). Το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο επιτρέπει την επικοινωνία των χρηστών και την ανταλλαγή 
οποιουδήποτε είδους πληροφορίας.

• Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων ( Electronic Data Interchange -

EDI ). Αποτελεί την πλέον συχνά αναφερόμενη τεχνολογία Ηλεκτρονικού 

Εμπορίου σε σημείο μάλιστα που πολλές φορές οι όροι EDI και 
Ηλεκτρονικό Εμπόριο ταυτίζονται. To EDI αναφέρεται στην ηλεκτρονική 
ανταλλαγή εμπορικών δεδομένων ( μέσω ειδικής ηλεκτρονικήςφόρμας ) 
μεταξύ επιχειρήσεων. Εικόνα 2.

• Χρηματοοικονομικό EDI ( Financial EDI ). Αποτελεί εξειδικευμένη 
περίπτωση του EDI, στις περιπτώσεις όπου ένας από τους δύο 
συναλλασσόμενους είναι Τράπεζα ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. 
Αποτελεί μία από τις πλέον γοργά αναπτυσσόμενες τεχνολογίες του 
Ηλεκτρονικού Εμπορίου.

• Ηλεκτρονική Μεταφορά Κεφαλαίων (Electronic Funds Transfer - EFT).
Αυτή η τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου αναφέρεται στην επικοινωνία 
μεταξύ δύο τραπεζών για την πραγματοποίηση δοσοληψιών. Η 
επικοινωνία αυτή μπορεί να γίνεται μέσω EDI ή άλλων τεχνολογιών ( π.χ. 
SWIFT).

• Ηλεκτρονικοί κατάλογοι ( Electronic Catalogues - E-Cat ). Πρόκειται 
για καταλόγους οι οποίοι επιτρέπουν τη διασύνδεση εσωτερικών 
εφαρμογών όπου αποθηκεύονται πληροφορίες για τα προϊόντα μίας
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Χρήση EDI μεταξύ προμηθευτών και πελατών 
(πηγή: Ελληνικό Κέντρο EDI)

Εικόνα 2
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επιχείρησης και εν συνεχεία την αυτόματη δημιουργία καταλόγων για τα 
προϊόντα αυτά ( ονόματα, χαρακτηριστικά προϊόντος, τιμές, τεχνικές 
περιγραφές, κ.λ.π.). Αυτή η τεχνολογία συναντάται πάρα πολύ συχνά στο 
Internet.

• Ηλεκτρονικές Φόρμες ( Electronic Forms - E-Forms). Παρέχεται με 
αυτές η δυνατότητα συμπλήρωσης και υποβολής δεδομένων. Οι πελάτες 
μίας επιχείρησης, μπορούν να παραγγείλουν ένα προϊόν με αυτές, να 
συμπληρώσουν ερωτηματολόγια, να επικοινωνήσουν γενικότερα με μία 
επιχείρηση. Και αυτή η τεχνολογία εφαρμόζεται ευρέως στις ηλεκτρονικές 
Αγορές και Παραγγελίες, βάσεις δεδομένων, συστήματα συνδρομητών, 
υποστήριξη πωλήσεων και πελατών στο Internet. Εικόνα 3.

• Γραμμωτοί Κώδικες ( Bar Codes). Δεν αποτελεί από μόνη της 
τεχνολογία του Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Ομως, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σε συνδυασμό με άλλες τεχνολογίες ( κυρίως το EDI ). Συντελεί στην 
αυτοματοποίηση και διεξαγωγή επιχειρηματικών διαδικασιών .

• Ηλεκτρονική Διαχείριση Εγγράφων ( Electronic Document

Management - EDM ). Αποτελεί την εξέλιξη του EDI. Αναφέρεται στη 
συνολική διαχείριση των εγγράφων μίας επιχείρησης.

• Διαχείριση Ροής Εργασίας ( Workflow Management). Πρόκειται για τη 
χρήση ειδικών εφαρμογών που καθοδηγούν τους εργαζόμενους μίας 
επιχείρησης στα βήματα που πρέπει να κάνουν με σκοπό τη 
πραγματοποίηση των καθημερινών καθηκόντων τους.

• Πολυμέσα (Multimedia ). Δεν αποτελεί από μόνη της τεχνολογία του 
Ηλεκτρονικού Εμπορίου αλλά πάντα σε συνδυασμό με άλλες τεχνολογίες 
και κυρίως για την αύξηση του ενδιαφέροντος των υποψηφίων πελατών. 
Αυτή η αύξηση ενδιαφέροντος οφείλεται στο γεγονός υποστήριξης πολλών 
μέσων ( κείμενο, γραφικά, εικόνα, κινούμενη εικόνα, video, ήχο ).

• Διαχείριση Μηνυμάτων Φωνής ( Voice Messaging - V-messaging ). 

Επιτρέπει την επικοινωνία με φωνή μεταξύ ανθρώπων, όχι όμως σε 
πραγματικό χρόνο. Θεωρείται η εξέλιξη του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

• Application Messaging Technology ( AMT ). Θεωρείται η εξέλιξη του 
παραδοσιακού EDI. Η επιχείρηση που χρησιμοποιεί το ΑΜΤ μπορεί να
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Ηλεκτρονική Φόρμα
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υιοθετήσει το κάθε μεμονομένο μέλος της. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι η 
εταιρεία παύει πια να περιμένει τα μέλη της για να χρησιμοποιήσει το 
Ηλεκτρονικό Εμπόριο.

Επίσης, στις τεχνολογίες του Ηλεκτρονικού Εμπορίου συγκαταλέγονται

και οι: Computer to Fax ( C-Fax ), Computer-assisted Acquisitions and 

Logistics System ( CALS ), Electronic Benefits Transfer ( EBT ), Smart 

Cards.

1»



2.1.4. Τεχνολογικές προϋποθέσεις ύπαρξης του Ηλεκτρονικού

Εμπορίου

Για να υποστηριχθεί το Ηλεκτρονικό Εμπόριο απαιτούνται 3 βασικά

τεχνολογικά συστατικά:

1) Οι υποκείμενες πλατφόρμες computing και επικοινωνίας - σαν τη βάση για 
την end to end ηλεκτρονική μεταφορά μηνυμάτων. Αυτό περικλείει δίκτυα 
όπως αυτά της Προστιθέμενης Αξίας (VANs) και το Internet, και 
πρωτόκολλα επινοινωνίας όπως αυτά που είναι βασισμένα στα Χ.400 και 
Χ.500 standards.

2) Θεμελιωμένες δομές EDI και πρωτόκολλα - για τη προμήθεια κοινών 
κατανοητών βασικών μηνυμάτων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για την διευκόλυνση της συνδιαλλαγής της επιχειρηματικής πληροφορίας 
μεταξύ των αυτόνομων επιχειρήσεων.

3) Επιχειρησιακό μοντέλο - για την μελέτη των τυπικών επιχειρησιακών 
λειτουργιών και σχέσεων μεταξύ των οργανισμών. Αυτή περικλείει έναν 
αριθμό κοινών ( και τυποποιημένων ) διαδικασιών, αλλά επίσης και ειδικές 
επιχειρησιακές λεπτομέρειες. [ 59 ].
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2.1.5. Κατηγορίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου.

Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο μπορεί να διαιρεθεί σε τέσσερις ξεχωριστές 
κατηγορίες: Εικόνα 4.

1) επιχείρηση - επιχείρηση ( business - business )

2) επιχείρηση - καταναλωτής ( business - consumer)

3) επιχείρηση - διοίκηση ( business - administration )

4) καταναλωτής - διοίκηση ( consumer - administration ). [ 2, 56 ].

1) Χρήση τηλεπικοινωνιακών δικτύων για διεκπεραίωση π.χ. 
παραγγελιοδοσίας, τιμολόγησης, κ.α. Αυτή η κατηγορία δημιουργήθηκε πριν 
από λίγα χρόνια, ειδικά χρησιμοποιώντας EDI μέσω VANs.

2) Χρήση του Internet και του WWW για προώθηση προϊόντων / υπηρεσιών 
σε ένα μεγάλο εύρος πιθανών πελατών. Παρουσιάζει αυξανόμενη διεθνή 
χρήση. Η κατηγορία αυτή ευρέως είναι γνωστή ως ηλεκτρονικό λιανικό 
εμπόριο.

3) Διεκπεραίωση φορολογικών ή άλλων υποχρεώσεων, καθώς και για την 
αυτοματοποίηση της διαδικασίας των Δημόσιων Προμηθειών. Αυτή η 
κατηγορία του Ηλεκτρονικού Εμπορίου βρίσκεται στα πρώτα βήματα 
ανάπτυξής της.

Οι κυβερνήσεις ήταν πιο αργές όσον αφορά την υιοθέτηση του 
Ηλεκτρονικού Εμπορίου σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα. Συχνά, το 
Ηλεκτρονικό Εμπόριο που πραγματοποιείται από το δημόσιο ( κυβέρνηση ) 

ονομάζεται και Ηλεκτρονική Κυβέρνηση ( Electronic Government).
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Εικόνα 4

Κατηγορίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου
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Οι δυναμικές εφαρμογές του Ηλεκτρονικού Εμπορίου για μία 
κυβέρνηση είναι πολλές και διάφορες:

• Συλλογή φόρων

• Συλλογή προστίμων

• Πρόγραμμα υποστήριξης παιδιού ( αίσθημα προστασίας και υποστήριξης 
παιδιού, Προστασία Ασύλων)

• Ηλεκτρονική παροχή ωφελειών

• Αδειες οδήγησης και άλλες άδειες

• Ρυθμιστικές αναφορές

• Στατιστικές αναφορές

• Παρακολούθηση καταναλωτών ( μέσω bar coding )

• Παρακολούθηση φυλακών και αναμορφωτηρίων μέσω του συστήματος. 

[7].

4) Πληροφορίες από Υπουργεία, Δημόσιους Οργανισμούς. Ακόμα δεν 
δημιουργήθηκε αυτή η κατηγορία του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, και επομένως 
δεν χρησιμοποιείται ακόμα στην ελληνική πραγματικότητα. [ 2, 56, 35 ].

Τα πιο συνηθισμένα πεδία εφαρμογής του Ηλεκτρονικού Εμπορίου

είναι:

• Ανταλλαγή πληροφοριών προϊόντος ( Product Information Exchange ) πριν 
και μετά την πώληση.

• Ηλεκτρονική Διαπραγμάτευση ( Electronic negotiation )

• Ηλεκτρονική διαφήμιση ( Electronic advertising )

• Ηλεκτρονική σχεδίαση προϊόντος ( Electronic product design )

• Ηλεκτρονική αξιολόγηση ( οικονομική και τεχνική )

• Pre-sales, υποσυμβόλαια ( subcontracts ), προμήθειες

• Ηλεκτρονικό marketing και προώθηση πωλήσεων (sales promotion)

• Ηλεκτρονική παράδοση προϊόντος (electronic product delivary)
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• Ηλεκτρονική πληρωμή (electronic payment)

• Ηλεκτρονική συνδιαλλαγή παραστατικών (Electronic Document 
Interchange)

• Ηλεκτρονική παραγγελία (electronic ordering)

• Εξυπηρέτηση και υποστήριξη του πελάτη (πριν και μετά την πώληση)

• Χρηματοοικονομικός τομέας (finance) και ασφάλεια

• Διακανονισμός όρων συνεργασίας των εμπορικών εταίρων

• Χρήση δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών

• Συναλλαγές με το Δημόσιο (φόρος, άδειες, ΦΠΑ, κ.λ.π.)

• Μεταφορά και διαχείριση αποθεμάτων (logistics)

• Δημόσια Προμήθεια

• αυτόματο εμπόριο “ψηφιακών” αγαθών

• accounting

• Δημιουργία ιδεατών επιχειρήσεων

• Ανάπτυξη κοινών επιχειρηματικών διαδικασιών μεταξύ των επιχειρήσεων. 

[2,50,51,56],

Τα είδη δραστηριοτήτων του Ηλεκτρονικού Εμπορίου είναι:

1) On line πωλήσεις προϊόντων διασκέδασης και δραστηριότητας 
α) διαλογικά παιγνίδια
β) γραμμές chat (συζήτησης)

2) On line πωλήσεις software

3) on line πωλήσεις πληροφορίας
α) αρχεία κειμένου (βιβλία, περιοδικά, άρθρα, νέα) 
β) αρχεία εικόνας

βΐ) κείμενα από σαρωτή (βιβλία, περιοδικά, χειρόγραφα, έγγραφα 
αρχείων) 

β2) φωτογραφίες
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β3) διαγράμματα, ιστογράμματα,ζωγραφιές, χάρτες 
β4) διασκευές, ξαναπαραγωγές έργων τέχνης 

γ) βάσεις δεδομένων 
δ) αριθμητικά δεδομένα έρευνας 
ε) αρχεία ήχου 
στ) αρχεία video
ζ) κομμάτια πληροφορίας (μια ισότητα, τα αποτελέσματα μίας πράξης ) 

[32],

4) Ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( electronic 
mail), τηλεδιάσκεψης ( videoconferencing ), τηλεεργασίας (teleworkimg )

5) Ηλεκτρονικές αγορές

6) αναζήτηση πληροφοριών. [ 2 ].

Ολες οι παραπάνω δραστηριότητες έχουν ομαδοποιηθεί κάτω από τον 
όρο “ Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Στη συνέχεια γίνεται μία σύγκριση της παραδοσιακής διαδικασίας και 
της διαδικασίας που ακολουθείται μέσω του Ηλεκτρονικού Εμπορίου για τις 
παρακάτω επιχειρησιακές λειτουργίες : Εικόνα 5.

• Thinking : Συχνά οι επιχειρήσεις ξανααξιολογούν τη θέση τους με βάση το 
σκοπό ύπαρξης αυτών .

Παραδοσιακά, αυτή η διεργασία υποστηρίζεται από πάρα πολλές 
πληροφορίες και έρευνα στη βιβλιοθήκη, βιβλία και περιοδικά βιομηχανίας 
και εμπορίου.

Ηλεκτρονικά ( μέσω του Ηλεκτρονικού Εμπορίου ), μπορεί να υπάρξει 
on line πληροφορία μέσω συνδέσεων dial - up, Internet και on line βάσεις 
δεδομένων.
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• Designing ( Σχεδίαση ): Οι επιχειρήσεις πρέπει να σχεδιάσουν μία
υπηρεσία ή ένα προϊόν.
Παραδοσιακά, αυτή η διεργασία χρησιμοποιεί “τα καλύτερα “ βιομηχανικά 
πρακτικά, επαγγελματικούς οργανισμούς και standards.
Μέσω του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σχεδίαση 
υποβοηθούμενη από υπολογιστή ( computer aided design - CAD ), το 
CALS, τα Multimedia, το Workflow Management.

• Finding / Advertising ( Αναζήτηση / Διαφήμιση ) : Ολες οι εταιρείες 
χρειάζονται κάποια μέθοδο για να βρουν τους πελάτες και προμηθευτές 
τους.

Παραδοσιακά, αυτό γίνεται μέσω διαφήμισης στις εμπορικές 
δημοσιεύσεις, στα γενικού ενδιαφέροντος περιοδικά, στις εφημερίδες, στην 
τηλεόραση και στο ραδιόφωνο.

Με το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, πραγματοποιείται μέσω του Internet ( του 
WWW, των υπηρεσιών και μηχανών αναζήτησης ).

• Evaluation ( Εκτίμηση ) : Η επιχείρηση χρειάζεται να εκτιμήσει τον 
“δυναμικό” συνεταίρο για τον προσδιορισμό της οικονομικής σταθερότητάς 
του.

Παραδοσιακά, πραγματοποιείται με μεθόδους μέσω του Dun & Bradstreet 
ή μέσω ειδικής πιστωτικής έρευνας για την επιχείρηση ή το άτομο. Ο 
αγοραστής πρέπει να πιστεύει ότι ο προμηθευτής μπορεί να παράγει 
αγαθά και υπηρεσίες σε ικανοποιητική ποσότητα και ποιότητα και 
εμπρόθεσμα. Μερικές φορές, η εμπιστοσύνη είναι βασισμένη στην δημόσια 
εικόνα της επιχείρησης. Η εκτίμηση είναι συχνά τόσο επίπονη διεργασία, 
που όταν οι αγοραστές ανακαλύψουν έναν κατάλληλο προμηθευτή, δεν 
είναι πρόθυμοι να τον αλλάξουν.

Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο προσφέρει τεχνολογίες όπως τα smart cards, 
τα credit cards, το FEDI, το EFT.

• Ordering ( Παραγγελία ) : Οι επιχειρήσεις χρειάζονται έναν αξιόπιστο και 
έμπιστο μηχανισμό για την τοποθέτηση, τη διαχείρηση και την
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παρακολούθηση της παραγγελίας. Νομικά, αυτή η διεργασία ορίστηκε και 
προστατεύεται από την UCC ( Uniform Commerce Code ).
Παραδοσιακά, επιτυγχάνεται μέσω των παραδοσιακών πλατφορμών 
διακίνησης πληροφορίας : τα ταχυδρομεία, τα τηλέφωνα, οργανισμούς 
telemarketing.

Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο προσφέρει τεχνολογίες όπως το EDI, τις 
ηλεκτρονικές φόρμες, το WWW, το e-mail, τα ηλεκτρονικά συμβόλαια 
(CALS ).

• Delivery ( Παράδοση ) : Η επιχείρηση χρειάζεται μία μέθοδο παράδοσης 
αγαθών στον αγοραστή.

Παραδοσιακά, πραγματοποιείται μέσω μίας λιανικής διεξόδου ή μίας 

υπηρεσίας παράδοσης.
Ηλεκτρονικά, για την ψηφιακή πληροφορία, μέσω του WWW (downloads) 
και των Multimedia. Για τα άλλα αγαθά, μέσω καναλιών EDI, WWW ( π.χ. 
το home page της Federal Express ), των bar codes.

• Payment ( Πληρωμή ) : Η πληρωμή είναι η σημαντικότερη φάση όλης της 

διεργασίας της πώλησης ενός προϊόντος.
Παραδοσιακά, γίνεται μέσω των τραπεζικών συστημάτων και κατάλληλων 
οικονομικών διατάξεων διευθέτησης.
Με το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, γίνεται μέσω των credit cards, smart cards, 
FEDI, EFT, ATMs, ηλεκτρονική υπογραφή, το Internet.

• After sales services ( Μετά την πώληση υπηρεσίες ) :
Παραδοσιακά, γίνεται μέσω των διανομέων και των τεχνικών 
υποστήριξης.
Με το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, μέσω των ηλεκτρονικών εγχειριδίων, του 
EDI, των ηλεκτρονικών φορμών.
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• Επιλογή προϊόντων :

Παραδοσιακά, μέσω διαφήμισης και συνολικών πληροφοριών.

Με το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, μέσω των Multimedia, του Internet και των 
ηλεκτρονικών καταλόγων. [ 50, 51 ].

Στατιστικά στοιχεία έδειξαν ότι, τους πρώτους 6 μήνες του 1996 οι 
επενδυτές επένδυσαν σε εταιρείες του Internet πάνω από 2,1 δισεκατομμύρια 
US δολλάρια σε 67 διαφορετικούς τομείς (Yesil 1997):

• software (34%)

• προμήθεια πρόσβασης στο Internet και on line υπηρεσιών (25%)

• προμήθεια directories (21%)

• προμήθεια περιεχομένου και δραστηριότητες διασκέδασης (11 %)

• άλλες δραστηριότητες (9%) [ 32 ].

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, τα προϊόντα, τα οποία μπορούν να 
διακινηθούν μέσω του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, κατηγοριοποιούνται στα 
παρακάτω τέσσερα είδη:

• αγαθά ( χημικά, φαρμακευτικά προϊόντα, είδη ένδυσης, οχήματα, 

ανταλλακτικά κάθε είδους , κ.λ.π.)

• άϋλα αγαθά ( π.χ. κινηματογραφικές ταινίες, προϊόντα μουσικής, πακέτα 
λογισμικού, κ.λ.π.). Συνδέονται άρρηκτα με τα δικαιώματα χρήσης.

• υπηρεσίες ( δημόσιες, τουριστικές, συμβουλευτικές, χρηματοοικονομικές, 
ψυχαγωγικές, υγείας, κ.λ.π.)

• εργασίες ( εργασίες ανάπτυξης ή κατασκευής αγαθών ). [ 2 ].
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2.1.6. Στρατηγικές Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Οι στρατηγικές που μπορούν να ακολουθηθούν ώστε να υπάρχει 
ανάπτυξη του Ηλεκτρονικού Εμπορίου είναι οι εξής:

1) Θεμελίωση υποστηρικτικής πολιτικής και περιβάλλοντος ειδικών 

συνθηκών. Δημιουργία δηλαδή ειδικών σχεδίων και προγραμμάτων για την 
θεμελίωση μίας πολιτικής και ενός περιβάλλοντος που να υποστηρίζουν το 
Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Αυτό μπορεί να γίνει με :
α) Εφαρμογή ψηφιακής αυθεντικότητας. Δημιουργία ενός νέου 

συστήματος ηλεκτρονικών υπογραφών και αυθεντικότητας για την 
ενεργοποίηση ηλεκτρονικών μεταφορών. Αυτή η δημιουργία επιβάλλεται να 

γίνει σε συνεργασία και με κοινή προσπάθεια των οργανισμών.
β) Πνευματική ιδιοκτησία. Θα πρέπει να γίνει η ανασκόπιση των τωρινών 

κυβερνητικών εφαρμογών, όσον αφορά τα πνευματικά ιδιοκτησιακά 
δικαιώματα και να γίνουν οι απαραίτητες αναθεωρήσεις, 

γ) Πρακτικές δεδομένων. Να ανασκοπηθούν στάσιμες προβλέψεις και 
πρακτικές και να δρομολογηθούν θέματα ασφάλειας και πρόσβασης σχετικά 
με τις τεχνολογικές αλλαγές.
δ) Ασφάλεια πληροφοριών. Ανάπτυξη και δημιουργία πολιτικών και 

διαδικασιών για την ασφαλή επίβλεψη της μυστικότητας και της ακεραιότητας 
των ηλεκτρονικών πληροφοριών,

ε) Πρακτικές Προμήθειας. Ανασκόπιση και αναθεώριση των κρατικών 
πολιτικών και πρακτικών προμήθειας για την προώθηση μεθόδων 
αποτελεσματικού κόστους και χρόνου για την ενσωμάτωση του Ηλεκτρονικού 

Εμπορίου στις κρατικές διεργασίες.

στ) Ηλεκτρονικές κυβερνητικές υπηρεσίες. Υποστήριξη και εξάπλωση 
του υπάρχοντος πλαισίου για ηλεκτρονική παράδοση της κυβερνητικής 
πληροφορίας και υπηρεσιών.
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2) Επιβεβαίωση ότι όλες οι κοινότητες ωφελούνται από το Ηλεκτρονικό 
Εμπόριο. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με :

α) Συνεχής ανάπτυξη ενός ιδιωτικού - δημοσίου μέσου για καλύτερο 
δυνατό Ηλεκτρονικό Εμπόριο μέσω ενός ασφαλούς δικτύου βασισμένου στο 
Internet.

β) Τοπική συνεργασία με τους διάφορους τοπικούς κυβερνητικούς 
οργανισμούς για την υποστήριξη τοπικών αναπτύξεων και λειτουργιών.

3) Παράδοση κυβερνητικών υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών.

4) Επένδυση σε έρευνα και ανάπτυξη. [ 86 ].
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2.1.7. Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα έχουμε τη δειλή εμφάνιση του Ηλεκτρονικού Εμπορίου 
κατά το τέλος του 1996. Η προσπάθεια αυτή στηρίχθηκε καθαρά από 
κοινοτικούς πόρους. Σε πρακτικό επίπεδο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 
2000, με χρηματοδότηση από το επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βιομηχανίας του 
Β’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ( ΚΠΣ ), η προσπάθεια δημιουργίας της 
απαραίτητης υποδομής για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο. [ 121 ].

Πρέπει να τονισθεί ότι η Ελλάδα δεν καθυστέρησε, όσον αφορά το 
Ηλεκτρονικό Εμπόριο και σε σχέση με τις άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης. Και αυτό, γιατί και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν 
δημιουργήσει ακόμα τα κατάλληλα θεσμικά πλαίσια. [ 126 ].

Στις αρχές Μαρτίου του 1998, στο Συμβούλιο Επικοινωνιών της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης ( από κείμενο σχετικό με το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, που 
δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Γαλλίας ) αναφέρονται δύο σημεία ως 
κρίσιμα για την ανάπτυξη του Ηλεκτρονικού Εμπορίου : η άριστη ποιότητα 
της τηλεπικοινωνιακής υποδομής κάθε χώρας και η υψηλή ασφάλεια των 
ηλεκτρονικών συναλλαγών .

Το Υπουργείο Ανάπτυξης της Ελλάδας έχει ήδη πραγματοποιήσει 
μελέτη σχετική με τον ιδιωτικό τομέα και το Ηλεκτρονικό Εμπόριο.

Ηδη έχουν προχωρήσει τα “ Κλαδικά Εργα EDI “, ολοκληρώθηκε το 
έργο του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου για την διασφάλιση των 
συναλλαγών και είναι έτοιμη η προκήρυξη του έργου “ Κέντρα Ηλεκτρονικού 
Εμπορίου “.

Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις της υφυπουργού Αννας 
Διαμαντοπούλου, στο πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης εντάσσεται και 
η δημιουργία ειδικού θεσμικού πλαισίου γαι το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην 
Ελλάδα.
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Στα “ Κλαδικά Εργα EDI “ έχουν δημιουργηθεί 27 ομάδες ( consortia ) 
με περίπου δέκα εταιρείες - μέλη η καθεμία. Στόχος των κλαδικών έργων 
αποτελεί η εφαρμογή των συστημάτων EDI και η μεταφορά της τεχνογνωσίας 
των συμμετεχόντων εταιρειών στις συνεργάσιμες επιχειρήσεις.

Αρμόδιες πηγές του Υπουργείου Βιομηχανίας σχολίασαν το έντονο 
ενδιαφέρον που επέδειξαν οι Ελληνικές επιχειρήσεις γι αυτό το έργο.

Να σημειωθεί ότι το ενδιαφέρον αυτό πηγάζει από τις πιέσεις που 
εφάρμοσαν μεγάλοι εμπορικοί οίκοι του εξωτερικού και οι προμηθευτές 
αυτών στις ελληνικές επιχειρήσεις , αφού υποστήριζαν και υποστηρίζουν το “ 
no EDI no business " ( χωρίς σύστημα Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δεδομένων, 
δεν έχει συνεργασία).

Τα Κλαδικά Εργα θα συμβάλλουν στην κωδικοποιημένη ανταλλαγή 
των παραστατικών μεταξύ ενός μεγάλου κύκλου χρηστών, ώστε το κάθε 
πληροφοριακό σύστημα να δέχεται δεδομένα από τα υπόλοιπα συστήματα - 
έστω και αν δεν είναι συμβατά.

Τον Απρίλιο του 1998 υπογράφησαν οι σχετικές συμβάσεις με όλους 
τους ενδιαφερομένους φορείς.

Παράλληλα, το έργο της πιστοποίησης της αυθεντικότητας των 
ηλεκτρονικών συναλλαγών έχει αναλάβει το Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Αθηνών ( Ε.Β.Ε.Α. )

Εκτιμάται ότι το 2000 θα είναι έτοιμη η υποδομή του clearing house , 
το οποίο θα επιτρέψει στον φορέα να αναλάβει κατά κάποιον τρόπο το ρόλο 
ενός ηλεκτρονικού “ συμβολαιογράφου “, δηλαδή του τριτεγγυητή ( trusted 

third party ) που θα βεβαιώνει ότι έχει πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη 
συναλλαγή.

Παράλληλα , μέσω της Εθνικής Επιτροπής Ηλεκτρονικού Εμπορίου, η 
ελληνική πλευρά προχωρεί στην οικοδόμηση μίας εθνικής θέσης εν όψει των 
σοβαρών εξελίξεων που προοιωνίζονται και η διακήρυξη της Κομισιόν 
σχετικά με την ανάγκη ενός “ περιορισμένου “ ελέγχου στο πεδίο των 
ηλεκτρονικών συναλλαγών που θα συμφωνηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Εθνική Επιτροπή Ηλεκτρονικού Εμπορίου έχει συσταθεί από το 

Υπουργείο Ανάπτυξης, με επικεφαλής τον καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου
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Πολυτεχνείου Μ. Πρωτονοτάριο. Αυτή η επιτροπή δημοσίευσε δέκα αναγκαίες 
δραστηριότητες για την ανάπτυξη του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Ελλάδα :

• ένταξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο

• δημιουργία θεσμικού νομοθετικού πλαισίου

• δημιουργία ηλεκτρονικών κέντρων διεθνούς εμπορίου

• υποστήριξη ειδικού ερευνητικού προγράμματος για το Ηλεκτρονικό 
Εμπόριο

• υιοθέτηση τεχνογνωσίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τον δημόσιο τομέα

• υποστήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων στη χρήση τεχνολογιών 
Ηλεκτρονικού Εμπορίου

• έναρξη εφαρμογών ηλεκτρονικών πληρωμών

• ενημέρωση ελληνικών φορέων ( οργανισμών, επιχειρήσεων, κ.α. ) για τις 
εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου

• εκπαίδευση και τεχνική κατάρτιση ειδικών στελεχών για το Ηλεκτρονικό 
Εμπόριο

• συντονισμός της Εθνικής εκπροσώπευσης σε διεθνείς οργανισμούς 
Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Ελλάδας ( Σ.Ε.Π.Ε. ) 
πιστεύει ότι για την ανάπτυξη του Ηλεκτρονικού Εμπορίου χρειάζεται ένας 
γενικός εκσυγχρονισμός στην κοινωνία της Πληροφορικής στην Ελλάδα. 
Χρειάζονται να γίνουν κάποιες βασικές και κρίσιμες τομές που αφορούν την 
ασφάλεια των επικοινωνιών, τον εκσυγχρονισμό των συναλλαγών, την 
προετοιμασία του κράτους για την ηλεκτρονική συναλλαγή, την αλλαγή της 
νοοτροπίας του χρήστη και του επαγγελματία.

Μέχρι τον Απρίλιο του 1998, μόνο η Εγνατία Τράπεζα προσέφερε 
υπηρεσίες μέσω του Δικτύου. Παλιότερα και η Τράπεζα Πίστεως έκανε 
κάποιες κινήσεις μέσω του “ Alpha Link “.

Οσον αφορά τις Ελληνικές ερευνητικές ομάδες, που εργάζονται πάνω 
σε προγράμματα σχετικά με το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, είναι αρκετές.

Κυριότερη από αυτές είναι η HELTRUN ( Hellenic ELectronic Traiding 

Research Unit) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
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Αυτή η ομάδα ανήκει στο τμήμα Πληροφορικής αυτού του 
Πανεπιστημίου, στεγάζεται στο Εργαστήριο “ Τεχνητής Νοημοσύνης και 
Στήριξης Αποφάσεων “, με επικεφαλή τον καθηγητή Γιώργο Δουκίδη ( ο 
άνθρωπος που - κατά πολλούς - εισήγαγε την έννοια του Ηλεκτρονικού 
Εμπορίου στην Ελλάδα ).

Την επιστημονική εποπτεία της ομάδας έχει ο κ. Δουκίδης και ο 
καθηγητής Π. Μηλιώτης. Στην ομάδα συμμετέχουν 6 ερευνητές πλήρους 
απασχόλησης, 10 τελειόφοιτοι ή μεταπτυχιακοί φοιτητές και κάποιοι 
εξωτερικοί συνεργάτες από το Πανεπιστήμιο Brunei και το Louborough 
Business School στην Βρετανία.

Η HELTRUN συνεργάζεται σε 22 ερευνητικά προγράμματα διαφόρων 
χρηματοδοτών ( Ευρωπαϊκή Ενωση, Γενική Γραμματεία Ερευνας και 
Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, το Υπουργείο Οικονομικών, 
Intrasoft, EDI Hellas, κ.α.)

Τα κυριότερα προγράμματα της HELTRUN είναι :

• Ηλεκτρονική Δήλωση ΦΠΑ. Πρωτοποριακό σύστημα για την δήλωση ΦΠΑ 
με ηλεκτρονικό τρόπο με την χρήση EDI ( στο πλαίσιο του προγράμματος 
ΕΠΕΤ).
Κατά τον κ. Δουκίδη πιστεύεται ότι, το σύστημα αυτό θα χρησιμοποιείται 
από το 1999 ως το κύριο μέσο υποβολής όχι μόνο των δηλώσεων ΦΠΑ 
αλλά και άλλων δηλώσεων και παραστατικών του Υπουργείου 
Οικονομικών.

• Ευρωπαϊκές Προμήθειες μέσω Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Το πρόγραμμα 
λέγεται Telematics. Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη 
ολοκληρωμένου περιβάλλοντος Ηλεκτρονικού Εμπορίου για την 

αποτελεσματική υποστήριξη συγκεκριμένων επιχειρηματικών διαδικασιών, 
τις συσχετιζόμενες με τον κύκλο των δημόσιων προμηθειών. Το 
πρόγραμμα χρησιμοποιεί την πλατφόρμα του Internet, έχει ολοκληρωθεί 
και παρουσιαστεί ήδη στους Ευρωπαίους εταίρους.
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• Ηλεκτρονική εφημερίδα μέσω του Internet Θεωρείται η πρώτη 
πραγματική εφαρμογή Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Ελλάδα. 
Χρησιμοποιείται το Internet, στα πλαίσια του προγράμματος RETEX.

• Διαφήμιση για εικονικές επιχειρήσεις μέσω Internet. Το Ευρωπαϊκό αυτό 
έργο ονομάζεται ESPRIT. Στόχος αυτού του έργου αποτελεί η δημιουργία 
ηλεκτρονικής αγοράς στον κλάδο του λιανικού εμπορίου με την χρήση 
“ έξυπνων πρακτόρων “ με απώτερο σκοπό τον μετασχηματισμό των 
διαδικασιών διαφήμισης, προώθησης και πώλησης λιανικών προϊόντων.

Κατά τον κ. Δουκίδη δύο είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την 
πορεία του Ηλεκτρονικού Εμπορίου διεθνώς :

=>η ανάπτυξη του Internet και το ποσοστό των χρηστών που θα 
χρησιμοποιούν σοβαρά το Διαδίκτυο για την αγορά αγαθών 

=> οι κυβερνήσεις, οι οποίες είναι σε θέση να επιβάλλουν στους πολίτες και 
στις επιχειρήσεις να συναλλάσσονται με το κράτος με ηλεκτρονικό τρόπο.

Επίσης, στην διεθνή εξέλιξη του Ηλεκτρονικού Εμπορίου βοηθά και η 
ανάπτυξη των broad band υπηρεσιών ( π.χ. η τηλεόραση, η οποία μπορεί να 
συνδεθεί με το Internet και να χρησιμοποιηθεί για ηλεκτρονικές αγορές ).

Στην Ελλάδα βρισκόμαστε λίγο πίσω.

Ο κ. Δουκίδης επισημαίνει 2 βασικά προβλήματα τροχοπέδη στην 
ανάπτυξη του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Ελλάδα :

• το είδος χρήσης του Internet από τους Ελληνες χρήστες. Ερευνα της 
HELTRUN έδειξε ότι μόλις το 5,5 % των Ελλήνων χρηστών χρησιμοποιεί 
το Internet για αγορές. Αυτό το ποσοστό πρέπει να φθάσει στο 20 % για να 
προσελκύσει το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων. Ενδεικτικά να αναφερθεί ότι 

το ποσοστό αυτό, στις σκανδιναβικές χώρες, βρίσκεται μεταξύ 35 - 40 %.
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• η έλλειψη οργανωμένης ενημέρωσης. Η HELTRUN ήδη ενημερώνει μέσω 
σεμιναρίων. Θα πρέπει όμως να ακολουθήσουν και άλλοι φορείς σε 
επιμέρους κλάδους. [ 121, 126 ].
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2.2. Marketing μέσω του Internet

Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξετασθεί το marketing μέσω του Internet.

Τι είναι όμως το marketing; Ενας απλός ορισμός είναι ο παρακάτω :

“ To marketing αποτελεί μία βασική επιχειρηματική λειτουργία που έχει 
στόχο την ανάπτυξη, την οργάνωση και τον έλεγχο ανταλλακτικών 
διαδικασιών μεταξύ της επιχείρησης και των λοιπών μερών της αγοράς 
( προμηθευτές, πελάτες, ενδιάμεσους ). “ [ 124 ].

Εναν άλλο ορισμό δίνει και ο McCarthy υποστηρίζοντας ότι το 
marketing είναι μία σχέση 4 Ps : Product ( Προϊόν ), Price ( Τιμή ), Place 
(Τόπος), Promotion. [ 43 ].

Ο Gummesson ( 1987, 1994, 1995 ) βλέπει το marketing σαν το 
σύνολο των σχέσεων, δικτύων και αλληλεπιδράσεων, και καταγράφει 30 Rs 
(relationships - σχέσεις), σε αντίθεση με τον McCarthy.

Συνδέει το relationship marketing με τον “φανταστικό” οργανισμό. Η 
ηλεκτρονική σχέση προχωρά πέρα από τα σύνορα του οργανισμού στην 
αγορά. Αυτό επιβάλλει την επανεξέταση των παραδοσιακών θεωριών των 
οικονομικών, των συστημάτων, των οργανισμών, του marketing, της 
ανάλυσης των ανταγωνιστικών και μεταφορικών δαπανών. Καθώς τα σύνορα 
μεταξύ των επιχειρήσεων και των αγορών διαλύονται, χρειάζεται μία 
καινούργια εικόνα αλληλεπίδρασης και επιχείρησης. [ 43 ]. Εικόνα 6.

Για την πραγματοποίηση του marketing μπορεί να χρησιμοποιηθεί το 
παραδοσιακό μοντέλο ένα προς πολλά ή το μοντέλο πολλά προς πολλά που 
αντιπροσωπεύει και τον καινούργιο τρόπο πραγματοποίησης του marketing. 

Το μέσο που μπορεί να προσφέρει μαζικότητα και να ικανοποιήσει το πολλά 
προς πολλά χαρακτηριστικό του καινούργιου μοντέλου, είναι κάποιο δίκτυο.
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Κυρίως, χρησιμοποιείται το Internet και περισσότερο για μία διεπαφή της 
επιχείρησης με τον καταναλωτή. Εικόνα 7.

Στη βιβλιογραφία βρέθηκαν οι όροι “ ηλεκτρονικό” marketing, “ internet” 
marketing, “ network “ marketing, αλλά και “ online “ marketing. Οι παραπάνω 
όροι πολύ συχνά ταυτίζονται με το marketing μέσω του Internet.

Στη βιβλιογραφία, επίσης, βρέθηκε και ο όρος “Επιχειρηματική χρήση" 
του Internet. Ορίζεται σαν επιχειρηματική χρήση του Internet οποιαδήποτε 
δραστηριότητα γίνεται μέσω αυτού του δικτύου, με σκοπό την επίτευξη 
επιχειρηματικών στόχων και επιδιώξεων. Η επιχειρηματική χρήση του Internet 
χωρίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, την Αμεση και την Εμμεση :

Η Αμεση επιχειρηματική χρήση του Internet αναφέρεται σε 
οποιαδήποτε δραστηριότητα έχει να κάνει με Πωλήσεις και Marketing μέσα 
στο Internet. [ 27 ]. Εχει να κάνει με επιχείρηση - καταναλωτή ( business to 
consumer) Ηλεκτρονικό Εμπόριο.

Η Εμμεση επιχειρηματική χρήση του Internet, αναφέρεται σε κάθε 
δραστηριότητα που πραγματοποιείται από την επιχείρηση μέσα στο δίκτυο 
και δεν σκοπεύει στην άμεση ή έμμεση εμπορική προώθηση των προϊόντων 
της ή στην προβολή του ονόματος της. Χρησιμοποιείται από μία επιχείρηση 
για τη διασύνδεσή της με τα άλλα παραρτήματά της ή για άντληση 
πληροφοριών ή προϊόντων. [ 27 ].

Παρακάτω γίνεται μία προσπάθεια σύγκρισης του παραδοσιακού 
marketing και του ηλεκτρονικού ή on line marketing όταν εφαρμόζονται στις 
λειτουργίες μίας επιχείρησης.

=> Τ μηματοποίηση

Παραδοσιακό marketing : χρησιμοποιούνται τμήματα βασισμένα σε profiles 
δημογραφικά και ψυχολογικά, των καταναλωτών.

Ηλεκτρονικό marketing : χρησιμοποιεί δεδομένα σχετικά με την ενεργή 
συμπεριφορά για την ταυτοποίηση των πελατών και των προδοκιών και 
χρησιμοποιεί στατιστικά μοντέλα.
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Traditional One-To-Many Marketing Communications Model for Mass Media. In this passive model, 
firms (F's) provide content through a medium to a mass market of consumers (C's).

New Manv-To-Manv Marketing Communications Model for the Web
Εικόνα 7
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=> Διαφήμιση

Παραδοσιακό marketing : χρησιμοποιούνται όχι προσωπικά κανάλια, 

προσφέρεται επικοινωνία μίας μόνο κατεύθυνσης, με διαφορετικά 
καταναλωτικά ενδιαφέροντα. Αναμιγνύονται ενδιάμεσα πρόσωπα όπως, οι 
λιανοπωλητές, οι διανομείς ή οι πωλητές.

Ηλεκτρονικό marketing χρησιμοποιούνται προσωπικά κανάλια, 
πραγματοποιείται αμφίδρομη επικοινωνία ( επιχείρηση - πελάτης, αλλά και 
πελάτης - πελάτης, επιχείρηση - επιχείρηση ). Οι πελάτες εμφανίζουν ίδια 
αγοραστικά ενδιαφέροντα, εξασφαλίζεται η άμεση επικοινωνία της 
επιχείρησης με τον καταναλωτή.

=> Promotion

Παραδοσιακό marketing : Γίνεται ευρέως, μέσω γεωγραφικά ορισμένο 

home delivery.
Ηλεκτρονικό marketing : Βασίζεται πάνω στην ατομική συμπεριφορά στο 
παρελθόν.

=> Pricing

Παραδοσιακό marketing : Η τιμολογιακή διάκριση εξαρτάται από την 
επιλογή του καταναλωτή ( καταναλωτική ζήτηση ).
Ηλεκτρονικό marketing : Η τιμολογιακή διάκριση χρησιμοποιεί πληροφορία 
σχετική με την τιμολογιακή ευαισθησία του καταναλωτή και παραδίδεται 
ειδικά σε αυτόν τον καταναλωτή.
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=> Sales Management

Παραδοσιακό marketing : Τα δεδομένα του καταναλωτή τείνουν να 
συνυπάρξουν με τα άτομα των πωλήσεων, που τα χρησιμοποιούν για την 
πραγματοποίηση των στόχων τους.
Ηλεκτρονικό marketing : Η διαχείριση των πωλήσεων έχει πρόσβαση στα 
αρχεία των καταναλωτών και μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για την 
πραγματοποίηση των επιχειρηματικών στόχων.

=> Delivery Chanels

Παραδοσιακό marketing : Εξαρτώνται τα κανάλια παράδοσης από τους 
μεσάζοντες.
Ηλεκτρονικό marketing Υπάρχουν άμεσοι σύνδεσμοι με τους 
καταναλωτές.

=> Καινούργια προϊόντα / Service

Παραδοσικό marketing : R & D καθοδηγούμενα από την τεχνολογία της 
επιχείρησης και από τα παραγωγικά συστήματα. Δημιουργούνται τα προϊόντα 
με βάση εικασίες για το τι θέλει ο καταναλωτής.

Ηλεκτρονικό marketing : Καινούργια προϊόντα και υπηρεσίες προσφέρονται 
με βάση τις ανάγκες και τις επιθυμίες του καταναλωτή.

=> Monitoring

Παραδοσιακό marketing : Η προσοχή βρίσκεται στο διαγραφόμενο μερίδιο 

αγοράς, στον όγκο των πωλήσεων και στο κέρδος.
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Ηλεκτρονικό marketing : Η προσοχή βρίσκεται στη διατήρηση του 
καταναλωτή, στο κόστος απόκτησης καινούργιου καταναλωτή και δια βίου 
αξιολόγηση της βάσης, του επιπέδου του καταναλωτή. [ 87 ].

Η αλματώδης ανάπτυξη του Internet, και η ιδιαιτερότητα του World 
Wide Web, οδήγησε στην κρίσιμη μάζα των καταναλωτών και των 
επιχειρήσεων, παίρνοντας έτσι μέρος σε ένα on line συνολικό μέρος αγοράς 
(marketplace). Η γρήγορη υιοθέτηση του Internet ως μέσο εμπορικό, 
οδήγησε τις επιχειρήσεις να πειραματισθούν, με καινούργιους τρόπους 
marketing, στους καταναλωτές σε ένα περιβάλλον υποστηριζόμενο από 
υπολογιστή ( computer mediated ). Αυτές οι αναπτύξεις στο Internet 
εξαπλώθηκαν πέρα από τη χρήση του Internet σαν μέσο επικοινωνίας σε μία 
σημαντική όψη του Internet, σαν μία καινούργια αγορά ( Ricciuti 1995 ).

Η πιο ενθουσιώδης ανάπτυξη, όσον αφορά το Internet, είναι το World 
Wide Web. Με αυτό, λόγω της υποστήριξης του υπερκειμένου ( hypertext ), 
μπορεί κανείς να ανταλλάξει ή να πάρει πληροφορίες ή προϊόντα με την 
βοήθεια των υπερσυνδέσμων ( hyperlink ). [ 125 ].

Η αυξανόμενη δημοτικότητα του Internet, σαν μέσο εργασίας 
γενικότερα, και ως μέσο διαφήμισης ειδικότερα, έφερε το διαδίκτυο στο 
σημερινό μέγεθος και στις μελλοντικές αυξανόμενες προοπτικές 
χρησιμοποίησής του ως μέσο διαφήμισης, marketing, ακόμα και άμεσης 
διάθεσης μερικών εφοδίων και πληροφοριακών παροχών.

Μία πρόσφατη εκτίμηση ( Verity and Hof., 1994 ) έδειξε ότι το 
marketing που πραγματοποιείται μέσω των συμβατικών καναλιών, είναι 
τέσσερις φορές πιο ακριβό από ό,τι το marketing που γίνεται μέσω του 
Internet. Επιπλέον, το network marketing είναι πιο αποτελεσματικό από ό,τι 
το marketing μέσω του παραδοσιακού τρόπου.

Αρχικές εικασίες στην αποτελεσματικότητα του WWW, 
δημιουργημένες από τα on line εμπορικά εφόδια, αναφέρουν ότι το marketing 
στο Web δίνει ΙΟπλάσιες πωλήσεις προϊόντων, μόνο με το ένα δέκατο του 
διαφημιστικού κόστους. ( Potter 1994 ).
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Σαν παράδειγμα επιχείρησης μπορεί να ληφθεί η SunSolve Online, η 
οποία κέρδισε πάνω από 4 εκατομμ. $ σε FAQS μόνο από τότε που 
“ξαναέφτιαξε τις πληροφοριακές διεργασίες στο WWW “ (Neece 1995).

Γι αυτούς τους λόγους χρειάζεται μία πιο προσεκτική και καλύτερη 
προσέγγιση του Internet ως μέσο του marketing (marketing medium).

Μέσω του Internet πραγματοποιείται ένα πρότυπο του marketing 
πολλά προς πολλά, σε αντίθεση με το παραδοσιακό marketing που 
ακολουθείται το πρότυπο ένα προς πολλά και που σημαίνει την ύπαρξη ενός 
παθητικού κοινού. Εικόνα 8.

Μέσω του Web υπάρχει η διαλογικότητα μεταξύ επιχειρήσεων και 
καταναλωτών.

Ο καταναλωτής μπορεί μέσω του on line marketing να γνωρίσει κάποια 
προϊόντα (χαρακτηριστικά, τιμή, κ.λ.π.), να δώσει πληροφορίες γι αυτά ή για 
κάποια άλλα προϊόντα υπαρκτά ή μη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μία 
επιχείρηση. Η επιχείρηση προσπαθεί, μέσω της στρατηγικής της, να 
ικανοποιήσει τον πελάτη. Κάθε επιχείρηση, αν θέλει να επιτύχει, θα πρέπει να 
λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις προτιμήσεις του καταναλωτή. Επομένως, του 
είναι πολύ χρήσιμες οι πληροφορίες που μπορούν να του δωθούν μέσω του 
web από τους καταναλωτές. Ετσι μπορεί να υπάρξει και μία έρευνα αγοράς 
πριν ή μετά την παραγωγή και την πώληση του προϊόντος.

Στην πιο απλή μορφή του, το marketing αναφέρει το ότι για να είναι 
επιτυχημένο, η επιχείρηση πρέπει να ικανοποιήσει τις ανάγκες και τις 
επιθυμίες του καταναλωτή.

Εδώ, πρέπει να αναφερθούν δύο παρατηρήσεις:
α) Στην βιασύνη δημιουργίας “ηλεκτρονικού καταστήματος” μέσω του 

Internet, πάρα πολύ λίγες επιχειρήσεις προσπαθούν να δουν και να 
ικανοποιήσουν αυτές τις ανάγκες και τις επιθυμίες του καταναλωτή.

β) Το εμπόριο, βασισμένο στο web, είναι τόσο καινούργια έννοια (σε 
σχέση με άλλες ), που το μεγαλύτερο μέρος των καταναλωτών δεν έχει στην 
πραγματικότητα μία καθαρή εικόνα του τι θέλει ή χρειάζεται.
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The Current Model
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Everyone must be in a trust 
relationship with everyone else.

The New Model

Trusted Network Infrastructure

Each party needs trust relationships 
with only the infrastructure.

Εικόνα 8
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Πρέπει, λοιπόν, να ξεφύγουμε από το παραδοσιακό μοντέλο marketing 
που ακολουθεί το πρότυπο ένα προς πολλά, και να οδηγηθούμε στο πολλά 
υποσχόμενο μοντέλο πολλά προς πολλά.

Στο μέσο του marketing, το Web, κατά αυτό τον τρόπο, δίνονται 
πληροφορίες τόσο από τις επιχειρήσεις όσο και από τους καταναλωτές. 
Υπάρχει λοιπόν η διαλογικότητα (interactivity) μεταξύ των παραπάνω.

Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν διάφορα μέσα για να επικοινωνήσουν 
με τους τρέχοντες και δυναμικούς πελάτες. Οι marketing επικοινωνίες 
εκτελούν τρεις λειτουργίες: πληροφόρηση, υπενθύμιση και πειθώ ( Anderson 
and Rubin 1986 ). Το παραδοσιακό ένα προς πολλά επικοινωνιακό marketing 
μοντέλο παρέχει περιεχόμενο μέσω ενός μέσου στην μαζική αγορά των 
καταναλωτών. Οι δύο πρώτες λειτουργίες του marketing επικοινωνιών 
μπορούν να πραγματοποιηθούν με το παραδοσιακό επικοινωνιακό μοντέλο. 
Ομως, η πειθώ, που είναι βασική για την διαφοροποίηση του προϊόντος, είναι 
περιορισμένη με αυτό το μοντέλο. To Internet αλλάζει δραματικά αυτή την 
εικόνα σε πολλά προς πολλά επικοινωνία. ( Hoffman and Novak 1995 ).

To NET, ως λειτουργικό μοντέλο κατανεμημένου computing, 
υποστηρίζει:

• Ομάδες συζήτησης (π.χ. USENET νέα, προεδρεύοντα και μη mailing lists )

• Παιγνίδια multi player και συστήματα επικοινωνίας ( π.χ. MUDs, ire, chat, 
MUSEs)

• Μεταφορά αρχείων ( File Transfer - FTP ) και απομακρυσμένα ( remote ) 
login (telnet).

• Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( electronic mail - email)

• Πρόσβαση σε ολική πληροφορία και συστήματα επανάκτησης ( π.χ. 
archie, veronica, gopher και World Wide Web ). [ 90 ].
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2.2.1. To Web ως εμπορικό μέσο.

To Web, σαν εμπορικό μέσο, προσφέρει σημαντικά οφέλη και στους 
καταναλωτές και στις επιχειρήσεις.

Οφέλη καταναλωτών

Ενα πολύ σημαντικό όφελος του καταναλωτή, σχετικό με το marketing 
μέσω του Web, είναι η πρόσβαση σε μεγαλύτερο αριθμό δυναμικής 
πληροφορίας για την υποστήριξη των queries ( για την απόφαση των 
καταναλωτών ). Επιπλέον, η διαλογική φύση του Web και το περιβάλλον του 
υπερκειμένου επιτρέπουν την βαθειά, όχι σειριακή, αναζήτηση που αρχίζει 

και ελέγχεται από τους καταναλωτές. Επομένως, οι marketing επικοινωνίες, 
μέσω του Web, είναι πιο πολύ καθοδηγούμενες από τον καταναλωτή, σε 
σχέση με το παραδοσιακό μέσο marketing.

Η ικανότητα του Web να συσσωρεύει, αναλύει, και να ελέγχει μεγάλες 
ποσότητες εξειδικευμένων πληροφοριών, μπορεί να ενεργοποιήσει το 
συγκριτικό shopping και να επιταγχύνει τη διεργασία αναζήτησης θεμάτων 
(Wallace 1995). To Web διευκολύνει τις δοκιμασίες (ΑΑ 1995) και παρέχει 
στιγμιαία ικανοποίηση. Οι καταναλωτές μπορούν να δοκιμάσουν τα προϊόντα 
on line , και έτσι να οδηγήσει σε αγορά (π.χ. Mathsoft browser, Dec Alpha 
ΑΧΡ).

Επιπλέον, περιορίζει το κόστος αγοράς στους καταναλωτές. Από την 
στιγμή που αυξάνεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων, πέφτουν οι 
τιμές και αυξάνονται οι προσφορές προϊόντων, με αποτέλεσμα το οικονομικό 
όφελος των καταναλωτών (II ΤΑ 1994).
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Οφελος για την επιχείρηση.

1. Διανομή.
Ενα μέρος του οφέλους της επιχείρησης πηγάζει από το κανάλι 

διανομής. Ετσι:
1) Μικραίνοντας το κανάλι αυτό (λόγω απαλειφής των μεσαζόντων και 

των marketing costs), μικραίνει και το κόστος διανομής ή το κόστος της 
πώλησης στο μηδέν (Michalski 1995). Αυτό συμβαίνει, κυρίως, για τις 
επιχειρήσεις πώλησης ψηφιακών προϊόντων, έκδοσης ή πληροφοριακών 

υπηρεσιών και αυξάνει η ταχύτητα των συναλλαγών από άποψη χρόνου 
(Jones 1995).

2) Η λειτουργία πώλησης, και ιδιαίτερα η σχετική πρωτοβουλία, 
μετατοπίζεται περισσότερο στον καταναλωτή, μέσω της on line παραγγελίας 
και της χρήσης των fill-out φορμών (Michalski 1995).

3) “ Συλλαμβάνεται “ πληροφορία του καταναλωτή. Ο καταναλωτής 
φανερώνει τις προτιμήσεις και τις επιθυμίες του (όσον αφορά, το πριν και 
μετά την πώληση προϊόν ) μέσω διαλογικών μεθόδων και μεθόδων 
στατιστικής καταγραφής των αναζητήσεών του.

2. Επικοινωνίες Marketing

Σήμερα, οι περισσότερες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το Web κυρίως 
για παράδοση πληροφοριών και προσφορών της εταιρείας και για εσωτερική 
και εξωτερική επικοινωνία ( Magid 1995, Sharpies 1995) με άλλες 
επιχειρήσεις και με τους καταναλωτές.

Η διαλογική φύση του μέσου προσφέρει τα παρακάτω οφέλη:
1) Διευκόλυνση της marketing σχέσης και της υποστήριξης του 

καταναλωτή ( Cuneo 1995 )

2) Αμεση εξυπηρέτηση των καταναλωτών
3) Αποτελεσματική, καθοδηγούμενη διαφήμιση, προώθηση και 

υπηρεσίες καταναλωτή ( Berniker 1995)
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4) Ευκαιρία για ανταγωνισμό πάνω στον άξονα εξειδίκευσης (speciality 
axis) αντί του άξονα τιμής (price axis).

3. Λειτουργικά οφέλη

• Περιορισμός λαθών

• Σμίκρυνση χρονοδιαγράμματος ακολουθητέων διαδικασιών

• Περιορισμός γενικών εξόδων

• Περιορισμός προμηθευτικού κόστους

• On line επιθεώρηση των αγαθών

• Δημιουργία καινούργιων αγορών και τμημάτων (Schrage 1995)

• Αυξανόμενη δημιουργία οδηγών πωλήσεων (Krumenaker 1995)

• Ευκολότερη πρόσβαση σε καινούργιες αγορές και γρηγορότερους χρόνους 
αγοράς (Wilder 1995). [ 90 ].
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2.2.2. Εμπόδια της εμπορευματοποίησης του Web

Εμπόδια για τους καταναλωτές

• Η ευκολία πρόσβασης επιφέρει προβλήματα αξιοπιστίας, ασφάλειας και 
ποιότητας της πληροφορίας

• Πολλές φορές δεν είναι οι πληροφορίες “ εύκολες ” και “ φιλικές “ στον 

χρήστη

• Η ασφάλεια των χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Αυτός ο περιορισμός 
είναι κρίσιμος για την μαζική υιοθέτηση του Web ( Gupa 1995 ). Ετσι, 
παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο μέρος των καταναλωτών χρησιμοποιεί το 
Web για να “ σερφάρει “ ή να ψάξει περισσότερο, παρά να αγοράσει 
κάποιο προϊόν ( Booker 1995, Wintrob 1995 ).

Εμπόδια για τις επιχειρήσεις

• Δημιουργία αμφιβολίας όσον αφορά τον πραγματικό αριθμό των 
καταναλωτών, με αποτέλεσμα την δυσκολία όσον αφορά τις επενδυτικές 
αποφάσεις.

• Δεν υπάρχουν κάποια καταρτισμένα κριτήρια και standards κριτικής και 
κρίσης για την επιτυχία των web sites. Δεν υπάρχουν standards, με τα 
οποία, αν μία επιχείρηση τα ακολουθήσει, η εταιρεία αυτή να οδηγηθεί 
στην επιτυχή παρουσία της στο Web και επομένως στο Internet (Bellafante 
1995). Επομένως, πρέπει οι ερευνητές να αναπτύξουν κάποια standards. 
Αυτά είναι πολύ σημαντικά, για να αποδείξουν την ρευστότητα του Web ως
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εμπορικό μέσο και για να παρέχουν μηχανισμούς μέτρησης των 
επενδυτικών ευκαιριών και της εμπορικής επιτυχίας.

• Το πρόβλημα της κρίσιμης μάζας ( Hoffman and Novak 1994a ). [ 90 ].
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2.2.3. Τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα του Web για

την άσκηση του marketing

=> Ανεξάντλητες δυνατότητες παρουσίασης

Με τη χρήση κειμένου, γραφικών, φωτογραφιών, ήχου, video, 
αλλά κυρίως με τη δυνατότητα διαλόγου και εκτενούς περιεχομένου, μπορεί 
κάποιος να δομήσει λειτουργικές και εντυπωσιακές παρουσιάσεις για τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες μίας επιχείρησης. Εχει αναρωτηθεί κανείς πόσο θα 
μπορούσε να μειωθεί ο κύκλος πώλησης του προϊόντος μίας επιχείρησης, αν 
οι πελάτες της έχουν τη δυνατότητα άμεσης και εκτενούς πληροφόρησης;

=> Ταχύτητα επικοινωνίας

Ο κύκλος της πληροφορίας είναι μικρότερος απο κάθε έντυπο ή 
άλλη μορφή γραπτής επικοινωνίας.Ταυτόχρονα, το Web έχει ασύγκριτα 
χαμηλότερο κόστος απο κάθε άλλο μέσον πληροφόρησης. Αυτό και μόνο το 
όφελος, πιθανώς να είναι αρκετό για να χρηματοδοτήσει ένα σοβαρό web site 
για μία εταιρία.

=> Προσωπική σχέση

To Web είναι η αποθέωση του direct marketing. Η αξιοποίηση των 
κατάλληλων τεχνικών δίνει σε κάποιον τη δυνατότητα να απευθυνθεί 
προσωπικά και ξεχωριστά σε κάθε επισκέπτη του web site.
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=> Ακριβής στόχευση του κοινού μίας επιχείρησης

Μέσω του Internet μπορεί να στοχεύσει κάποιος καλύτερα την 
επικοινωνία της επιχείρησης. Αυτό σημαίνει λιγότερα έξοδα για το ίδιο (συχνά 
καλύτερο) αποτέλεσμα.

To Internet δημιούργησε ένα νέο τρόπο επικοινωνίας, 
πωλήσεων, συνεργασίας, αλλά και διασκέδασης. Η κατανόηση 
της ιδιοσυγκρασίας του δικτύου και των χαρακτηριστικών του 
είναι οι προϋποθέσεις για να βρεί κανείς τους τρόπους με τους 
οποίους μπορεί να το εκμεταλλευθεί και να αναπτύξει μία 
επιτυχημένη στρατηγική για την επιχείρισή του.

Εφαρμογές επικοινωνίας μέσω του web

Πολλοί αναζητούν τρόπους να αυξήσουν τα έσοδά τους απο το Web. 
Εχει όμως κανείς, κατ' αρχήν, αναρωτηθεί πόσα χρήματα μπορεί να 
εξοικονομήσει; Ορίστε μία γεύση, λοιπόν, των τρόπων που μπορεί κανείς να 
αξιοποιήσει το δίκτυο και σκεφθεί πώς μπορούν αυτές οι εφαρμογές να 
βοηθήσουν μία εταιρία:

=> Επικοινωνία με πελάτες

Με εκτενείς και δομημένες παρουσιάσεις των προϊόντων, 
υπηρεσιών και των εφαρμογών τους, μπορεί κανείς να δώσει μία 
ολοκληρωμένη εικόνα στους πελάτες μιας επιχείρησης. Αμεσα οφέλη: μείωση 
του κύκλου πώλησης ( ταχύτερες πωλήσεις ), μείωση του κόστους 
επικοινωνίας ( πόσες κλήσεις απαντάει κάποιος σε πελάτες του για τα 
χαρακτηριστικά των προϊόντων της επιχείρησης;).
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=> Επικοινωνία με συνεργάτες

Το δίκτυο διανομής μίας επιχείρησης, οι μεταπωλητές, οι 
αντιπρόσωποί της, οι πωλητές της ζητούν καθημερινά εμπορικές και τεχνικές 
πληροφορίες για τα προϊόντα της. Μέσω του Web, με διαβαθμισμένη 
πρόσβαση (ακόμη και σε προσωπικό επίπεδο) σε προστατευμένες περιοχές, 
μπορεί κανείς να παρέχει ουσιαστική πληροφόρηση. Πολλές εταιρίες δεν 
αρκούνται μόνο στην αξιοποίηση του Web, αλλά χρηματοδοτούν τους 
συνεργάτες τους να αποκτήσουν πρόσβαση στο δίκτυο, αφού βλέπουν 
μειώσεις έως και 75% στο κόστος επικοινωνίας και σημαντική βελτίωση του 
επιπέδου γνώσης των συνεργατών.

=> Ηλεκτρονικές πωλήσεις

Ενα εικονικό κατάστημα είναι η φυσική συνέχεια μιας σωστής 
παρουσίας του προϊόντος μιας επιχείρησης στο Web. Με πολύ χαμηλό 
λειτουργικό κόστος, μπορεί μία επιχείρηση να υλοποιήσει πωλήσεις τη στιγμή 
που ο πελάτης της αποφασίζει. Η άμεση ανταπόκριση, η δυνατότητα πώλησης 
σε περιοχές που δεν έχει μία εταιρία φυσική παρουσία και η δυνατότητα 
συστηματικής αναγνώρισης των καταναλωτικών συνηθειών των πελατών της 
είναι μερικά απο τα πλεονεκτήματα. 2.500.000 άνθρωποι αγόρασαν προϊόντα 
μέσω του Internet, το 1996. Τριάντα φορές περισσότεροι θα κάνουν το ίδιο 
μέχρι το 2000.

=> Εξυπηρέτηση πελατών

Η παροχή υπηρεσίας μετά την πώληση στους πελάτες μίας 
επιχείρησης μέσω του Web. Με δυνατότητα διαβαθμισμένης υπηρεσίας, είναι 
ο φθηνότερος και πιο ολοκληρωμένος τρόπος τεχνικής υποστήριξης του 
πελάτη της. Αμεσα αποτελέσματα είναι η αναβάθμιση του service στον πελάτη 
και η σημαντική μείωση του κόστους υποστήριξης.
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=> Επικοινωνία με ειδικές ομάδες

Ο τύπος, οι μέτοχοι, τα μέλη ενός club και άλλες ειδικές ομάδες 
ανθρώπων ενδιαφέρουν πολλές επιχειρήσεις. To Web αποτελεί ένα μοναδικό 
μέσον για την επικοινωνία με αυτές τις ομάδες. Με χαρακτηριστικά την 
πληρότητα της επικοινωνίας, τη δυνατότητα αναζήτησης πληροφορίας σε 
ελεύθερο κείμενο και τη χρήση πολυμέσων, μπορεί κάθε επιχείριση να 
αναβαθμίσει σημαντικά την επικοινωνία της με ταυτόχρονη μείωση του 
κόστους.

=> Μετρήσεις και έρευνες

Με τις κλασσικές μεθόδους, το κόστος μίας έρευνας αγοράς 
είναι απαγορευτικό για πολλές εταιρίες. To Web προσφέρει αυτή τη 
δυνατότητα, όχι μόνο με κλάσμα του κόστους, αλλά και με δυνατότητα 
αναλυτικότερης καταγραφής στοιχείων και άμεσης επεξεργασίας. Ο 
βαθμός ικανοποίησης των πελατών της εταιρείας απο το προϊόν ή την 
υπηρεσία της, το ενδιαφέρον για το νέο της προϊόν, τα επιθυμητά 
χαρακτηριστικά ενός προϊόντος είναι ελάχιστα από αυτά που οι περισσότερες 
εταιρίες θέλουν να μάθουν - και πλέον μπορούν. Φυσικά, οι έρευνες της 
επιχείρησης μπορεί να είναι προσβάσιμες απο όλους ή απο επιλεγμένες 
ομάδες ανθρώπων (γεωγραφικά, βάσει κωδικού πρόσβασης, μόνο πελάτες 
της επιχείρησης, κλπ.).

Φυσικά, οι εφαρμογές δεν είναι μόνο αυτές. Η διαλογικότητα 
και αμεσότητα του Web, σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος και 
την εμβέλειά του είναι οι προϋποθέσεις για την αξιοποίηση του 
Internet σε εφαρμογές που πολλές εταιρίες δεν είχαν τα χρήματα ή 

τους ανθρώπους να υλοποιήσουν ή απλά δεν ήταν μέχρι χθές 
τεχνικά εφικτές.
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2.2.4. Στρατηγική σημασία του Internet στις επιχειρήσεις και 

ειδικότερα στην λειτουργία του marketing

Με τη χρήση του Internet στη στρατηγική της επιχείρησης, και
ειδικότερα στη λειτουργία του marketing, έχουμε ως αποτέλεσμα τα
παρακάτω :

♦ Διεθνοποίηση της αγοράς - εύρεση καινούργιων πελατών

♦ Άμεση επικοινωνία με προμηθευτές

♦ Άμεση πληροφόρηση εισαγωγής νέων ανταγωνιστών και παρακολούθηση 
ανταγωνιστικών κινήσεων

♦ Διαρκή έλεγχο αποθεμάτων

♦ Έλεγχο διακίνηση εμπορευμάτων

♦ Ελεγχο ικανοποίησης πελατών και άμεση ενημέρωση για τις νέες επιθυμίες 
τους

♦ E-commerce και EDI

♦ Διαρκή επικοινωνία της επιχείρησης με τα επιμέρους τμήματα - 
παραρτήματα και θυγατρικές αυτής

♦ Καινούργιους δρόμους διαφήμισης και προβολής της επιχείρησης
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♦ Άμεση επικοινωνία με τους πελάτες με συνέπεια την γρηγορότερη 
κατανόηση και ικανοποίηση των αναγκών τους.

♦ Διεπιχειρησιακή και άμεση επικοινωνία των επιχειρήσεων σε ίδιες ή άλλες 
αγορές

♦ Αύξηση κύρους επιχείρησης

♦ Δυνατότητα εύρεσης στελεχών επιχείρησης

♦ Γρήγορη και άμεση τεχνική υποστήριξη

♦ Διευκόλυνση και παροχή κοινωνικών, οικονομικών και ανθρωπιστικών 
υπηρεσιών
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Internet

2.2.5. Διαδικασία και αρχές μίας επιτυχημένης παρουσίας στο

Το πρώτο βήμα στα πλαίσια της ανάπτυξης του marketing μέσα από το 
Internet είναι η δημιουργία μίας σελίδας για την παρουσίαση της επιχείρησης 
και των προϊόντων της. Προϋποθέσεις για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι 
ο σωστός σχεδιασμός και η ανάπτυξη της σελίδας.

Ενα σωστά σχεδιασμένο και κατασκευασμένο web site είναι η αρχή μιας 
αποδοτικής προσπάθειας στο Internet. Αυτό που πολλές επιχειρήσεις 

αγνοούν και αυτό που κάνει κάποια sites καλύτερα απο άλλα. Ολοι 
συμφωνούν στο ποιά είναι εκείνα τα κριτήρια που πρέπει κατ' ελάχιστον να 
λαμβάνονται υπόψιν στη κατασκευή ενός web site:

=> Συνολική εμφάνιση

Η αισθητική του web site και η όλη εικόνα πρέπει να 
ανταποκρίνεται στους στόχους της παρουσίας της επιχείρησης. Θα πρέπει η 
εταιρεία να εμπιστευθεί κάποιο καλό δημιουργικό γραφείο, με γνώση για τις 
ιδιαιτερότητες του Web. Δεν πρέπει η εταιρεία να αφεθεί στα χέρια 
προγραμματιστών που έμαθαν απλά HTML (η γλώσσα κατασκευής του web).

=> Πλοήγηση

Η ευκολία κίνησης μέσα στο web site και η θεματική δομή του 
είναι αποφασιστικά για την καλή πορεία του. Το σύστημα πλοήγησης είναι
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σημαντικό και πρέπει να δοθεί μεγάλη έμφαση σε αυτό από τον 
κατασκευαστή του site.

=> Χρήση των γραφικών και νέων τεχνολογιών

Η επιχείρηση πρέπει να αξιοποιήσει τα γραφικά αλλά και τις 
νέες τεχνολογίες για να κάνει το web site της πιο ζωντανό και ενδιαφέρον. Ο 
κατασκευαστής όμως πρέπει να προσέξει πολύ ώστε να μη γίνει βαρύ. Ενα 
web site που δεν "κατεβαίνει" δεν εξυπηρετεί σε τίποτα. Η σωστή επιλογή 
των γραφικών και η κατασκευή τους με κάποιους κανόνες μπορούν να 
κάνουν θαύματα. Η εταιρεία πρέπει να κρατήσει, λοιπόν, το μέτρο και να 
επιλέξει με προσοχή τον σχεδιαστή του site της.

=> Ποιότητα του περιεχομένου

Πρόκειται για τη δομή και την ύλη του web site της επιχείρησης. 
Θα πρέπει να ειπωθούν όσα πρέπει, ούτε λιγότερα ούτε περισσότερα. 
Αναπτύξη του περιεχομένου σε ενότητες που διαβάζονται. Μακριά απο εκείνες 
τις οθόνες που δεν τελειώνουν ποτέ.

=> Διαχείριση και συντήρηση

To site της επιχείρησης πρέπει να είναι φτιαγμένο έτσι ώστε να 
μπορεί να το συντηρεί εύκολα. Ο κατασκευαστής πρέπει να προβλέψει για τον 
τρόπο που θα γίνεται η συντήρηση και η ανανέωσή του. Τα sites που δεν 
ανανεώνονται δεν έχουν συνήθως καμία τύχη.
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2.2.6. Πλεονεκτήματα χρησιμοποίησης του Internet marketing 

μέσω του Ηλεκτρονικού Εμπορίου για τις επιχειρήσεις

1) Αύξηση συνόλου καταναλωτών. Το γεγονός του ότι το Internet είναι ένα 
Διαδίκτυο με εκατομμύρια χρηστών την ημέρα, οδηγεί σε δυνατότητα 
διάδοσης ενός προϊόντος σε ένα πολύ μεγάλο πεδίο καταναλωτών, σε 
αντίθεση με το πεδίο που δημιουργείται μέσω του συμβατικού εμπορίου.

2) Δυνατότητα εύρεσης “ειδικών” καταναλωτών. Το προϊόν, μέσω του 

Internet, μπορεί να φθάσει σε μία ειδική μερίδα αγοράς και επομένως 
καταναλωτών.

3) Υψηλές πωλήσεις. Το γεγονός ότι το Internet απευθύνεται σε πολλούς 
χρήστες συνεπάγεται την αύξηση των πωλήσεων μίας επιχείρησης.

4) Χαμηλά κόστη εξυπηρέτησης καταναλωτών. Μπορεί μία επιχείρηση, με 
σχετικά χαμηλά κόστη, να εξυπηρετήσει και να βοηθήσει τον πελάτη.

5) On line και just in time εξυπηρέτηση των πελατών. Είναι βασικό για 
τον καταναλωτή, να μπορεί να εξυπηρετείται άμεσα και όποτε χρειάζεται 
βοήθεια από την επιχείρηση.

6) Αύξηση της αφοσίωσης του πελάτη και καλύτερης ποιότητας σχέση 
επιχείρησης - καταναλωτή. Το γεγονός ότι υπάρχει η διαλογικότητα 
μεταξύ επιχείρησης - πελάτη, δίνει τη δυνατότητα, στην πρώτη, 
πραγματοποίησης μίας έρευνας αγοράς, που επιφέρει στατιστικά στοιχεία 
σχετικά με τις ανάγκες και τα θέλω του καταναλωτή. Με αποτέλεσμα την 
δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης, αυξάνοντας έτσι το “ όφελος “ της 
επιχείρησης. Το όφελος αυτό δεν έγκειται τόσο σε οικονομικούς 
παράγοντες, όσο στην αύξηση του κύρους της και στην άρνηση του πελάτη 
αλλαγής προμηθευτή προϊόντος.

7) Γρηγορότερη απάντηση της επιχείρησης στις αλλαγές του market.

Τυπικά, το κανάλι των Internet πωλήσεων είναι καθ’ ολοκλήρου στον άμεσο
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έλεγχο της επιχείρησης. Ετσι, μπορεί να αλλαχθεί όσο γρήγορα και 
δραματικά επιβάλλεται, σε πραγματικό χρόνο. Για παράδειγμα, απλές 
τιμολογιακές τιμές, short - term promotion, market προσπάθειες 
καινούργιων προϊόντων ή promotions.

8) On line παράδοση πληροφοριακού υλικού ή άλλων προϊόντων.

9) Αποφυγή απώλειας μερίδας αγοράς λόγω ανταγωνιστών.

10) Δημιουργία δημοσίων σχέσεων με τους πελάτες.

11) On line συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις.

12) Δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τους προμηθευτές, πάντοτε 
προς όφελος του καταναλωτικού κοινού.

13) Αμεσος έλεγχος ανταγωνιστικών προϊόντων από την επιχείρηση.

14) Χαμηλότερο κόστος προϊόντος και μικρότερος χρόνος παράδοσης (
σε σχέση με το παραδοσιακό εμπόριο ) που συνεπάγεται την έλξη πελατών 
και την αύξηση των οικονομοκών ωφελειών της επιχείρησης. Η χρήση του 
Internet στην διαδικασία marketing, παράδοσης ενός προϊόντος, μικραίνει 
την αλυσίδα αξίας ( value chain ) του προϊόντος και επομένως το κόστος 
του και το χρόνο παράδοσής του.

15) Καλύτερος και γρηγορότερος αποθεματικός έλεγχος,από τη στιγμή 
που υπάρχει on line ενημέρωση.

16) Χαμηλό αποθηκευτικό κόστος. Γιατί το stock θα είναι ανάλογο της 
ζήτησης.

17) Απαλοιφή λαθών (χαρτογραφικών, χειρονακτικών, αντιγραφής, κ.λ.π.).

18) Κατάργηση χαρτικού όγκου και εγγράφων.

19) Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Δημιουργούνται νέα επαγγέλματα, 
όπως διαχειριστής δικτύου, web promoter, ηλεκτρονικός πωλητής, 
διαχειριστής προώθησης προϊόντων, διαχειριστής των marketing 
ανταγωνιστών.

20) Παγκόσμια παρουσία / Παγκόσμια Επιλογή. [2, 16, 23, 28, 34, 36,
54, 55, 56, 57, 61, 62, 67, 77].
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2.2.7. Προβλήματα - μειονεκτήματα - λανθασμένες αντιλήψεις -

μύθοι εμπορίου μέσω Internet

To Internet προώθησε διάφορες πλευρές του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, 

όπως τις ηλεκτρονικές παραγγελίες και αγορές. Παρ’ όλα αυτά, όμως, η 

εξέλιξη και η ανάπτυξη του Ηλεκτρονικού Εμπορίου δεν υπήρξε τόσο ραγδαία 

όσο αναμένονταν.

Δύο είναι οι βασικές αιτίες καθυστέρησης της εξάπλωσης του 

Ηλεκτρονικού Εμπορίου: α) μία ακατάλληλη παρουσίαση των επιχειρησιακών 

λειτουργιών και β) η έλλειψη νομικού υπόβαθρου - πλαισίου ( στην Ελλάδα ) 

για τις ηλεκτρονικές συνδιαλλαγές.

Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο είναι ένας ευρύς όρος που καλύπτει ένα 

μεγάλο πεδίο εμπορικών λειτουργιών και πραγματοποιείται μέσω ενός 

ηλεκτρονικού πλέγματος (electronic web), μέσω του οποίου συνδέονται οι 

παραδοσιακοί και νέοι συνεργάτες και πελάτες. Μέχρι πρόσφατα, οι 

ηλεκτρονικές συνδιαλλαγές αποτελούσαν προνόμιο των μεγάλων 

επιχειρήσεων, οι οποίες είχαν τη γνώση, την τεχνολογία και το απαραίτητο 

κεφάλαιο για να επενδύσουν σε μία ηλεκτρονική υπερκατασκευή που να 

υποστηρίζει τις ηλεκτρονικές επιχειρηματικές συναλλαγές. Παραδείγματα 

αποτελούν τα οικονομικά ιδρύματα ( όπως τράπεζες ), οι αεροπορικοί φορείς, 

μερικές κατασκευαστικές εταιρείες καο πολλοί διανομείς λιανικής πώλησης. 

Επιπρόσθετη ώθηση, για αύξηση των ηλεκτρονικών επιχειρηματικών 

συνδιαλλαγών, τα τελευταία χρόνια, έδωσαν τα standards της ηλεκτρονικής 

ανταλλαγής πληροφοριών ( Electronic Data Interchange - EDI ). Αυτά τα 

standards καλύπτουν την επικοινωνία των επιχειρηματικών πληροφοριών με 

μία καθορισμένη ηλεκτρονική φόρμα. Επίσης, σε αυτή την αύξηση βοήθησε 

και αυξανόμενη διείσδυση του Internet, το γεγονός ότι απευθύνεται σε μία 

ευρύτατη κοινωνία χρηστών, και οι εφαρμογές όπως οι WWW browsers (όπως 

ο NCSA Mosaic). Οι όλο και περισσότερο αναδυόμενες λειτουργίες του
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Ηλεκτρονικού Εμπορίου στο Internet , όπως η διαφήμιση προϊόντων και 

υπηρεσιών, οι ηλεκτρονικές αγορές, τα ηλεκτρονικά malls και άλλες πολλές 

υπηρεσίες οι οποίες εμφανίζονται σχεδόν καθημερινά στο Internet, είναι οι 

καλύτεροι δείκτες του ότι το Ηλεκτρονικό Εμπόριο μέσω του Internet είναι 

ελκυστικό και του γεγονότος ότι έτσι δημιουργούνται καινούργιες ευκαιρίες για 

τον καθένα και για τις επιχειρήσεις, πάσης φύσεως.

Συνεπώς, μπορεί να πει κανείς ότι το Ηλεκτρονικό Εμπόριο περιέχει το 

EDI, αλλά επίσης και μηχανισμούς υποστήριξης διαπροσωπικών ( άνθρωπο 

προς άνθρωπο ) επικοινωνιών, μεταφοράς χρημάτων, διαμοιρασμού κοινών 

βάσεων δεδομένων και όλα αυτά ως επιπρόσθετες λειτουργίες που βοηθούν 

στην αποτελεσματική διεξαγωγή μίας επιχείρησης και των ανάλογων 

λειτουργιών της.

Παρ'όλα αυτά, αν και το Internet προώθησε και βοήθησε διαφορετικές 

πλευρές του Ηλεκτρονικού Εμπορίου,εν τούτοις , το δεύτερο δεν αναπτύχθηκε 

και τόσο γρήγορα.

Μερικά από τα μειονεκτήματα του Ηλεκτρονικού Εμπορίου που 

βοήθησαν στην αναβλητικότητα των επιχειρήσεων και που βρέθηκαν στη 

βιβλιογραφία αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι τα παρακάτω:

=>Η μη ύπαρξη κάποιου κεντρικού διαχειριστή που να εγγυάται την 

ταχύτητα, την αξιοπιστία και τη διαθεσιμότητα του δικτύου ( device 

certification ).

=>Η μεγάλη ευκολία πρόσβασης και επομένως μικρή δυνατότητα 

ασφάλειας, όσον αφορά την πληροφορία, αλλά και ασφάλεια στον 

οικονομικό τομέα. Λόγω αυτής της σοβαρότατης έλλειψης ασφαλείας, 

συνήθως οι χρήστες χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για μία απλή περιήγηση, 

δηλαδή ουσιαστικά πληροφόρηση, και όχι για την πραγματοποίηση αγοράς 

προϊόντος ( Booker 1995, Wintrob 1995).

=>Οι εταιρείες δεν είναι σίγουρες για τον αριθμό των ανθρώπων στο 

Internet. Επιπλέον, δεν υπάρχουν κάποια τυποποιημένα κριτήρια που με 

τη χρήση αυτών να πιστοποιείται η πετυχημένη παρουσία της επιχείρησης

64



στο Internet. Επομένως, οι ερευνητές πρέπει να αναπτύξουν κάποια 

standards.

=> Κρίσιμη μάζα. Είναι μεγάλο το πρόβλημα αυτό και σημαντικό. Για να είναι 

επιτυχημένη η παρουσία μίας επιχείρησης στο Internet και γενικότερα το 

Ηλεκτρονικό Εμπόριο, πρέπει να υπάρχει η κρίσιμη μάζα. Δηλαδή, το 

απαραίτητο σύνολο επιχειρήσεων και πελατών, για να γίνει η απαραίτητη 

χρηματοοικονομική και πληροφοριακή συνδιαλλαγή. Αν δεν υπάρχει η 

κρίσιμη μάζα, είναι δεδομένη η μη ανάτυξη του Ηλεκτρονικού Εμπορίου. 

Ενα σημαντικό, λοιπόν, πρώτο βήμα σε οποιοδήποτε πρόγραμμα του 

marketing είναι ο προσδιορισμός του συνόλου των ανθρώπων του Internet 

και του τι κάνουν εκεί (Hoffman and Novak 1994a).

=> Ελλειψη μοντέλων Ηλεκτρονικού Εμπορίου και μίας κυβερνητικής 

υποστηρικτικής κοινής γραμμής ( κυρίως στην Ελλάδα ).

=> Ελλειψη συνολικής πρόσβασης. Οι επιχειρήσεις και οι πελάτες που δεν 

ανήκουν στην κρίσιμη μάζα, που δεν διαθέτουν υπολογιστή ή δεν έχουν 

πρόσβαση στο Internet βγαίνουν “εκτός παιγνιδιού”.

Στην καθυστέρηση της εξάπλωσης του Ηλεκτρονικού Εμπορίου μέσω 

του Internet έβαλαν το λιθαράκι τους και οι παρακάτω λανθασμένες 

αντιλήψεις:

• Αυξημένο κόστος υλοποίησης του Internet εμπορίου. Δυστυχώς, αυτή η 

αντίληψη ξεφεύγει της συνολικής εκτίμησης του Internet : To Internet 

commerce είναι ένα εναλλασσόμενο κανάλι, και τα κόστη του είναι 

χαμηλότερα σε σχέση του κόστους υλοποίησης των παραδοσιακών 

καναλιών marketing. Με την on line πώληση, η επιχείρηση μπορεί 

σημαντικά να μειώσει: α) τα πραγματικά περιουσιακά κόστη β) τα 

προσωπικά κόστη ( τηλεφωνικές κλήσεις, κόστη μετακίνησης 

πωλητή και προϊόντων, κόστη διανομής, κ.α.).

• To on line εμπόριο δεν είναι ασφαλές. “Ευαίσθητες” πληροφορίες, όπως 

οι αριθμοί πιστωτικών καρτών και προσωπικής τιμολόγησης, ποτέ δεν 

στέλνονται “εν ψυχρώ” στο Internet. Για αυξημένη ασφάλεια, τα records των
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καταναλωτών είναι αποθηκευμένα πίσω, συνήθως, όχι ενός, αλλά δύο 

firewalls σε κρυπτογραφημένες βάσεις δεδομένων.

• Η μη δημιουργία εισοδήματος. Αυτή η άποψη είναι λανθασμένη. 

Υπάρχουν στατιστικά στοιχεία που αποδεικνύουν την αύξηση του 

εισοδήματος μίας επιχείρησης μέσω του Internet. (Υπάρχει αύξηση της 

τάξεως των 18%, ActivMedia, 7/96).

• Οι άνθρωποι δεν αγοράζουν μέσω του Internet. Τα στατιστικά στοιχεία 

δείχνουν ότι: 29% των ενήλικων χρηστών του Internet αγόρασαν κάτι on 

line το 1996 ( IDC, 11/96). 89% των on line αγοραστών στις διακοπές του 

1996 είπαν ότι έμειναν ευχαριστημένοι από την εμπειρία του on line 

shopping (NFO, 2/97). 40% των ενήλικων χρηστών αναμένεται να 

πραγματοποιήσει on line αγορές το 1997 ( Odyssey, 10/96). [ 8, 28, 59, 63, 

67, 74, 77 ].
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marketing μέσω του Internet

2.2.8. Κριτικές και στατιστικά στοιχεία εφαρμογής του on line

Ερευνα που έγινε το 1995 έδειξε ότι το Internet έχει μεγαλώσει κατά 

6.2% ανά μήνα ( 35 εκατομμύρια χρήστες ) από 5.6% ανά μήνα το 

Φεβρουάριο του 1994.

Η έρευνα έδειξε, επίσης, ότι υπάρχει μία αύξηση της τάξεως των 14% 

όσον αφορά την σύνδεση των επιχειρήσεων με το Internet. Οι επιχειρηματικοί 

χρήστες το 1995 αντιπροσώπευαν το 48% του Internet, από το 35% των 

Χριστουγέννων του 1994. Η επιχείρηση χρησιμοποιούσε το Internet για το 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, την εικόνα της στο World Wide Web και για 

συμβουλές και πληροφορίες λιανικού εμπορίου.

Ρωτήθηκε γιατί χρησιμοποιούν το Internet. 24% υπέδειξαν ότι δεν 

ήξεραν τι να περιμένουν, αλλά το χρησιμοποιούν έτσι και αλλιώς. Το 45% 

ελπίζει να χρησιμοποιήσει κάποια μέρα το Internet για πωλήσεις, αλλά μόνο 

το 23% πιστεύει ότι αυτή η μέρα θα έρθει μέχρι το 1999. [ 68 ].

Σιγά σιγά, παρατηρείται μία αύξηση του αριθμού των εταιρειών που 

χρησιμοποιούν το Internet στις επιχειρηματικές τους λειτουργίες.

Τον Ιούλιο του 1995, υπήρχαν στο Internet 6.64 εκατομμύρια 
απομακρυσμένοι υπολογιστές ( Network Wizards 1995 ). Αυτό το νούμερο 

περίπου διπλασιάζεται ετησίως από το 1981. Από αυτούς τους 6.64 

εκατομμύρια απομακρυσμένους υπολογιστές, 1.74 εκατομμύρια είναι .com 

domains ( επιχειρήσεις ), 1.41 εκατομμύρια είναι .edu domains ( εκπαιδευτικά 

κέντρα ), .30 εκατομμύρια είναι .net ( δίκτυα ), .27 εκατομμύρια είναι .gov 

(κυβέρνηση), .22 εκατομμύρια είναι .mil ( στρατός ), .20 εκατομμύρια είναι 

.org ( οργανισμοί ). Αποδεικνύοντας ότι το Internet είναι ένα συνολικό 

φαινόμενο, η ίδια η πηγή δείχνει ότι τα 2.37 εκατομμύρια από αυτές τις
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επιχειρήσεις είναι διεθνώς κατανεμμημένες και συνδεδεμένες με το Internet, 

αντιπροσωπεύοντας 150 χώρες. [ 90 ].

Η Forrester Research εκτιμάει ότι το 1 ή 2% της επικοινωνίας των 

πελατών στις US επιχειρήσεις σήμερα, γίνεται μέσω email, αλλά προβλέπει 

ότι αυτό το ποσοστό θα μεγαλώσει σε 5% μέχρι το τέλος αυτής της δεκαετίας. 

Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με μερικές εκτιμήσεις, ότι θα υπάρχουν 50 

εκατομμύρια μηνύματα την ημέρα. Μερικές επιχειρήσεις Ηλεκτρονικού 

Εμπορίου που υποστηρίζονται εξ’ ολοκλήρου μέσω του Web, αναφέρουν ότι 

δέχονται 500 ή ακόμα και 5000 ηλεκτρονικά μηνύματα, μέσω email, 

καθημερινά. [ 67 ].

Ο Forrester εκτιμά ότι το μέγεθος των αγαθών και των υπηρεσιών που 

θα πραγματοποιηθούν χρησιμοποιώντας Ηλεκτρονικό Εμπόριο και on line 

marketing, θα είναι 327 δισεκατομμύρια $ το 2002.

Η Yankee ομάδα, σχεδίασε ευρέως business to business Ηλεκτρονικό 

Εμπόριο μέσω του Internet, για να φθάσει τα 134 δισεκατομμύρια $ το 2000, 

ξεκινώντας με 1 δισεκατομμύριο $ το 1996. [ 65 ].

Εικόνα 9,10,11,12,13,14.
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Internet Products Analysis
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Shopper vs. Non-Shopper Analysis
Tul)li: 8

Εικόνα 13

73



Non-Shopper Usage Analysis
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3. Χρήση του Internet marketing από τις ελληνικές 

επιχειρήσεις Πληροφορικής

Στο μέρος αυτής της εργασίας έγινε μία προσπάθεια προσέγγισης των 

ελληνικών εταιρειών Πληροφορικής. Ελήφθη υπόψη η παρουσία των 

εταιρειών αυτών στο διαδίκτυο (Internet) μέσω των sites (ιστοσελίδων) που 

κατέχουν εκεί.

Εδώ να σημειωθεί ότι η μελέτη αυτή επικεντρώνεται στο Internet. 

Βεβαίως, υπάρχουν άπειρες εταιρείες στον Ελλαδικό χώρο, ανεξαρτήτου 

μεγέθους, όμως αυτή η έρευνα έχει να κάνει με το marketing των εταιρειών 

αυτών στο Internet.

Η όλη έρευνα ξεκίνησε αρχικά με το ερώτημα: “Πόσο οι κατ’εξοχήν 

εταιρείες Πληροφορικής ,στην Ελλάδα, χρησιμοποιούν το Internet για 

να διεκπεραιώσουν τις λειτουργίες τους, την επικοινωνία με τους 

προμηθευτές, πελάτες, διανομείς, συνεργάτες, κ.λ.π Μετά, το ερώτημα 

διατυπώθηκε ως εξής: “ Πόσο εφαρμόζεται το marketing μίας

επιχείρησης Πληροφορικής, πάντα στον Ελλαδικό χώρο, μέσω των 

sites που διατηρεί στο Internet; “

Για να πραγματοποιηθεί, λοιπόν, η παρατήρηση των επιχειρήσεων , 

έγιναν οι ανάλογες αναζητήσεις των sites των ελληνικών επιχειρήσεων 

Πληροφορικής στο Internet. Για την αναζήτηση χρησιμοποιήθηκαν διάφορες 

μηχανές αναζήτησης (search engines), μεταξύ των οποίων οι: Metacrawler, 

Altavista, Lycos, Excite, Infoseek.

Μερικές από τις γνωστές επιχειρήσεις δεν διατηρούσαν κάποιο site 

στο Internet, και επομένως δεν συμπεριλήφθησαν στην έρευνα. Αλλες, πάλι, 

διατηρούσαν κάποια ιστοσελίδα αναφερόμενη όμως στην ύπαρξη της 

εταιρείας στο Διεθνή και όχι στον Ελληνικό χώρο, αν και σαν εταιρείες 

υπήρχαν στην Ελλάδα. Γι αυτές, ελήφθησαν πληροφορίες εμμέσως, μέσω
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του διεθνούς και ακολούθως του ελληνικού site. Οι εταιρείες δεν ελήφθησαν 

υπόψη στη έρευνα στην περίπτωση μη ύπαρξης ελληνικών στοιχείων στο 

διεθνές site.

Από τα sites που βρέθηκαν, έγινε μία λεπτομερέστατη μελέτη του 

καθ’ενός, με βάση τα κριτήρια που θα αναψερθούν λίγο παρακάτω. Βεβαίως, 

θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το site είναι μία σελίδα δυναμικής μορφής. Θα 

μπορούσε να αλλάξει ανά πάσα στιγμή από τον συγγραφέα της.

Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι τα δεδομένα ήταν εκείνα που 

αναγράφονταν στο site τη στιγμή της εκτύπωσης της ιστοσελίδας.

Η έρευνα έγινε στην πολιτική του marketing.

Παρουσίασε, λοιπόν, ιδιαίτερο ενδιαφέρον το άν και τι ακολούθησε η 

επιχείρηση όσον αφορά την:

Α) Πολιτική προϊόντος 

Β) Τιμολογιακή Πολιτική 

Γ) Πολιτική προβολής 

Δ) Πολιτική διανομής

Για τον κάθε έναν από αυτούς τους τομείς, παρατηρήθηκαν επιμέρους 

κριτήρια, τα οποία παραμετροποιήθηκαν, για την ευκολότερη παρατήρηση 

αυτών στις ιστοσελίδες των ελληνικών εταιρειών Πληροφορικής.

Ετσι, παρατηρήθηκαν:

Α. Για την Πολιτική ttdo'iovtoc:

ΐ) Παρουσίαση προϊόντος. Αν έγινε κάποια παρουσίαση 

συγκεκριμένου προϊόντος (χαρακτηριστικά, προδιαγραφές, 

κατασκευή, κ.λ.π.) στο site.
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2) Ερευνα αγοράς. Αν διαπιστώθηκε, στο site της επιχείρησης, 

κάποια αξιολόγηση πωλήσεων και ικανοποίησης πελατών, αν 

υπήρξε η δυνατότητα διεξαγωγής συμπερασμάτων με την βοήθεια 

των πελατών (interactivity - διαλογικότητα).

3) Τεχνική υποστήριξη (service hot-line). Αν υπήρξε η δυνατότητα 

on line και just-in-time υποστήριξης του προϊόντος και των πελατών 

(μέσω κάποιου e-mail, τηλεφώνου ή άλλης σελίδας σημειώσεων, 

προβλημάτων ή και παραπόνων).

4) Προσφορές προϊόντων. Κάποια ειδική προσφορά προϊόντος. 

Εξετάστηκε δηλαδή η χρήση ιστοσελίδας για την προβολή και 

παρουσίαση ειδικών προδφορών του προγράμματος προϊόντων.

5) Ονομα προϊόντος. Αν αναφέρθηκε άμεσα το όνομα του προϊόντος. 

Να ληφθεί υπόψη, εδώ και παρακάτω, ότι πολλές εταιρείες 

διατύπωναν με κάποιο τρόπο (μόνο γραπτά μέσα στη ιστοσελίδα ) 

ότι πραγματοποιούσαν κάποια από τα παραπάνω κριτήρια 

παρατήρησης, όμως στο site δεν εμφανίζονταν πρακτικά ο τρόπος 

πραγματοποίησης αυτών. Ετσι, αυτά τα δεδομένα δεν ελήφθησαν 

υπόψη στην παρατήρηση. Παρατηρήθηκε, μόνο ό,τι 

πραγματοποιούνταν στην ιστοσελίδα, και ο τρόπος 

πραγματοποίησής του από την επικείμενη επιχείρηση.

Β) Για την Τιυολονιακή Πολιτική:

ΐ) Αναγραφή τιμών. Αν αναγράφησαν άμεσα τιμές κάποιων 

προϊόντων (σε δραχμές ή σε κάποια άλλη νομισματική κλίμακα).

2) Ειδικές προσφορές. Αν πραγματοποιήθηκαν ειδικές τιμολογιακές 

προσφορές προϊόντων (για λίγες μέρες ή για μερικά προϊόντα).

3) Διακριτική Τιμολόγηση. Αν υπήρξε διαφοροποίηση τιμών ενός 

προϊόντος. Διαφοροποίηση πελάτη ή συνεργάτη (προσωρινού ή 

μόνιμου), ειδικών ιδιωτικών και επαγγελματικών κατηγοριών 

(παιδιά, μισθωτοί, με ειδικές ανάγκες .καθηγητές, διαφορετικής 

βαθμίδας εκπαίδευσης, κ.λ.π.
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4) Τρόποι πληρωμής. Αν επισημάνθησαν τρόποι εξόφλησης της 

αγοράς του προϊόντος (αντικαταβολή, μετρητοίς, με δόσεις κ.λ.π.).

Π Για την Πολιτική προβολήc:

ΐ) On line προβολή προϊόντος. Η πραγματοποίηση ή όχι "ζωντανής" 

επίδειξης προϊόντος, πάντοτε στα πλαίσια του site της επιχείρησης. 

Αν υπήρξε η οπτική περιγραφή του προϊόντος, του τι έκανε, αν 

υπήρξε η δυνατότητα μικρής δοκιμής του από τον πελάτη 

(διαλογικότητα), κ.λ.π.

2) Image εταιρείας. Αν προβλήθηκε η εικόνα της εταιρείας. Οι σκοποί 

και οι στόχοι της, η στρατηγική της, το περιβάλλον τόσο το 

εξωτερικό όσο και το εσωτερικό της, η προβολή των συνεργασιών 

της, η κατεχόμενη θέση και οι προσπάθειες διείσδυσής της τόσο 

στην εγχώρια όσο και στην ξένη αγορά, στατιστικά στοιχεία που να 

δείχνουν τη θέση της , κ.α.

3) Δημόσιες σχέσεις, α) Ιστορία. Η αναγραφή της ίδρυσης και της 

ιστορικής πορείας και εξέλιξης της επιχείρησης β) Κοινωνικές 

σχέσεις. Η διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, επιδείξεων τόσο 

καλλιτεχνικών όσο και επαγγελματικών, εκπαιδευτικών μαθημάτων. 

Οτιδήποτε θα βοηθούσε τον κοινωνικό ρόλο μίας επιχείρησης.

4) Προβολή προσφορών. Η διαφήμιση προσφορών διαφόρων 

προϊόντων της εταιρείας. ( “Αγοράζεις 2 στην τιμή του ενός “, “μόνο 

για κάποιες μέρες .... Τιμή τόσο ...”, κ.λ.π.).

5) Promotion. Αν πραγματοποιήθηκε με κάποιο τρόπο η προώθηση 

της εταιρείας γενικότερα, κάποιου κλάδου της ειδικότερα.

6) Συνεργασία προϊόντων. Αν αναγράφηκε η συνεργασία κάποιων 

προϊόντων με την επιχείρηση, ή κάποιων άλλων επιχειρήσεων που 

προωθούν κάποια προϊόντα.

7) Απόκτηση δείγματος ή πληροφοριακού υλικού. Η δυνατότητα 

πραγματοποίησης των downloads, των free downloads, των demos, 

κ.λ.π.
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Δ) Για την Πολιτική διανομής:

ΐ) Υποκαταστήματα εταιρείας. Η αναγραφή των υποκαταστημάτων 

της εταιρείας και των χωρών-πόλεων ύπαρξής των.

2) Τρόποι διανομής προϊόντος. Πώς διανέμονται τα προϊόντα της 

εταιρείας.

3) Τρόπο απόκτησης προϊόντος. Σε περίπτωση πώλησης (μέσω του 

Internet) του προϊόντος, η δυνατότητα παραλαβής- απόκτησής του 

(τρόποι).

4) Διαδικασία διανομής. Μέσω κάποιας τεχνικής, η ονομασία των 

εγκεκριμένων και “επίσημων” διανομέων της επιχείρησης.
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CRITERION

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ MARKETING

A ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

A1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

A2 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

A3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

A4 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

A5 ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

B ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

B1 ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

B2 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

B3 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

B4 ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Γ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Γ1 ON LINE ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Γ2 IMAGE ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Γ3α ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Γ3β ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Γ4 ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Γ5 PROMOTION ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Γ6 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Γ7 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΙΓΜ. Ή ΠΛΗΡ. ΥΛΙΚΟΥ

Δ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Δ1 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Δ2 ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Δ3 ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Δ4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
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RESULTS

ΚΡΙΤΗΡΙΟ MARKETING ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 39 58,20

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 23 34,30

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 25 37,30

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2 3,00

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 42 62,70

ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΙΜΩΝ 13 19,40

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 7 10,40

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 3 4,50

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 0 0,00

ONLINE ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 10 14,90

IMAGE ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 57 85,10

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 41 61,20

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 20 29,90

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 11 16,40

PROMOTION ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 51 76,10

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 42 62,70

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤ. Ή ΠΑΗΡΟΦ.ΥΑ. 13 19,40

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 29 43,30

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 4 6,00

ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1,50

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1,50

104



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Από την έρευνα, λοιπόν, διεξάγονται τα παρακάτω αποτελέσματα.

Στις 67 επιχειρήσεις Πληροφορικής στην Ελλάδα μελετήθηκε η

παρουσία και η πολιτική marketing που ακολούθησαν αυτές μέσα στο site

τους στο Internet. Από αυτές :

• Οι 39 (ποσοστό 58.2%) αναφέρθηκαν σε κάποιο προϊόν τους. 

Περιέγραψαν τα χαρακτηριστικά του, την κατασκευή του, τον τομέα 

εφαρμογής του.

• Οι 23 (ποσοστό 34.3%) διεξήγαγαν μέσα στο site κάποια έρευνα αγοράς 

μέσω e-forms, ερωτηματολόγια ή e-mail. Ετσι,υπήρξε η δυνατότητα 

αξιολόγησης των πωλήσεων και της ικανοποίησης των πελατών, γενικά 

κάποια μορφή feedback.

• Οι 25 (37.3%) από αυτές παρείχαν online τεχνική υποστήριξη στον 

καταναλωτή μέσω e-mail, e-form, e-catalog ή ενός ηλεκτρονικού πλαισίου 

καταγραφής προβλημάτων.

• Μόνο 2 (3%) πρόβαλαν και παρουσίασαν ειδικές προσφορές προϊόντων 

στο site τους και κυρίως μεγάλες εταιρείες.

• Οι περισσότερες (42, ποσοστό 62.7%) ανέγραψαν στην ιστοσελίδα τους το 

όνομα κάποιου συγκεκριμένου προϊόντος, και μάλιστα, μερικές παραπάνω 

από ένα προϊόν.

• 13 από αυτές (19.4%) εμφάνισαν στο site τους και κάποια τιμή (είτε σε 

δραχμές είτε σε άλλη νομισματική κλίμακα).

• Ενα ποσοστό 10.4% (7 εταιρείες) πρόβαλαν ειδικές τιμολογιακές 

προσφορές προϊόντων (κυρίως σε γιορτές ή καλοκαιρινές διακοπές).

• Μόλις 3 (4.5%) από τις 67 ελληνικές επιχειρήσεις Πληροφορικής 

πραγματοποίησαν διακριτική τιμολογιακή πολιτική. Η διάκριση γίνονταν για 

συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία (καθηγητές, φοιτητές, μισθωτοί,
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κ.λ.ττ.), για άτομα με ειδικές ανάγκες, για τακτικούς πελάτες, για πιστούς 

συνεργάτες.

• Είναι αξιοσημείωτο ότι από τις 67 επιχειρήσεις ΚΑΜΜΙΑ δεν ανέφερε στο 

site της έστω και έναν τρόπο πληρωμής (σε περίπτωση αγοράς του 

προϊόντος). Μάλιστα ερευνήθηκαν πιο προσεκτικά τα site τους για πιθανή 

χρήση smart cards, credit cards ή άλλων μορφών ηλεκτρονικής πληρωμής. 

Δεν βρέθηκε απολύτως καμμία ένδειξη του τρόπου πληρωμής.

• 10 επιχειρήσεις (ποσοστό 14.9%) πρόβαλλαν κάποιο προϊόν on line. Ο 

καταναλωτής, μπορούσε στα sites αυτών, πριν αγοράσει το προϊόν, να το 

δει, να πειραματισθεί με αυτό, να δει τα χαρακτηριστικά του, να το 

χρησιμοποιήσει (εν μέρει).

• Οι 57 (85.1%) εκμεταλλεύτηκαν το site τους για να δώσουν στο 

καταναλωτικό ηλεκτρονικό κοινό, το image της εταιρείας, δηλαδή την 

εταιρική εικόνα. Το είδος, οι στόχοι, η στρατηγική, το μέλλον, οι συνεργάτες 

και οι πελάτες της, το μερίδιο αγοράς της επιχείρησης στην εγχώρια και 

διεθνή αγορά, καθώς και κάποια στατιστικά στοιχεία παρουσιάζονται στη 

θέση αυτή.

• Οι 41 (61.2%) ανέφεραν την ιστορική διαδρομή και εξέλιξη της επιχείρησης 

από την αρχή της δημιουργίας της έως και σήμερα.

• 20 (29.9%) εταιρείες ανέπτυξαν δημόσιες σχέσεις (κοινωνικές σχέσεις) 

μέσω του site τους. Αναφέρεται δηλαδή στην ιστοσελίδα τους κάποιο 

συνέδριο, σεμινάριο, ή κοινωνική εκδήλωση που διοργανώνει η ίδια η 

εταιρεία.

• Μόνο οι 11 από τις 67 ελληνικές επιχειρήσεις Πληροφορικής (16.4%) 

διαφήμισαν κάποιες ειδικές προσφορές διαφόρων προϊόντων (στα 2 το ένα 

δωρεάν, κ.λ.π.).

• Οι περισσότερες εταιρείες (51, ποσοστό 76.1%) χρησιμοποίησαν το site 

τους για promotion της εταιρείας, αναδεικνύοντας παλαιότερα προϊόντα ή 

δημοσιεύματα στον τύπο ή κατάλογο των πελατών τους.

• Οι 42 επιχειρήσεις (62.7) συνεργάστηκαν με κάποιο προϊόν καθώς και με 

τις επιχειρήσεις των προϊόντων αυτών και τα ή τις ανέγραψαν στο site 

τους.
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• Οι 13 στις 67 επιχειρήσεις (19.4%) έδωσαν στο site τους τη δυνατότητα 

κάποιου download (κυρίως για ψηφιακή πληροφορία) ή demo.

• Περίπου οι μισές (29, ποσοστό 43.3%) ανέγραψαν στην ιστοσελίδα τους τα 

υποκαταστήματα της εταιρείας, τις πόλεις εγκατάστασής των, τις 

διευθύνσεις και τα τηλέφωνά τους.

• Μόνο 4 στις 67 εταιρείες (ποσοστό 6%) περιέγραψαν τον τρόπο διανομής 

προϊόντος.

• 1 (1.5%) μόνο επιχείρηση περιέγραψε τον τρόπο απόκτησης του 

προϊόντος μετά την on line πώληση.

• 1 εταιρεία (1.5%) ανέλυσε τη διαδικασία διανομής του προϊόντος, πάντα 

μετά την on line πώληση.

=> Βλέπουμε, ότι οι περισσότερες εταιρείες χρησιμοποίησαν και 

χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα τους κυρίως για την προβολή και το image 

της εταιρείας, για να αναδείξουν και να παρουσιάσουν κάποιο προϊόν ή 

συνεργασία αυτού.

=> Περίπου οι μισές, χρησιμοποίησαν την ιστοσελίδα τους για την ανάπτυξη 

δημόσιων σχέσεων με τον καταναλωτή, για μία έρευνα αγοράς προϊόντος. 

Επίσης υπήρξε η δυνατότητα on line τεχνικής υποστήριξης των 

καταναλωτών και προβολής υων υποκαταστημάτων της εταιρείας.

=> Πολύ λίγες πραγματοποιούν on line προβολή ενός προϊόντος, demos ή 

downloads. Ακόμα, αξιοσημείωτο είναι το ότι δεν αναδεικνύονται ιδιαίτερα 

οι προσφορές των προϊόντων τους.

=> Ελάχιστες χρησιμοποιούν το site τους για προσφορές προϊόντων, για 

ειδικές προσφορές, για διακριτική τιμολόγηση και για προβολή του τρόπου 

διανομής του προϊόντος.

=> 1 μόνο εταιρεία αναφέρει πώς μπορεί ο καταναλωτής να αποκτήσει το 

προϊόν που παράγγειλε on line, 1 μόνο αναφέρει την διαδικασία διανομής 

προϊόντος.

=> Αξιοσημείωτο είναι τέλος ότι ΚΑΜΜΙΑ από τις 67 εταιρείες δεν αναφέρει 

πουθενά στην ιστοσελίδα της κάποιον τρόπο πληρωμής του προϊόντος (σε 

περίπτωση που το αγοράσει on line ο καταναλωτής).
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Αρα βλέπουμε ότι η χρήση του Internet στο marketing των 

επιχειρήσεων Πληροφορικής στην Ελλάδα επικεντρώνεται σε στάδια που δεν 

προϋποθέτουν πολύπλοκες τεχνικές και επίλυση νομικών θεμάτων και 

ασφάλειας, αλλά αναφέρονται κύρια στην προβολή της γενικής εταιρικής 

εικόνας, κάτι που γίνεται και μέσα από τα κλασσικά μέσα προβολής. Δεν 

εκμεταλλεύονται δηλαδή ακόμα τις δυνατότητες που παρέχει, όπως είδαμε 

στη θεωρητική προσέγγιση του θέματος, η on line εφαρμογή του marketing 

μέσα από το Internet.

Οι προκλήσεις είναι πολλές, αλλά ο δρόμος για τις Ελληνικές 

επιχειρήσεις είναι ακόμα μακρύς, και μάλιστα στον κλάδο της Πληροφορικής, 

που θεωρούνται:

* εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες

* έχουν προϊόντα που μπορούν να διανεμηθούν στους πελάτες μέσα από το 

Internet.
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4. Επίλογος

Στην μελέτη αυτή προσεγγίστηκε θεωρητικά και πρακτικά ένα ειδικό 

πεδίο εφαρμογής του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, το ηλεκτρονικό marketing.

To marketing αποτελεί μία βασική επιχειρηματική λειτουργία και 

μπορεί για την επίτευξή του να χρησιμοποιηθεί είτε το παραδοσιακό είτε το 

καινούργιο και πολλά υποσχόμενο μοντέλο πολλά προς πολλά. Η ανάπτυξη 

της τεχνολογίας και κυρίως του Διαδικτύου βοήθησαν την ανάπτυξη και 

εφαρμογή του καινούργιου μοντέλου, καταλήγοντας έτσι στο ηλεκτρονικό ή 

internet marketing.

Τα πλεονεκτήματα που επιφέρουν σε μία επιχείρηση το Ηλεκτρονικό 

Εμπόριο και το Internet marketing είναι ποικίλα. Τα κυριότερα όμως είναι η 

αύξηση της αφοσίωσης του πελάτη, η καλύτερης ποιότητας σχέση 

επιχείρησης - καταναλωτή και η πιο σύντομη απάντηση της επιχείρησης στις 

αλλαγές της αγοράς.

Μία επιχείρηση θα πρέπει να είναι σε θέση να αποκτήσει γρήγορα 

καινούργιους πελάτες, να τους ικανοποιήσει, να διατηρήσει τους παλιούς και 

να αποκτήσει “καλής ποιότητας” καταναλωτές. Ολα αυτά είναι αποτέλεσμα 

της εμπιστοσύνης και της καλής θέλησης του καταναλωτή.

To marketing μέσω του Internet προσφέρει το μέγιστο όφελος σε μία 
επιχείρηση : on line και just in time εξυπηρέτηση. Ο καταναλωτής για να 

περαμείνει πελάτης μίας επιχείρησης επιθυμεί και χρειάζεται on line 

εξυπηρέτηση, τη στιγμή που την έχει ανάγκη.

Η εξυπηρέτηση του πελάτη είναι ένα βασικό συστατικό των εμπορικών 

συναλλαγών. Οι πελάτες μπορεί να θέλουν να παραγγείλουν, να πάρουν 

περισσότερες πληροφορίες, να λύσουν διάφορα προβλήματα λογαριασμών, 

να αναζητήσουν και να διερευνήσουν νέα εμπορεύματα, ή να κάνουν 

ερωτήσεις σχετικά με εγκατάσταση και υποστήριξη προϊόντος. Πολλά 

εμπορικά web sites δίνουν στον αναγνώστη πληροφορία για το πώς να
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επικοινωνήσουν με την επιχείρηση μέσω τηλεφώνου, και συνήθως μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κάποιου είδους web form.

Το όφελος βέβαια για την επιχείρηση έγκειται και στην άμεση 

παρακολούθηση της αγοράς και της ανταγωνιστικής της θέσης σε αυτήν με 

δυνατότητα γρήγορης διόρθωσης κάνοντας έτσι την επιχείρηση πιο 

ανταγωνιστική. Τα θέματα αυτά αναπτύσσονται στη θεωρητική προσέγγιση 

του θέματος.

Η πρακτική προσέγγιση έδειξε ότι οι περισσότερες, υπό εξέταση, 

επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το Internet για περιορισμένους μόνο σκοπούς. 

Δεν εκμεταλλεύονται δηλαδή σωστά το πλεονέκτημα της on line και just in 

time επικοινωνίας. Ουσιαστικά, σήμερα, χρησιμοποιείται το Internet 

marketing στην Ελλάδα για την προώθηση , το image της εταιρείας και την 

διαφήμιση των προϊόντων της. Είναι αξιοσημείωτο ότι καμμία εταιρεία, ή 

ελάχιστες, χρησιμοποίησαν την ιστοσελίδα της για πραγματικό Internet 

marketing, ικανοποιώντας όλα ή τα περισσότερα από τα κριτήρια marketing.

Θα πρέπει λοιπόν να γίνει πρώτα από όλα κάποια ενημέρωση των 

επιχειρήσεων και των καταναλωτών για τις δυνατότητες και ευκαιρίες που 

μπορεί να προσφέρει το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και το Internet marketing, και 

να αρχίσουν οι επιχειρήσεις να εντάσσουν στο site τους τις τεχνολογίες αυτών 

δίνοντας με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα στους καταναλωτές της on line 

αγοράς.

Φυσικά, για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω, θα πρέπει να βοηθήσει 

το κράτος πάνω από όλα δημιουργώντας τα κατάλληλα standards, την 

νομοθεσία και τα πλαίσια ασφαλείας που χρειάζονται για την άνθηση και 
πραγματοποίηση του Internet marketing στην Ελλάδα. Θα πρέπει να 

ακολουθηθεί μία κοινή υποστηρικτική πολιτική γραμμή, δίνοντας έτσι στον 

καταναλωτή και στις επιχειρήσεις την αίσθηση της ασφάλειας και την ώθηση 

για “πραγματική “ χρήση του Internet και ειδικότερα του Internet marketing.

To Internet marketing είναι ένα ευρύτερο πεδίο, που βρίσκεται ακόμα 

υπό ανάπτυξη και έρευνα στην Ελλάδα. Θα χρειαστούν πολλές μελέτες και 

χρόνια για να μπορέσει να εφαρμόσει και να αποκομίσει μία επιχείρηση τα 

πραγματικά οφέλη που επιφέρει το Internet marketing. Υπάρχει ακόμα ένα
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ευρύ πεδίο μελέτης και έρευνας ανεξιχνίαστο μέχρι σήμερα. Θα πρέπει να 

γίνουν μελέτες, έρευνες και προσπάθειες για :
=> εύρεση τεχνικών και συνθηκών ασφαλείας για την χρηματοοικονομική 

διακίνηση των προϊόντων μέσω του Internet 

=> δημιουργία κρίσιμης μάζας, σε σχέση τόσο με τις επιχειρήσεις-χρήστες όσο 

και τους καταναλωτές-αποδέκτες, βασικός παράγοντας για τη σωστή και 

επικερδής εφαρμογή του Internet marketing 

=> δημιουργία νομοθετικού πλαισίου

=> εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στο Ελληνικό Δημόσιο 

=> κρατική και ιδιωτική παρακίνηση και ενθάρρυνση, ακόμα και επιχορήγηση 

των επιχειρήσεων για την εφαρμογή του Internet marketing.

Ηδη η HELTRUN προσπάθησε και εξακολουθεί να προσπαθεί για όλα 

τα παραπάνω, αναπτύσσοντας προγράμματα για την άμεση εφαρμογή του 

Ηλεκτρονικού Εμπορίου και του Internet marketing.

Μία πρώτη προσέγγιση του Internet marketing έγινε και μέσα από 

αυτή τη μελέτη, και ειδικότερα από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στον 

επιχειρηματικό ελληνικό κλάδο Πληροφορικής. Να σημειωθεί ότι ανάλογη 

έρευνα δεν βρέθηκε σε όλη τη βιβλιογραφία που εξερευνήθηκε για την 

εκπόνηση αυτής της μελέτης. Βεβαίως, θα μπορούσε να διευρυνθεί στον ίδιο 

κλάδο αλλά και σε άλλους, όσον αφορά το Internet marketing, το ηλεκτρονικό 

λιανικό εμπόριο, τα on line καταστήματα, τους τρόπους ηλεκτρονικής 

πληρωμής και ασφάλειας, με άμεσα ερωτηματολόγια προς τις επιχειρήσεις 

και τους καταναλωτές και σε μεγαλύτερο δείγμα ελληνικών επιχειρήσεων.

Σίγουρο είναι ότι μία επιχείρηση μπορεί με τη χρήση του Internet 

marketing να αποκτήσει τη δύναμη που χρειάζεται για διεθνή πια 

ανταγωνιστική θέση διευρύνοντας τόσο το καταναλωτικό κοινό της όσο και το 

μερίδιο αγοράς της. Αν προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί σωστά την τεχνολογία 

επαναπροσδιορίζοντας την στρατηγική θέση και τον σκοπό της με βάση αυτή, 

σίγουρα θα γίνει μία ισχυρή επιχείρηση. Χρειάζεται αδιάκοπη, εντατική 

προασπάθεια και καλή θέληση για την επίτευξη όλων των παραπάνω.
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1) Abacus
2) Actis
3) Adobe
4) Aktis - Πληροφορική
5) Algosystems
6) Αλμπάνης
7) Altec
8) Ανάπτυξη Πληροφορικής
9) Anodos
10) Apple
11) Betis Internet Servives
12) Big City
13) Bull
14) Compact Computing
15) Compaq
16) Cosmos Net Solutions
17) Cybermedia R & D
18) Datalex
19) Datamedia
20) Delta Informatics ( Δέλτα Πληροφορική)
21) Diamond Computers and Software
22) Diolkos
23) Δομή
24) Ergodata
25) European Dynamics
26) Evertech
27) Excess
28) Forthnet
29) Hellasnet
30) Heltrun
31) Hewlett Packard
32) Θέασις
33) IBM
34) iNSiTU
35) Ινστιτούτο Πληροφορικής - Ιδρυμα Τεχνολογίας και Ερευνας
36) Internet Hellas
37) Intershop Communications
38) Intracom
39) Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
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40) Lennox
41) Login LTD
42) Μακεδονικά Περιφερειακά
43) Μέντωρ
44) Metrak
45) Microsoft
46) Microtec
47) Modus
48) Multirama
49) Net Media
50) Optimum
51) ORACLE
52) ΟΡΙΖΩΝ
53) PC Systems
54) Πουλιάδης & Συνεργάτες
55) Printec
56) Quality & Reliability
57) Quest
58) Scanwave
59) Singular
60) SMM
61) Sony
62) SunSoft
63) Technosoft
64) Unibrain
65) Unisys
66) Zero one ( 01 Πληροφορική )
67) Zzap.Net

Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις στις οποίες βρέθηκε πληροφοριακό υλικό αυτών των 
εταιρειών στο Internet είναι οι εξείς αντίστοιχα:

1) μέσω της http://www.forthnet.gr
2) http://www.actis.gr
3) http://www.adobe.com
4) http://www.forthnet.gr/marukellis/aktishtm/home-gr.htm
5) http://www.algo.com.gr
6) http://www.compulink.gr/users/albanis/new_page_2.htm
7) http://www.altec.com
8) http://www.domi.gr/karapanos/karapan.htm
9) http://www.hellasnet.gr/anodos
10) http://www.apple.com
11) http://www.marketgr.com/betserv.htm
12) http://business. hol.gr/~bcc/etairia.htm
13) http://www.bull.gr
14) http://www.amcham.gr/amtech/profiles/compact.html, http://www.compact.gr
15) http://www.compaq. com.gr
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16) http://cosmos.gr
17) http://www.cybermedia.com,http://www.amcham.gr/amtech/profiles/cybermedia.ht 
ml
18) http://www.datalex.gr
19) http://www.datamedia.gr, http://www.amcham.gr/amtech/profiles/datamedia.html
20) http://www.delta-inf.gr, http://www.amcham.gr/amtech/profiles/delta.html 
21 )http://www.dcs.gr
22) http://www.forthnet.gr/diolkos
23) http://www.domi.gr
24) http://www.ergodata.gr
25) http://www.eurodyn.com.gr
26) http://www.amcham.gr/amtech/profiles/evertech.html,http://www.evertech.com
27) http://www.xs.gr/companies/Excess/jetform
28) http://www.forthnet.gr
29) http://www.hellasnet.gr/HellasNetHomeEN
30) http://www.heltrun.aueb.gr 
31 )http://www.hp.com
32) http://theasis. hol.gr
33) http://www.gr.ibm.com
34) http://www. insitu.gr
35) http://www.ics/forth.gr
36) http://www.internet.gr
37) μέσω της http://www.forthnet.gr
38) http://www.intracom.gr
39) http://www. lesvos.compulink.gr/khy
40) http://business. hol.gr/lennox
41) http://www.amcham.gr/amtech/profiles/login.html
42) http://www. makper.gr
43) http://www. mentor.com.gr
44) http://www.amcham.gr.amtech/profiles/metrak.html
45) http://www.microsoft.com/hellas
46) http://www. microtec.gr,http://www.amcham.gr/amtech/profiles/microtec.html
47) http://www. modus.com, http://www.amcham.gr/amtech/profiles/modus.html
48) http://www. multirama.gr
49) http://www. netmi.com
50) http://www.optimum.gr 
51 )http://www.oracle.com
52) http://xanthi.forthnet.gr/orizon
53) http://www. pcsystems.gr
54) http://www.pouliadis.gr/PouliadisHomeGR
55) http://www.printec.com.gr, http://www.amcham.gr/amtech/profiles/printec.html
56) http://www.amcham.gr/amtech/profiles/q-r.html
57) http://www.quest.gr
58) http://www.amcham.gr/amtech/profiles/scanwave.html
59) http://www.singular.gr
60) http://www.forthnet.gr/smm_n_gr/smmhomeg.htm
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61 )http://www.sony-cp.com/Greece
62) http://www.sunsoftgr.com
63) http://www.technosoft.gr
64) http://www.hol.gr/business/unibrain
65) http://www.unisys.com, http://www.amcham.gr/amtech/profiles/unisys.html
66) http://www.zeroone.gr
67) http://www.internetnews.com/ec-news/1998/09/1404-zzap.html
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