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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ     
                                                                                                                                                                                                                                                  
Θα ζέιακε θαηαξρήλ λα επραξηζηήζνπκε φινπο ηνπο θαζεγεηέο ηνπ ηκήκαηνο 
Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ γηα ηα πνιχηηκα εξεζίζκαηα πνπ καο 
πξφζθεξαλ ηα ηειεπηαία 5 ρξφληα ησλ ζπνπδψλ καο ζηε ζρνιή. 
Έπεηηα λα επραξηζηήζνπκε φινπο φζνπο ζπλέβαιαλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν 
ζηελ επηηπρή εθπφλεζε απηήο ηεο πηπρηαθήο  εξγαζίαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα 
λα επραξηζηήζνπκε ζεξκά ηελ δηνίθεζε θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ νκίινπ 
“AQUILA” γηα ηηο πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο πνπ καο παξείραλ. 
πγθεθξηκέλα ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ζεξκά ηνλ θαζεγεηή καο Κχξην 
Γεψξγην Απιαδά γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ καο έδεημε θαη ηελ ππνκνλή πνπ 
έθαλε θαηά ηελ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο πηπρηαθήο καο εξγαζίαο, φπσο 
επίζεο θαη γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα θαη θαζνδήγεζε ηεο, γηα ηελ επίιπζε 
ζεκάησλ πνπ αθνξνχζαλ ηελ εξγαζία. 
Δπίζεο κλεία αμίδνπλ φια ηα πξφζσπα θαη θνξείο πνπ ζπλέβαιαλ κε ηηο ηδέεο 
ηνπο αιια θαη κε εξεπλεηηθέο ζπδεηήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα 
πιαίζηα ηεο εξγαζίαο. 
ε απηφ ην ζεκείν ζα ζέιακε λα αλαθέξνπκε αλζξψπνπο εθηφο ηνπ ζηελνχ 
αθαδεκατθνχ πεξηβάιινληνο πνπ ππήξμαλ ζεκαληηθνί πφινη ζηε δσή καο, 
πξνζδίδνληαο ηελ απαηηνχκελε ηζνξξνπία. 
Θέινπκε αξρηθά λα επραξίζηεζνπκε ηνπο θίινπο θαη ηηο θίιεο ησλ θνηηεηηθψλ 
καο ρξφλσλ, πνπ έθαλαλ ηα ρξφληα απηά κία πξαγκαηηθά αμέραζηε εκπεηξία.  
Βέβαηα, ην κεγαιχηεξν επραξηζηψ ην νθείινπκε ζηνπο γνλείο καο, ησλ νπνίσλ 
ε πίζηε ζηηο δπλαηφηεηεο καο απνηέιεζε αξσγφο ζε φινπο ηνπο ζηφρνπο θαη 
ηα φλεηξά πνπ έρνπκε.  
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
 
Ζ ζπγθεθξηκέλε πηπρηαθή κειέηε εθπνλήζεθε θαηά θχξην ιφγν γηα λα 
δηεξεπλεζεί θαηά πφζν ηα θνηλσληθά δίθηπα ζπκβάιινπλ ζην κάξθεηηλγθ, ηελ 
πξνβνιή ησλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη ηελ πξνψζεζε νξηζκέλσλ πξντφλησλ. 
Αλαιχνληαη φιεο νη ζρεηηθέο έλλνηεο φπσο θνηλσληθά δίθηπα, κάξθεηηλγθ, ε 
έλλνηα ηεο δηαθήκηζεο θαη ε πξνβνιή ηεο κέζσ ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ. 
Δπηπιένλ γίλεηαη αλαθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Facebook θαζψο επίζεο θαη 
ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ην ζπγθεθξηκέλν κέζν θνηλσληθήο δηθηχσζεο, 
πξνσζεί πξντφληα θαη επεξεάδεη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ. Δπίζεο, 
έρεη βαζηθφ ζηφρν λα δηαπηζησζνχλ νη απφςεηο ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ κάξθεηηλγθ κέζσ ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαη θαηά πφζν ε 
πξνβνιή ησλ δηαθεκίζεσλ, κέζσ απηψλ, επεξεάδεη ηηο αγνξέο ηνπο. Σέινο, 
πξαγκαηνπνηείηαη έξεπλα ζε δείγκα επηιεγκέλσλ αηφκσλ θαη επηιεγκέλεο 
επηρείξεζεο (φκηινο Aquila) κε ηε δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο γηα λα 
δηεξεπλεζνχλ νη απφςεηο ησλ θαηαλαισηψλ ζρεηηθά κε ηε ζπκβνιή ησλ 
θνηλσληθψλ δηθηχσλ ζην κάξθεηηλγθ θαη πφζν ε πξνβνιή ησλ επηρεηξήζεσλ 
θαη ε πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο κέζσ ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, 
επεξεάδεη ηηο αγνξέο ηνπο. 
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ABSTRACT 
 
This particular thesis was primarily created to investigate how the social 
networks contribute to marketing, to business exposure, as well as to 
promoting certain products. It analyzes relevent concepts, such as social 
network, marketing, the concept of advertising and promotion through social 
network.  
Furthermore, the study refers to Facebook‟s operation and to the ways 
through which the particular social network tool promotes products and 
influences consumers‟ preferences.  
As well, a key objective of this study is to ascertain consumers‟ opinions 
regarding the operation of marketing through social network and whether the 
usage of ads influences consumers‟ purchases. 
Finally, the research focuses on a sample of 4 selected individuals and one 
selected enterprise (group Aquila) following the interview methodology, in 
order to explore consumers‟ views regarding the contribution of social network 
to the marketing and how the promotion of products through social network 
influences their purchases. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ 
 
Ο θφζκνο βηψλεη κηα παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε, αζπλήζηζηε ζε έθηαζε θαη 
έληαζε. ε κηα ηέηνηα ζπγθπξία, ν ηξφπνο δσήο δελ κπνξεί λα κείλεη ίδηνο. 
Αιιαγέο ππάξρνπλ πάληα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Ηζηνξίαο, φκσο ζε κηα πεξίνδν 
θξίζεο ζαλ απηή, νη αιιαγέο είλαη δξαζηηθέο, επηηαρπλφκελεο, δξακαηηθέο. Σα 
νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαη νη δπζρέξεηεο πνπ αληηκεησπίδνληαη ηνλ θαηξφ 
απηφ ζπλνδεχνληαη φπσο είλαη θπζηθφ απφ έληνλν άγρνο πνπ κπνξεί λα 
νδεγήζεη ζε ζνβαξφηεξα ςπρνινγηθά δεηήκαηα θαη ζε αχμεζε ησλ 
πξνβιεκάησλ ςπρηθήο πγείαο. ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην 
Παλεπηζηήκην ηεο Ομθφξδεο αλαδεηθλχεη φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε ζπλδέεηαη κε 
ζεκαληηθή αχμεζε ζηηο ςπρηθέο δηαηαξαρέο θαη ζηνλ αιθννιηζκφ (Dr. Δ. 
Μαηζαίιε, 2011). 
 

1.1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ  
 
Ζ νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επηθέξεη κία ζεκαληηθή θνηλσληθή επίδξαζε. Έρεη 
επεξεάζεη ζεκαληηθά ηελ επηθνηλσλία ησλ αλζξψπσλ. Οη άλζξσπνη, θαζψο 
βξίζθνληαη ππφ ηελ πίεζε ζηξεζνγφλσλ παξαγφλησλ, απνθεχγνπλ ηε 
ζπλαλαζηξνθή αθφκε θαη κε θίινπο ηνπο κε «πξνβιήκαηα», θαζψο «δελ 
αληέρνπλ» λα αθνχζνπλ ηα πξνβιήκαηα θαη άιισλ, εθηφο απφ ηα δηθά ηνπο. 
Πξφθεηηαη γηα κία «απζφξκεηε» αληίδξαζε ηνπ κπαινχ, πξνθεηκέλνπ λα 
απνθχγεη ηελ ςπρηθή θζνξά, ηελ «απψιεηα» ςπρηθνχ δπλακηθνχ θαη ηελ 
αξλεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή δηάζεζε. 
 
Σν κπαιφ ησλ αλζξψπσλ έρεη ηελ ηάζε λα επηιέγεη ηελ «επθνιφηεξε» ιχζε, ε 
νπνία φκσο καθξνρξφληα δελ είλαη ε πην «απνδνηηθή», απφ ηελ ζθνπηά ηεο 
ζπλαηζζεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο. Γελ είλαη ηπραίν φηη αλ ηχρεη έλα ζνβαξφ 
πξφβιεκα πγείαο ζε έλα θηιηθφ πξφζσπν, νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη 
κεηψλνπλ ηελ ζπρλφηεηαηεο επαθήο καδί ηνπ. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη είλαη 
«θαθνί» άλζξσπνη. Αλ ηχρεη φκσο ζην πεξηβάιινλ ηνπο θαη αλαγθαζηνχλ λα 
εκπιαθνχλ ζε απηφ, ε «ηξηβή» απηή, ηειηθά ηνπο θάλεη πην «δπλαηνχο 
ςπρηθά». Γεληθά αλ ηα άηνκα δελ «αλαγθαζηνχλ» λα αληηκεησπίζνπλ κηα 
δχζθνιε θαηάζηαζε, ηείλνπλ λα ηελ απνθεχγνπλ. ήκεξα ινηπφλ, νη 
άλζξσπνη έρνπλ απνκνλσζεί ηφζν πνιχ ζεσξψληαο φηη ζα αληηκεησπίζνπλ 
θαιχηεξα ηα πξνβιήκαηά ηνπο κφλνη ηνπο. Δίλαη φκσο πηα ηφζα πνιιά, πνπ 
κφλν κέζα ζε κία νκάδα κπνξεί λα αληιήζεη ςπρηθή δχλακε έλαο άλζξσπνο  
(http://www.nvakondios.gr/articles-posts/epidraseis-oikonokikis-krisis-sti-
sxesi). 
 

1.2. ΤΓΥΡΟΝΟΙ ΣΡΟΠΟΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ 
 
Καλείο δελ κπνξεί λα θαληαζηεί ηνλ θφζκν ρσξίο ζχγρξνλνπο ηξφπνπο 
επηθνηλσλίαο. Ο θαζέλαο ρξεζηκνπνηεί ζχγρξνλνπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο, 
αιιά έξρεηαη πάληα κηα ζηηγκή πνπ ζέιεη λα ζπλαηήζεη ηνπο θίινπο ηνπ απφ 
θνληά. Έηζη κπνξεί λα κηιήζεη καδί ηνπο θαη είλαη ζε ζέζε λα παξαηεξήζεη ηηο 
ρεηξνλνκίεο πνπ βνεζνχλ λα θαηαιάβεη απηφ πνπ αηζζάλνληαη. 
ηε ζχγρξνλε επνρή ην Γηαδίθηπν είλαη αξθεηά βνιηθφ, θαζψο εμνηθνλνκεί 
ρξφλν, παξέρεη έλα επξχ πεδίν ησλ πιεξνθνξηψλ θαη δίλεη ηελ επθαηξία λα 

http://www.nvakondios.gr/articles-posts/epidraseis-oikonokikis-krisis-sti-sxesi
http://www.nvakondios.gr/articles-posts/epidraseis-oikonokikis-krisis-sti-sxesi
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επηζθεθζεί θαλείο ζρεδφλ νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ θφζκνπ ζε κεδεληθφ 
ρξφλν.  
Δπίζεο ηα θηλεηά ηειέθσλα είλαη ηα πην δηαδεδνκέλα ζχγρξνλα κέζα 
επηθνηλσλίαο. Σν λα έρεη θάπνηνο γξήγνξε πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο έθηαθηεο 
αλάγθεο είλαη αξθεηά κεγάιν πιενλέθηεκα. Δπηπιένλ παξέρνπλ ηε 
δπλαηφηεηα ζηα άηνκα λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή επαθή κε ηα αγαπεκέλα ηνπο 
πξφζσπα θαη λα κνηξάδνληαη καδί ηνπο εηθφλεο, ζηηγκέο θαη ζπλαηζζήκαηα. 
 
ηνλ αηψλα φπνπ ην πην πνιχηηκν απ‟ φια είλαη νη ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο 
πιεξνθνξηψλ, ην πην ζεκαληηθφ είλαη ε αζθαιήο επηθνηλσλία. Οη ζχγρξνλεο 
ηερλνινγίεο είλαη πνιχ επεξγεηηθέο αιιά πνηέ δελ ζα κπνξνχζαλ λα 
αληηθαηαζηήζνπλ ηελ πξνζσπηθή επαθή κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ πνπ ζέινπλ 
λα δνπλ, λα αγγίμνπλ θαη λα αηζζαλζνχλ (Καδάδε Μ. , 2008). 
 

1.3.ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ 
 
Ζ ηερλνινγία βειηηψλεη ηελ επηθνηλσλία, θαζψο ρσξίο ηελ ηερλνινγία δε ζα 
ππήξρε ε επηζπκεηή επηθνηλσλία. Πνιιά ρξφληα πξηλ, ε επηθνηλσλία 
πεξηνξίδνληαλ ζηηο επηζηνιέο θαη ηελ επηθνηλσλία κέζσ ξαδηνθπκάησλ. Οη 
άλζξσπνη πνπ ήηαλ θησρνί είραλ κηα ζθιεξή απνζηνιή, λα κεηαθηλνχληαη 
απφ ηε κία πφιε ζηελ άιιε γηα λα κεηαθέξνπλ πιεξνθνξίεο. Απφ ηελ 
εκθάληζε ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη ησλ ππνινγηζηψλ, θαηάθεξαλ λα 
δεκηνπξγήζνπλ κηα παγθφζκηα επηθνηλσλία. 
 
Κάπνηνη αλαξσηηνχληαη πψο ε ηερλνινγία βειηίσζε ηελ επηθνηλσλία. Ζ 
ηερλνινγία, ινηπφλ, είλαη ζε επζεία ζρέζε κε ηελ επηθνηλσλία, θαζψο 
ζπλεξγάδνληαη θαη αιιεινζπκπιεξψλνληαη. Γηα παξάδεηγκα, κέζσ ηεο 
επηθνηλσλίαο ε ηερλνινγία έρεη θηάζεη ζε έλα πςειφηεξν επίπεδν θαη κέζσ 
ηεο επηθνηλσλίαο, ε ηερλνινγία άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη ξαγδαία. Ζ 
επηθνηλσλία είλαη απαξαίηεηε ζηε επνρή απηή αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ηεο. 
Γηα παξάδεηγκα ππάξρεη ιεθηηθή, κε ιεθηηθή επηθνηλσλία, ηππηθή, άηππε, 
παζεηηθή, επηζεηηθή. Ζ ηερλνινγία πεξηιακβάλεη φιεο εθείλεο ηηο εθεπξέζεηο, 
πνπ βνεζνχλ ηνπο αλζξψπνπο λα επηθνηλσλνχλ θαη θάλνπλ ηε δσή ηνπο πην 
εχθνιε φπσο γηα παξάδεηγκα ππνινγηζηέο, δηαδίθηπν, ηειεθσλία, θνξεηνχο 
ππνινγηζηέο, δνξπθφξνη, θαιψδηα θιπ. (Α. Μαξαγθάθε, 2008).  
Ζ ηερλνινγία ζηελ επνρή απηή είλαη ηφζν ζεκαληηθή φζν είλαη θαη ε 
επηθνηλσλία. Ζ ηερλνινγία βειηηψλεη ηελ επηθνηλσλία επεηδή βνεζά ηνπο 
αλζξψπνπο λα δηαηεξνχλ έλα δεζκφ, κηα παιηά ζρέζε ή λα θάλνπλ 
θαηλνχξγηεο. Δπηπιένλ βνεζάεη ηνπο αλζξψπνπο λα κηιήζνπλ ζε κεγάιεο 
απνζηάζεηο ή λα επηθνηλσλήζνπλ ζε απεπζείαο ζχλδεζε κέζα απφ έλαλ 
εηθνληθφ θφζκν. Με ην ζπλδπαζκφ επηθνηλσλίαο θαη ηερλνινγίαο ζήκεξα νη 
άλζξσπνη είλαη πην εμσζηξεθείο θαη νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα θάλνπλ ηηο 
δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο πην γξήγνξα θαη ρσξίο θακία πξνζπάζεηα. 
Σέινο, ε ηερλνινγία βειηηψλεη ηελ επηθνηλσλία κέζσ ππνινγηζηή θαη κέζσ 
ησλ λέσλ gadgets. ήκεξα, ε επηθνηλσλία κε ζπζθεπέο είλαη απαξαίηεηε. Σν 
λεφηεξν gadget πξνζθέξεη ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα επηθνηλσλίαο. Γηα λα 
δήζεη θάπνηνο κηα θπζηνινγηθή δσή, ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί ζηε λέα 
ηερλνινγία θαη λα βειηηψζεη ηελ επηθνηλσλία ηνπ, αιιηψο ζα παξακείλεη πίζσ 
κε φια ηα ηειεπηαία πξάγκαηα θαη ζα παξακείλεη κφλνο (Haynie W. , Peterson 
R. , 1999). 
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1.4 ΔΡΔΤΝΑ 
 
χκθσλα κε έξεπλα ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, 
νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ην δηαδίθηπν έρνπλ εληαρζεί δπλακηθά ζηελ 
θαζεκεξηλή δσή ησλ Διιήλσλ. Ο κηζφο πιεζπζκφο ηεο ρψξαο (51%) 
ρξεζηκνπνηεί ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, ελψ έλα παξαπιήζην πνζνζηφ (44%) 
έρεη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. χκθσλα κε ηελ ίδηα έξεπλα, ε ρξήζε Ζ/Τ θαη ε 
πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν ηφζν γηα ηηο γπλαίθεο φζν θαη γηα ηνπο άλδξεο είλαη 
πνιχ πην έληνλε ζηηο ειηθηαθέο θαηεγνξίεο 16-35, κε ηα άηνκα ειηθίαο 16-25 
εηψλ λα εκθαλίδνπλ πνιχ πςειά πνζνζηά ρξήζεο.  
 
χκθσλα κε παξφκνηα έξεπλα ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο, νη ιφγνη 
ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη πνηθίινη θαη νινέλα απμαλφκελνη. Ζ αλαδήηεζε 
πιεξνθνξηψλ θαη on-line ππεξεζηψλ παξακέλεη ζηελ θνξπθή ηεο ιίζηαο ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ κέζσ δηαδηθηχνπ (πνζνζηφ 93,4%). Δπίζεο, νθηψ ζηνπο 
δέθα ρξήζηεο ρξεζηκνπνίεζαλ ην 2010 ην δηαδίθηπν γηα επηθνηλσλία. Αχμεζε 
παξνπζηάδνπλ ρξήζεηο ηνπ δηαδηθηχνπ πνπ αθνξνχλ ζηελ απνζηνιή 
κελπκάησλ ζε chat sites, blogs θαη νκάδεο ζπδήηεζεο (My Space, Facebook 
θιπ), ε ζπκκεηνρή ζε fora θαη ε αληαιιαγή γξαπηψλ κελπκάησλ ζε 
πξαγκαηηθφ ρξφλν (αχμεζε 11% πεξίπνπ). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2. ΚΟΙΝΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ 
 
Ο εηθνζηφο πξψηνο αηψλαο ζα κπνξνχζε εχθνια λα ραξαθηεξηζηεί σο 
ηερλνινγηθφο αηψλαο κηαο θαη ηα λέα δεδνκέλα καξηπξνχλ αχμεζε ηεο ρξήζεο 
ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη θαη‟ επέθηαζε ησλ 
θνηλσληθψλ δηθηχσλ. Κη απηφ γηαηί ε επηζθεςηκφηεηα ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ 
θαη ε ζπκκεηνρή ζε απηά, ηφζν ζε παγθφζκην φζν θαη ζε ειιεληθφ επίπεδν 
εθθξάδεηαη ηδαίηεξα πςειή. Ζ έκθπηε αλάγθε επηθνηλσλίαο ηνπ αλζξψπνπ 
έρεη θαηαζηήζεη ηα θνηλσληθά δίθηπα φπσο ην Facebook, ην Myspace, ην hi-5, 
ην twitter θαη άιια, ηδηαίηεξα δεκνθηιή ζην επξχ θνηλφ κε απνηέιεζκα ε 
αλάπηπμε απηψλ ησλ δηθηχσλ λα κεγαιψλεη κέξα κε ηελ κέξα, αθνινπζψληαο 
ηνλ ζχγρξνλν ηξφπν δσήο 
 (http://economu.wordpress.com/2012/09/17/1943/#more-1943).  
 
Μηα θνηλσληθή ππεξεζία δηθηχσλ εζηηάδεη ζηε δεκηνπξγία online θνηλνηήησλ 
απφ αλζξψπνπο κε θνηλά ελδηαθέξνληα θαη δξαζηεξηφηεηεο, ή απφ 
αλζξψπνπο πνπ ελδηαθέξνληαη λα εμεξεπλήζνπλ ηα ρφκπη θαη ηηο ζπλήζεηεο 
άιισλ. Οη πεξηζζφηεξεο θνηλσληθέο ππεξεζίεο δηθηχσλ είλαη βαζηζκέλεο ζε 
ηζηνζειίδεο θαη παξέρνπλ πνηθίινπο ηξφπνπο αιιειεπίδξαζεο γηα ηνπο 
ρξήζηεο, φπσο ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θαη νη ππεξεζίεο κελχκαηνο ζε 
πξαγκαηηθφ ρξφλν. 
 
Ζ θνηλσληθή δηθηχσζε έρεη πξνσζήζεη θαηλνχξηνπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο θαη 
δηακνίξαζεο πιεξνθνξηψλ. Με ηνλ φξν θνηλσληθή δηθηχσζε, αλαθέξνληαη 
θπξίσο ηζηνζειίδεο. Οη ηζηνζειίδεο απηέο είλαη γλσζηέο σο θνηλσληθά δίθηπα 
θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ηαθηηθά απφ εθαηνκκχξηα ρξήζηεο. Δλψ ην ειεθηξνληθφ 
ηαρπδξνκείν θαη νη ηζηνζειίδεο έρνπλ ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα απαξαίηεηα 
ζηνηρεία ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ δηθηχσλ, ε ηδέα ηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ 
παξαπάλσ ππεξεζηψλ ζε έλαλ πξνζσπηθφ ηζηνρψξν έρεη θεξδίζεη 
δεκνηηθφηεηα πξφζθαηα (Ellison, N. B. 2007) . 
 
Έλα θνηλωληθό δίθηπν είλαη κία θνηλσληθή δνκή απνηεινχκελε απφ θφκβνπο 
(ζπλήζσο άηνκα ή επηρεηξήζεηο) νη νπνίνη ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε έλαλ ή 
πεξηζζφηεξνπο ηχπνπο αιιειεμάξηεζεο, φπσο αμίεο, νξάκαηα, ηδέεο, 
νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο, θηιία, ζπγγέλεηα, αληηπάζεηα, ζπγθξνχζεηο, 
ζεμνπαιηθέο επαθέο, κεηαθνξά κνιπζκαηηθψλ αζζελεηψλ ή επηγξακκηθέο 
(web) επαθέο. 
Οη θχξηνη ηχπνη θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ δηθηχσζεο είλαη εθείλνη πνπ πεξηέρνπλ 
ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: ππνδηαίξεζε ησλ ρξεζηψλ ζε θαηεγνξίεο (αλαιφγσο 
κε ην ζρνιείν θνίηεζεο, ηνλ ρψξν εξγαζίαο θ.ιπ.), ηξφπνπο ζχλδεζεο κε 
θίινπο (ζπλήζσο κε δεκηνπξγία πξνζσπηθψλ profile) θαη έλα έκπηζην 
ζχζηεκα εχξεζεο θίισλ. Σα δεκνθηιέζηεξα θνηλσληθά δίθηπα ζπλδπάδνπλ ηα 
παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά , κε θχξην ην Facebook ρξεζηκνπνηνχκελν επξέσο 
παγθνζκίσο , ην MySpace, ην Twitter θαη ην LinkedIn πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 
ζηε Βφξηα Aκεξηθή, ην Nexopia ζηνλ Καλαδά, ηα Bebo, Hi5, MySpace, 
dol2day, Tagged, XING, θαη Skyrock ζε ρψξεο ηεο Δπξψπεο, ην Orkut θαη ην 
Hi5 ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε Νφηηα θαη Κεληξηθή Ακεξηθή θαη ηέινο ηα Friendster, 
Multiply, Orkut, Xiaonei θαη Cyworld ζηελ Αζία θαη ηα λεζηά ηνπ Δηξεληθνχ 
Χθεαλνχ (Ellison, N. B. 2007). 
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2.1. ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΡΟΜΗ 
 
Ζ ηδέα κεκνλσκέλσλ ππνινγηζηψλ πνπ ζπλδένληαη ειεθηξνληθά θαη κπνξνχλ 
λα απνηειέζνπλ ηε βάζε ηεο ςεθηαθήο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο θαη 
δηθηχσζεο πξνηάζεθε απφ πνιχ λσξίο. Χο παξαδείγκαηα ζηηο αξρηθέο απηέο 
πξνζπάζεηεο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνληαη ε δεκηνπξγία ησλ USENET, 
ARPANET, LISTSERV, θαη ησλ ππεξεζηψλ bulletin (BBS).  
 
Οη πξφσξνη θνηλσληθνί ηζηνρψξνη δηθηχσζεο άξρηζαλ ππφ κνξθή 
γεληθεπκέλσλ online θνηλνηήησλ φπσο ηα The WELL (1985), Theglobe.com 
(1994), Geocities(1994) θαη Tripod(1995). Απηέο νη πξψηεο θνηλφηεηεο είραλ 
ζηφρν ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ρξεζηψλ κέζσ ησλ chat rooms (δσκαηίσλ 
ζπλνκηιίαο), θαη ηελ δηαθίλεζε πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηδεψλ γχξσ 
απφ πνηθίια ζέκαηα κε ηελ βνήζεηα εξγαιείσλ δηαρείξηζεο ηεο πξνζσπηθήο 
ηζηνζειίδαο, ηα νπνία απνηέιεζαλ πξφδξνκν ηνπ θαηλφκελνπ πνπ αξγφηεξα 
ζα νλνκαζηεί blogging. Μεξηθέο θνηλφηεηεο πηνζέηεζαλ κηα δηαθνξεηηθή 
κέζνδν θαηά ηελ νπνία νη ρξήζηεο ζπλδένληαη απιά κέζσ δηεπζχλζεσλ 
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Σέηνηα sites είλαη ην Classmates.com (1995), πνπ 
εζηηάδεη ζηελ δηαηήξεζε επηθνηλσλίαο κε παιηνχο ζπκκαζεηέο, θαη ην 
SixDegrees.com (1997). Οη θχξηεο ππεξεζίεο πνπ παξερφηαλ ήηαλ ε 
δεκηνπξγία profile, ε απνζηνιή κελπκάησλ ζε δηαδηθηπαθνχο θίινπο, θαη ε 
αλαδήηεζε κειψλ κε ζπλαθή ελδηαθέξνληα. Δλψ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά 
ππήξραλ κεκνλσκέλα ζε δηάθνξα sites ην SixDegrees.com ήηαλ απηφ πνπ ηα 
ζπλδχαζε φια καδί γηα πξψηε θνξά. Σν 1999 εκθαλίζηεθαλ 2 δηαθνξεηηθά 
πξφηππα θνηλσληθήο δηθηχσζεο εθ ησλ νπνίσλ ην έλα βαζίδνληαλ ζηελ θηιία 
(friendship-based) θαη ην άιιν ζηελ εκπηζηνζχλε (trust-based).  
 
Μέρξη ην 2001 ζηα πιαίζηα απηψλ ησλ κνληέισλ αλαπηχρζεθαλ θαηλνηνκίεο 
πνπ έδηλαλ ζηνπο ρξεζηέο φρη κφλν ηελ δπλαηφηεηα λα βιέπνπλ πνηφο είλαη 
θίινο κε πνηφλ, αιιά ηνπο επέηξεπε λα έρνπλ θαιχηεξν έιεγρν ζηελ 
ζπλδεζηκφηεηα ηνπο κε άιινπο ρξήζηεο. Μεηαμχ 2002 θαη 2004, 
δεκηνπξγήζεθαλ ηξία sites θνηλσληθψλ δηθηχσλ ηα νπνία θαη θαηάθεξαλ λα 
είλαη ηα πην δεκνθηιή ηεο θαηεγνξίαο ηνπο ζε φιν ηνλ θφζκν. Σν πξψην απφ 
απηά ήηαλ ην Friendster, δεχηεξν ην MySpace, θαη ηέινο ην Bebo.  
 
Σν 2004 ήξζε ζην θσο ην Facebook, πνπ ππήξμε πνιχ θαιφο αληαγσληζηήο, 
θαη ε αλάπηπμε ηνπ ήηαλ ην ίδην γξήγνξε. Σν 2006 ήηαλ ε ρξφληα πνπ ην 
Facebook ζηακάηεζε λα απεπζχλεηαη κφλν ζηελ θνηλφηεηα ησλ ακεξηθαληθψλ 
θνιιεγίσλ, θαη άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ αλζξψπνπο ζε φιν ηνλ θφζκν. 
Απηφ πνπ ην έθαλε ηφζν αγαπεηφ ήηαλ ην γεγνλφο φηη αλαπηχρζεθε κία 
πιεζψξα εθαξκνγψλ θαζηζηψληαο ην επράξηζην ζηε ρξήζε θαη ην γεγνλφο φηη 
δελ ππήξρε θαλέλα γεσγξαθηθφ φξην ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ 
(Lacobucci, Dawn, 1989). 
 
 

2.2. ΟΦΔΛΗ ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟΙ 
 
Ζ ρξήζε online θνηλσληθψλ δηθηχσλ πξνζθέξεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπο πνιιά 
νθέιε θαη πιενλεθηήκαηα φπσο ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο δεζκψλ κε πνιχ 
κεγάιν αξηζκφ αηφκσλ, εθφζνλ ην Γηαδίθηπν ζπγθεληξψλεη πιήζνο άηνκα 
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απφ φιν ηνλ θφζκν θαη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο δεζκψλ κε άηνκα πνπ 
κπνξεί λα βξίζθνληαη ζε κεγάιε γεσγξαθηθή απφζηαζε ην έλα απφ ην άιιν, 
εθφζνλ ην Γηαδίθηπν θαηαξγεί ηηο απνζηάζεηο. Δπίζεο, βαζηθά νθέιε είλαη ε 
δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο κεγάιεο πνηθηιίαο θνηλσληθψλ δεζκψλ κε άηνκα απφ 
δηαθνξεηηθέο ρψξεο, θνηλσλίεο, πνιηηηζκνχο θαη κε δηαθνξεηηθέο ζπλήζεηεο θαη 
ραξαθηεξηζηηθά, ε δπλαηφηεηα επηινγήο αλάκεζα ζε κεγάιν πιήζνο 
θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη ε αλαδήηεζε ηεο νκάδαο πνπ εθθξάδεη θαη σθειεί ην 
άηνκν κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν, ε δπλαηφηεηα επαθήο κε πνιινχο 
δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο θαη επνκέλσο ε δπλαηφηεηα δηεχξπλζεο ησλ 
γλψζεσλ θαη ησλ πλεπκαηηθψλ νξηδφλησλ ηνπ αηφκνπ, ε δπλαηφηεηα 
δξαζηεξηνπνίεζεο θαη ζχκπξαμεο γηα θνηλνχο ζθνπνχο κε άηνκα πνπ κπνξεί 
λα βξίζθνληαη νπνπδήπνηε ζηε γε θαη επνκέλσο ε ελίζρπζε ηνπ θνηλνχ 
ζθνπνχ κε κεγάιν πιήζνο ζπκκεηερφλησλ. 
 
εκαληηθά επίζεο είλαη ηα νθέιε φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε ησλ ρξεζηψλ ζε 
ρξήζηκν πεξηερφκελν : Ζ δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο θαη αλεχξεζεο 
πεξηερνκέλνπ (θσηνγξαθηψλ, βίληεν θιπ) ζην νπνίν νη ρξήζηεο δε ζα 
κπνξνχζαλ λα έρνπλ πξφζβαζε κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν (π.ρ. απφ έληππα 
κέζα), ε δπλαηφηεηα άκεζεο θαη απφ πξψην ρέξη ελεκέξσζεο γηα νηηδήπνηε 
ζπκβαίλεη ζηνλ θφζκν, εθφζνλ νη εηδήζεηο κεηαδίδνληαη κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ 
ηνπ Γηαδηθηχνπ απφ ηε κηα άθξε ηεο γεο ζηελ άιιε, ζε ειάρηζην ρξφλν, ε 
δπλαηφηεηα εχθνιεο πξφζβαζεο ζε ςπραγσγηθφ πεξηερφκελν, απφ ην ζπίηη, 
κέζσ π.ρ. ηεο παξαθνινχζεζεο βίληενθιηπ θαη κέζσ ηεο ελαζρφιεζεο κε 
εθαξκνγέο ςπραγσγηθνχ ραξαθηήξα φπσο ηα παηρλίδηα (Παπαδφπνπινο Λ., 
2011). 
 
Δθηφο απφ ηα ζεκαληηθά νθέιε, ππάξρνπλ θαη ζνβαξνί θίλδπλνη πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ online θνηλσληθή δηθηχσζε. Κάπνηνη απφ ηνπο θηλδχλνπο 
απηνχο αθνξνχλ θαη ηελ δηθηχσζε ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. Γηα παξάδεηγκα, 
φπσο ππάξρεη ν θίλδπλνο ηνπ “αγλψζηνπ” θαηά ηελ θνηλσληθνπνίεζε ζε 
πξαγκαηηθνχο ρψξνπο φπσο ην ζρνιείν, ε εξγαζία ή ην κπαξ, ην ίδην ηζρχεη 
θαη θαηά ηελ online θνηλσληθή δηθηχσζε. Τπάξρνπλ φκσο επηπιένλ θίλδπλνη 
πνπ νθείινληαη ζην κέγεζνο θαη ζηε θχζε ηνπ θπβεξλνρψξνπ. 
 
Βαζηθφ κεηνλέθηεκα είλαη ε έθζεζε ζε πνιχ κεγαιχηεξν αξηζκφ θηλδχλσλ 
θνηλσληθνχ ραξαθηήξα. Δλψ ζα πεξίκελε θαλείο φηη ην Γηαδίθηπν ιφγσ ηεο 
απφζηαζεο πνπ εκπεξηέρεη, ζα πξνθχιαζζε ηα άηνκα απφ ηελ επαθή κε 
πξαγκαηηθνχο θηλδχλνπο, είλαη πνιιέο νη πεξηπηψζεηο φπνπ ηδηαίηεξα νη λένη 
βηψλνπλ έληνλα θαηαζηάζεηο κέζα απφ ηελ ρξήζε ηνπ θπβεξλνρψξνπ, νη 
νπνίεο είλαη ηξαπκαηηθέο γηα ηελ ςπρηθή ηνπο πγεία εμαηηίαο ηεο ρξήζεο online 
θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαη ηεο επαθήο ηνπο κε πιήζνο αγλψζησλ αηφκσλ. 
Δπίζεο ζεκαληηθφ είλαη ε επηβιαβήο έθζεζε ηεο πξνζσπηθήο δσήο ηνπ 
αηφκνπ. Σα online θνηλσληθά δίθηπα είλαη ρψξνη φπνπ κπνξεί λα 
ζπγθεληξψλεηαη πιήζνο δηαθνξεηηθψλ θαη άγλσζησλ αηφκσλ. Ζ θαηαρψξεζε 
θαη δεκνζίεπζε πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ ζε απηά, θαζηζηά ηνπο ρξήζηεο ηνπο 
επάισηνπο ζε πνιχ κεγαιχηεξν αξηζκφ αηφκσλ, ζπρλά κε αλεμέιεγθηεο 
ζπλέπεηεο.  
Δπηπιένλ, ππάξρεη ν θίλδπλνο εμαπάηεζεο, δειαδή ε ζχλδεζε κε άηνκα πνπ 
ηζρπξίδνληαη φηη είλαη θάπνηνη πνπ δελ είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Οη ρξήζηεο 
ηνπ Γηαδηθηχνπ κπνξνχλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ αλσλπκία ηνπο φηαλ έξρνληαη ζε 
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επαθή κε άιινπο ρξήζηεο, αιιά κπνξνχλ εχθνια θαη λα εμαπαηήζνπλ ή λα 
εμαπαηεζνχλ απφ ηνπο ππφινηπνπο ρξήζηεο εμαηηίαο απηήο ηεο δπλαηφηεηαο. 
Ζ επαθή θαη ε δηαζχλδεζε κε παληειψο αγλψζηνπο ελέρεη πεξηζζφηεξνπο 
θηλδχλνπο απ‟ φηη ε επαθή κε αγλψζηνπο ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν, γηαηί δελ 
ππάξρεη ε ακεζφηεηα θαη ε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη 
αληίδξαζεο.  
 
Άιινη εμίζνπ ζεκαληηθνί θίλδπλνη είλαη ε παξελφριεζε απφ άηνκα εληειψο 
άγλσζηα κέιε ηνπ θνηλσληθνχ δηθηχνπ ρσξίο ηε δπλαηφηεηα πξνζηαζίαο ή 
αληηκεηψπηζεο ηέηνησλ ελεξγεηψλ, ε θινπή ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη 
γεληθά ε απεηιή ηεο αζθάιεηαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ ρξεζηψλ, ε 
εχθνιε κεηάδνζε θαη επαθή κε ειεθηξνληθφ πεξηερφκελν πνπ δελ είλαη 
αζθαιέο γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ, φπσο θαθφβνπιν ινγηζκηθφ, πνξλνγξαθηθφ 
πιηθφ, πιηθφ πξνζειπηηζκνχ, πιηθφ εζηζκνχ ζε επηθίλδπλεο νπζίεο, πιηθφ κε 
ζέκα ηε βία, ξαηζηζηηθφ πεξηερφκελν θ.ά. Σέινο έλα ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα 
είλαη ν βνκβαξδηζκφο κε δηαθεκηζηηθά κελχκαηα απφ ηηο ζειίδεο ηνπ 
ηζηφηνπνπ. Οη δηαθεκίζεηο απηέο απνηεινχλ ην θχξην έζνδν ηεο εηαηξείαο πνπ 
δηαρεηξίδεηαη ηνλ ηζηφηνπν θαη είλαη ην ηίκεκα πνπ “πιεξψλνπλ” ηα κέιε γηα ηηο 
“δσξεάλ” παξνρέο (Ζ. Παληαδήο, 2012). 
 
 

2.3. ΔΠΙΓΡΑΔΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ 
 
Οη επηδξάζεηο απφ ηε ρξήζε θαη ηελ εμάπισζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ 
επεθηείλνληαη ζε πνιινχο ηνκείο ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ: ζηελ θνηλσληθή ηνπ 
δσή, ζηελ εξγαζία, ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ, ζηελ ςπρνινγία ηνπ θαη ζηελ 
αζθάιεηα ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Ηδηαίηεξε επίδξαζε έρνπλ ηα 
θνηλσληθά δίθηπα ζηνπο εθήβνπο θαη ηνπο λένπο. 
 
Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη επηδξάζεηο ζηελ θνηλσληθή δσή ησλ αηφκσλ. 
«Έρνπκε ππνζηεί κηα θνηλσληθή αιιαγή ηα ηειεπηαία ηέζζεξα ή πέληε ρξφληα 
θαη ηψξα ζρεδφλ ν θάζε θνηηεηήο δηαρεηξίδεηαη ηηο ζρέζεηο ηνπ κέζσ ηνπ 
Facebook», θαζεγεηήο W. K. Campbell, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Georgia ησλ 
Ζ.Π.Α. Σα θνηλσληθά δίθηπα δελ απνηεινχλ δεκηνχξγεκα θάπνηαο κεγάιεο 
εηαηξείαο. ηαλ έγηλαλ δεκνθηιή απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, ήξζε ζαλ 
απνηέιεζκα ε ηεξάζηηα αλαγλσξηζηκφηεηα. Ο θ. Μεηαθίδεο ππνζηεξίδεη πσο 
ε ρξήζε ηνπο απνηειεί κηα ζπλερψο αλεξρφκελε ηάζε. Απηφ γίλεηαη γηαηί 
απεπζχλνληαη ζε φιν ηνλ θφζκν αλεμαξηήησο θνηλσληθήο ηάμεο. Οη ιφγνη ηεο 
ηεξάζηηαο δηάδνζήο ηνπο είλαη ε δεκηνπξγία κίαο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο 
άλεπ πεξηνξηζκψλ.  
 
Χζηφζν δελ είλαη ιίγνη νη άλζξσπνη πνπ ηα ρξεζηκνπνηνχλ πξνο θαιιηέξγεηα 
ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπο. Σν Facebook απνηειεί πιένλ ζεκαληηθφ παξάγνληα 
ζηελ αλάπηπμε ησλ αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ.. Γηα παξάδεηγκα ζηελ ηαηλία «The 
Social Network», πνπ αλαθέξεηαη ζηε δσή ηνπ ηδξπηή ηνπ Facebook Μαξθ 
Εάθεξκπεξγθ, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ην δίθηπν πξνζέιθπζε ηνπο λένπο ειηθίαο 
18-30 εηψλ πνπ επηδφζεθαλ ζε έλα παηρλίδη ειεθηξνληθνχ θνπηζνκπνιηνχ. Σα 
άηνκα απηά ζχκθσλα κε έξεπλεο ςπρνιφγσλ είλαη πην εγσθεληξηθά θαζψο 
δνπλ ζε έλαλ πιαζκαηηθφ θφζκν φπνπ κφλν εθεί ζεσξνχληαη απνδεθηά.  
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Χζηφζν ηα θνηλσληθά δίθηπα ζεσξνχληαη απφ πνιινχο φηη θαιχπηνπλ ηηο 
θνηλσληθέο ηνπο επηζπκίεο. πσο θαη ν ίδηνο ν ηδξπηήο ηνπ, ην Facebook 
ιεηηνπξγεί αληηθαηηθά θαζψο νη άλζξσπνη πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ εκθαλίδνπλ 
έλαλ δηαθνξεηηθφ εαπηφ κε κφλν ζηφρν λα αγαπεζνχλ. Σα θνηλσληθά δίθηπα 
αζθνχλ έληνλε επηξξνή ζηελ θνηλσλία.  
Ζ πξαγκαηηθή θνηλσλία φκσο δηαθέξεη απφ ηα θνηλσληθά δίθηπα ηνπ 
παγθφζκηνπ ηζηνχ. Γειαδή νη άλζξσπνη επεξεάδνληαη απφ εθείλνπο πνπ 
ζπλαλαζηξέθνληαη θαζεκεξηλά. Γελ είλαη ηφζν εχθνιν λα επεξεαζηεί θάπνηνο 
απφ έλαλ άγλσζην, αιιά κνλφ απφ θάπνηνλ θίιν ηνπ, δειαδή απφ άηνκα κε 
ηα νπνία έρεη ήδε ζρέζεηο(Leskovec, Jure, KevinJ. Lang, A. Dasgupta, M. W. 
Mahoney, 2008). 
 
Δμίζνπ ζεκαληηθέο είλαη νη επηδξάζεηο ηνπο ζηελ ςπρνινγία ησλ αηφκσλ. Ζ 
ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ είλαη πιένλ έλα πνιχ ζπρλφ θαηλφκελν θαη 
θαηά ζπλέπεηα απνηειεί αληηθείκελν κειέηεο θαη ηεο ςπρνινγίαο. Αθελφο ε 
επηζηήκε ηεο ςπρνινγίαο κπνξεί λα σθειεζεί απφ ηελ παξαηήξεζε ηεο 
ζπκπεξηθνξάο ησλ αηφκσλ πνπ είλαη κέιε θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαη αθεηέξνπ 
ε ρξήζε ησλ online θνηλσληθψλ δηθηχσλ έρεη άκεζε ζπζρέηηζε κε ηελ 
ςπρνινγία ηνπ αλζξψπνπ. Ζ θαηάρξεζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαη ηνπ 
θπβεξλνρψξνπ γεληθφηεξα κπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ ςπρνινγία ησλ 
αηφκσλ. Δπίζεο, φηαλ ε ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ απφ άιια κέιε 
ζηξέθεηαη ελαληίνλ θάπνηνπ, απηφ επηδξά άκεζα ζηελ ςπρνινγία ηνπ.  
Δίλαη πνιχ ζπρλά ηα θαηλφκελα παξελφριεζεο, δπζθήκεζεο, πξνζπάζεηαο 
ρεηξαγψγεζεο κέζσ ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ. Κνηλσληθά δίθηπα φπσο ην 
facebook ζπζρεηίδνληαη θαη κε έληνλεο ςπρνινγηθέο επηδξάζεηο φπσο ε 
θαηάζιηςε. Σα θνηλσληθά δίθηπα δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθή πιηθή 
ππφζηαζε αιιά αλάγνληαη ζηε ζθαίξα ηνπ ηδεαηνχ. Παξφια απηά, αζθνχλ 
επηξξνή ζηνλ ςπρνινγηθφ θφζκν ηεο λενιαίαο θαη αιιάδνπλ ηε κνξθή θαη ηε 
ιεηηνπξγία ησλ ζρέζεσλ. Απηή ε επηξξνή κπνξεί λα θαηαιήμεη αθφκα θαη ζε 
θαηάζιηςε. 
 Μηα πξφζθαηε κειέηε ηεο ςπρνινγίαο απνθαιχπηεη πςειά επίπεδα 
λαξθηζζηζκνχ ζην Facebook. Οη online ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο 
φπσο ην Facebook κπνξεί λα είλαη ρξήζηκα εξγαιεία γηα ηελ αλίρλεπζε αλ 
θάπνηνο είλαη λαξθηζζηζηήο. Οη άλζξσπνη πνπ είλαη λαξθηζζηζηέο 
ρξεζηκνπνηνχλ ην Facebook γηα λα πξνσζήζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο κε ηξφπν 
πνπ κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ απφ ηνπο άιινπο. Οη εξεπλεηέο, ησλ νπνίσλ 
ηα απνηειέζκαηα πεξηιακβάλνληαη ζην ηεχρνο Οθησβξίνπ ηνπ πεξηνδηθνχ 
Personality and Social Psychology Bulletin, έδσζαλ εξσηεκαηνιφγηα 
πξνζσπηθφηεηαο ζε πεξίπνπ 130 ρξήζηεο ηνπ Facebook, αλέιπζαλ ην 
πεξηερφκελν ηεο ζειίδαο θαη έβαιαλ αλεθπαίδεπηνπο αλζξψπνπο λα δνπλ ηελ 
ηζηνζειίδα θαη λα βαζκνινγίζνπλ ην λαξθηζζηζκφ ηνπ θάζε αηφκνπ. Οη 
εξεπλεηέο βξήθαλ φηη ν αξηζκφο ησλ θίισλ ζην Facebook θαη ηα wallposts ζην 
πξνθίι ζπζρεηίδνληαη κε ηνλ λαξθηζζηζκφ.  
Απηφ θαηά ηνπο εξεπλεηέο είλαη ζχκθσλν κε ην πψο ζπκπεξηθέξνληαη νη 
λαξθηζζηζηέο ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν θαη κε ηε ζχλαςε ξερψλ ζρέζεσλ. Οη 
παξαηεξεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηξία θξηηήξηα, ηελ πνζφηεηα ησλ θνηλσληθψλ 
αιιειεπηδξάζεσλ, ηελ ειθπζηηθφηεηα ηνπ αηφκνπ θαη ηνλ βαζκφ ηεο 
απηνπξνβνιήο ζην πιαίζην ηεο θχξηαο θσηνγξαθίαο γηα λα ζρεκαηίζνπλ κηα 
εηθφλα ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ (McPherson, L. Smith-Lovin, and J. 
Cook, 2001). 
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2.4. ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΧΠΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 
 
Δθαηνκκχξηα είλαη πιένλ νη ρξήζηεο ηνπ facebook, νη νπνίνη κνηξάδνληαη 
δίρσο δηζηαγκφ ηηο πην πξνζσπηθέο ζηηγκέο ηνπο ζε νπνηνδήπνηε κέξνο θαη 
αλ βξίζθνληαη.  
 
Σν ζεκαληηθφηεξν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ δηαζέηεη ζήκεξα ην Facebook 
είλαη ε ηεξάζηηα βάζε δεδνκέλσλ ηνπ απφ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ ειηθία, ην 
θχιν, ην κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ηα ελδηαθέξνληα θάζε ρξήζηε. Σν δίθηπν 
πξνζθέξεη ππεξεζίεο φπσο δπλαηφηεηα πξφζβαζεο απφ ην θηλεηφ θαη 
γεσγξαθηθνχ εληνπηζκνχ αλ θαη ηα πεξηζζφηεξα έρνπλ χθνο θνηλσληθνχ 
παηρληδηνχ. Γηα παξάδεηγκα ην πξνζσπηθφ ηνπ «Places», κηαο εθαξκνγήο 
γεσγξαθηθνχ εληνπηζκνχ πνπ ελζσκαηψζεθε πξφζθαηα ζηε ζπγθεθξηκέλε 
πιαηθφξκα ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ επηζεκαίλεη πσο ε αζθάιεηα ησλ 
θνηλσληθψλ δηθηχσλ δελ είλαη κεγάιε. ηνλ αληίπνδα βξίζθεηαη ε άπνςε ησλ 
ππεπζχλσλ ηνπ Facebook πνπ ππνζηεξίδεη φηη είλαη ηθαλνπνηεηηθή, ελψ 
πξνζζέηεη πσο ην “Places” έρεη ηελ δπλαηφηεηα εθνχζηαο ελεξγνπνίεζεο. 
 
 Ο ηδξπηήο ηνπ facebook, έξρεηαη ζε αληηπαξάζεζε κε ηνλ επηηεηξακκέλνπ ηνπ 
Βεξνιίλνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζην facebook, κε 
απνηέιεζκα ηελ αλαθνίλσζε ζηνπο ρξήζηεο φηη κπνξνχλ λα θξχςνπλ ηα 
δεδνκέλα ηνπο. Έηζη ηα θνηλσληθά δίθηπα είλαη κελ πην θηιηθά ζηνπο ρξήζηεο 
αιιά δελ είλαη αζθαιή. Έλαο ζχκβνπινο ιέεη λα δίλνπκε ιάζνο ζηνηρεία, φηαλ 
καο έξρνληαη δηαθεκίζεηο ηφηε θάπνηνη έρνπλ πξφζβαζε ζην πξνθίι καο. 
Δξγνδφηεο κπαίλνπλ ζηα πξνθίι ησλ ππνςεθίσλ γηα λα βξνπλ πξνζσπηθά 
ζηνηρεία θαη λα δνπλ αλ ζα ηνπο απνξξίςνπλ. Αλαθέξεη πσο ε πξνζηαζία ησλ 
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ είλαη ζεκειηψδεο δηθαίσκα. 
 
 Ζ λνκηκνπνίεζε ησλ ππνθινπψλ ησλ ζπλνκηιηψλ ζην internet βάζε λφκνπ 
πξνσζείηαη απφ ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. χκθσλα κε ηνπο New York Times 
ζηνπο ηζηνηφπνπο πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ ππνδνκέο πνπ επηηξέπνπλ ηηο 
ππνθινπέο θαζψο πνιινί επηθνηλσλνχλ κε ην δηαδίθηπν θαη φρη κε ην 
ηειέθσλν. Απηφ ζα ηζρχεη αθφκα θαη γηα εηαηξείεο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ζα 
πξνθαιέζεη ηζρπξφ πιήγκα ζην απφξξεην ηεο επηθνηλσλίαο. Χζηφζν ην FBI 
ππνζηεξίδεη φηη απηφ ζα γίλεη γηα ηε πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο θαη εζληθήο 
αζθάιεηαο. Σέινο, απηφ ζα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο αθνχ ζα 
δηεπθνιχλεη ηνπο ράθεξ λα ππνθιέπηνπλ ζηνηρεία, φπσο έγηλε ζηελ Διιάδα ην 
2005 (S. Wasserman, K. Faust, 1994). 
 
 

2.5. ΓΗΜΟΦΙΛΗ ONLINE ΚΟΙΝΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ 
 
ήκεξα, ππάξρνπλ πνιινί ηζηφηνπνη θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Οη ηζηφηνπνη 
δηαθξίλνληαη ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην αληηθείκελφ ηνπο, δειαδή ην ζηφρν 
ηεο δηθηχσζεο, ηνλ ηξφπν εγγξαθήο θαη ζπκκεηνρήο κειψλ (ειεχζεξε ή 
πεξηνξηζκέλε), ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπο θα ην είδνο 
ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ αληαιιάζζνπλ νη ρξήζηεο κεηαμχ ηνπο. Άιινη 
ηζηφηνπνη θνηλσληθήο δηθηχσζεο εζηηάδνπλ ζε ζπγθεθξηκέλα ελδηαθέξνληα 
ρξεζηψλ, ελψ άιινη δελ έρνπλ ζπγθεθξηκέλν ζηφρν ή αληηθείκελν.  
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Οη ηειεπηαίνη ζπρλά αλαθέξνληαη σο "παξαδνζηαθνί" ηζηφηνπνη θνηλσληθήο 
δηθηχσζεο θαη ζπλήζσο έρνπλ αλνηρηή ηελ έληαμε κειψλ ζε φινπο ηνπο 
ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ. ηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ απηνχο ηνπο ηζηφηνπνπο 
ηα κέιε κπνξνχλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ην δηθφ ηνπο δίθηπν θίισλ θαη λα 
εμαιείςνπλ ηα κέιε πνπ δελ έρνπλ θνηλά ελδηαθέξνληα ή ζηφρνπο. ε 
θάπνηνπο ηζηφηνπνπο ε εγγξαθή κειψλ είλαη ειεχζεξε, ελψ ζε άιινπο 
απαηηείηαη πξφζθιεζε απφ έλα ππάξρνλ κέιινλ, δειαδή ζχζηαζε ηνπ κέινπο 
γηα ηελ εγγξαθή ηνπ.  
Ο ηξφπνο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ κειψλ κπνξεί λα είλαη αηνκηθφο, δειαδή 
αλάκεζα ζε δχν άηνκα, ή καδηθφο φπνπ ηα κέιε δεκνζηεχνπλ πεξηερφκελν 
νξαηφ ζε φινπο ηα κέιε. Μπνξεί λα πεξηιακβάλεη δεκνζηεχζεηο κελπκάησλ ή 
αθφκα θαη δσληαλέο ζπλνκηιίεο, ζρφιηα, λήκαηα ζπδεηήζεσλ θιπ. Σν 
πεξηερφκελν πνπ δεκνζηεχνπλ ή αληαιιάζζνπλ κεηαμχ ηνπο ηα κέιε ηνπ 
ηζηφηνπνπ κπνξεί λα είλαη θείκελν, θσηνγξαθίεο, ή αθφκα θαη βίληεν. Σα 
ηζηνιφγηα (blogs ή web logs) απνηεινχλ έλα είδνο θνηλσληθψλ δηθηχσλ ησλ 
νπνίσλ ηα κέιε (bloggers) δξαζηεξηνπνηνχληαη έληνλα επαγγεικαηηθά ή απφ 
πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ ζε ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ή ζέκα θαη επηζπκνχλ λα 
δεκνζηεχνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο απφςεηο ζπλήζσο κε εθηελή ηξφπν. ηφρνο 
ηνπο είλαη πξνζειθχζνπλ απινχο ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ νη νπνίνη ζα γίλνπλ 
απνδέθηεο ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ απφςεσλ, ή ζα εκπιαθνχλ ζε δηάινγν καδί 
ηνπο. Μπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο “εξαζηηέρλεο” δεκνζηνγξάθνη ή 
ζπγγξαθείο. 
 
Οη πην δεκνθηιείο ηζηφηνπνη θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζήκεξα είλαη νη εμήο: 
●Facebook 
● MySpace 
● Youtube 
● Blogger 
● Flickr 
● Twitter 
● LinkedIn (Robins, Garry L., Philippa E. Pattison, Y. Kalish, and D. Lusher, 
2007). 
 
 

2.5.1. ΚΟΙΝΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΚΑΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 
 
Οη πιαηθφξκεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, πνπ ζηεξίδνπλ ηα θνηλσληθά δίθηπα θαη 
αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία web 2.0, κπνξνχλ λα νξηζηνχλ σο δηαδηθηπαθέο 
ππεξεζίεο πνπ επηηξέπνπλ ζε άηνκα λα δεκηνπξγνχλ έλα δεκφζην ή εκη-
δεκφζην πξνθίι κέζα ζε έλα πεξηνξηζκέλν ζχζηεκα, λα δεκνζηνπνηνχλ κηα 
ιίζηα άιισλ ρξεζηψλ κε ηνπο νπνίνπο κνηξάδνληαη κηα επαθή/ζρέζε θαη λα 
βιέπνπλ θαη λα δηακνηξάδνληαη ηηο ιίζηεο ησλ επαθψλ/ζρέζεψλ ηνπο θαη απηέο 
πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ άιινπο κέζα ζην ζχζηεκα. 
Ζ ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ ζε εθπαηδεπηηθφ θαη δηδαθηηθφ πιαίζην 
κπνξεί λα ζεσξεζεί σο δπλεηηθά ηζρπξή ηδέα κφλν θαη κφλν επεηδή νη καζεηέο 
πεξλνχλ πνιχ ρξφλν ζε απηέο ηηο online δξαζηεξηφηεηεο δηθηχσζεο. 
χκθσλα κε επίζεκεο κειέηεο ηα θνηλσληθά δίθηπα ζπκβάιινπλ ζε κεγάιν 
βαζκφ ζηελ αιιειεπίδξαζε, ηε ζπλεξγαζία, ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή, ηελ 
ελεκέξσζε, ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ, ηελ ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ θαζψο ε λέα δηαδηθηπαθή επνρή αλαδεηθλχεη θαηλνχξγηεο 
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κνξθέο πνιηηηζκνχ θαη κάζεζεο. Ζ δηαπίζησζε πσο νη λένη καζαίλνπλ πνιχ 
πην εχθνια κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηε δηαζθέδαζε 
θαη ηε δεκηνπξγηθή ζπκκεηνρή ζε θνηλσληθά δίθηπα απνηειεί ηζρπξφ θίλεηξν 
έληαμεο ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ ζηελ δηαδηθαζία κάζεζεο (. Κίξγηλαο, 
2012). 
‟ απηή ηε λέα επνρή φκσο, φπνπ δεκηνπξγείηαη έλα δπλακηθφ πιέγκα 
ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ θνξέσλ πιεξνθφξεζεο, ηνπ θνηλνχ θαη ηεο ηερλνινγίαο, 
θξίλεηαη επνκέλσο απαξαίηεην νη βηβιηνζήθεο, ηα ζρνιεία, ηα Παλεπηζηήκηα, 
ηα πλεπκαηηθά θέληξα θαη γεληθφηεξα νξγαληζκνί εθπαίδεπζεο θαη 
επηκφξθσζεο λα εληζρχζνπλ ην ξφιν ηνπο σο ρψξνη αλαθάιπςεο, εξκελείαο 
θαη απφθηεζεο εκπεηξηψλ θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο 
δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο ησλ πνιηηψλ κέζα απφ ηελ ινγηθή ηεο δηα βίνπ 
κάζεζεο. 
Ζ ινγηθή απηή αλαδεηθλχεηαη κέζα απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Web 2.0 θαη ηα 
θνηλσληθά δίθηπα. Ζ αμηνπνίεζε ησλ δηαδηθηπαθψλ πεξηβαιιφλησλ ηνπ Web 
2.0 ζηελ Δθπαίδεπζε ζπκβαδίδεη κε ηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηηο ζχγρξνλεο 
ζεσξίεο κάζεζεο. χκθσλα κε ηνλ επνηθνδνκεηηζκφ ηνπ J. Piaget, ν καζεηήο 
καζαίλεη ζε έλα πεξηβάιινλ πινχζην ζε εμσηεξηθά εξεζίζκαηα, ην νπνίν ηνπ 
δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα αιιειεπηδξά καδί ηνπ, θαζψο ν ίδηνο θαηαζθεπάδεη κε 
ελεξγεηηθφ ηξφπν ηε γλψζε ζηηο δηάθνξεο θάζεηο εμέιημήο ηνπ. 
χκθσλα κε ηηο θνηλσληνπνιηηηζκηθέο ζεσξήζεηο, ε κάζεζε ζπληειείηαη κέζα 
ζε ζπγθεθξηκέλα πνιηηηζκηθά πιαίζηα θαη νπζηαζηηθά δεκηνπξγείηαη απφ ηελ 
αιιειεπίδξαζε ηνπ αηφκνπ κε άιια άηνκα, ζε ζπγθεθξηκέλεο επηθνηλσληαθέο 
πεξηζηάζεηο θαη κέζσ ηεο πινπνίεζεο ζπλεξγαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 
Σα δηαδηθηπαθά πεξηβάιινληα θνηλσληθήο δηθηχσζεο ελζσκαηψλνπλ πιήζνο 
δπλαηνηήησλ αιιειεπίδξαζεο θαη επηθνηλσλίαο ησλ καζεηψλ: ππνζηεξίδνπλ 
ηελ αληαιιαγή ηδεψλ, ηε ζπλεξγαζία γηα παξαγσγή θνηλνχ έξγνπ, ηελ 
νηθνδφκεζε πεξηερνκέλνπ, ηελ έθθξαζε κέζσ πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ.  
Παξάιιεια, παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ θαη 
ρξφλνπ ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, δεκηνπξγψληαο έλα δηαθνξεηηθφ – 
ζπκπιεξσκαηηθφ καζεζηαθφ πιαίζην (http://economu.wordpress.com/). 
 

2.6. ΔΡΔΤΝΑ 
 
χκθσλα κε δεκνζίεπζε ηνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεσλ Πιεξνθνξηθήο & 
Δπηθνηλσληψλ Διιάδαο (ΔΠΔ), έλαο ζηνπο ηξεηο Έιιελεο (36%) 
ρξεζηκνπνηεί ζήκεξα ηα θνηλσληθά δίθηπα κε ζθνπφ λα έξζεη ζε επηθνηλσλία 
κε ηνπο θίινπο ηνπ, λα εθθξαζηεί, λα ςπραγσγεζεί,λα απνδξάζεη, λα 
θιεξηάξεη θαη λα εθηνλσζεί. Ζ ελαζρφιεζε εκθαλίδεη πνιχ ζεκαληηθά 
πνζνζηά ζηνπο λένπο: ην 79% κεηαμχ ησλ ειηθηψλ απφ 13 έσο 17 εηψλ θαη ην 
72% κεηαμχησλ ειηθηψλ απφ 18 έσο 24 εηψλ αζρνινχληαη κε ηα θνηλσληθά 
δίθηπα. Ζ άλνδνο ρξήζεο ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ έθηαζε ζην 36% απφ ην 
επηέκβξην σο ην Γεθέκβξην ηνπ 2010. Μεηαμχ ησλ δεκνθηιέζηεξσλ 
πξννξηζκψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ πεξηιακβάλνληαη ηα:Facebook, Youtube, 
Twitter, myspace, hi5 θαη flickr. Δηδηθφηεξα ην Facebook απνηειεί ηνλ 
δεκνθηιέζηεξν θφκβν, αθνχ ζπγθεληξψλεη επηζθεςηκφηεηα ηεο ηάμεσο ηνπ 
21% ησλ Διιήλσλζε επίπεδν εκέξαο, ηνπ 31% ζε επίπεδν εβδνκάδαο θαη 
ηνπ 33% ζε επίπεδν κήλα, ελψ ξαγδαία απνηππψλεηαη ε εμέιημε ηνπ, θαζψο 
έρεη πεληαπιαζηαζηεί ν αξηζκφο ησλ εκεξήζησλ επηζθεπηψλ ηνπ κέζα ζηα 
ηειεπηαία 2 ρξφληα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3. ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ 
 

3.1 ΟΡΙΜΟ 
 
Μάξθεηηλγθ νξίδεηαη ην «ζχλνιν ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 
θαηεπζχλνπλ ηε ξνή ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ παξαγσγφ 
πξνο ηνλ θαηαλαισηή ή απηφλ πνπ θάλεη ρξήζε». Σν κάξθεηηλγθ απνηειείηαη 
απφ εθείλεο ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαηεπζχλνληαη πξνο ηελ 
ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ θαη επηζπκηψλ νξηζκέλσλ νκάδσλ θαηαλαισηψλ 
κε θάπνην θέξδνο. 
Μάξθεηηλγθ είλαη ην ζχλνιν ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 
απνζθνπνχλ ζηε δηαπίζησζε ησλ ησξηλψλ θαη κειινληηθψλ αλαγθψλ ησλ 
πειαηψλ, ζηε κειέηε θαη ζρεδηαζκφ ησλ πξντφλησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ 
ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ απηψλ, θαη θαηφπηλ ζηελ παξαγσγή, ηππνπνίεζε, 
ζπζθεπαζία, απνζήθεπζε, κεηαθνξά, πξνψζεζε, πξνβνιή θαη πψιεζε ησλ 
πξντφλησλ απηψλ ζηνλ θαηάιιειν ηφπν θαη ρξφλν. Δπηπιένλ 
παξαθνινχζεζε ησλ θαηαλαισηψλ θαη ησλ αλαγθψλ ηνπο θαη κεηά ηελ 
πψιεζε θαη πξνζαξκνγή ησλ πξντφλησλ πξνο ηηο εμειηζζφκελεο αλάγθεο 
ηνπο γηα ηελ επίηεπμε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ ηεο επηρείξεζεο (Γ. 
Βιαδίθαο, Β. Πίγθα, 2008). 
 
Ο νξηζκφο ηνπ κάξθεηηλγθ βαζίδεηαη ζηηο παξαθάησ έλλνηεο: αλάγθεο, "ζέισ", 
απαηηήζεηο, πξντφληα, ππεξεζίεο, αμία, θφζηνο, ηθαλνπνίεζε, αληαιιαγή, 
αγνξά, , πσιεηέο. Ζ ηδέα πνπ νπζηαζηηθά νξίδεη ην κάξθεηηλγθ είλαη ε 
Αληαιιαγή. Αλ ε αληαιιαγή απηή πξαγκαηνπνηείηαη ηειηθά, εμαξηάηαη απφ ην 
αλ ηα δχν κέξε κπνξνχλ λα ζπκθσλήζνπλ ζηνπο φξνπο ηεο αληαιιαγήο, 
πξάγκα πνπ ζα θέξεη θαη ηνπο δχν ζε θαιχηεξε ζέζε (ε ηνπιάρηζηνλ φρη ζε 
ρεηξφηεξε) απφ φηη ήηαλ πξηλ ηελ αληαιιαγή. Σν κάξθεηηλγθ κάλαηδκελη 
ιακβάλεη ρψξα φηαλ ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα δχν κέξε κηαο πηζαλήο 
αληαιιαγήο ζθέθηεηαη ηνπο ηξφπνπο θαη ηα κέζα γηα λα πεηχρεη ηελ επηζπκεηή 
αληίδξαζε απφ ηα άιια κέξε. 
 
Σν κάξθεηηλγθ είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη αλάιπζε, ζρεδηαζκφ, 
πινπνίεζε θαη έιεγρν. Καιχπηεη αγαζά, ππεξεζίεο θαη ηδέεο, βαζίδεηαη ζηελ 
αληίιεςε ηεο αληαιιαγήο, θαη ζηφρν έρεη λα ηθαλνπνηήζεη φια ηα κέξε πνπ 
παίξλνπλ κέξνο ζηελ αληαιιαγή. Σν πξνζσπηθφ ηεο δηάθξηζεο πηζηεχεη φηη ην 
κάξθεηηλγθ είλαη 
ηφζν βαζηθφ γηα ηελ επηρείξεζε ψζηε δελ κπνξεί λα ζεσξείηαη μερσξηζηή 
ιεηηνπξγία κέζα ζηηο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο αιιά είλαη ελζσκαησκέλε κε 
απηέο. Δίλαη νιφθιεξε ε επηρείξεζε, πνπ θαίλεηαη απφ ηα ηειηθά ηεο 
απνηειέζκαηα, δειαδή απφ ηελ πιεπξά ηνπ πειάηε. Ζ επηρεηξεκαηηθή 
επηηπρία δελ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ παξαγσγφ αιιά απφ ηνλ πειάηε. Γηα ηελ 
επηρεηξεκαηηθή επηηπρία νη άλζξσπνη ηεο δηάθξηζεο: Αμηνινγνχλ θαη αλαιχνπλ 
ηηο επθαηξίεο κάξθεηηλγθ, εξεπλνχλ θαη επηιέγνπλ αγνξέο- ζηφρνπο, 
αλαπηχζζνπλ ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ, ζρεδηάδνπλ πξνγξάκκαηα κάξθεηηλγθ, 
νξγαλψλνπλ, πξαγκαηνπνηνχλ θαη ειέγρνπλ ηα πξνγξάκκαηα κάξθεηηλγθ 
(Γεκεηξηάδεο . , Σδσξηδάθε Α. , 2011). 
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3.2 ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ 
 
Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ κάξθεηηλγθ είλαη θαζνιηθέο, κε ηελ έλλνηα φηη πξέπεη λα 
εθηειεζηνχλ ζε φια ηα ζπζηήκαηα κάξθεηηλγθ. 
Οη ιεηηνπξγίεο απηέο είλαη: 
• Ζ ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο, πνπ ζεκαίλεη ηε δηαδηθαζία ηεο εθηίκεζεο ησλ 
πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ. 
• Ζ ιεηηνπξγία ηεο πψιεζεο, πνπ ζεκαίλεη ηελ πξνψζεζε ελφο πξντφληνο. 
Πεξηιακβάλεη ηελ πξνζσπηθή πψιεζε, ηε δηαθήκηζε θαη άιιεο κεζφδνπο 
καδηθψλ πσιήζεσλ. Δίλαη ε πεξηζζφηεξν γλσζηή ιεηηνπξγία θαη πνιινί 
άλζξσπνη λνκίδνπλ φηη είλαη ε κφλε ιεηηνπξγία ηνπ κάξθεηηλγθ. 
Οη δχν παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο πεξηιακβάλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο εθείλεο πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηε κεηαβίβαζε ηεο θπξηφηεηαο ησλ πξντφλησλ. 
• Ζ ιεηηνπξγία ηεο κεηαθνξάο, πνπ ζεκαίλεη ηε κεηαθίλεζε ησλ αγαζψλ απφ 
ηε κηα πεξηνρή ζηελ άιιε. 
• Ζ ιεηηνπξγία ηεο απνζήθεπζεο, πνπ ζεκαίλεη ηελ χπαξμε θαη δηαηήξεζε ησλ 
αγαζψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δήηεζεο ζηνλ επηζπκεηφ ρξφλν. 
Ζ ηππνπνίεζε θαη δηαβάζκηζε, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ηαμηλφκεζε ησλ 
πξντφλησλ αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηελ πνηφηεηα. Ζ ηππνπνίεζε 
δηεπθνιχλεη ηελ αγνξά θαη ηελ πψιεζε, γηαηί απνθεχγεηαη έηζη ε θαζπζηέξεζε 
γηα εμέηαζε θαη δεηγκαηνιεςία. 
• Ζ ρξεκαηνδφηεζε, πνπ παξέρεη ηα αλαγθαία θεθάιαηα, ηηο απαξαίηεηεο 
πηζηψζεηο γηα ηελ παξαγσγή, κεηαθνξά, απνζήθεπζε, πξνψζεζε, πψιεζε 
θαη αγνξά ησλ πξντφλησλ. 
• Ζ αλάιεςε θηλδχλνπ, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ αβεβαηφηεηα πνπ ζπλδέεηαη κε 
ηε δηαδηθαζία ηνπ κάξθεηηλγθ. Κακηά επηρείξεζε δελ είλαη βέβαηε φηη νη πειάηεο 
ζα ζέινπλ λα αγνξάζνπλ ηα πξντφληα ηεο. Σα πξντφληα κπνξεί επίζεο λα 
θαηαζηξαθνχλ, λα θιαπνχλ ή θαη λα κε ρξεηάδνληαη πηα (νηθνλνκηθή 
απαμίσζε). 
• πζθεπαζία, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πξντφλησλ ζε εηδηθφ 
ζπζθεπαζηηθφ πιηθφ γηα λα ηα θάλεη πην ειθπζηηθά ζηνλ αγνξαζηή θαη λα ηα 
πξνζηαηέςεη απφ δηάθνξνπο θπζηθνχο θηλδχλνπο. 
• Ζ ιεηηνπξγία ηεο πιεξνθφξεζεο ηεο αγνξάο, πνπ πεξηιακβάλεη ηε ζπιινγή, 
αλάιπζε θαη δηαλνκή πιεξνθνξηψλ απαξαίηεησλ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, 
εθηέιεζε θαη έιεγρν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ κάξθεηηλγθ (Γ. Βιαδίθαο, Β. 
Πίγθα, 2008). 
 
 

3.3 ΣΟΥΟΙ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ 
 
Σν κάξθεηηλγθ έρεη σο βαζηθνχο ζηφρνπο: 
• Σε αχμεζε ηνπ ηδίξνπ, ή ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ή ηελ αχμεζε ηνπ 
κεξηδίνπ αγνξάο γηα θάζε πξντφλ/ ππεξεζία 
• Σε δηεξεχλεζε θαη ηελ δηεχξπλζε ησλ αλαγθψλ ,ησλ επηζπκηψλ θαη ησλ 
νηθνλνκηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ ζηφρνπ- θνηλνχ, φπνπ απεπζχλνληαη ηα 
πξντφληα. 
• Σελ ηειηθή επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο ηνπ ζηφρνπ-θνηλνχ θαη ηνπ 
ηξφπνπ επηθνηλσλίαο κε απηφ. 
• Σνλ έιεγρν ησλ πσιήζεσλ 
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• Σε κειέηε θαη αλάιπζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη αμηνπνίεζε κηαο αδχλαηεο 
ζέζεο ηνπ πξνο φθειφο καο 
• Σνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ θεξδψλ ηεο επηρείξεζεο κέζσ κηαο θαιχηεξεο 
παξαγσγηθήο δπλακηθήο 
• Σελ εηθφλα ηνπ πξντφληνο 
• Σνλ έιεγρν ζπλζεθψλ αγνξάο (ηακάηηνο Πίηηαο, 2008). 
 
 

3.3.1. ΣΟ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 
 
Σν κάξθεηηλγθ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν παξνπζηάδεη δχν φςεηο. Ζ πξψηε αθνξά 
νξηζκέλα πξντφληα πνιπεζληθψλ θπξίσο εηαηξηψλ πνπ πξνσζνχληαη κε ηηο 
δηεζλψο θαζηεξσκέλεο κεζφδνπο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε αληαπφθξηζε ηεο 
αγνξάο εκθαλίδεηαη ηθαλνπνηεηηθή ελψ νη εθαξκνδφκελεο κέζνδνη δηαθήκηζεο 
( ηα δηαθεκηζηηθά ζπνη) είλαη κεξηθέο θνξέο εηζαγφκελν πξντφλ. Αληίζεηα ε 
δεχηεξε φςε ηνπ κάξθεηηλγθ πνπ αθνξά αξθεηά ειιεληθά πξντφληα δελ είλαη 
ηθαλνπνηεηηθή. Οη πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαζηέξσζε ηνπ ειιεληθνχ πξντφληνο 
κε ζιφγθαλ ηνπ ηχπνπ ¨αγνξάδεηαη Διιεληθά¨ δε θαίλεηαη φηη έρνπλ ηδηαίηεξε 
επηηπρία. ε γεληθέο γξακκέο ην κάξθεηηλγθ ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ δελ έρεη 
επηηχρεη αθφκα ην βαζηθφ ζηφρν ηνπ πνπ είλαη ε θάιπςε ηνπ ράζκαηνο κεηαμχ 
παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο. 
Οη θαηαλαισηέο ηζρπξίδνληαη φηη ε ειιεληθή παξαγσγή δίλεη πξντφληα κέηξηαο 
πνηφηεηαο ελψ νη παξαγσγνί ηζρπξίδνληαη φηη νη θαηαλαισηέο παξνπζηάδνπλ 
ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ζηα μέλα πξντφληα εηο βάξνο ησλ ειιεληθψλ. 
 
ζνλ αθνξά ην κάξθεηηλγθ εμαγσγψλ ειιεληθψλ πξντφλησλ, ηα κεγαιχηεξα 
εκπφδηα θαίλεηαη φηη είλαη ε έιιεηςε δηθηχσλ θαη θαλαιηψλ πξνψζεζεο θαη 
δηαλνκήο φπσο θαη ε έιιεηςε πεπεηξακέλσλ ζηειερψλ θαη ηζρπξψλ 
εμαγσγηθψλ εηαηξηψλ. Πάλησο ηα ηειεπηαία ρξφληα νη επθαηξίεο πνπ 
εκθαλίζηεθαλ γηα ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ζηε Βαιθαληθή αγνξά ππήξμαλ 
ζεκαληηθφο παξάγσλ ελεξγνπνίεζεο θηιφδνμσλ ζηειερψλ θαη εθαξκνγήο 
ησλ λέσλ κεζφδσλ ηνπ κάξθεηηλγθ (Α. Καιατηδφγινπ, 2012).  
 

3.4. ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ  
 
Σν δηαδίθηπν έρεη ζπκβάιιεη κνλαδηθά ζηνλ ηνκέα ηνπ marketing παξέρνληαο 
νθέιε ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο κε ηε δηαλνκή ησλ πιεξνθνξηψλ ζην παγθφζκην 
θνηλφ κε πνιχ ρακειφ θφζηνο. Σν κεγαιχηεξν πξνλφκην ηνπ, σο κέζν, είλαη ε 
ακεζφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξεί λα πάξεη θάπνηνο θαη απηφ ην 
γεγνλφο είλαη πνπ ην θαζηζηά κνλαδηθφ θαη πςίζηεο ζεκαζίαο. 
 
Ζ πξνψζεζε κέζσ δηαδηθηχνπ ζπλδπάδεη ηε δεκηνπξγηθή θαη ηελ ηερληθή 
άπνςε, ζπκπεξηιακβάλνληαο ην ζρέδην, ηελ θαηαζθεπή, ηε δηαθήκηζε θαη ηηο 
πσιήζεηο. Οη κέζνδνη ηνπ κάξθεηηλγθ κέζσ ίληεξλεη ζπκπεξηιακβάλνπλ ηε 
βειηίσζε θαηάηαμεο ζε κεραλέο αλαδήηεζεο, ηελ απνζηνιή newsletter, ηελ 
παξνπζίαζε δηαθεκηζηηθψλ γξαθηθψλ. 
Σν κάξθεηηλγθ κέζσ ίληεξλεη είλαη ε δηαδηθαζία αλάπηπμεο θαη πξνψζεζεο 
κηαο επηρείξεζεο ρξεζηκνπνηψληαο ειεθηξνληθά κέζα. Σν κάξθεηηλγθ κέζσ 
δηαδηθηχνπ δελ αλαθέξεηαη κφλν ζηε δεκηνπξγία ή ηελ χπαξμε κηαο 
ηζηνζειίδαο. Δίλαη απαξαίηεην νη ρξήζηεο ηνπ ίληεξλεη, αιιά θαη ε αγνξά 
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γεληθφηεξα, λα γλσξίδνπλ ηελ χπαξμε απηήο ηεο ηζηνζειίδαο ψζηε λα 
αληηιακβάλνληαη ηελ χπαξμε ηεο επηρείξεζεο ζηελ νπνία αλήθεη ε ηζηνζειίδα 
θαη θαη‟ επέθηαζε λα ζπκβάιινπλ ζηελ επηηπρία ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο 
(http://www.exact.gr/default.aspx?pid=1865&langid=68 ). 
 
Μάξθεηηλγθ ζην Γηαδίθηπν είλαη έλα παιηφ παηρλίδη κε λένπο θαλφλεο. Δίλαη 
έλαο θφζκνο ησλ ζπκκαρηψλ, δηαθεκίζεηο ζε banner, e-mail marketing, ηηο 
ηερληθέο θαη κεραλή αλαδήηεζεο. Αλ θάπνηνο είλαη ζε απεπζείαο ζχλδεζε 
έκπνξνο,κπνξεί λα θαηαιάβεη θαη λα ελζσκαηψζεη ηηο λέεο ηαθηηθέο, φπσο 
κπνξεί λα αλαπηχμεη κηα ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ γηα λα πξνζεγγίζεη ην θνηλφ-
ζηφρν. Γηαθνξεηηθά, ην site ηνπ ζα αγσληζηεί ζηνλ θπβεξλνρψξν (. 
Καιαηηδήο, 1998).  
 

3.4.1. ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 
 
Σν Γηαδίθηπν, έλα απφ ηα λεφηεξα θαλάιηα ηεο αγνξάο γηα ηα πξντφληα, 
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε κηα πνηθηιία ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ. Οη 
παξαγσγνί κπνξνχλ λα πσινχλ ηα πξντφληα ηνπο on-line κέζσ ηνπ 
ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, 
ρξεζηκνπνηψληαο έλα Web ηνπνζεζία ιήςεο παξαγγειηψλ γηα ηα πξντφληα 
ηνπο, ή απιά δηαθεκίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο κέζα απφ κηα ηζηνζειίδα. Blogs 
θαη άιια Web-based θνηλσληθά κέζα παξέρνπλ αθφκα έλα ηξφπν πνπ ην 
Γηαδίθηπν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πξνψζεζε κηαο επηρείξεζεο. 
Απηφ ην πξνθίι παξέρεη κηα πεξίιεςε θαη έλα ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηνπο 
παξαγσγνχο νη νπνίνη εμεηάδνπλ πσο ρξεζηκνπνηείηαη ην Γηαδίθηπν γηα ην 
κάξθεηηλγθ. Γεκηνπξγψληαο ηε δηθή ηνπο ηζηνζειίδα κπνξνχλ λα 
επσθειεζνχλ κε πνιινχο ηξφπνπο. Σν Γηαδίθηπν κπνξεί λα είλαη κεγάιε 
επθαηξία γηα ηελ πξνψζεζε ηεο επηρείξεζήο ηνπο θαη ηελ αχμεζε ηεο έθζεζή 
ζηνπο πειάηεο. 
 
Πιένλ φιν θαη πεξηζζφηεξνη θαηαλαισηέο ςσλίδνπλ on-line θαη δελ είλαη ιίγνη 
εθείλνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν γηα λα εξεπλήζνπλ ηηο κειινληηθέο 
αγνξέο. Χζηφζν, ην κάξθεηηλγθ δελ ζεκαίλεη απαξαηηήησο πψιεζε. Σν 
Γηαδίθηπν κπνξεί λα κελ είλαη ην θαιχηεξν κέζν γηα ηε δηελέξγεηα ησλ 
πσιήζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, ε ιήςε παξαγγειηψλ ζε απεπζείαο ζχλδεζε δελ 
είλαη κηα θαιή κέζνδνο γηα λα πσινχληαη ηα πξντφληα θαζψο δηαθεκίδνληαη 
σο «ππέξ ην άξηην» λέα ελαιιαθηηθή πξφηαζε ζηα άιια πξντφληα." πσο θαη 
θάζε άιιε αγνξά, ε πψιεζε κέζσ Γηαδηθηχνπ εμαξηάηαη απφ ηε γλσξηκία κε 
ηνπο πειάηεο. Οη παξαγσγνί ζα πξέπεη λα ζέζνπλ θάπνηα βαζηθά εξσηήκαηα 
γηα ηνπο πειάηεο ηα νπνία απαληψληαη απφ ηνπο ίδηνπο. Γηα παξάδεηγκα: Πνηνη 
είλαη απηνί; Έρνπλ Πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν; Υξεζηκνπνηνχλ e-mail; Μηα 
ζαθή ηδέα γηα ην πνηνη είλαη νη πειάηεο θαη πψο ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν 
ζα ηνπο επηηξέςεη λα αλαπηχμνπλ κηα ηζηνζειίδα πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο 
αλάγθεο ησλ πειαηψλ (Ernst & Matt Tim Woods, 2006). 
 

3.5. ΙΝΣΔΡΝΔΣ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ 
 
Ζ ξαγδαία εμάπισζε ηνπ δηαδηθηχνπ βνήζεζε ζηε δεκηνπξγία ελφο λένπ 
είδνπο κάξθεηηλγθ, γλσζηφ σο ειεθηξνληθφ κάξθεηηλγθ ή e-marketing. Σα 
ηειεπηαία ρξφληα ην ίληεξλεη ρξεζηκνπνηείηαη σο έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 
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κέζα πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο επηρεηξήζεσλ. Δπηπξνζζέησο, φιν θαη 
πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ην ρξεζηκνπνηνχλ γηα αγνξά πξντφλησλ θαη 
ππεξεζηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο απνθηνχλ 
παξνπζία ζην ίληεξλεη κε παξνρή ιεηηνπξγηψλ θαη ππεξεζηψλ (R. Gardner, 
2007). 
 
Σν ίnternet κάξθεηηλγθ είλαη ε δηαδηθαζία πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα νξγάλσζε γηα 
ηελ πξνψζεζή ηεο ζην ίληεξλεη. Σν ίληεξλεη κάξθεηηλγθ δελ ζεκαίλεη απιά 
«ηε δεκηνπξγία ελφο ηζηνρψξνπ». Κάπνπ πίζσ απφ εθείλν ηνλ ηζηνρψξν 
βξίζθεηαη ε πξαγκαηηθή νξγάλσζε κε ηνπο πξαγκαηηθνχο ζηφρνπο. Ζ 
εκπνξηθή ζηξαηεγηθή Γηαδηθηχνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο πηπρέο ησλ Online 
πξντφλησλ δηαθήκηζεο, ππεξεζηψλ θαη ηζηνρψξσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 
ηεο έξεπλαο αγνξάο, ηνπ κάξθεηηλγθ κέζσ κεραλψλ αλαδήηεζεο, ηνπ 
κάξθεηηλγθ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη ησλ άκεζσλ πσιήζεσλ (Leo 
Burnett, 2007). 
 
Χο ίληεξλεη κάξθεηηλγθ κπνξεί λα νξηζηεί ε ρξήζε ηνπ ίληεξλεη θαη ησλ λέσλ 
ειεθηξνληθψλ κέζσλ θαη ηερλνινγηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ 
Μάξθεηηλγθ, θαζψο θαη γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ηδεψλ ηνπ ζχγρξνλνπ 
Μάξθεηηλγθ. πσο ην πξνζσπηθφ Μάξθεηηλγθ θαη ην Μάξθεηηλγθ ζρέζεσλ, 
έηζη θαη ην Ίληεξλεη Μάξθεηηλγθ δελ είλαη καδηθφ Μάξθεηηλγθ γηα καδηθέο 
αγνξέο. Σν δηαδίθηπν αληηπξνζσπεχεη ζίγνπξα κηα επθαηξία γηα φινπο 
εθείλνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ηερληθή, εκπνξηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμή 
ηνπ, γηαηί είλαη ην φρεκα πνπ κεηαθέξεη ηε γλψζε, θαη γλψζε = σθέιεηα / 
θέξδνο (Γ. Βιαδίθαο, Β. Πίγθα, 2008). 
 

 
3.5.1 ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΙΝΣΔΡΝΔΣ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ 
 
Γε κπνξεί θαλείο λα θαληαζηεί πφζνη άλζξσπνη πεγαίλνπλ ζε απεπζείαο 
ζχλδεζε θάζε κέξα γηα πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο. Κάπνηνη πξέπεη λα 
πάλε ζε απεπζείαο ζχλδεζε γηα θάπνην έξγν, άιινη ην θάλνπλ ψζηε λα 
κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ θαη άιινη πάλε γηα ςψληα ζε απεπζείαο ζχλδεζε. 
Χο εθ ηνχηνπ, ε επηζθεςηκφηεηα ζην δηαδίθηπν είλαη ηεξάζηηα, γεγνλφο πνπ 
θαζηζηά ηα λέα κέζα γηα ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ κάξθεηηλγθ λα θζάζνπλ ζηελ 
αγνξά-ζηφρν ηνπο. Έηζη, ην εξψηεκα είλαη, πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ 
ίληεξλεη κάξθεηηλγθ πέξα απφ ηελ παξαδνζηαθή αγνξά; 
Σν πξψην βαζηθφ πιενλέθηεκα ηνπ ίληεξλεη κάξθεηηλγθ είλαη ην γεγνλφο φηη 
είλαη ηφζν πνιχ θζελφηεξν, ψζηε ν πξνυπνινγηζκφο πνπ ζα πξέπεη λα 
μεθηλήζεη εθζηξαηεία κάξθεηηλγθ είλαη ζρεηηθά κηθξφηεξνο. Δίλαη γλσζηφ φηη ε 
εκπνξία κέζσ δηαδηθηχνπ είλαη πνιχ θζελφηεξε, θπξίσο επεηδή απεπζχλεηαη 
εηδηθά ζε απεπζείαο ζχλδεζε ρξήζηεο θαηά ην ρξφλν πνπ ελδηαθέξνληαη. Δάλ 
έλα πξφζσπν ςάρλεη γηα πξντφληα ή ππεξεζίεο, κέζσ ησλ παξαπνκπψλ 
κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ε δεκνηηθφηεηα ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαη ππάξρεη 
ζηνρεπκέλε δηαθήκηζε κε ειάρηζην θφζηνο ή αθφκε θαη δσξεάλ. 
Έλα άιιν κεγάιν πιενλέθηεκα γηα ην κάξθεηηλγθ δηαδηθηχνπ είλαη φηη νη 
επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα πάξνπλ ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηεο αγνξάο-ζηφρνπ 
ηνπο ζε κηα ζξαχζε. Μπνξνχλ λα ζρνιηάζνπλ θαη λα ζέζνπλ εξσηήζεηο 
ζρεηηθά κε δηάθνξα post πξαγκαηηθά γξήγνξα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, κπνξνχλ 
λα επηθνηλσλνχλ κε ηνπο πειάηεο ηνπο πην γξήγνξα θαη φζν πην γξήγνξα 
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κπνξνχλ λα ηνπο πείζνπλ λα αγνξάζνπλ ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία πνπ 
πξνσζνχλ, ηφζν ην θαιχηεξν. Απηφ πνπ είλαη θαηαπιεθηηθφ γηα ην κάξθεηηλγθ 
δηαδηθηχνπ είλαη φηη κπνξεί λα είλαη πνιχ δηαδξαζηηθφ. ηαλ παξνπζηάδνπλ 
έλα λέν πξντφλ, νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα δηεμάγνπλ έξεπλα γηα λα 
αλαθαιχςνπλ ηη έρεη λα πεη ην θνηλφ γη 'απηφ. ε απεπζείαο ζχλδεζε, είλαη 
ηφζν απιφ, επεηδή κπνξνχλ λα παξαθάκςνπλ ηελ δηαδηθαζία έξεπλαο θαη λα 
πάξνπλ αθφκα κηα έληηκε αλαηξνθνδφηεζε (Γ. Βιαδίθαο, Β. Πίγθα, 2008). 
Πνηέ δελ πξέπεη λα ππνηηκνχκε ηε δχλακε ηνπ κάξθεηηλγθ απφ ζηφκα ζε 
ζηφκα. Παξαδνζηαθά, απηφ εηπψζεθε γηα λα είλαη αθφκε πην απνηειεζκαηηθή 
απφ φ, ηη πξαγκαηηθά ε έλαξμε κηαο δηαθήκηζεο. Απηφ είλαη επεηδή νη 
άλζξσπνη ζα αθνχζνπλ κηα ζχζηαζε απφ έλαλ θίιν ή θάπνηνλ πνπ έρεη 
ρξεζηκνπνηήζεη ην πξντφλ θαη φρη έλα δηαθεκηζηή. 
Ζ γέλλεζε ηνπ ίληεξλεη κάξθεηηλγθ πνιιαπιαζηάδεη ηε δχλακε ηνπ απφ ζηφκα 
ζε ζηφκα, δηφηη αληί λα ιέεη ζηνπο αλζξψπνπο, έλαλ θάζε θνξά, ην δηαδίθηπν 
επηηξέπεη ζην άηνκν λα θηάζεη ζε εθαηφ αλζξψπνπο ζε έλα ρξφλν. Έλα 
Facebook wallpost κπνξεί λα θάλεη ή λα ζπάζεη ην εκπνξηθφ ζήκα θαη ην 
πξντφλ πξνο πψιεζε, ιφγσ ησλ πνιιψλ αλζξψπσλ πνπ ζα αθνχζνπλ γη‟ 
απηφ. Έλα κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ακέζσο 
κηα αιπζηδσηή αληίδξαζε. Χο εθ ηνχηνπ, θαιφ ζα ήηαλ λα ρξεζηκνπνηεζεί ε 
δχλακε ηνπ κάξθεηηλγθ απφ ζηφκα ζε ζηφκα ζην κάξθεηηλγθ δηαδηθηχνπ κηαο 
επηρείξεζεο θαζψο ζα επεξεάζεη ζίγνπξα ηηο πσιήζεηο ησλ πξντφλησλ ηεο. 
Σν κάξθεηηλγθ δηαδηθηχνπ είλαη πξαγκαηηθά ε λέα θάζε ηεο εκπνξίαο θαη είλαη 
έλαο πνιχ θαιφο ηξφπνο γηα λα κηιήζεη κηα επηρείξεζε γηα ηελ αγνξά ηεο θαη 
θάλεη γλσζηά ζηνπο θαηαλαισηέο ηα πξντφληα ηεο (Peter James, 2011). 
 
 

3.5.2. ΜΙΞΗ ΙΝΣΔΡΝΔΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ 
 
Σν κείγκα Μάξθεηηλγθ είλαη νπζηαζηηθφ κέξνο ηεο ζηξαηεγηθήο Μάξθεηηλγθ. 
Υξεζηκνπνηείηαη σο κέζνδνο γηα λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ Μάξθεηηλγθ. Σα 
ζηνηρεία ηνπ κείγκαηνο Μάξθεηηλγθ κπνξνχλ λα κεηαβάιινληαη ζχκθσλα κε 
ηε ζηξαηεγηθή θαη ηηο δηάθνξεο ηαθηηθέο ηνπ Μάξθεηηλγθ. 
Σν δηαδίθηπν παξέρεη λέεο δπλαηφηεηεο ζην κάξθεηεξ λα κεηαβάιεη ην κείγκα 
ηνπ Μάξθεηηλγθ. Οη δπλαηφηεηεο απηέο είλαη νη εμήο: 
•Πξνϊόλ: Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο, ε εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε κεηά 
ηελ πψιεζε ηνπ πξντφληνο θαη ην εκπνξηθφ ζήκα κπνξνχλ λα κεηαβάιινληαη 
θαη λα εληζρχνληαη. 
•Σηκή: Οη on line ζηξαηεγηθέο ηηκνιφγεζεο είλαη φκνηεο κε ηηο off line 
ζηξαηεγηθέο. Γχν είλαη νη βαζηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ on line ηηκνιφγεζε: ε 
εηζαγσγή ηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξά κε κηα ρακειή ηηκή (penetration pricing) 
θαη ε ηηκνιφγεζε ηεο «αξρεγνχ ηηκήο» (leadership pricing). Ζ ζηξαηεγηθή ηεο 
ρακειήο ηηκήο έρεη ζηφρν λα θεξδίζεη ε επηρείξεζε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 
αγνξάο. 
•Σόπνο: Σν δηαδίθηπν παξέρεη έλα λέν θαλάιη πσιήζεσλ γηα δηαλνκή 
πξντφλησλ κέζσ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ (e-commerce). Απηφ επηηξέπεη ζε 
κηθξέο επηρεηξήζεηο πνπ παξαδνζηαθά δελ έθαλαλ εμαγσγέο λα εηζέξρνληαη ζε 
ππεξπφληηεο αγνξέο. 
•Πξνώζεζε: Σν δηαδίθηπν πξνζθέξεη έλα λέν, πξφζζεην θαλάιη 
επηθνηλσληψλ, κε ην νπνίν ελεκεξψλνληαη νη θαηαλαισηέο γηα ηα νθέιε ελφο 
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πξντφληνο θαη ηνπο βνεζά ζηε ιήςε ηεο αγνξαζηηθήο απφθαζεο (Γ. Βιαδίθαο, 
Β. Πίγθα, 2008). 
 

3.5.3.ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΙΝΣΔΡΝΔΣ 
ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ 
 
Ο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ ίληεξλεη Μάξθεηηλγθ είλαη βξαρππξφζεζκε 
ιεηηνπξγηθή κέζνδνο πνπ νξίδεη ιεπηνκεξεηαθά ηφζν ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 
κηαο ηζηνζειίδαο (website) φζν θαη ηηο απαξαίηεηεο επηθνηλσλίεο, έηζη ψζηε λα 
επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο ζηξαηεγηθήο Μάξθεηηλγθ. 
Τπάξρνπλ έμη βαζηθά ζηάδηα γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ίληεξλεη 
Μάξθεηηλγθ: 
Πξψην: Πνην είλαη ην πηζαλφ αθξναηήξην; 
Γεχηεξν: Καζνξηζκφο ηνπ πεδίνπ ησλ επηθνηλσληψλ ηνπ ίληεξλεη Μάξθεηηλγθ. 
Σξίην: Πψο ζα «κεηαθξαζηνχλ» ηα εκπνξηθά ζήκαηα κηαο επηρείξεζεο ζην 
δηαδίθηπν; 
Σέηαξην: Οξγαλσηηθή δνκή 
Πέκπην: Καζνξηζκφο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 
Έθην: Σν ρξνλνδηάγξακκα (Γ. Βιαδίθαο, Β. Πίγθα, 2008). 
 
 

3.6. Η ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗ 
 
3.6.1 ΔΙΑΓΧΓΗ 
 
Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθφηεξα ζέκαηα 
κειέηεο ηεο επηζηήκεο ηνπ κάξθεηηλγθ. Αληηθείκελν κειέηεο ηεο ζπκπεξηθνξάο 
ηνπ θαηαλαισηή είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απηφο ιακβάλεη ηηο αγνξαζηηθέο 
ηνπ απνθάζεηο θαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν ιήςεο απηψλ 
ησλ απνθάζεσλ θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή κεηά ηελ αγνξά. ηελ 
νπζία, πξνζπαζεί λα απαληήζεη ζηα εμήο εξσηήκαηα: 

 
 

 
ο ν θαηαλαισηήο αμηνινγεί έλα πξντφλ κεηά ηελ αγνξά ηνπ 

κεηά ην πέξαο ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ (Γ. Μπάιηαο, Π. Παπαζηαζνπνχινπ, 
2003). 
 

3.6.2. ΠΡΟΣΤΠΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗ 
 
Παιαηφηεξα, νη άλζξσπνη ηνπ κάξθεηηλγθ κπνξνχζαλ λα θαηαιάβνπλ θαη λα 
κάζνπλ ηνπο πειάηεο ηνπο απφ ηελ θαζεκεξηλή ηνπο εκπεηξία θαηά ηελ 
πψιεζε ζ‟ απηνχο. Αιιά ε αλάπηπμε ηνπ κεγέζνπο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ 
αγνξψλ έρεη ππνρξεψζεη ηνπο κάλαηδεξο λα ράζνπλ ηελ άκεζε επαθή κε 
ηνπο πειάηεο ηνπο. Έηζη νη κάλαηδεξο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ζηξάθεθαλ 
ήδε πξνο ηελ έξεπλα ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηαλαισηή πξνζπαζψληαο λα 
κάζνπλ πνηνο αγνξάδεη, πψο αγνξάδεη, πφηε αγνξάδεη, πνχ αγνξάδεη θαη γηαηί 
αγνξάδεη. 
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ην θεληξηθφ ελδηαθέξνλ βξίζθεηαη ε εξψηεζε, πψο νη θαηαλαισηέο 
αληαπνθξίλνληαη ζηα δηάθνξα εξεζίζκαηα ηνπ κάξθεηηλγθ ηα νπνία 
πξνεηνηκάδνπλ νη επηρεηξήζεηο. Ζ επηρείξεζε πνπ αιεζηλά γλσξίδεη πψο νη 
θαηαλαισηέο ζα αληαπνθξηζνχλ ζηα δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο 
φπσο ηηκή, δηαθήκηζε θ.α., ζα έρεη έλα πνιχ κεγάιν πιενλέθηεκα απέλαληη 
ζηνπο αληαγσληζηέο ηεο. Γη‟ απηφ, επηρεηξήζεηο θαη αθαδεκατθνί έρνπλ 
επελδχζεη πνιχ ρξφλν θαη θφπν ζηελ έξεπλα ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ 
εξεζίζκαηνο ηνπ κάξθεηηλγθ θαη ηεο απφθξηζεο ηνπ θαηαλαισηή (Δ. 
Θενδσξνχδεο, 2005). 
 

3.6.3.ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΔΠΗΡΔΑΜΟΤ ΑΓΟΡΑΣΙΚΗ 
ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗ  
 
Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή επεξεάδεηαη απφ 4 θχξηεο νκάδεο 
παξαγφλησλ:  

 
 αλαθνξάο, θαζνδεγεηέο 

γλψκεο)  
 

-εληχπσζε) 
(Γ. Μπάιηαο, Π.Παπαζηαζνπνχινπ, 2003).  
 
 

3.7. Η ΣΑΗ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗ ΑΠΔΝΑΝΣΙ ΣΗ ΓΙΑΦΗΜΙΗ 
 
Πνιινί είλαη νη εξεπλεηέο ηνπ θαηαλαισηή πνπ ππνζηήξημαλ φηη ε ζηάζε ηνπ 
θαηαλαισηή γηα ηε κάξθα κπνξεί λα κελ είλαη κφλν ζπλάξηεζε απφςεσλ 
ζρεηηθψλ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, αιιά λα είλαη θαη ζπλάξηεζε ησλ 
ζπγθηλεζηαθψλ αληηδξάζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ ζηελ ίδηα ηε δηαθήκηζε. Ο 
θαηαλαισηήο ζρεκαηίδεη δηάθνξα ζπλαηζζήκαηα (ζπγθηλήζεηο, θφβνο, γέιην 
θιπ.) θαη γλσζηηθέο θξίζεηο (π.ρ. ε δηαθήκηζε είλαη δηαζθεδαζηηθή ή 
πιεξνθνξηαθή ή ρηνπκνξηζηηθή, θιπ.) ζαλ απνηέιεζκα ηεο έθζεζεο ηνπ ζηε 
δηαθήκηζε. Σφζν ηα ζπλαηζζήκαηα απηά φζν θαη νη γλσζηηθέο θξίζεηο 
επεξεάδνπλ ηε δηακφξθσζε ηεο ζηάζεο ηνπ θαηαλαισηή γηα ηε δηαθήκηζε. 
Δπηπιένλ επεξεάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπ γηα ηε δηαθεκηδφκελε 
κάξθα,επηρείξεζε,ππεξεζία θιπ. 
 
Σα ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθαιεί κηα δηαθήκηζε δελ επεξεάδνπλ κφλν ηε 
ζηάζε γηα ηελ ίδηα ηε δηαθήκηζε, αιιά επεξεάδνπλ θαη ηηο απφςεηο πνπ 
ζρεκαηίδεη ν θαηαλαισηήο γηα ηε δηαθεκηδφκελε κάξθα θαη ηε ζηάζε ηνπ γη‟ 
απηή. Σν φηη κηα δηαθήκηζε πξνμέλεζε ζεηηθφ απνηέιεζκα (άξεζε) είλαη θάηη ην 
νπνίν δελ ζα δηαξθέζεη γηα πνιχ ρξφλν. Απιψο, ην ζεηηθφ απνηέιεζκα είλαη 
κεγαιχηεξν ακέζσο κεηά ηελ έθζεζε ηνπ θαηαλαισηή ζηε δηαθήκηζε. Θα 
πξέπεη επίζεο λα ηνληζηεί φηη, κε βάζε απνηειέζκαηα εξεπλψλ, κηα δηαθήκηζε 
πνπ αξέζεη δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη ζα εμαιείςεη ηηο φπνηεο αξλεηηθέο 
απφςεηο πνπ έρεη ν θαηαλαισηήο γηα ηε δηαθεκηδφκελε κάξθα. Αλ δειαδή ν 
θαηαλαισηήο γλσξίδεη φηη κηα κάξθα ζηελ πξάμε δελ πξνζθέξεη ηα 
αλακελφκελα, κηα θαιή δηαθήκηζε δελ πξφθεηηαη λ‟ αιιάμεη ηελ αξλεηηθή 
ζηάζε ηνπ γηα ηε κάξθα (Β. Βαβαξνχηζνπ, 2009). 
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Αληίζεηα, κε φ, ηη κέρξη πξφζθαηα ήηαλ πηζηεπηφ, ε αλάκημε ηνπ δέθηε κε ην 
δηαθεκηζηηθφ κήλπκα (advertising message involvement) κπνξεί λα επεξεάζεη 
άκεζα ηε ζηάζε ηνπ θαηαλαισηή – δέθηε γηα ην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα. Δπίζεο 
απνδείρηεθε φηη ε ζηάζε γηα ην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα δηαηεξείηαη κε 
κεγαιχηεξε βεβαηφηεηα απφ ηνπο δέθηεο πςειήο αλάκημεο κε ην κήλπκα. Απηφ 
εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη απηνί νη δέθηεο αμηνινγνχλ ην δηαθεκηζηηθφ 
κήλπκα ζηεξηδφκελνη ζε πεξηζζφηεξα θξηηήξηα θαη ζε δηεμνδηθφηεξε αλάιπζε 
(αθνχ έρνπλ πςειή αλάκημε) απφ ηνπο δέθηεο ρακειήο αλάκημεο. Οη 
επηπηψζεηο ησλ ζπκπεξαζκάησλ απηψλ ζην κάξθεηηλγθ γεληθφηεξα θαη ζηε 
δηαθήκηζε εηδηθφηεξα πξνηείλνπλ φηη νη δηαθεκηζηέο ζα πξέπεη λα δίλνπλ 
ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη πξνζνρή ζηηο αλάγθεο γηα πιεξνθνξίεο ηδηαίηεξα 
εθείλσλ ησλ δεθηψλ κελπκάησλ νη νπνίνη είλαη θαηαλαισηέο πςειήο αλάκημεο 
κε ην πξντφλ θαη ην κήλπκα. Πξέπεη επίζεο λα ζπκνχληαη φηη νη θαηαλαισηέο 
απηνί δηαηεξνχλ ηηο αμηνινγήζεηο ηνπο κε κεγαιχηεξε βεβαηφηεηα θαη, θαηά 
ζπλέπεηα, είλαη δχζθνιν λα ηηο αιιάμνπλ. Οη κάξθεηεξο επνκέλσο ζα πξέπεη 
λα δηαζθαιίζνπλ φηη ηα κελχκαηά ηνπο πνπ απεπζχλνληαη ζε θαηαλαισηέο 
πςειήο αλάκημεο είλαη αξθεηά πεηζηηθά ψζηε λα δηεπθνιχλνπλ ην ζρεκαηηζκφ 
γεξά δηαηεξεκέλσλ αμηνινγήζεσλ 
 
 

3.8.ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΗ ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΔΧ 
ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ 
 
Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ γηα ηε ζπλερή άλνδν ηεο 
δηαθεκηζηηθήο πξνβνιήο κέζσ δηαδηθηχνπ. Νένη φξνη, άγλσζηνη κέρξη ρζεο 
έρνπλ εηζαρζεί ζηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη έλαο λένο δηαθεκηζηηθφο θφζκνο 
θαίλεηαη λα γηγαληψλεηαη κέξα κε ηε κέξα. Banner, viral marketing, search 
engine marketing, search engine optimization, rich media, text links, adwords, 
advertorial, skin, mail marketing, newsletter, web marketing θαη πνιιέο άιιεο 
έλλνηεο, άγλσζηεο ζηνπο πεξηζζφηεξνπο πεξηγξάθνπλ κηα λέα 
πξαγκαηηθφηεηα ε νπνία ήξζε ζαλ θπζηθή εμέιημε ηεο ξαγδαίαο αλφδνπ ηνπ 
ίληεξλεη (Α. Αλδξηαλάθνο, 2010). 
 
ηελ επνρή πνπ δηαλχνπκε πνιινί θαηαλαισηέο κπαίλνπλ ζην δηαδίθηπν θαη 
ςάρλνπλ απηφ πνπ ζέινπλ κε ην φλνκα ηνπ θαη ηελ ηηκή ηνπ ζηηο δηάθνξεο 
κεραλέο αλαδεηήζεηο πνπ ππάξρνπλ. 
 
Οη ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνχλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ην δηαδίθηπν γηα λα 
αιιειεπηδξνχλ κε πεξηερφκελν θαη λα αλαδεηνχλ δηάθνξα πξντφληα. Χο 
απνηέιεζκα, νη επαγγεικαηίεο κάξθεηηλγθ θαη νη εηαηξείεο πξέπεη λα 
αθνινπζνχλ ηηο ηάζεηο ηνπ θνηλνχ, ελζαξξχλνληαο ηνπο ρξήζηεο λα 
πξαγκαηνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο ή εληζρχνληαο ην ζπλαηζζεκαηηθφ 
δέζηκν κε έλα πξντφλ. Οη δηαθεκίζεηο πξνβνιήο κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ κηαο θακπάληαο θαηά ηε 
δηαδηθαζία αγνξάο απφ ηε δεκφζηα πξνβνιή ελφο πξντφληνο, κέρξη ηελ 
αχμεζε ηεο επηξξνήο ηνπ ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ ή ηελ αχμεζε ηεο 
επηζθεςηκφηεηαο, ησλ πσιήζεσλ ή ησλ δπλεηηθψλ πειαηψλ. 
Έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη φηη ε δηαθήκηζε πξνβνιήο αχμεζε ζεκαληηθά ηνλ 
αξηζκφ ησλ κεκνλσκέλσλ ρξεζηψλ πνπ επηζθέπηνληαη ηνπο ηζηφηνπνπο ησλ 
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δηαθεκηζηψλ θαη αχμεζε αθφκα πεξηζζφηεξν ηνλ αξηζκφ ησλ ζειίδσλ πνπ 
πξνβάιινληαη αλά επηζθέπηε.  
 
Οη δηαθεκίζεηο πξνβνιήο ζην δηαδίθηπν ζπκβάιινπλ επίζεο ζηελ αχμεζε ηεο 
ελαζρφιεζεο κε ηελ αλαδήηεζε. χκθσλα κε έξεπλα, αθνχ νη θαηαλαισηέο 
εθηεζνχλ ζε κηα δηαθήκηζε πξνβνιήο, είλαη πνιχ πην πηζαλφ λα θάλνπλ θιηθ 
ζην ζχλδεζκν ελφο δηαθεκηδφκελνπ. Χζηφζν, πνιινί ιίγνη ππεχζπλνη 
κάξθεηηλγθ ζπληνλίδνπλ ηηο αγνξέο κέζσ δηαθεκίζεσλ πξνβνιήο κε ην 
κάξθεηηλγθ αλαδήηεζεο, επνκέλσο ην πεξηζψξην γηα δξάζε ζηνλ 
ζπγθεθξηκέλν ηνκέα είλαη ηδηαίηεξα κεγάιν (Smith Philip, 2006). 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 
Μηα επηρείξεζε γηα λα δηαθεκίζεη απνηειεζκαηηθά ηα πξντφληα ηεο ζην 
δηαδίθηπν ζα πξέπεη λα θάλεη θάπνηεο ελέξγεηεο φπσο: 
• Δπηινγή ηνπ θαηάιιεινπ νλφκαηνο γηα ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. Θα 
πξέπεη ην φλνκα λα θαηαθέξεη λα δεκηνπξγήζεη ηνπο «ζσζηνχο» ζπλεηξκνχο 
ζην θνηλφ-ζηφρν θαη λα παξακέλεη εχθνια ζηε κλήκε. 
• Καηαρψξεζε ζε κεραλέο αλαδήηεζεο. Δίλαη ν ζπλεζέζηεξνο ηξφπνο 
πξνβνιήο ζην δηαδίθηπν. 
• «Γεκνζίεπζε» Banners κε ακνηβή ζε άιινπο δηθηπαθνχο ρψξνπο κε κεγάιε 
θίλεζε ή ζρεηηθφ ζέκα. Απηφο ήηαλ ν πην ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο πξνβνιήο 
ζηελ αξρή ηεο αλάπηπμεο ηνπ δηαδηθηχνπ. 
• πκκεηνρή ζε Newsgroups, Chatrooms θ. α. 
• πκκεηνρή ζε ειεθηξνληθά δίθηπα επηρεηξήζεσλ θαη ειεθηξνληθέο on-line 
εθζέζεηο (Υ. θηαδάο, Μ. Μαξθάθε, 2001). 
 
 

3.9. Η ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Δ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΚΡΙΗ 
 
Ζ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ έρεη θάλεη ηελ εκθάληζε ηεο θαη ζηελ Διιάδα εδψ θαη 
αξθεηφ θαηξφ, θάλεη πνιινχο επηρεηξεκαηίεο λα αλαξσηηνχληαη αλ αμίδεη ηνλ 
θφπν λα δηαζέζνπλ θάπνηα ρξήκαηα γηα ηελ δηαθήκηζε ηεο επηρείξεζεο ηνπο. 
Ο ιφγνο πνπζθέθηνληαη έηζη είλαη γηαηί ζε κηα αγνξά πνπ ε ξεπζηφηεηα θαη ηα 
κεηξεηά ρξήκαηα έρνπλ ραζεί, κε ηηο ηξάπεδεο λα είλαη πνιχ ζθηθηέο ζε 
παξνρέο θαη δάλεηα, είλαη αξθεηά δχζθνιν θάπνηνο λα δηαθεκίζεη ηα πξντφληα 
ηνπ θαη λα βξεη πειάηεο απφ ηελ ζηηγκή πνπ δελ ππάξρνπλ ρξήκαηα γηα λα 
αγνξάζεη θάπνηνο νηηδήπνηε δηαθεκίδεηαη. 
κσο δελ είλαη έηζη, δηφηη, φζν θαη λα ιείπνπλ ηα ρξήκαηα απφ ηελ αγνξά, ν 
θαηαλαισηήο ζέινληαο θαη κε, φζν νηθνλνκία θαη λα θάλεη θάπνηα 
θαηαλαισηηθά αγαζά πξέπεη λα ηα αγνξάζεη γηαηί ηνπ ρξεηάδνληαη θαη γηαηί δελ 
κπνξεί λα θάλεη αιιηψο.  
Τπάξρεη φκσο κηα δηαθνξά, λαη κελ ζα αγνξάζεη θάηη πνπ ηνπ είλαη 
απαξαίηεην αιιά πξηλ ην αγνξάζεη ζα ςάμεη πνιχ, ζα θάλεη έξεπλα αγνξάο 
γηα λα δεη πνπ ζα βξεη ην θζελφηεξν θαη πνηνηηθά θαιχηεξν. Σν πηζαλφηεξν 
είλαη λα θάηζεη ζην γξαθείν ηνπ, λα αλνίμεη ηνλ ππνινγηζηή ηνπ θαη ζηηο 
κεραλέο αλαδήηεζεο λα ςάμεη λα βξεη απηφ πνπ ρξεηάδεηαη ζηε πνηφηεηα θαη 
ηελ ηηκή πνπ ηνλ ζπκθέξεη. ίγνπξα ε δηαθήκηζε ζην ίληεξλεη, έρεη κεγάιεο 
δπλαηφηεηεο θαη δελ είλαη φπσο ήηαλ παιηά πνπ θάπνηνο αγφξαδε θάηη ην 
νπνίν δελ έβιεπε πνηέ ζηα κάηηα ηνπ. ήκεξα νη απάηεο ζην δηαδίθηπν έρνπλ 
ζρεδφλ εμαθαληζηεί γηαηί θάζε παξνπζία ζην ίληεξλεη θαη θάζε ηζηνζειίδα έρεη 
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θαη ην ζηίγκα ηεο θαζψο φζνη δηαθεκίδνληαη ζε δηάθνξεο ηζηνζειίδεο θαη 
ηζηνινγία πνπ ππάξρνπλ ην θάλνπλ επψλπκα, κε ηελ έδξα ηνπο, ην ζηαζεξφ 
ηνπο ηειέθσλν θαη θπζηθά ην κέξνο φπνπ βξίζθεηαη ε επηρείξεζε ηνπο (Φ. 
Γειεγηάλλεο, 2012). 
 
Οη πεξηζζφηεξεο ηζηνζειίδεο απφ δηάθνξεο επηρεηξήζεηο, θαηαζηήκαηα θαη 
παξνρή ππεξεζηψλ παξέρνπλ εγγχεζε γηα φ, ηη πξνζθέξνπλ θαη αλ δελ κείλεη 
ν πειάηεο ηθαλνπνηεκέλνο ζε φηη αγνξάδεη κπνξεί λα ην επηζηξέςεη πίζσ ζε 
έλα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη λα ιάβεη ηα ρξήκαηα ηνπ πίζσ ρσξίο θαλ λα 
εξσηεζεί γηα ην ιφγν πνπ επέζηξεςε φ, ηη αγφξαζε. 
Ζ δηαθήκηζε ζην δηαδίθηπν ζε πεξηφδνπο θξίζεο ηεο αγνξάο φρη κφλν δελ είλαη 
ρακέλα ρξήκαηα φπσο πνιινί λνκίδνπλ, αιιά ζίγνπξα ζα θέξεη θαη λένπο 
πειάηεο πνπ ζα απνζβέζνπλ ηα φπνηα έμνδα ηεο δηαθήκηζεο πνπ έρεη θάλεη 
κηα επηρείξεζε γηα φ, ηη πνπιά θαη πξνζθέξεη ζε θαιέο ηηκέο (Ν. χθαο, 2012). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4. ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ  
 
Σα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, γλσζηά θπξίσο κε ηνλ αγγιηθφ φξν social 
media, αλαθαιχπηνπλ ζηγά ζηγά φιν θαη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ειιεληθή αγνξά, θαη νη νπνίεο αληηιακβάλνληαη ηε 
δχλακε πνπ έρνπλ σο κέζν πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ 
ηνπο ην Facebook, ην Twitter, ην YouTube θ.α. Κη απηφ δηφηη κπνξεί ηα 
ειιεληθά λνηθνθπξηά λα απέθηεζαλ ζχλδεζε κε ην δηαδίθηπν πνιχ αξγά ζε 
ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηνπ αλεπηπγκέλνπ θφζκνπ, φκσο ε ζπλέρεηα 
ήηαλ πνιχ εληππσζηαθή (Γ. Μαληθάβα, 2011). 
Φαίλεηαη πσο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε ζπκβνιή ησλ ηζηφηνπσλ θνηλσληθψλ 
δηθηχσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ marketing θαη ηεο δηαθήκηζεο ησλ επηρεηξήζεσλ. 
Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζε ζρεηηθή έθζεζε ηνπ eMarketer, 
πσο γηα ην 2011 ην παγθφζκην εηζφδεκα ησλ δηαθεκίζεσλ απφ ηα θνηλσληθά 
δίθηπα αλέξρεηαη ζηα 5,5 δηο δνιάξηα. 
Ο ξφινο ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα δηαθαίλεηαη απφ ηε 
ρξήζε ησλ αλάινγσλ εξγαιείσλ δηαθήκηζεο. Σν Facebook, ην Twitter θιπ, 
απνηεινχλ πιαηθφξκεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ 
θνηλνχ. Δίλαη θαλεξφ πσο ν θφζκνο ησλ επηρεηξήζεσλ έρεη ήδε πηνζεηήζεη ηηο 
δηαδηθαζίεο απηέο θαη ηα εξγαιεία, ψζηε λα βειηηψζεη ηελ επηθνηλσλία ηνπ κε 
ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ θαη λα αλνίμεη λένπο δξφκνπο πξνο ηεο αγνξά. 
Δηδηθφηεξα, ην Facebook θαηέρεη ην κεγαιχηεξν κεξίδην ζηηο πεξηζζφηεξεο 
κάξθεο ζε δηαθεκίζεηο, ελψ αθνινπζνχλ ην Twitter θαη άιια θνηλσληθά δίθηπα 
κε κηθξφηεξν πνζνζηφ (Εαραξήο Υ. , 2011). 
 
χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο παγθφζκηαο έξεπλαο «Digital Life» ηεο Icap, ε 
δηείζδπζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ Διιάδα είλαη 46,2%, ελψ εβδνκαδηαίσο 
δαπαλνχκε θαηά κέζν φξν 20 ψξεο ζην δηαδίθηπν. χκθσλα κε ηελ ίδηα 
έξεπλα, κεηά ηελ απνζηνιή mail πνπ απνηειεί ηελ θπξηφηεξε ελέξγεηα ζην 
δηαδίθηπν (γηα ην 80% ησλ ρξεζηψλ εκεξεζίσο θαη 5,7 ψξεο ηελ εβδνκάδα), ε 
δεχηεξε θπξηφηεξε γηα ηνπο ρξήζηεο ζηελ Διιάδα είλαη ε θνηλσληθή δηθηχσζε 
(56% εκεξεζίσο θαη 7,4 ψξεο ηελ εβδνκάδα). ηελ Διιάδα ν κέζνο φξνο 
«θίισλ» ζηα social media είλαη 198, απφ ηνπο πςειφηεξνπο ζηελ Δπξψπε. 
χκθσλα κε φζα είρε αλαθέξεη ζε πξφζθαην ζπλέδξην γηα ην ιηαλεκπφξην ν 
θ. η. Λνπθάθνο, ππεχζπλνο ηεο Google γηα ηελ Διιάδα πάλσ απφ 20% ησλ 
tweets πεξηέρνπλ αλαθνξέο ζε θάπνην πξντφλ ή κάξθα, ελψ ην 34% ησλ 
bloggers δεκνζηνπνηνχλ απφςεηο γηα θάπνην πξντφλ. 
ε κηα ρψξα, ινηπφλ, φπσο ε Διιάδα, φπνπ νη έλλνηεο like (κνπ αξέζεη) «ζνπ 
έθαλα request» (αίηεκα θηιίαο) ή «ζε έθαλα add» (ζε πξφζζεζα ζηνπο θίινπο 
κνπ) ή «ζε αθνινπζψ» (θξάζε-ζήκα θαηαηεζέλ ηνπ twitter) ηείλνπλ λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλφηεξα θαη απφ ην «θαιεκέξα» ζηηο λεαληθέο -θαη φρη 
κφλν- ειηθίεο, είλαη ινγηθφ ην κάξθεηηλγθ κέζσ ησλ κέζσλ θνηλσληθήο 
δηθηχσζεο λα γίλεηαη νινέλα θαη πην δεκνθηιέο. 
Ο θαηάινγνο ησλ γλσζηψλ επηρεηξήζεσλ, θπξίσο απφ ηνλ θιάδν ηνπ 
ιηαλεκπνξίνπ, ηεο ηερλνινγίαο, ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, ηνπ ηνπξηζκνχ, ησλ 
αεξνπνξηθψλ κεηαθνξψλ θαη ηεο δηαζθέδαζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηε 
δηαθήκηζε κέζσ θνηλσληθψλ δηθηχσλ είλαη πιένλ πνιχ κεγάινο.  
Μέζα απφ ηηο ζειίδεο ηνπο νη επηρεηξήζεηο πξνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο, 
ελεκεξψλνπλ ηνπο θαηαλαισηέο γηα ηα λέα ηνπο (π.ρ. άλνηγκα λέσλ 
θαηαζηεκάησλ) ή ηε δηνξγάλσζε δηαθφξσλ εθδειψζεσλ θαη θάπνηεο 
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ραξίδνπλ δψξα ή εθπηψζεηο ζην πιαίζην δηαγσληζκψλ πνπ δηελεξγνχλ 
απνθιεηζηηθά κέζσ ησλ social media. 
 
Με δεδνκέλν φηη ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Icap ην πνζνζηφ ρξήζεο ηνπ 
Γηαδηθηχνπ γηα αλαδήηεζε πξντφλησλ πξνο αγνξά είλαη πςειφ (ην 29% ηεο 
εκεξήζηαο δξαζηεξηφηεηαο, θαη δαπαλνχκε ηξεηο ψξεο ηελ εβδνκάδα γηα απηή 
ηελ ελέξγεηα), νη πξννπηηθέο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ κέζσ ησλ 
social media είλαη πνιχ ζεκαληηθέο. Οη θαηαλαισηέο, πέξα απφ ην γεγνλφο φηη 
ελεκεξψλνληαη πην εχθνια θαη πην άκεζα γηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ 
ηνπο ελδηαθέξνπλ, κέζα απφ ηα social media αηζζάλνληαη φηη αλήθνπλ ζε κηα 
θνηλφηεηα, κέζα ζηελ νπνία κπνξνχλ κε έλα θιηθ λα κηιήζνπλ θαη λα 
αληαιιάμνπλ εκπεηξίεο γηα πξντφληα. 
Γηα ηηο εηαηξείεο, απφ ηελ άιιε, ηα social media πέξα απφ εξγαιείν 
πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο, απνηεινχλ θαη έλα λέν ηξφπν, κέζα απφ 
απηή ηελ ακθίδξνκε επηθνηλσλία, λα δηεξεπλνχλ ηελ αγνξά θαη ηηο 
θαηαλαισηηθέο ηάζεηο. Σν γεγνλφο φηη κπνξεί λα κελ έρνπλ πνιιά «tweets» ή 
πνιιά «like» ίζσο σζήζεη ηνπο επηθεθαιείο ησλ εηαηξεηψλ λα βειηηψζνπλ ηα 
παξερφκελα είδε θαη ππεξεζίεο ηνπο θαη λα επαλαζρεδηάζνπλ ηε ζηξαηεγηθή 
ηνπο (Γ. Μαληθάβα, 2011). 
 
 

4.1.ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΣΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ 
 
Ο ηξφπνο πνπ νη άλζξσπνη επηθνηλσλνχλ ζηε ζχγρξνλε επνρή αιιάδεη 
ηαρχηεξα απφ πξηλ. Αλ ην ζθεθηεί θαλείο, κφιηο πξηλ απφ ιίγα ρξφληα, νη 
άλζξσπνη έπξεπε λα ζηείινπλ έλα γξάκκα κε ην πινίν, εάλ ήζειαλ λα 
επηθνηλσλήζνπλ κε θάπνηνλ ζε κηα άιιε ήπεηξν. Σψξα, κε κεξηθά απιά θιηθ, 
κπνξνχκε λα κάζνπκε αθξηβψο ηη ζπκβαίλεη ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ 
πιαλήηε, αλά πάζα ζηηγκή. Απηή ε ηεξάζηηα πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο έρεη 
βνεζήζεη ζεκαληηθά ηνπο αλζξψπνπο λα δηαηεξήζνπλ επαθή κεηαμχ ηνπο θαη 
λα ζπκκεηέρνπλ ζε θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο πνπ ήηαλ αδχλαην ζην 
παξειζφλ. Έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε ηερλνινγία 
βνεζά ηνπο αλζξψπνπο λα ζπλδεζνχλ είλαη κέζσ ησλ social media sites πνπ 
ηνπο δηεπθνιχλνπλ λα κάζνπλ ηη ζπκβαίλεη ζηηο δσέο ησλ θίισλ ηνπο. 
Δλψ ηα θνηλσληθά δίθηπα πξνζθέξνπλ έλα ηεξάζηην φθεινο γηα ηνπο 
θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο, κπνξνχλ επίζεο λα είλαη κεγάια εξγαιεία γηα ηε 
δεκηνπξγία απνηειεζκαηηθήο δηαθήκηζεο γηα κηα επηρείξεζή. Γεδνκέλνπ φηη νη 
πεξηζζφηεξεο ηζηνζειίδεο θνηλσληθψλ κέζσλ ζπιιέγνπλ ηεξάζηηεο πνζφηεηεο 
δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηνπο ρξήζηεο ηνπο, είλαη εχθνιν γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ 
ζηφρνπ λα βαζηζηνχλ ζε κηα πνηθηιία δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ.  
 
Γηα παξάδεηγκα, αλ κηα επηρείξεζε έρεη έλα λέν πξντφλ πνπ ζέιεη λα 
δηαθεκίζεη ζε κηα νξηζκέλε ειηθηαθή νκάδα, ζα κπνξνχζε λα αγνξάζεη 
δηαθεκηζηηθφ ρψξν ζε έλα θνηλσληθφ κέζν πνπ ζα κπνξνχζε λα απνδείμεη 
ζπγθεθξηκέλα ηε δηαθήκηζε γηα ηνπο ρξήζηεο ζηελ ειηθηαθή νκάδα πνπ 
πξνζπαζεί λα ζηνρεχζεη. Απηφ κπνξεί λα θαίλεηαη θάπσο ζαλ ζηνρεπκέλε 
θίλεζε, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη πνιχ απνδνηηθή. Μειέηεο έρνπλ 
δείμεη φηη νη άλζξσπνη επηζθέπηνληαη δηθηπαθνχο ηφπνπο θνηλσληθψλ κέζσλ 
ελεκέξσζεο πνιιέο θνξέο ηελ εκέξα θαη παξακέλνπλ ζε απηέο ηηο 
ηζηνζειίδεο πεξηζζφηεξν απφ φ, ηη ζα κείλνπλ ζε άιινπο δηθηπαθνχο ηφπνπο.  
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Απηφ θαζηζηά πην πηζαλφ ην γεγνλφο ν ρξήζηεο λα παξαηεξήζεη ηε δηαθήκηζε 
ηεο επηρείξεζεο θαη λα θάλεη θιηθ γηα λα επηζθεθζεί ην site ηεο (Η. 
Πξσηνπαπαδάθεο, 2012). 
 
Δλζσκαηψλνληαο ηελ θνηλσληθή δηαθήκηζε ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο ζηνλ 
πξνυπνινγηζκφ δηαθήκηζήο κηαο επηρείξεζεο ζα είλαη πνιχ επεξγεηηθφ, αθνχ 
ε ηζηνζειίδα ζα αλαθέξεηαη ζε έλα ζηνρεπκέλν θνηλφ πνπ είλαη πηζαλφ λα 
αγνξάζνπλ αγαζά ή ππεξεζίεο απφ ην ζπγθεθξηκέλν site. Απηφ κεηαθξάδεηαη 
ζε πεξηζζφηεξα ρξήκαηα ζηελ ηζέπε ηεο επηρείξεζεο. Δπεηδή ηα κέζα 
ελεκέξσζεο κέζσ θνηλσληθψλ ρψξσλ είλαη ηφζν ηθαλά ζην λα ζηνρεχνπλ ηα 
άηνκα πνπ είλαη πην πηζαλφ λα επηζθεθζνχλ ηελ ηζηνζειίδα ηνπο, κπνξεί λα 
ζθεθηεί θαλείο φηη ζα ήηαλ πην αθξηβφ νηθνλνκηθά, απφ ηηο παξαδνζηαθέο 
κεζφδνπο κάξθεηηλγθ, σζηφζν, απηφ δελ ζπκβαίλεη. Σν κάξθεηηλγθ κέζσ ησλ 
θνηλσληθψλ δηθηχσλ είλαη πνιχ πξνζηηφ, επεηδή νη επηρεηξήζεηο πιεξψλνπλ 
κφλν γηα ηηο δηαθεκίζεηο πνπ ζα εκθαλίδνληαη ζηνπο αλζξψπνπο θαη είλαη 
πνιχ πηζαλφ λα θάλνπλ θιηθ ζηε δηαθήκηζε. Έλα άιιν πιενλέθηεκα γηα ηελ 
πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ κηαο ηζηνζειίδαο κέζσ ησλ social media είλαη φηη ε 
επηρείξεζε δελ έρεη λα αγνξάδεη άξζξα ή λα πιεξψζεη γηα ηε βειηηζηνπνίεζε 
κεραλψλ αλαδήηεζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα είλαη πνιχ ιηγφηεξν αθξηβφ 
γηα ηε επηρείξεζε λα θάλεη ηε δηαθήκηζή κέζσ ηζηνζειίδσλ θνηλσληθψλ κέζσλ 
καδηθήο ελεκέξσζεο. 
 
Γεδνκέλνπ φηη ππάξρεη κηα πνηθηιία δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ ρψξσλ, ζα είλαη 
ζεκαληηθφ γηα κηα επηρείξεζε λα απνθαζίζεη ζε πνηεο ηνπνζεζίεο ζέιεη λα 
δηαθεκηζηεί. Πξνθαλψο, έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά πξάγκαηα πνπ κπνξεί λα 
δεί είλαη ν αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ ηνπ site ηεο. Ο κεγάινο αξηζκφο ησλ 
ρξεζηψλ, κεηαθξάδεηαη ζε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ επηζθεπηψλ ηεο 
ηζηνζειίδαο, επεηδή πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη είλαη πηζαλφ λα ηαηξηάδνπλ ζην 
δεκνγξαθηθφ ζηφρν ηεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη βιέπνπλ 
ην site θαη αγνξάδνπλ ηα πξντφληα ηεο επηρείξεζεο (Εαραξήο Υ. , 2011). 
χκθσλα κε έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη, έρεη απνδεηρζεί φηη φιν θαη κεγαιχηεξν 
πνζνζηφ κεγάισλ εηαηξεηψλ, απνδέρνληαη θαη πηνζεηνχλ ηα social media ζηα 
marketing strategy πνπ αθνινπζνχλ. Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο αθνινπζνχλ 
κεκνλσκέλα θάπνηεο ππεξεζίεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ζπλνπηηθά 
πξνθχπηνπλ ηα εμήο ελδηαθέξνληα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία: 65% απφ απηέο 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην Twitter,54% δηαηεξνχλ εηαηξηθφ πξνθίι ζην 
Facebook, ην 50% έρνπλ δεκηνπξγήζεη δηθφ ηνπο YouTube channel θαη ην 
33% έρεη εηαηξηθά blogs. 
 
Απηφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία είλαη φηη νη κεγαιχηεξεο 
εηαηξείεο έρνπλ αληηιεθζεί ηε ρξεζηκφηεηα ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο 
θαη ηα ρξεζηκνπνηνχλ αλαιφγσο. Φπζηθά ην ζεκαληηθφ δελ είλαη φηη απιά 
ρξεζηκνπνηνχλ απηέο ηηο ππεξεζίεο αιιά ην πφζν θαη ην πψο εθκεηαιιεχνληαη 
ηε δχλακε θαη ηελ επηξξνή ηνπο φιν απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 
δηαλχνπκε. Μία εηαηξηθή Fan page ζην Facebook εάλ ρξεζηκνπνηεζεί 
θαηάιιεια κπνξεί λα είλαη πνιχ πην απνηειεζκαηηθή απφ κηα δηαθεκηζηηθή 
θακπάληα πνπ κπνξεί λα θνζηίζεη κεξηθά δεθάδεο ρηιηάδεο επξψ. 
Σνίδηνζπκβαίλεηθαηγηαην Youtube channel, αιιάθαηην Twitter account (Esther 
Gal-or, Tansev Geylani, and Tuba Pinar Yildirim, 2012). 
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Ζ ρξήζε ησλ εξγαιείσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, φπσο ην Facebook θαη ην 
Twitter, σο πιαηθφξκσλ ζπλεξγαζίαο ζπλδέεη ηηο επηρεηξήζεηο κε ηνλ 
ππφινηπν θφζκν κε δεθάδεο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο.  
Σα ελ ιφγσ εξγαιεία θέξλνπλ ηελ ηερλνινγία ζε επαθή κε ηηο επηρεηξήζεηο, 
ζπλδένπλ ηνπο αλζξψπνπο κε ηηο πιεξνθνξίεο, θαζηεξψλνπλ πηζαλνχο λένπο 
δξφκνπο πξνο ηελ αγνξά θαη βειηηψλνπλ ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο θαη 
ηε δηάδνζε ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο.  
Σα παξαπάλσ επξήκαηα θαηαδεηθλχνπλ φηη ν θφζκνο ησλ επηρεηξήζεσλ 
βξίζθεηαη ζηα πξφσξα ζηάδηα ηεο πηνζέηεζεο απηψλ ησλ εξγαιείσλ θαζψο 
θαη ζηε δηαδηθαζία πηνζέηεζεο ζεκαληηθψλ πξνθιήζεσλ - φπσο είλαη ε 
αλάγθε γηα δηαρείξηζε ησλ εξγαιείσλ απηψλ θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ΗΣ, πνπ 
κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ νινθιήξσζε θαη πηνζέηεζε ησλ λέσλ 
πιαηθνξκψλ θαη ηερλνινγηψλ. 
ζν αθνξά ζηελ επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή, ηα social media 
ρξεζηκνπνηνχληαη σο κέζα δεκηνπξγίαο εηαηξηθήο εηθφλαο, ελεκέξσζεο, 
επηθνηλσλίαο θαη αλάπηπμεο ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο θαη έρνπλ απίζηεπηε 
δπλακηθή. 
Οη εηαηξείεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζσζηά ηα social networks κπνξνχλ λα 
«ρηίζνπλ» ηελ εηθφλα ηνπο, λα αλαπηχμνπλ ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο ηνπο θαζψο 
θαη λα δεκηνπξγήζνπλ θαη ή λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ηηο ζπδεηήζεηο πνπ 
γίλνληαη γχξσ απφ ην brand ηνπο «εθηνμεχνληαο» ηελ αλαγλσζηκφηεηα θαη 
αμηνπηζηία ηνπο. 
Οη εθαξκνγέο θνηλσληθήο δηθηχσζεο δεκηνπξγνχλ έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ 
επθαηξηψλ θαη πξνθιήζεσλ ζηνλ επηρεηξεζηαθφ θφζκν. Σα ηειεπηαία ρξφληα, 
παξαηεξείηαη κηα έθξεμε ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ πνπ βαζίδνληαη ζηε ινγηθή 
ηεο Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο ζηα πιαίζηα ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ, γεγνλφο πνπ 
δε κπνξεί παξά λα επεξεάδεη ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζην ζχλνιφ 
ηεο.  
Οη λέεο ηερλνινγίεο, φπσο ηα ηζηνιφγηα (blogs), ηα wikis, ε θνηλσληθή 
ζήκαλζε (tagging), νη ηζηνρψξνη θνηλσληθήο δηθηχσζεο, δεκηνπξγνχλ 
επθαηξίεο γηα λένπο ηξφπνπο ελδνεηαηξηθήο ζπλεξγαζίαο θαη δηαρείξηζεο ηεο 
γλψζεο, αιιάδνπλ ην ηνπίν ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ αιιά θαη ζηηο 
δηεπηρεηξεζηαθέο αληαιιαγέο, ελψ παξάιιεια αλαδηακνξθψλνπλ ηηο 
ππάξρνπζεο επηρεηξεζηαθέο εθαξκνγέο. 
Σα θχξηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ νη εθαξκνγέο θνηλσληθήο 
δηθηχσζεο ζε κηα επηρείξεζε είλαη πνηθίια. Αλαιπηηθφηεξα, θχξην πιενλέθηεκα 
είλαη ε δπλαηφηεηα πνπ πξνζθέξεηαη ζηελ επηρείξεζε λα απεπζπλζεί ζε 
αγνξά ηεξάζηηνπ κεγέζνπο, ρσξίο γεσγξαθηθνχο πεξηνξηζκνχο.  
Δπηπιένλ ε ηκεκαηνπνίεζε ηεο αγνξάο κε βάζε δηάθνξα θξηηήξηα φπσο 
γεσγξαθηθά, θνηλσληθά, δεκνγξαθηθά, εζληθά, ζξεζθεπηηθά γίλεηαη πνιχ πην 
εχθνια, ελψ ε «πιεξνθνξία» κεηαθέξεηαη εχθνια θαη κε γξήγνξνπο ξπζκνχο. 
Οη εθαξκνγέο θνηλσληθήο δηθηχσζεο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε κηα επηρείξεζε 
λα πξνζθέξεη ζπλερψο θίλεηξα ζηνπο θαηαλαισηέο, γεγνλφο πνπ απμάλεη ηελ 
πηζηφηεηα ζηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο ηεο.  
Βαζηθφ πιενλέθηεκα είλαη θαη ε ζπλερήο θαη εχθνιή αλαηξνθνδφηεζε ζρεηηθά 
κε ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ θαηαλαισηψλ, γεγνλφο 
πνπ δηεπθνιχλεη ηελ έξεπλα θαη ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο. 
Δπίζεο, ηα δίθηπα θνηλσληθήο δηθηχσζεο θάλνπλ εθηθηή ηελ παξνπζίαζε ηεο 
επηρείξεζεο 24 ψξεο ηνπ εηθνζηηεηξάσξνπ φιν ηνλ ρξφλν, κεηψλνπλ ην 
ιεηηνπξγηθφ θφζηνο, ελψ ηέινο δηεπθνιχλεηαη ε εχξεζε λένπ πξνζσπηθνχ. 
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Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί ην 88% ησλ εηαηξηψλ κέρξη ην 2015 ζα 
ρξεζηκνπνηνχλ εξγαιεία θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζην κάξθεηηλγθ, ελψ πνιιέο 
απφ απηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηα θνηλσληθά κέζα απνθιεηζηηθά σο κάξθεηηλγθ 
εξγαιεία. 
Δπίζεο, ε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, φπσο ην Facebook 
θαη ην Twitter, σο πιαηθφξκσλ ζπλεξγαζίαο ζπλδέεη ηηο επηρεηξήζεηο κε ηνλ 
ππφινηπν θφζκν κε δεθάδεο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο.  
Σα ελ ιφγσ εξγαιεία θέξλνπλ ηελ ηερλνινγία ζε επαθή κε ηηο επηρεηξήζεηο, 
ζπλδένπλ ηνπο αλζξψπνπο κε ηηο πιεξνθνξίεο, θαζηεξψλνπλ πηζαλνχο λένπο 
δξφκνπο πξνο ηελ αγνξά θαη βειηηψλνπλ ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο θαη 
ηε δηάδνζε ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο.  
Σα παξαπάλσ επξήκαηα θαηαδεηθλχνπλ φηη ν θφζκνο ησλ επηρεηξήζεσλ 
βξίζθεηαη ζηα πξφσξα ζηάδηα ηεο πηνζέηεζεο απηψλ ησλ εξγαιείσλ θαζψο 
θαη ζηε δηαδηθαζία πηνζέηεζεο ζεκαληηθψλ πξνθιήζεσλ - φπσο είλαη ε 
αλάγθε γηα δηαρείξηζε ησλ εξγαιείσλ απηψλ θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ΗΣ, πνπ 
κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ νινθιήξσζε θαη πηνζέηεζε ησλ λέσλ 
πιαηθνξκψλ θαη ηερλνινγηψλ. 
 

4.1.1 ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ 
 
Ζ θνηλσληθή δηθηχσζε έρεη έλα ζνβαξφ κεηνλέθηεκα. Ζ ππεξβνιηθή ρξήζε, ηηο 
πεξηζζφηεξεο θνξέο νδεγεί ζηνλ εζηζκφ, πξάγκα αλεζπρεηηθφ φρη κφλν γηα 
ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ αιιά θαη γηα ηνπο εξγνδφηεο ησλ εξγαδνκέλσλ. 
Οη επηπηψζεηο απφ ηε ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ είλαη θαη αξλεηηθέο θαη 
αθνξνχλ πνηθίινπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ, φπσο ε εξγαζία, ε 
ςπρνινγία θαη ε ηδησηηθφηεηα. 
Δχθνιε θαη δηαδεδνκέλε είλαη ε απζαίξεηε θαηαζθεπή απφ ηξίηνπο 
ινγαξηαζκψλ γηα γλσζηά δεκφζηα πξφζσπα, κε ζθνπφ ηελ παξαπιάλεζε 
θαη ιαζπνινγία. Δπίζεο, είλαη δπλαηή θαη ε θινπή γλήζηαο δηαδηθηπαθήο 
ηαπηφηεηαο απφ θαθνπξναίξεηνπο ράθεξο θαη ρξήζε ηεο γηα δηάπξαμε 
παξελνριήζεσλ αθφκε θαη εγθιεκάησλ. Δμίζνπ πνιιέο είλαη ηα ηειεπηαία 
ρξφληα νη πεξηπηψζεηο απνθάιπςεο φηη ηα εηθνληθά θνηλσληθά δίθηπα 
ιεηηνχξγεζαλ σο παγίδα γηα ηα κέιε ηνπο, ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δσή. 
Δξγνδφηεο απνιχεη ή απνξξίπηεη αηηήζεηο γηα πξφζιεςε κε βάζε ηα ζηνηρεία 
γηα ηνλ ππνςήθην πνπ αιίεπζε απφ ηηο ζειί-δεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Σν 
πάηεκα ηνπ θνπκπηνχ απνζηνιήο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζην Γηαδίθηπν 
κπνξεί λα έρεη ζνβαξέο ζπλέπεηεο. Δπηπιένλ θίλδπλνη ησλ θνηλσληθψλ 
δηθηχσλ είλαη: 
 
 ε έθζεζε ζε πνιχ κεγαιχηεξν αξηζκφ θηλδχλσλ θνηλσληθνχ ραξαθηήξα. 

Δλψ ζα πεξίκελε θαλείο φηη ην Γηαδίθηπν ιφγσ ηεο απφζηαζεο πνπ 
εκπεξηέρεη, ζα πξνθχιαζζε ηα άηνκα απφ ηελ επαθή κε πξαγκαηηθνχο 
θηλδχλνπο, είλαη πνιιέο νη πεξηπηψζεηο φπνπ ηδηαίηεξα νη λένη βηψλνπλ 
έληνλα θαηαζηάζεηο κέζα απφ ηελ ρξήζε ηνπ θπβεξλνρψξνπ, νη νπνίεο 
είλαη ηξαπκαηηθέο γηα ηελ ςπρηθή ηνπο πγεία εμαηηίαο ηεο ρξήζεο online 
θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαη ηεο επαθήο ηνπο κε πιήζνο αγλψζησλ 
αηφκσλ, 

 ε επηβιαβήο έθζεζε ηεο πξνζσπηθήο δσήο ηνπ αηφκνπ. Σα online 
θνηλσληθά δίθηπα είλαη ρψξνη φπνπ κπνξεί λα ζπγθεληξψλεηαη πιήζνο 
δηαθνξεηηθψλ θαη άγλσζησλ αηφκσλ, 
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 ε θαηαρψξεζε θαη δεκνζίεπζε πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ ζε απηά, 
θαζηζηά ηνπο ρξήζηεο ηνπο επάισηνπο ζε πνιχ κεγαιχηεξν αξηζκφ 
αηφκσλ, ζπρλά κε αλεμέιεγθηεο ζπλέπεηεο, 

 ε επαθή θαη ε δηαζχλδεζε κε παληειψο αγλψζηνπο ελέρεη 
πεξηζζφηεξνπο θηλδχλνπο απ‟ φηη ε επαθή κε αγλψζηνπο ζηνλ 
πξαγκαηηθφ θφζκν, γηαηί δελ ππάξρεη ε ακεζφηεηα θαη ε δπλαηφηεηα 
αλάπηπμεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη αληίδξαζεο, 

 ε παξελφριεζε απφ άηνκα εληειψο άγλσζηα κέιε ηνπ θνηλσληθνχ 
δηθηχνπ ρσξίο ηε δπλαηφηεηα πξνζηαζίαο ή αληηκεηψπηζεο ηέηνησλ 
ελεξγεηψλ, 

 ε θινπή ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη γεληθά ε απεηιή ηεο 
αζθάιεηαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ ρξεζηψλ ηνπο, 

 ε εχθνιε κεηάδνζε θαη επαθή κε ειεθηξνληθφ πεξηερφκελν πνπ δελ 
είλαη αζθαιέο γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ, φπσο θαθφβνπιν ινγηζκηθφ, 
πνξλνγξαθηθφ πιηθφ, πιηθφ πξνζειπηηζκνχ, πιηθφ εζηζκνχ ζε 
επηθίλδπλεο νπζίεο, πιηθφ κε ζέκα ηε βία, ξαηζηζηηθφ πεξηερφκελν. 

 ν βνκβαξδηζκφο κε δηαθεκηζηηθά κελχκαηα απφ ηηο ζειίδεο ηνπ 
ηζηφηνπνπ 

 
 
ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΓΙΑ ΣΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ 
 
Ο δηαξθήο θίλδπλνο πνπ θξχβεη ε ρξήζε ησλ social networking sites είλαη νη 
εμσηεξηθέο «εηζβνιέο» ζηα εηαηξηθά δίθηπα. Σέηνηεο επηζέζεηο κπνξεί λα 
νδεγήζνπλ ζε απψιεηα απφξξεησλ πιεξνθνξηψλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ 
πξνβιήκαηα ζηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο ηεο εηαηξείαο. Χζηφζν, δελ 
γλσξίδνπκε κε ζαθήλεηα πφζν ζπρλά επζχλεηαη ε ρξήζε κέζσλ θνηλσληθήο 
δηθηχσζεο γηα ηέηνηεο επηζέζεηο θαη ην είδνο ηεο δεκηάο πνπ κπνξεί λα 
πξνθιεζεί. Σα εηαηξηθά ζπζηήκαηα αζθάιεηαο δηθηχσλ κπνξνχλ ζίγνπξα λα 
ζπκβάινπλ ζηνλ πεξηνξηζκφ ηέηνησλ θηλδχλσλ, κέζσ ηεο θξαγήο πξφζβαζεο 
ζε ζπγθεθξηκέλα sites. Καη πάιη φκσο, κεγάιν κέξνο ηνπ θηλδχλνπ νθείιεηαη 
ζηε κε αζθαιή ρξήζε ηνπ internet απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο. Μφλν αιιάδνληαο 
απηέο ηηο ζπκπεξηθνξέο ζα κπνξέζνπλ νη εηαηξείεο λα θάλνπλ έλα ζεκαληηθφ 
βήκα πξνο ηελ ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο. 
 
Δίλαη γεγνλφο φηη ε θνηλσληθή δηθηχσζε εγείξεη δεηήκαηα θαη αλεζπρίεο φζνλ 
αθνξά ηηο επηπηψζεηο ηεο ζηελ παξαγσγηθφηεηα, ηε θήκε θαη ηελ αζθάιεηα 
ησλ επηρεηξήζεσλ. Χζηφζν, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη νη επηρεηξήζεηο δελ ζα 
πξέπεη λα αλαπηχμνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ ζπγθεθξηκέλεο θαηεπζπληήξηεο 
γξακκέο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε θαη ηελ θαηάρξεζε ηεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο. 
Με ηε δηαθνξά φηη απηέο νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο δελ ζα πξέπεη λα δίλνπλ 
έκθαζε ζηνλ έιεγρν ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ εξγαδνκέλσλ φζνλ αθνξά ηελ 
θνηλσληθή δηθηχσζε, αιιά ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο ρξήζεο πξνο ζεηηθέο, 
δεκηνπξγηθέο θαηεπζχλζεηο, ππέξ ησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. 
Σξφπνο λα γπξίζνπκε ζηελ πξν social media επνρή δελ ππάξρεη. Μπνξνχκε 
φκσο λα αλαδείμνπκε ηελ πξνζηηζέκελε αμία ηνπο γηα ηνπο νξγαληζκνχο θαη 
λα πξνσζήζνπκε ηελ απνηειεζκαηηθή ηνπο ρξήζε. 
 
Σα θπξηφηεξα κεηνλεθηήκαηα ησλ εθαξκνγψλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο είλαη: 
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 θφζηνο ρξφλνπ πνπ ζπλεπάγεηαη ε δηαδηθαζία ελεκέξσζεο ησλ 
πειαηψλ, ε δεκηνπξγία θαη επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ, 

 κε απνδνρή ηεο λέαο εθαξκνγήο απφ ην πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο 
ιφγσ έιιεηςε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, 

 κε αζθαιέο πεξηβάιινλ θαηά ηελ δεκνζίεπζε πιεξνθνξηψλ ζην 
Γηαδίθηπν, θαη ειεχζεξε δεκνζίεπζε θξηηηθψλ απφ πειάηεο θαη 
αληαγσληζηέο. 

 
Σέινο, ε ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ ζε ψξα εξγαζίαο επεξεάδεη ηελ 
απφδνζε ησλ ππαιιήισλ. Μάιηζηα, ην θαηλφκελν απηφ νδεγεί φρη κφλν ζε 
αληηπαξαγσγηθφηεηα, αιιά θαη ζε κεγάιε ρξεκαηηθή δεκία. 
Δπίζεο έλα κεγάιν πνζνζηφ κπαίλεη ζηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ έζησ θαη γηα ιίγν, 
αλ θαη ειάρηζηνη παξαδέρνληαη φηη απηφ επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο 
ηνπο.  
Γχν ζηνπο ηξεηο ππνζηεξίδνπλ φηη δελ πξέπεη λα δηαθνπεί ε επαθή κε ηα 
θνηλσληθά δίθηπα ελ ψξα εξγαζίαο, ελψ νη ππφινηπνη ην ζεσξνχλ αλαγθαίν. 
 
 

4.1.2. ΣΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ Χ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ 
 
Ζ έμαξζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ε εκθάληζε ηνπ Web 2.0 έθεξαλ λέα δεδνκέλα 
ζην κάξθεηηλγθ ησλ επηρεηξήζεσλ. Δηδηθά ε ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ 
άιιαμαλ ηηο ηζνξξνπίεο θαη δεκηνχξγεζαλ λέεο αλάγθεο θαη κεζφδνπο ζηελ 
πξνβνιή θαη ηελ παξνπζία κηα επηρείξεζεο ζην Γηαδίθηπν. Σα θνηλσληθά 
δίθηπα θαζηέξσζαλ ην κάξθεηηλγθ πνπ επηηξέπεη ζηνλ θαηαλαισηή λα 
ζπκκεηέρεη ελεξγά θαη λα κελ είλαη απιά παζεηηθφο δέθηεο δηαθεκηζηηθψλ 
κελπκάησλ. Ζ αιιειεπίδξαζε δηαθεκηδφκελνπ θαη θαηαλαισηή θαη ην 
επηδησθφκελν θαη πνιχηηκν feedback θαζηεξψζεθαλ απφ ηε ρξήζε ησλ 
θνηλσληθψλ δηθηχσλ. 
 
πλερψο λέεο πιαηθφξκεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο αλαπηχζζνληαη, νη νπνίεο 
πξνζθέξνπλ εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο πξνβνιήο θαη επηθνηλσλίαο γηα ηηο 
επηρεηξήζεηο. Κνηλσληθή δηθηχσζε είλαη ε ζπγθέληξσζε ή ζπκκεηνρή ησλ 
αηφκσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο. Σα θνηλσληθά δίθηπα ζηελ νπζία απνηεινχλ 
θνηλφηεηεο, πνπ θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε νκάδεο αλάινγα ηελ πεξηνρή ηνπο, ηα 
ελδηαθέξνληά ηνπο, ηηο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο θηι. Με απηφ ηνλ 
ηξφπν δεκηνπξγνχληαη ηα ιεγφκελα target group θαη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο 
πξνζαξκνγήο ελφο δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο θαη ηεο παξνπζίαζήο ηνπ ζε 
ζηνρεπκέλν θνηλφ (Haythornthwaite C, 2005). 
 
Ζ ξαγδαία αχμεζε ησλ ηερλνινγηθψλ επηηεπγκάησλ θαη ε επξεία ρξήζε ηνπο 
ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο δσήο καο ήηαλ θπζηθφ λα επεξεάζεη θαη ηελ νηθνλνκία. 
Πιένλ νιφθιεξα θξάηε βαζίδνληαη ζηηο ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 
κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ φπσο γηα παξάδεηγκα ε Βξεηαλία φπνπ ην ειεθηξνληθφ 
εκπφξην ηεο επηθέξεη 144,8 δηο επξψ έζνδα εηεζίσο ή ην 8,3 % ηνπ ΑΔΠ ε 
νπνία θηγνπξάξεη βέβαηα ζηε πξψηε ζέζε παγθνζκίσο ζην ειεθηξνληθφ 
επηρεηξείλ. Ζ κεγάιε ζπκκεηνρή ησλ αλζξψπσλ ζε θνηλσληθά δίθηπα φπσο ην 
Facebook, ην Twitter θαη ην Flickr αιιά θαη ζε blogs ππνινγίδεηαη ζηα 2 
δηζεθαηνκκχξηα παγθνζκίσο, κε ηελ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν λα γίλεηαη 
αθφκε πην εχθνιε ιφγσ ηεο ρξήζε ησλ θηλεηψλ, ησλ notebooks ή ησλ tablets. 
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ε έλαλ θφζκν φπνπ ε πιεξνθνξία είλαη γελλαηφδσξα δηαζέζηκε ζην επξχ 
θνηλφ δελ κπνξνχλ νη επαγγεικαηίεο ηνπ κάξθεηηλγθ λα πξνζπαζνχλ λα 
πείζνπλ ή θαη λα «εμαπαηήζνπλ» ηνλ θαηαλαισηή φηη κφλν ην δηθφ ηνπο 
πξντφλ είλαη ην θαηάιιειν γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ (Kotler, 
Zaltman,1971). 
 
Οη δηαδξαζηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ δηαδηθηχνπ έρνπλ νπζηαζηηθά αιιάμεη ηηο 
ζρέζεηο κεηαμχ πειάηε θαη επηρείξεζεο. Σα θνηλσληθά δίθηπα είλαη εμαηξεηηθά 
αγαπεηά απφ ηνπο θαηαλαισηέο, πξνζθέξνληαο πνιιά πιενλεθηήκαηα. 
Τπεξεζίεο φπσο Facebook, Twitter θ.ιπ. παξνπζηάδνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξε 
αχμεζε επηζθεπηψλ. ‟ απηή ηε λέα επνρή ηεο εηθνληθήο επηθνηλσλίαο, ε 
θνηλσληθή δηθηχσζε παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν γηα ην κάξθεηηλγθ ησλ 
επηρεηξήζεσλ. Έλα πξφγξακκα κάξθεηηλγθ ζε φ, ηη αθνξά ηα θνηλσληθά δίθηπα 
αλήθεη ζήκεξα ζε θάζε θαιή ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο. Έηζη, πξέπεη λα 
βξεζνχλ λέα ζέκαηα, ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ εληειψο λέα ηκήκαηα πειαηψλ.  
πνηνο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ αγνξά κε θαιέο απνδφζεηο θαη κνλαδηθά 
ραξαθηεξηζηηθά πξέπεη λα θξνληίδεη γηα θαιά ζρφιηα θαη θαλαηηθνχο πειάηεο, 
νη νπνίνη λα είλαη ελεξγνί ππνζηεξηθηέο ηεο επηρείξεζεο.  
 
Γη‟ απηφ είλαη ζεκαληηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο, φζν ην δπλαηφλ ηαρχηεξα, λα 
εμνηθεησζνχλ κε απηά ηα λέα δεδνκέλα, δειαδή λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε 
online ζπδεηήζεηο θαη λα δηακνξθψλνπλ, ζε κεγάιν βαζκφ, ην πεξηερφκελφ 
ηνπο (Ronald P. Hill, Nora Moran,2012). 
Δλδηαθέξνληα θαη θαηλνηφκα ζέκαηα δηαρένληαη ζην δηαδίθηπν πνιχ γξήγνξα. 
Οη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα αληηκεησπίδνπλ ηα αξλεηηθά ζρφιηα ζην δηαδίθηπν 
σο επθαηξίεο γηα λα βειηησζνχλ. Πξέπεη λα βιέπνπλ απηά ηα ζρφιηα σο 
αλέμνδεο ζπκβνπιέο πξνο ηελ επηρείξεζε. Γη‟ απηφ είλαη ζεκαληηθή γηα ηηο 
επηρεηξήζεηο ε πηνζέηεζε ησλ online αμηνινγήζεσλ. Απηέο πξνζθέξνπλ ηα 
παξαθάησ νθέιε ζηελ επηρείξεζε: Πξψηνλ, νη θαηαλαισηέο θαζίζηαληαη πην 
επλντθνί πξνο ηελ επηρείξεζε φηαλ ηνπο δεηείηαη ε γλψκε ηνπο. Γεχηεξνλ, ε 
επηρείξεζε έρεη ζρφιηα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη, έηζη, κπνξεί λα θαιχςεη ηηο 
ειιείςεηο ηεο. Σξίηνλ, απφ δηεζλείο εκπεηξηθέο έξεπλεο πξνθχπηεη φηη νη 
επηρεηξήζεηο πνπ αθνινπζνχλ απηή ηε δηαδηθαζία έρνπλ αχμεζε ησλ 
πσιήζεψλ ηνπο. Καη ηέηαξηνλ, πξνζθέξνληαη αλέμνδα λέεο ηδέεο απφ ηνπο 
πειάηεο. 
 

4.1.3. Η ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΜΔΧ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ 
ΓΙΚΣΤΧΝ 
 
Σα θνηλσληθά δίθηπα είλαη κηα on-line ζπδήηεζε, ε νπνία ηξέθεη ηε ζρέζε, ηε 
ζπκκεηνρή θαη ηε δηθηχσζε κεηαμχ αηφκσλ ζε ζχγθξηζε κε ηα παξαδνζηαθά 
κέζα ελεκέξσζεο, ηα νπνία επηθνηλσλνχλ κφλν πεξηερφκελν ρσξίο ηε 
δπλαηφηεηα ζπδήηεζεο. Ο νξηζκφο απηφο αλαθέξεηαη ζηελ θαξδηά ηνχ ηη 
ζεκαίλεη λα δεηο ζ' έλα θνηλσληθά δνκεκέλν πεξηβάιινλ κέζσλ επηθνηλσλίαο. 
Δπνκέλσο, ν ζηφρνο γηα ηα ζηειέρε ηνπ κάξθεηηλγθ είλαη: ηα άηνκα λα 
ζπδεηνχλ online γηα ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο. 
Σα θνηλσληθά δίθηπα ζπλδένπλ νκάδεο αηφκσλ φρη κφλν θνηλσληθά, αιιά θαη 
γεσγξαθηθά. Υάξε ζ' απηά είλαη εχθνιν θαλείο λα κνηξάζεη ηηο ηδέεο ηνπ, ηηο 
ζπκπάζεηεο θαη ηηο αληηπάζεηέο ηνπ κε ηνλ θφζκν γεληθφηεξα ή κε κηα νηθεία 
ηνπ νκάδα αηφκσλ. Μπνξεί λα βξεη θίινπο ή λα αλαπηχμεη επηρεηξεκαηηθέο 
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επαθέο θαη λα γίλεη κέινο κηαο θνηλφηεηαο. Δπνκέλσο, ηα θνηλσληθά δίθηπα 
δίλνπλ ζηα άηνκα θάηη πνπ ηα παξαδνζηαθά κέζα ελεκέξσζεο δελ 
κπνξνχζαλ πνηέ λα δψζνπλ, ηελ επθαηξία ηεο δεκηνπξγίαο ζρέζεο θαη 
δηθηχσζεο κε ηνπο άιινπο. 
Γηα ηηο δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο, νη δπλαηφηεηεο ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ 
πξνθχπηνπλ απφ ηελ αθνζίσζε θαη ηελ εκπηζηνζχλε πνπ είλαη εκθπηεπκέλεο 
ζ' απηέο ηηο online ζπδεηήζεηο. ήκεξα, ηα θνηλσληθά δίθηπα έρνπλ θαηαζηεί 
πνιχ ζεκαληηθά γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο θαηαλαισηέο. Σα θνηλσληθά 
δίθηπα δελ κπνξνχλ λα αγλνεζνχλ, γηαηί δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηα άηνκα λα 
εθθξαζηνχλ, βνεζψληαο έηζη ηνπο ζρεδηαζηέο ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο λα 
θαηαιάβνπλ πνηνη είλαη απηνί πνπ ζα πξνζεγγίζνπλ, ηη λα ηνπο πνπλ θαη ηη 
ηνπο ππνθηλεί. 
 
Σα θνηλσληθά δίθηπα κπνξνχλ λα παίμνπλ έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζην θηίζηκν ηεο 
κάξθαο ηνπ πξντφληνο. Απηά έρνπλ απνδεηρηεί φηη απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ 
εξγαιείν ηνπ κάξθεηηλγθ γηα ην κέιινλ, αθνχ ε κάξθα ηνπ πξντφληνο είλαη ην 
άζξνηζκα ησλ ζπλνιηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη εκπεηξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 
πξντφλ ηεο επηρείξεζεο. 
 
 

4.2. ΟΙ ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΣΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΜΔΧ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ 
ΓΙΚΣΤΧΝ ΚΑΙ Η ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 
ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ 
 
Μεξηθέο απφ ηηο ελέξγεηεο ηνπ κάξθεηηλγθ κέζσ ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ είλαη: 
 
 Σν ρηίζηκν θαη ε δηακφξθσζε ηεο εηθφλαο ηεο κάξθαο (brand image). 

ηελ επνρή ηνπ branding, ηα θνηλσληθά κέζα ζπκβάιινπλ ζηε 
δηακφξθσζε ηεο εηθφλαο ελφο λένπ πξντφληνο πνπ ιαλζάξεηαη ζηελ 
αγνξά θαη ζηελ αλάδεημε ηνπ ζπλφινπ ησλ αμηψλ θαη ησλ σθειεηψλ 
πνπ ην πεξηβάιινπλ. 

 Ζ δηεχξπλζε ηεο γλψζεο θαη αλαγλσξηζηκφηεηαο ηεο κάξθαο (brand 
awareness): Ζ επαλαιακβαλφκελε δηαθήκηζε, σο κέξνο κηαο 
νινθιεξσκέλεο δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο, απμάλεη ηελ νξαηφηεηα ηεο 
κάξθαο θαη ηελ θαζηεξψλεη σο αλαγλσξίζηκε απφ ην επξχ θνηλφ. 

 Ζ δηαρείξηζε ηεο εηαηξηθήο θήκεο. Γελ είλαη κφλν ην ρηίζηκν θαη ε 
δηακφξθσζε ηεο εηθφλαο ηεο κάξθαο πνπ ελδηαθέξεη ην κάξθεηηλγθ 
κηαο επηρείξεζεο φηαλ ρξεζηκνπνηεί ζηξαηεγηθά ηα social media. Σα 
social media αλάγνληαη ζε βαζηθφ εξγαιείν ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ. 
Πξνβάιινληαη νη αμίεο, ην φξακα θαη ε θνηλσληθή ζπλεηζθνξά ηεο 
επηρείξεζεο. 

 Σν ρηίζηκν ζρέζεσλ θαη ε εκπινθή ηνπ θαηαλαισηή. Σα κέζα 
θνηλσληθήο δηθηχσζεο κπνξνχλ επίζεο λα δψζνπλ ζεκαληηθέο 
πιεξνθνξίεο γηα ηηο επηζπκίεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ θαηαλαισηή θαη λα 
ζπκβάινπλ ζηελ αλαγλψξηζε θαη ελεξγνπνίεζε ησλ θαηαλαισηψλ πνπ 
αζθνχλ επηξξνή κέζσ ηνπ δηαιφγνπ θαη ηεο ζχζθημεο ησλ ζρέζεσλ. 

 Ζ εμππεξέηεζε πειαηψλ. Οξηζκέλεο επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο 
πινχζηεο δπλαηφηεηεο αιιειεπίδξαζεο πνπ παξέρνπλ ηα θνηλσληθά 
κέζα γηα customer service. (Nigel Hopkins,1992). 
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ε ζρέζε κε παξαδνζηαθά κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, φπσο ε ηειεφξαζε θαη 
ην ξαδηφθσλν, ζην κάξθεηηλγθ κέζσ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, ε απήρεζε ζην 
θνηλφ είλαη πην δχζθνιν λα πνζνηηθνπνηεζεί θαη λα κεηξεζεί. Μπνξνχλ λα 
γίλνπλ εθηηκήζεηο κε δείθηεο φπσο ηα «Likes» ζην facebook, έηζη ψζηε λα 
δνζεί κηα έλδεημε ηεο απήρεζεο κηαο εηαηξηθήο ζειίδαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, 
ππάξρεη ην ζεηηθφ φηη νη θαιέο ζπζηάζεηο γηα θάπνην brand «απφ ζηφκα ζε 
ζηφκα» εθθξάδνληαη κε ην γξαπηφ ιφγν. Απηή ε πνιιαπιαζηαζηηθή επίδξαζε 
κπνξεί θαηά έλα κεγάιν πνζνζηφ λα κεηξεζεί κε θαηάιιειεο εθαξκνγέο 
παξαθνινχζεζεο (monitoring), πνπ δείρλνπλ ηα ζρφιηα, ηνπο ρξήζηεο πνπ 
αζθνχλ ηε κεγαιχηεξε επηξξνή, ηνλ αξηζκφ ησλ ζπζηάζεσλ θαη ησλ 
αλαγλψζεψλ ηνπο θιπ.  
ην facebook, γηα παξάδεηγκα, εθηελή ζηνηρεία γηα ην viral δίλνπλ ηα 
ζηαηηζηηθά κηαο ζειίδαο ή κηαο δηαθήκηζεο. Γεληθά, ε κέηξεζε ηεο απφδνζεο 
ηεο επέλδπζεο ζηα θνηλσληθά δίθηπα είλαη αληηθείκελν δηαξθνχο έξεπλαο θαη 
αλάπηπμεο. 
Μέρξη πξφζθαηα ε πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ ηνπ πξντφληνο 
πεξηιάκβαλε ειεθηξνληθά κέζα πξνβνιήο, φπσο ην εηαηξηθφ website, ηε 
δηαθήκηζε κε banners θαη ηηο δηαθεκίζεηο θεηκέλνπ ζε άιια sites. Ζ 
θαζηέξσζε ησλ social media δελ θαηαξγεί θαλέλα απφ απηά ηα εξγαιεία. 
Πξνζζέηεη φκσο έλα επηπιένλ εξγαιείν, πνπ πξνζαξκφδεηαη έηζη ψζηε λα 
εμππεξεηεί ηνπο ζηφρνπο κάξθεηηλγθ, αλάινγα πάληα κε ην θνηλφ ηεο 
επηρείξεζεο θαη ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία ηεο.  
 
Γηα παξάδεηγκα, κηα κηθξνκεζαία επηρείξεζε ππεξεζηψλ είλαη πην πηζαλφ λα 
επηιέμεη ην LinkedIn ή θάπνην άιιν επαγγεικαηηθφ θνηλσληθφ δίθηπν, ελψ κηα 
επηρείξεζε θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ ηαρείαο θπθινθνξίαο λα επηιέμεη ην 
facebook γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πιάλνπ κάξθεηηλγθ. πκπεξαζκαηηθά, ηα 
social media πξνζθέξνπλ πνιιέο δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο απφ ηνπο 
επαγγεικαηίεο ηνπ κάξθεηηλγθ θαη απνηεινχλ πιένλ αλαπφζπαζην εξγαιείν 
κηαο νινθιεξσκέλεο επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο(Taubenheim, Long, Smith, 
JeffersD, WaymanJ. &TempleS, 2008). 
 
 

4.3. Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ SOCIAL MEDIA MARKETING 
 
Σν Social Media Marketing είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ networking sites, ησλ 
blogs θαη ησλ γεληθφηεξσλ online θνηλνηήησλ γηα ηελ ελίζρπζε κηαο 
παξνπζίαο ζην δηαδίθηπν. Δθαξκφδεηαη παξάιιεια κε ην Search Engine 
Optimization θαη είλαη έλαο επηπξφζζεηνο, ζρεηηθά αλέμνδνο αιιά θαη 
ηαπηνρξφλσο ηζρπξφο ηξφπνο γηα ηελ απφθηεζε επηζθεςηκφηεηαο θαη κάιηζηα 
ζηνρεπφκελεο. 
Γηα ηνπο ζθνπνχο απηνχο δεκηνπξγνχληαη ινγαξηαζκνί / πξνθίι, ζρεηηθνί 
ζχλδεζκνη θαη αλαξηήζεηο ζε sites φπσο ην Facebook θαη ην Twitter. Σν 
ελδηαθεξφκελν θνηλφ επηζθέπηεηαη ηελ δηαθεκηδφκελε ηζηνζειίδα 
αθνινπζψληαο ηνπο ηνπνζεηεκέλνπο ζπλδέζκνπο θαη έηζη αγνξάδεη ην πξντφλ 
ή ελεκεξψλεηαη γηα ηελ ππεξεζία πνπ επηζπκεί.  
Με απηήλ ηελ θίλεζε ε επηρεηξήζεηο βειηηζηνπνηνχλ θαη ην marketing plan πνπ 
έρνπλ ζρεδηάζεη αθνχ κεγαιψλνπλ ην πνζνζηφ κεηαηξνπήο ησλ επηζθεπηψλ 
ηνπο ζε πηζαλνχο πειάηεο. 
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ην κάξθεηηλγθ πνπ αθνινπζνχλ νη εηαηξείεο εθαξκφδνπλ δχν βαζηθνχο 
ηξφπνπο πξνψζεζεο θαη πιαζαξίζκαηνο ηνπ πξντφληνο ηνπο ζηελ αγνξά. Ο 
πξψηνο ζρεηίδεηαη κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ RSS feeds κέζσ ησλ νπνίσλ 
κνηξάδνληαη ηα λέα, νη αλαθνηλψζεηο, ηα βίληεν θαη νη εηθφλεο πνπ δηαηίζεληαη 
γηα ηελ πξνβνιή, θαη ν δεχηεξνο ζρεηίδεηαη κε ηελ ζπκκεηνρή ζε δεκφζηεο 
ζπδεηήζεηο αιιά θαη ζρεηηθέο αλαξηήζεηο ζε blogs, forums θαη θνηλσληθά 
δίθηπα. 
 
Σν social media optimization θηλείηαη ζηα πιαίζηα ηνπ search engine marketing 
θαη ζπλδπαδφκελν κε ην seo πξνζθέξεη έλα νινθιεξσκέλν παθέην 
δηαδηθηπαθήο πξνβνιήο δηαηεξψληαο ηαπηφρξνλα ην κηθξφηεξν δπλαηφ 
θφζηνο. Ζ βειηηζηνπνίεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηα social medias ζρεηίδεηαη θαη κε 
ην search engine advertising, αθνχ ζηφρνο είλαη ε άληιεζε επηζθέςεσλ απφ 
δηάθνξα sites. Έηζη έκκεζα βειηηψλνληαη νη θαηαηάμεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα 
απνηειέζκαηα ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο, θαη κεγηζηνπνηείηαη ην πνζνζηφ ηεο 
πηζαλήο επηηπρεκέλεο κεηαηξνπήο ησλ επηζθεπηψλ ηνπο ζε απνηέιεζκα. 
Έλα θαιά ζρεδηαζκέλν site κπνξεί λα δερηεί αιιά θαη δηαηεξήζεη κε επηηπρία 
ην πιήζνο ησλ επηζθέςεσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ 
δηθηχσλ. Απηφ πνπ ρξεηάδεηαη είλαη έλα ζσζηά δνκεκέλν πεξηερφκελν πνπ λα 
πιεξνθνξεί, λα επραξηζηεί θαη λα εθπιεξψλεη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ ρξήζηε 
(Taubenheim, Long, Smith, JeffersD, WaymanJ. &TempleS, 2008). 
 
 

4.3.1. TΟ FACEBOOK 
 
Σν Facebook είλαη έλαο θνηλσληθφο ηζηνρψξνο δηθηχσζεο πνπ μεθίλεζε ζηηο 4 
Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2004. Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κέζσ 
κελπκάησλ κε ηηο επαθέο ηνπο θαη λα ηνπο εηδνπνηνχλ φηαλ αλαλεψλνπλ ηηο 
πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ηνπο. ινη έρνπλ ειεχζεξε πξφζβαζε ζην λα 
ζπκκεηάζρνπλ ζε δίθηπα πνπ ζρεηίδνληαη κέζσ παλεπηζηεκίνπ, ζέζεσλ 
απαζρφιεζεο ή γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ. 
Ηδξπηήο ηνπ Facebook είλαη ν MarkZuckerberg, θνηηεηήο ηνπ παλεπηζηεκίνπ 
ηνπ Harvard. Σν φλνκα ηεο ηζηνζειίδαο πξνέξρεηαη απφ ηα έγγξαθα 
παξνπζίαζεο ησλ κειψλ παλεπηζηεκηαθψλ θνηλνηήησλ κεξηθψλ 
Ακεξηθάληθσλ θνιεγίσλ θαη πξνπαξαζθεπαζηηθψλ ζρνιείσλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχζαλ νη λενεηζειζέληεο ζπνπδαζηέο γηα λα γλσξηζηνχλ κεηαμχ 
ηνπο. Πνιχ αξγφηεξα ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο επεθηάζεθε γηα φινπο ηνπο 
ζπνπδαζηέο παλεπηζηεκίσλ, θαηφπηλ γηα ηνπο καζεηέο ζρνιείσλ θαη ηέινο γηα 
θάζε άλζξσπν ηνπ πιαλήηε. 
Σν Facebook ζήκεξα έρεη πεξίπνπ 250 εθαηνκκχξηα ελεξγνχο ρξήζηεο, 
θαηαηάζζνληαο ην έηζη σο ην κεγαιχηεξν, απηή ηε ζηηγκή, site θνηλσληθήο 
δηθηχσζεο ζηνλ «δπηηθφ» θφζκν θαη ην δεχηεξν κεγαιχηεξν successstory ζην 
ηληεξλέη κεηά ην Google. Δπίζεο είλαη έλα απφ ηα δεκνθηιέζηεξα site γηα 
αλέβαζκα θσηνγξαθηψλ κε πάλσ απφ 14 εθαηνκκχξηα θσηνγξαθίεο 
θαζεκεξηλά. Με αθνξκή ηελ δεκνηηθφηεηα ηνπ, ην Facebook έρεη ππνζηεί 
θξηηηθή θαη έρεη θαηεγνξεζεί ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ηδησηηθφηεηα 
(privacy) θαη ηελ αζθάιεηα (security) ησλ ρξεζηψλ ηνπ 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook ). 
ηφρνο ηνπ Facebook είλαη λα βνεζήζεη ηνπο αλζξψπνπο λα επηθνηλσλνχλ 
πην απνηειεζκαηηθά κε ηνπο θίινπο ηνπο , ηελ νηθνγέλεηα ηνπο θαη ηνπο 
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ζπλεξγάηεο ηνπο. Ζ εηαηξεία αλαπηχζζεη ηερλνινγίεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ 
αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κέζσ απηήο ηεο ππεξεζίαο, δεκηνπξγψληαο κηα 
εηθνληθή ζχλδεζε ζην πξαγκαηηθφ θφζκν ησλ αλζξψπσλ. Ο θαζέλαο κπνξεί 
λα εγγξαθεί ζην Facebook θαη λα αιιειεπηδξάζεη κε ηνπο αλζξψπνπο πνπ 
γλσξίδεη ζε έλα αμηφπηζην πεξηβάιινλ. 
Ζ απιή πινήγεζε ηνπ, δίλεη ζηνπο ρξήζηεο εχθνιε πξφζβαζε ζηηο βαζηθέο 
ιεηηνπξγίεο θαη εθαξκνγέο ζην ρψξν. Σν Πξνθίι (Profile), νη θίινη (Friends), 
ηα Γίθηπα (Networks) θαη ηα Δηζεξρφκελα (Inbox), έρνπλ εμέρνπζα ζέζε ζηελ 
θνξπθή ηεο ζειίδαο ηνπ πξνθίι ηνπ ρξήζηε. Οη Facebook-εθαξκνγέο 
(applications), θσηνγξαθίεο, ζεκεηψζεηο, νκάδεο, γεγνλφηα, εκθαλίδνληαη 
ζηελ αξηζηεξή πιεπξά καδί κε άιιεο εθαξκνγέο ηξίησλ πνπ έρνπλ πξνζηεζεί 
ζην ινγαξηαζκφ ηνπο. 
Δίλαη κφιηο ην δεχηεξν πην ελεξγφ PHPsite ζηνλ θφζκν, θαη κηα απφ ηηο 
κεγαιχηεξεο MySQL εγθαηαζηάζεηο νπνπδήπνηε, εθηειψληαο ρηιηάδεο βάζεηο 
δεδνκέλσλ. Σν Facebook έρεη δεκηνπξγήζεη έλα απιφ αιιά ζπγρξφλσο 
ηζρπξφ πιαίζην πνιιαπιψλ γισζζψλ RPC πνπ επηηξέπεη ζηελ εηαηξεία λα 
ιεηηνπξγεί άςνγα καδί κε δηάθνξα άιια ππνζπζηήκαηα γξακκέλα ζε 
νπνηαδήπνηε γιψζζα, ηθαλφ λα ηξέρεη ζε νπνηαδήπνηε πιαηθφξκα. 
ζν αθνξά ηελ πιαηθφξκα ηνπ Facebook, πξφθεηηαη γηα κηα πιαηθφξκα 
αλάπηπμεο πνπ επηηξέπεη ζηηο εηαηξείεο θαη ηνπο κεραληθνχο λα δεκηνπξγνχλ 
ηηο δηθηέο ηνπο εθαξκνγέο (applications) ζην ρψξν ηνπ Facebook θαη λα 
απνθηνχλ πξφζβαζε ζε εθαηνκκχξηα ρξήζηεο.  
Οη πιεξνθνξίεο πνπ δηαζέηεη ην θάζε profile είλαη: Basic, Contact Information, 
Personal, Professional, Courses θαη picture. ‟ απηέο ηηο 6 θαηεγνξίεο ν 
ρξήζηεο κπνξεί λα ππνβάιιεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πφιε θαηαγσγήο 
ηνπ, ηελ ηξέρνπζα θαηνηθία ηνπ, δηάθνξα ρφκπη, ελεκέξσζε γηα ζέζεηο 
εξγαζίαο, θαζψο θαη κηα θσηνγξαθία ηνπ. ην πξνθίι (profile) ηνπ θάζε 
ρξήζηε ππάξρεη ε εθαξκνγή θίινη (friends). Σν Facebook παξνπζηάδεη ην 
FacebookFriendspage, έλαο λένο ηξφπνο εχξεζεο θίισλ θαη δηαρείξηζε ηεο 
ππάξρνπζαο ιίζηα. 
Σν Facebook είλαη έλα απφ ηα δεκνθηιέζηεξα site γηα αλέβαζκα 
θσηνγξαθηψλ κε πάλσ απφ 14 εθαηνκκχξηα θσηνγξαθίεο θαζεκεξηλά, νπφηε 
δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα «αλεβάζεη» θσηνγξαθίεο είηε απφ ηνλ 
πξνζσπηθφ ηνπ ππνινγηζηή είηε απφ ην θηλεηφ ηνπ θαη λα δεκηνπξγήζεη ην 
δηθφ ηνπ άικπνπκ, λα ην δεκνζηεχζεη ζηνπο “θίινπο” ηνπ θαη επίζεο κπνξεί λα 
θάλεη “επηζήκαλζε” (tag) ηνπο θίινπο ηνπ ζε δηθηέο ηνπο θσηνγξαθίεο έηζη 
ψζηε λα ηηο κνηξάδνληαη καδί. Σα Groups είλαη νκάδεο θηηαγκέλεο απφ ηα κέιε 
ηα ίδηα. Μπνξνχλ λα αλαθέξνληαη ζε δηάθνξα ζέκαηα απφ άπνςε 
δηαζθέδαζεο-ςπραγσγίαο κέρξη θαη ζε ζέκαηα εξγαζίαο. 
 

FACEBOOK ΚΑΙ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ 
 
Οη πεξηζζφηεξνη γλσξίδνπλ ην Facebook, θαζψο ηα κέιε-ρξήζηεο ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ θνηλσληθνχ δηθηχνπ αλέξρνληαη ζε εθαηνληάδεο εθαηνκκχξηα. 
Απηφ δελ πξνθαιεί έθπιεμε, γηαηί ην Facebook πξνζθέξεη νινθιεξσκέλεο 
ππεξεζίεο. ηελ αξρή ήηαλ έλα απιφ θφξνπκ, φπνπ κπνξνχζε θάπνηνο λα 
γλσξίζεη θίινπο, λα παίμεη παηρλίδηα θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη αγνξαπσιεζίεο 
online. Αλ δεηφκσο θαλείο ην Facebook απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπ πιεπξά, 
απνηειεί κία μερσξηζηή κνξθή αγνξάο κε πνιχ κεγάιε δπλακηθή αλάπηπμεο, 
φπνπ κπνξνχλ λα δηθηπσζνχλ ρηιηάδεο πειάηεο ζε πνιχ κηθξφ ρξφλν, ρσξίο 
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θαλέλα θφζηνο. Οη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα πξνσζήζνπλ ηηο δηαθεκίζεηο 
ηνπο ζε εθαηνληάδεο ή αθφκε θαη ρηιηάδεο ρξήζηεο, απιά κε έλα θιηθ 
(Casteleyn, Jordi, André Mottart, andKrisRutten, 2009). 
Χο Facebookmarketing νξίδνληαη νη ηερληθέο θαη νη ζηξαηεγηθέο marketing πνπ 
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην θνηλσληθφ δίθηπν ηνπ Facebook, κε ζηφρν 
ηελ αχμεζε ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο θαη ηεο απήρεζεο ηνπ κελχκαηνο ηεο 
επηρείξεζήο ζαο. Σν Facebook είλαη ην κεγαιχηεξν θνηλσληθφ δίθηπν ζηνλ 
θφζκν, κε πεξηζζφηεξνπο απφ 500 εθαηνκκχξηα ελεξγνχο ρξήζηεο, θαη 
ζπλερίδεη λα κεγαιψλεη θαηά 1 εθαηνκκχξην ρξήζηεο ηελ εβδνκάδα. πλεπψο, 
ε πξνβνιή θαη ε δηαθήκηζε ζην θαλάιη απηφ κπνξεί λα παξνπζηάζεη 
πνιιαπιά νθέιε. 
Οη δηαθεκίζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζην Facebook ελίνηε «ζεξβίξνληαη» 
απεπζείαο ζε ρξήζηεο απφ ηνπο δηαθεκηζηέο, ιακβάλνληαο απηφκαηα ηε 
δηεχζπλζε IP ηνπο φηαλ απηφ ζπκβεί. Οη δηαθεκηζηέο κπνξνχλ επίζεο λα 
θαηεβάζνπλ cookies ζηνλ ππνινγηζηή ησλ ρξεζηψλ, ή ρξήζε άιισλ 
ηερλνινγηψλ φπσο JavaScript θαη "webbeacons" γηα ηε κέηξεζε ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαθεκίζεσλ ηνπο θαη γηα λα πξνζαξκφζνπλ ην 
πεξηερφκελν ηεο δηαθήκηζεο ηνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν επηηξέπεη ζην 
δηαθεκηζηηθφ δίθηπν λα αλαγλσξίδεη ηνλ ππνινγηζηή ηνπο θάζε θνξά πνπ νη 
δηαθεκηζηέο ζηέιλνπλ κηα δηαθήκηζε θαη επίζεο κπνξνχλ λα ζπγθεληξψλνπλ 
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ππνινγηζηή ή ην 
πξφγξακκα πεξηήγεζήο πνπ είδαλ ηηο δηαθεκίζεηο ηνπο θαη λα θαζνξίζεη πνηεο 
δηαθεκίζεηο έρνπλ παηεζεί. 
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                       ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ 
 
 

                                        ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5. 
 

ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΧΝ “AQUILA” 
 
 
5.1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟ ΚΛΑΓΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 
Σα ηειεπηαία 25 ρξφληα, ε ειιεληθή ηνπξηζηηθή βηνκεραλία ζπκβάιιεη κε έλα 
ηεξάζηην πνζνζηφ ζην Αθαζάξηζην Δζληθφ Πξντφλ θαη αληηπξνζσπεχεη κία 
κεγάιε πνηθηιία θαη πιήζνο ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη δεκνζίσλ 
νξγαληζκψλ. Ζ ζηξαηεγηθή ζεκαζία ηνπ ηνπξηζκνχ γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία 
πξνθχπηεη ηφζν απφ νηθνλνκηθά φζν θαη απφ θνηλσληθά θξηηήξηα. 
 
Ζ Διιάδα απνηειεί έλαλ απφ ηνπο δεκνθηιέζηεξνπο ηνπξηζηηθνχο 
πξννξηζκνχο δηεζλψο, θαζψο δέρεηαη πεξηζζφηεξνπο απφ 12 εθαηνκκχξηα 
ηνπξίζηεο εηεζίσο, γεγνλφο πνπ ηελ ηνπνζεηεί ζηηο πξψηεο ζέζεηο ηεο 
παγθφζκηαο θαηάηαμεο ησλ ρσξψλ ππνδνρήο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ 
Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ. Έηζη, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρνπλ 
αλαπηπρζεί κεγαιχηεξεο ή κηθξφηεξεο θιίκαθαο, πνιχκνξθεο θαη ζχγρξνλεο 
ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο, πνπ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο 
αλάγθεο δηακνλήο θάζε επηζθέπηε. 
 
Σν μελνδνρεηαθφ δπλακηθφ ηεο Διιάδαο αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 8.900 κνλάδεο, 
κε ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα πεξίπνπ 670.000 θιηλψλ, πνπ θαηαλέκνληαη ζε 
352.000 δσκάηηα. Δπηπιένλ, ζηηο πεξηζζφηεξεο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο ππάξρεη 
ζεκαληηθφο αξηζκφο ελνηθηαδνκέλσλ δσκαηίσλ, πνπ θέξνπλ ην εηδηθφ ζήκα 
ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ.Ο.Σ., ελψ επίζεο ζε φιε ηε ρψξα ιεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξα 
απφ 300 θάκπηλγθ κε 30.000 ζέζεηο θαηαζθήλσζεο θαη 2.500 νηθηζκνχο. 
Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα έρνπλ αλαθαηληζηεί θαη 
εθζπγρξνληζηεί πξφζθαηα θαη δηαζέηνπλ ζχγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο πςειψλ 
πξνδηαγξαθψλ. Δίλαη εθνδηαζκέλα κε ην εηδηθφ ζήκα ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ.Ο.Σ. 
θαη αλήθνπλ ζηνπο αθφινπζνπο ηχπνπο: 
 
• Ξελνδνρεία θιαζηθνχ ηχπνπ, παξαδνζηαθνί μελψλεο, αγξνηνπξηζηηθά 
θαηαιχκαηα θ.ά. 
• Δλνηθηαδφκελα δσκάηηα 
• Δλνηθηαδφκελα δηακεξίζκαηα 
• Σνπξηζηηθέο θαηνηθίεο θαη ηνπξηζηηθέο επαχιεηο: self-catering θαηαιχκαηα θαη 
πξνζθέξνληαη ζε πνηθηιία κεγέζνπο γηα δηακνλή δηαθνπψλ, αλάινγα κε ηηο 
απαηηήζεηο ησλ ηνπξηζηψλ. 
 
πγθεθξηκέλα ζηελ εξγαζία καο ζα αλαθεξζνχκε ζηνλ φκηιν “Aquila Hotels & 
Resorts” ν νπνίνο πεξηιακβάλεη 4 μελνδνρεία ζε 4 δηαθνξεηηθέο πφιεηο ηεο 
Κξήηεο. 
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5.2. ΣA ΞΔΝΟΓΟΥΔΙA «AQUILA» 
 
ηε κπζνινγία Aquila νλνκαδφηαλ ν ρξπζφο αεηφο πνπ βξηζθφηαλ πάληα 
δίπια ζην Γία, ηνλ παηέξα ησλ ζεψλ, ζχκβνιν δχλακεο θαη αληνρήο. 
Σν φλνκα απηφ αληηθαηνπηξίδεη ηε δέζκεπζή ηεο έηαηξηαο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε 
ησλ πειαηψλ ηεο, ηελ απφιπηε πξνζνρή ζηελ ιεπηνκέξεηα θαη ηελ άςνγε 
εμππεξέηεζε ηνπο, παξάιιεια κε ηελ επαηζζεζία γηα ην πεξηβάιινλ, θαη 
επειπηζηεί φηη ράξε ζηηο θνηλέο ηεο πξνζπάζεηεο ζα απνηειέζεη ζήκα 
θαηαηεζέλ ζηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο,- θαη ζπλψλπκν ηεο απαξάκηιιεο 
πνηφηεηαο.  
Παξαθάησ αλαθέξνληαη κεξηθέο απν ηηο πνιηηηθέο ηνπ νκίινπ “Aquila” γηα ηελ 
θαιχηεξε ιεηηνπξγία ησλ μελνδνρείσλ ζε ζρέζε κε θνξείο νπσο πεξηβάιινλ , 
θνηλσλία, εξγαζία θαζψο θαη θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηνπ νκίινπ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΜΙΛΟΤ AQUILA 
 
5.3.1 ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΦΑΛΔΙΑ AQUILA 
 
ια ηα μελνδνρεία ηεο Aquila Hotels& Resorts αθνινπζνχλ απζηεξά ηνπο 
εζληθνχο θαλνληζκνχο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. 
Θεσξνχλ θαζήθσλ ηνπο λα εθαξκφδνπλ απηή ηελ πνιηηηθή ζην πξνζσπηθφ 
ηνπο θαη φινπο ηνπο αλζξψπνπο πνπ εξγάδνληαη γηα ηελ εηαηξεία ή γηα 
ινγαξηαζκφ ηεο.  
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Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ην επίπεδφ ηεο εηαηξίαο αιιά θαη λα θηάζεη 
αθφκε πςειφηεξα, ηα μελνδνρεία πξνζθέξνπλ ηα αθφινπζα: 
 

1. σζηή θαη νπζηαζηηθή πιεξνθφξεζε, επίβιεςε, νδεγίεο θαη 
εθπαίδεπζε ζε φινποηνπο εξγαδφκελνπο. 

2. ινη νη εξγαδφκελνη ελεκεξψλνληαη γηα ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο 
πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. 

3. Κάζε  μελνδνρείν  ηεο  αιπζίδαο   έρεη  ηε  δηθή  ηνπ  νκάδα  
δηαρείξηζεο επεηγνπζψλ  θαηαζηάζεσλ  έηνηκε  λα  δξάζεη  κε  ζρέδην,  
ζε  πεξίπησζε πεξηζηαηηθψλ  φπσο  π.ρ.  ππξθαγηάο,  πιεκκχξαο,  
ζεηζκνχ, πεξηβαιινληηθήο ξχπαλζεο. 

4. ια  ηα  μελνδνρεία  έρνπλ  δηθφ  ηνπο  ηαηξφ  θαη  πηζηνπνηεκέλε  
νκάδα εξγαδνκέλσλ ζηηο πξψηεο βνήζεηεο ζε θάζε βάξδηα θαη θαζ‟ φιε 
ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. 

5. ινη νη εξγαδφκελνί έρνπλ πξφζβαζε ζε ηαηξηθή πεξίζαιςε. 
6. ινη νη ρψξνη φπνπ δελ επηηξέπεηαη ε ειεχζεξε πξφζβαζε, έρνπλ 

αλαξηεκέλε ζήκαλζε ή είλαη θιεηδσκέλνη. 
7. Δθαξκφδνπλ πξφγξακκα  πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ 

θαη ζπλεξγάδνληαη  κε    πηζηνπνηεκέλνπο  εμσηεξηθνχο  ζπλεξγάηεο  
γηα  ηελ δηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο. 

8. Αλαβαζκίδνπλ θαη βειηηψλνπλ ζπλερψο ηηο κεζφδνπο ιεηηνπξγίαο, έηζη 
ψζηε λα εμαιείςνπλ ηελ πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο ή ηξαπκαηηζκνχ. 

9. ινη νη εξγαδφκελνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα πξαγκαηνπνηνχλ ηα 
θαζήθνληα ηνπο κε βάζε ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο 

 
 

5.3.2 ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
 
Ζ AQUILA Hotels & Resorts είλαη κηα μελνδνρεηαθή εηαηξεία ειιεληθήο 
ηδηνθηεζίαο αθνζησκέλε ζηελ ηθαλνπνίεζε  ηνπ  πειάηε,  ηελ  
απζεληηθή  πξνζνρή  ζηε  ιεπηνκέξεηα  θαη  ηελ  άςνγε  εμππεξέηεζε,  ζε  
ζπλδπαζκφ κε ηελ θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία θαη 
ππεπζπλφηεηα.  
Ζ απνζηνιή ηεο εηαηξείαο AQUILA είλαη λα παξέρεη ην ηδαληθφ πεξηβάιινλ θαη 
ππεξεζίεο γηα ηνπο δηαθεθξηκέλνπο πειάηεο ηεο, είηε επηζθέπηνληαη ηα 
μελνδνρεία ηεο γηα ιφγνπο αλαςπρήο είηε γηα επαγγεικαηηθέο ή ξνκαληηθέο 
δηαθνπέο.  
Ζ εηαηξεία  AQUILA  ζηνρεχεη  ζην  λα  ειαρηζηνπνηήζεη  ηνλ  αληίθηππν  ησλ  
δξαζηεξηνηήησλ  ηεο  ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο  πφξνπο,  πηνζεηψληαο  
απνδνηηθέο  ηερλνινγίεο  θαη  πξαθηηθέο  δηαρείξηζεο.  
Δπηπιένλ, επελδχεη ζπλερψο ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο, πξνθεηκέλνπ λα 
εθαξκφζεη απνηειεζκαηηθά ηηο πξαθηηθέο απηέο ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία 
ηεο. 
Μέζσ ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ηεο: 
 

1. Γηαζθαιίδεη  φηη  ζπκκνξθψλεηαη κε  φινπο  ηνπο  ηζρχνληεο  
πεξηβαιινληηθνχο  λφκνπο  θαη θαλνληζκνχο. 

 
2. Τπνινγίδεη θαη δηαρεηξίδεηαη ηηο πεξηβαιινληηθέο ηεο επηδφζεηο ζε ζρέζε 

κε ηνπο ζηφρνπο ηεο ζε κεληαία βάζε θαη δηαζθαιίδνπλ φηη εμεηάδνπλ 



 

45 | P a g e  

 

ηαθηηθά ηελ πξφνδφ ηνπο αλαδεηψληαο ηξφπνπο γηα λα βειηηψλνληαη 
ζπλερψο. 

 
3. Παξέρνπλ εθπαίδεπζε ζην πξνζσπηθφ ηνπο πάλσ ζηηο 

πεξηβαιινληηθέο δεζκεχζεηο ηεο εηαηξίαο, ψζηε λα αληηιακβάλνληαη ηε 
ζεκαζία ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ πξνζσπηθνπ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ.  

 
4. πλεξγαδφληαη κε Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο,  φπσο ν  «Αξρέισλ»,  

ε «ειιεληθή νξληζνινγηθή  εηαηξεία», «θαζαξά ρέξηα», γηα ηελ 
πξνζηαζία  ηνπ ηνπηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηελ βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ 
επηπέδνπ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο.  

 
5. πλεξγαδφληαη κε ηνπο ηνπηθνχο ζπιιφγνπο  πξνζηαζίαο αδέζπνησλ 

δψσλ. 
 

6. Οη πεξηβαιινληηθνί ζηφρνη ηεο εηαηξίαο εζηηάδνληαη θπξίσο ζηνπο 
παξαθάησ ηνκείο: 

 
 Γηαρείξηζε ελέξγεηαο. 
 Γηαρείξηζε λεξνχ. 
 Γηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ. 
 Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ αέξα. 
 Πξνζηαζία ηνπ παξάθηηνπ θαη ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. 
 Πξνζηαζία ηεο θχζεο θαη ηνπ ηνπίνπ. 
 Πξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, εξγαδνκέλσλ θαη 

πειαηψλ. 
Δηθφλεο κε δξαζηεξηφηεηεο πεξηβαιινληηθήο επζχλεο ηνπ νκίινπ Aquila 
 

Πεγή εηθόλσλ: http://www.aquilahotels.com/new/gr/index.php#header 
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Πεγή εηθόλαο: http://www.aquilahotels.com/new/gr/index.php#header 
 
 

5.3.3 ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ AQUILA  
 
Ζ εηαηξεία Aquila Hotels& Resorts είλαη αθνζησκέλε ζηε δηαηήξεζε κηαο 
ζηελήο ζρέζεο κε ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα, δηαζθαιίδνληαο φηη νπνηαδήπνηε 
ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο ζπδεηνχληαη κέζα ζε θιίκα 
πιήξνπο ζπλεξγαζίαο.  
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαζεκεξηλήο ηεο ιεηηνπξγίαο, δεζκεχεηαη ζηηο παξαθάησ 
ελέξγεηεο: 
 

1. Τπνζηεξίδεη  ηελ  αγνξά  πξντφλησλ, ηξνθίκσλ  θαη  πνηψλ  απφ  
ηνπηθέο κνλάδεο. 

2. Δλζαξξχλνεη ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο πειάηεο  λα ιάβνπλ κέξνο ζηνλ 
εζεινληηθφ θαζαξηζκφ παξαιηψλ (Clean up the Med, θαζψο θαη άιιεο 
δξάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ην βξαβείν Γαιάδηαο εκαίαο πνπ έρεη 
ιάβεη). 

3. Τπνζηεξίδεη ελεξγά ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα κέζσ θηιαλζξσπηθψλ 
πξάμεσλκε δσξεέο ζε  ζρνιεία,  ή πξσηνβνπιίεο  πνπ  ζηφρν  έρνπλ  
λα  βειηηψζνπλ  ηελ πνηφηεηα ησλ αλζξψπσλ ηεο πεξηνρήο, λα 
πξνζηαηεχζνπλ ην πεξηβάιινλθαη λα δηαηεξήζνπλ ηνλ πνιηηηζκφ, ηα 
ήζε θαη ηα έζηκα ηνπ πξννξηζκνχ. 

4. Δλζαξξχλεη ηνπο πειάηεο  λα ζηεξίδνπλ ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα. 
5. Πξνσζεί ζηνπο πειάηεο, ελδηαθέξνληα κέξε ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο 

φπσο εζηηαηφξηα,  αγνξέο  ή  θέληξα  ηερλψλ  θαη  ρεηξνηερλίαο  ψζηε  
λα  ηνπο ελζαξξχλνπκε λα εμεξεπλήζνπλ ηελ θνπδίλα, ηελ ηζηνξία, ηνλ 
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πνιηηηζκφ θαη ηελ παξάδνζε  ηεο  ρψξαο  πξνζθέξνληαο  κηα  
κνλαδηθή  εκπεηξία κε  βηψζηκν ραξαθηήξα. 

6. Μεηαθέξεη ζην πξνζσπηθφ ηηο πνιηηηθέο ηεο κέζσ εθπαηδεχζεσλ, 
εξγαζηεξίσλ θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ.  
 

Με απηφ ηνλ ηξφπν ζηεξίδεη ηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαη πξνζηαηεχεη ηελ ηνπηθή 
θνηλσλία. 
 
Πεγή εηθόλσλ: http://www.aquilahotels.com/new/gr/index.php#header 
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5.3.4 ΔΡΓΑΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ AQUILA 
 
ηνλ φκηιν παξνπζηάδνπλ  πξνζσπηθφ ηνπο ζαλ ηνλ  πινχην ηεο εηαηξίαο, γηα 
ην ιφγν απηφ ε εηαηξεία Aquila Hotels & Resorts είλαη αθνζησκέλε ζηελ 
πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ.  
Ζ πνιηηηθή ηεο ππαθνχεη ζηηο αθφινπζεο αμίεο θαη ζηφρνπο:  
 
1. Δθηηκνχλ  ην  πξνζσπηθφ  ηνπο  θαη  θέξνληαη  δίθαηα  θαη  κε  ζεβαζκφ, 
εμαζθαιίδνληαο φηη θαλείο δελ ζα γίλεηαη δέθηεο κεξνιεπηηθήο ζπκπεξηθνξάο 
ελαληίνλ ηνπ ή έιιεηςεο ζεβαζκνχ ιφγσ ειηθίαο, ζεμνπαιηθήο ηαπηφηεηαο, 
θχινπ,  εζληθφηεηαο,  ζξεζθείαο,  θνπιηνχξαο,  νηθνγελεηαθήο  θαηάζηαζεο, 
πξνζσπηθήο ηδενινγίαο ή αλαπεξίαο.  
 
2. Παξαθνινπζνχλ κε απζεληηθφ ελδηαθέξνλ ηηο εμειίμεηο ζηνλ εξγαζηαθφ 
ηνκέα θαη παξέρνπλ εθπαηδεχζεηο πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζνχλ νη εξγαδφκελνη 
ζην ξφιν ηνπο, απφ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην team ηνπ νκίινπ θαη θαζ‟ φιε ηε 
δηάξθεηα ηεο θαξηέξαο ηνπο ζηα μελνδνρεία ηεο εηαηξείαο. 
 
3. Αθνινπζνχλ φινπο ηνπο ηζρχνληεο εξγαζηαθνχο λφκνπο θαη 
θαλνληζκνχο ηεο ρψξαο. 
 
4. Τπνζηεξίδνπλ ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ απφ ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα. 
 
5. Δθπαηδεχνπλ ζπλερψο ην πξνζσπηθφ πάλσ ζηηο δεζκεχζεηο  γηα ηελ 
αεηθφξν πνιηηηθή. 
 
6. Σν ηκήκα αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ε δηεχζπλζε είλαη αθνζησκέλνη 
ζηε δηαηήξεζε κηαο εηιηθξηλνχο θαη επζείαο ζρέζεο κε φινπο ηνπο 
εξγαδφκελνπο.  
 
7. Δλζαξξχλνπλ ηνπο  εξγαδφκελνπο  ηεο  εηαηξείαο  λα  ζπδεηνχλ  καδί  
ηα νπνηαδήπνηε ζέκαηα αληηκεησπίδνπλ, φπσο πξνβιήκαηα νπνηαζδήπνηε 
θχζεο, παξάπνλα, αλεζπρίεο αιιά θαη πξνηάζεηο.   
 
 
Καηά ηα ηειεπηαία ρξφληα, κηα νκάδα εξγαζίαο κε ζηφρν ηελ αεηθνξία έρεη 
θαηνξζψζεη λα εθπαηδεχζεη, επηκνξθψζεη θαη ελεκεξψζεη 
φινπο ηνπο εξγαδφκέλνπο ψζηε  λα κπνξέζνπλ λα είλαη ζε ζέζε λα 
λα βνεζήζνπλ ζπκβάιινληαο ζε έλα βηψζηκν πεξηβάιινλ αιιά θαη 
γηα ηελ επίηεπμε βηψζηκσλ ζηφρσλ πνπ έζεζε ν φκηινο Aquila Hotels & 
Resorts. 
 
ηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλεηαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο εξγαδνκέλσλ ηνπ νκίινπ 
θαηά ηα έηε 2013-2014 
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Πίλαθαο 1. 

Συνολικός αριθμός εργαζομένων ομίλου "Aquila" 
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ηνλ παξαθάησ πίλαθα απεηθνλίδνληαη ηα πνζνζηά εθπαίδεπζεο ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηνπ νκίινπ . 
 

1) 18% ηνπ πξνζσπηθνχ ερνπλ ιάβεη εκπεηξία κφλν εληφο μελνδνρείνπ. 
 

2) 39% ησλ κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ έρνπλ ιάβεη επαγγεικαηηθή 
εθπαίδεπζε. 

 
3) 65% ησλ κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ έρεη ιάβεη εθπαίδεπζε γηα δηαρείξηζε 

γιψζζαο ζπκπεξηθνξάο ή πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε. 
 

4) 93% ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη ληφπηνη. 
 

5) 100% ηεο ε νκάδα δηαρείξηζεο έρεη ιάβεη ηελ πςειφηεξε 
           Δθπαίδεπζε. 
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Πίλαθαο 2. 
 
 
 

 
Πεγή εηθόλσλ: http://www.aquilahotels.com/new/gr/index.php#header 
 
 
 

5.3.5 ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΓΟΡΧΝ AQUILA 
 
Γηα ηελ εηαηξεία Aquila Hotels& Resorts, βησζηκφηεηα ζεκαίλεη δηαζθάιηζε ηεο 
πεξηβαιινληηθήο, νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο επεκεξίαο γηα ην παξφλ θαη ην 
κέιινλ. 
 
εκαίλεη λα ηθαλνπνηνχληαη νη αλάγθεο ησλ πνιηηψλ θαη ηεο θνηλσλίαο, ρσξίο 
λα δηαθηλδπλεχεηαη ε δπλαηφηεηα λα εθπιεξψλνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο θαη νη 
κειινληηθέο γεληέο, δξψληαο πξνο ην καθξνρξφλην φθεινο ησλ πνιιψλ θαη φρη 
ησλ ιίγσλ. 
 
Οη  ζεκαληηθφηεξεο  απνθάζεηο  θαη  ηα  θξηηήξηα  ησλ  επηινγψλ  ησλ  αγνξψλ  
ηεο, βαζίδνληαη ζηελ πνηφηεηα, ην θφζηνο, ηελ αμηνπηζηία, ηελ ζηαζεξφηεηα 
ζηηο αγνξέο θαη ηε βησζηκφηεηα. 
 
Γηα ην ιφγν απηφ: 
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1. Γίλεηαη δίθαηε επηινγή πξνηφλησλ, ζπγθξίλνληαο πξνζθνξέο,  απφ 

δηάθνξνπο πξνκεζεπηέο. 
 

2. Απνθεχγεη  ηπρφλ  ππέξκεηξε  εμάξηεζε,  αγνξάδνληαο  απφ  
πνιιαπινχο πξνκεζεπηέο. 

 
3. Γηαζθαιίδεη  φηη  νη  εξγαδφκελνη  ηνπ  ηκήκαηνο  πξνκεζεηψλ,  δελ 

επεξεάδνληαη απφ αηνκηθφ ζπκθέξνλ πνπ ζα κπνξνχζε λα κεηαβάιιεη 
ηελ επηινγή ησλ πξνκεζεπηψλ.  

 
4. Γεκηνπξγεί επθαηξίεο γηα λένπο ζπλεξγάηεο κέζσ ηνπ ζπλερνχο 

ειέγρνπ ησλ ηαθηηθψλ  πξνκεζεπηψλ 
 

5. Πξνηηκάεη ηελ αγνξά ηνπηθψλ πξντφλησλ φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ θαη 
ξεαιηζηηθφ. 

 
6. Δπηιέγεη πξντφληα κε φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξα πιηθά ζπζθεπαζίαο. 

 
7. Αγνξάδεη ή αληηθαζηζηάεη  παιαηφηεξν  εμνπιηζκφ  κε  λέν θαη 

απνδνηηθφηεξν. 
 

8. Δπηιέγεη  πξντφληα  θαζαξηζκνχ  απφ  εηαηξείεο  πνπ  δηαζέηνπλ  
πξντφληα θαζαξηζκνχ κε ηελ ειάρηζηε επίπησζε ζην πεξηβάιινλ θαη 
ηελ πγεία. 

 

 
5.3.6 ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΑΙΓΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ  
 
Πνιηηηθή  θαη  δέζκεπζε  ηεο Aquila Hotels & Resorts είλαη  λα  πξναζπίζεη  ηα  
δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ, ζρεηηθά κε ηε ζσκαηηθή, ςπρηθή θαη πλεπκαηηθή 
ηζνξξνπία ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζηαζίαο ηνπο απφ ηελ 
εθκεηάιιεπζε θαη ηε ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε. 
(Χο παηδί νξίδεηαη θάζε άηνκν θάησ ησλ 18 εηψλ) 
 
Ζ  εηαηξεία  Aquila  Hotels  &  Resorts  δηεμάγεη  ζεκηλάξηα  πνπ  απεπζχλνληαη  
ζην πξνζσπηθφ αιιά θαη ζε ζρνιεία, γνλείο θαη θάζε ελδηαθεξφκελν, κε 
ζθνπφ λα δηεπξχλεη  ηελ  επαηζζεηνπνίεζε  θαη  λα  παξέρεη  πιεξνθνξίεο  
ζρεηηθά  κε  ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ.  
 
Γηα ην ζθνπφ απηφ ε Aquila Hotels & Resorts ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ δηεζλψο 
αλαγλσξηζκέλν κε θεξδνζθνπηθφ  νξγαληζκφ « ΣΟ ΥΑΜΟΓΔΛΟ ΣΟΤ 
ΠΑΙΓΙΟΤ» 
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Πεγή εηθόλσλ: http://www.aquilahotels.com/new/gr/index.php#header 
 

5.4 ΒΡΑΒΔΙΑ ΟΜΙΛΟΤ AQUILA 
 

1. Πηζηνπνίεζε TRAVELIFE: είλαη κηα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλε 
πηζηνπνίεζε απφ αλεμάξηεην θνξέα ηεο βησζηκφηεηαο, ζχζηεκα ην 
νπνίν βνεζά ηα κέιε μελνδνρεία ζε φιν ηνλ θφζκν ζηε κείσζε  
ησλ πεξηβαιινληηθψλ, θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ. 

 
2. Πηζηνπνίεζε BLUE FLAG (κπιε ζεκαία): Δίλαη  έλα εζεινληηθφ 

ζχζηεκα νηθνινγηθήο απνλνκήο νηθνινγηθνχ ζήκαηνο πνπ ιεηηνπξγεί 
πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμε ησλ αθηψλ θαη καξηλψλ 
κε απζηεξά θξηηήξηα πνπ αζρνινχληαη κε ην λεξφ Πνηφηεηαο, 
Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Δλεκέξσζεο, Πεξηβαιινληηθήο 
Γηαρείξηζεο, Αζθάιεηα , θαζψο θαη άιιεο Τπεξεζίεο. 

 
3. Πηζηνπνίεζε GREEN KEY: Δίλαη έλα νηθνινγηθφ ζήκα πνπ ζηνρεχεη 

ζηελ αχμεζε ηεο ρξήζεο θηιηθψλ θαη βηψζηκσλ κεζφδσλ 
εθκεηάιιεπζεο θαη ηερλνινγίαο ζηηο εγθαηαζηάζεηο. 
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4. Πηζηνπνίεζε ISO 22000 : 2005 θαζνξίδεη ηηο απαηηήζεηο γηα έλα 
ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ, πηζηνπνηεί ηη 
ρξεηάδεηαη έλαο νξγαληζκφο λα θάλεη πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί φηη 
ηα ηξφθηκα είλαη αζθαιή. 

 
5. Πηζηνπνίεζε TUI UMWELT: Απηφ ην  βξαβείν ειεθηξνληθήο 

Δθαξκφδεηαη απφ ην 1996 ζε μελνδνρεία πνπ έρνπλ δεζκεπηεί γηα ηελ 
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη γηα ηελ θνηλσληθή επζχλε, ζθνπεχεη 
ζηελ αχμεζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ηε δέζκεπζε 
ησλ μελνδφρσλ γηα  βησζηκφηεηα. 

 
 

5.5 ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ (πεξηγξαθή) 
 
ηνλ φκηιν “Aquila Hotels & Resorts” αλήθνπλ ηέζζεξα πνιχ γλσζηά 
μελνδνρεηαθά ζπγθξνηήκαηα 5 αζηέξσλ: 
 

1. Σν “AQUILA RITHYMNA BEACH” εδξεχεη ζην Ρέζπκλν. 
Έλα μελνδνρείν εληππσζηαθήο αξρηηεθηνληθήο, ηδαληθφο ηφπνο 
δηακνλήο γηα νηθνγέλεηεο θαζψο θαη γηα επηρεηξεκαηηθνχο 
αληηπξνζψπνπο, κε ζπλεδξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη αίζνπζεο 
ζπζθέςεσλ εμνπιηζκέλεο κε ηελ ηειεπηαία ηερλνινγία. 
 
Ζ πφιε ηνπ Ρεζχκλνπ είλαη έλαο πνιχ ελδηαθέξνλ ηνπξηζηηθφο 
πξννξηζκφο.  
Ζ γξαθηθή θαη θαιά νξγαλσκέλε πφιε απνηειεί έλαλ παξάδεηζν γηα 
ηνλ επηζθέπηε πνπ ζέιεη λα πεξάζεη ήξεκεο δηαθνπέο, θάλνληαο 
πεξηπάηνπο ζηα γξαθηθά ζνθάθηα ή απνιακβάλνληαο ηηο δηαδξνκέο 
αλάκεζα ζηα ηζηνξηθά θαη θπζηθά κλεκεία ηεο πεξηνρήο. 
Ζ παιηά πφιε ηνπ Ρεζχκλνπ δηαηεξεί ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ 
πνιενδνκηθφ ηεο ηζηφ, φπσο απηφο δηακνξθψζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
βελεηνθξαηίαο, κε ηηο κεηαβνιέο πνπ επέθεξε ε ηνπξθηθή θαηάθηεζε θαη 
ε ζπλερήο θαηνίθεζε έσο ηηο κέξεο καο.  
Έρεη θεξπρζεί ηζηνξηθφ δηαηεξεηέν κλεκείν θαη παξαδνζηαθφο νηθηζκφο. 
 

Ρέζπκλν 
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Πεγή εηθόλαο: http://www.aquilahotels.com/new/gr/index.php#header 
 

 
Πεγή εηθόλαο: http://www.aquilahotels.com/new/gr/index.php#header 
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Πεγή εηθόλαο: http://www.aquilahotels.com/new/gr/index.php#header 
 

 
 
 
ΓΙΑΜΟΝΗ 
 
Σν μελνδνρείν Rithymna πεξηιακβάλεη 2 εηδψλ δηακφλεο νη νπνίεο 
δηαθξίλνληαη ζε: 

1. Standard δηακνλή κε ηνπο εμήο ρψξνπο θηινμελείαο 
 Double Room Sea Or Garden View 
 Bungalow 
 Family Room Garden View 
 Family Room Sea View 

 
2. Mythica δσκάηηα  
 Dream Villa 
 Royal Pavilion 
 Deluxe Junior Villas Sea View With Private Pool 
 Deluxe 2 - Bedroom Bungalow Suite Waterfront 
 Deluxe 1 - Bedroom Suite Sea View 
 Deluxe 2 - Bedroom Suite Sea View 
 Maisonettes 
 Junior Bungalow Suite Waterfront Private Pool 
 Junior Bungalow Suite Waterfront 
 One Bedroom Bungalow Suite 
 Deluxe 1 - Bedroom Bungalow Suite Waterfront 
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Πεγή εηθόλσλ: http://www.aquilahotels.com/new/gr/index.php#header 
 

 
ΠΑΡΟΥΔ  
 
ΜΠΑΡ - ΔΣΙΑΣΟΡΙΑ 
 
Παξάιιεια παξέρεη κηα ζεηξά ελαιιαθηηθσλ ρψξσλ (εζηηαηνξίσλ – κπαξ)   

 
 Μπαξ "Loggia" Lounge Bar  

 
 "Great Hellas" - Σν ηππηθφ ειιεληθφ θαθελείν, αθξηβψο ζην θέληξν ηεο 

πιαηείαο ηνπ Κξεηηθνχ ρσξηνχ, φπνπ ζεξβίξνληαη ειιεληθά 
παξαδνζηαθά ξνθήκαηα θαη κεδέδεο. 

 
 Σν Beach Bar ηνπ μελνδνρείνπ πξνζθέξεη δξνζηζηηθά πνηά κε ζέα ζηα 

θαηαγάιαλα λεξά ηνπ Κξεηηθνχ Πειάγνπο.   
 
 Κεληξηθφ εζηηαηφξην "Rithymna" Αλνίγεη γηα ακεξηθάληθν πξσηλφ απφ ηηο 

7.15 κέρξη ηηο 10.00, γηα continental πξσηλφ( Late Breakfast) 10:00 – 
10:30 θαη δείπλν κε ειιεληθέο θαη δηεζλείο ζπεζηαιηηέ απν ηηο 18.30 
κέρξη ηηο 21.30.  

 
 Σαβέξλα "Μνπξληέο" εηδηθέο ζεκαηηθέο βξαδηέο (Κξεηηθή βξαδηά, γεχκα 

αζηαθψλ, θεζηηβάι ςαξηψλ θ.ι.π.) 
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 "Rimondi" - Καθεηέξηα , πνπ ζεξβίξεη δηάθνξα ξνθήκαηα θαη ζλαθ είλαη 
αλνηρηά κέρξη ηηο 18:00 γηα έλα αλαδσνγνλεηηθφ πνηφ ή γηα έλα ειαθξχ 
γεχκα. 

 
 Δζηηαηφξην "Αξραία Διεχζεξλα" Κξεηηθέο & ειιεληθέο ζπεζηαιηηέ. Οη 

ζαπκάζηεο ζπληαγέο, πξνεηνηκάδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο νξγαληθά 
ιαραληθά θαη πξντφληα. 

 
 Δζηηαηφξην "Oceana" 

 
 

 
Πεγή εηθόλαο: http://www.aquilahotels.com/new/gr/index.php#header 
 
 

ΠΙΙΝΔ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑ 
 
Σν μελνδνρείν βξίζθεηαη ζηε καθξχηεξε ακκψδε παξαιία ηεο Κξήηεο, 
πξνζθέξνληαο ζέα πξνο ην «φξνο Φεινξείηε» θαη ηα «Λεπθά ξε», θαζψο 
θαη πξνο ζηελ παιαηά πφιε ηνπ Ρεζχκλνπ, κε ην Δλεηηθφ ηνπ Φξνχξην.  
Ζ θνιχκβεζε ζην γαιάδην Κξεηηθφ Πέιαγνο, απνηειεί κηα ελαιιαθηηθή 
επηινγή πέξα απφ ηηο πηζίλεο ηνπ μελνδνρείνπ. 
 
   

ΔΞΧΣΔΡΙΚΔ ΠΙΙΝΔ 
 
1 ηξνπηθή πηζίλα κε ζαιαζζηλφ λεξφ (κε ρψξν γηα παηδηά).  
Δπηθάλεηα: 980 κ2 
Βάζνο: 0.60 κε 2.30 m 
 
1 πηζίλα θήπνπ κε θξέζθν λεξφ (κε ρψξν γηα παηδηά). 
Δπηθάλεηα: 340 κ2 
Βάζνο: 1.05 x 1.35 x 2.55 m 
 
1 πηζίλα κε θξέζθν λεξφ (παξαζαιάζζηα). 
 Δπηθάλεηα: 165 κ2 
Βάζνο : 1.50 κ 
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1 κηθξή πηζίλα κε θξέζθν λεξφ (δίπια ζηα νηθνγελεηαθά δσκάηηα). 
 Δπηθάλεηα: 20 κ2 
 Βάζνο: 0.45 κ 
 
Δζσηεξηθή πηζίλα 
 
1 Δζσηεξηθή πηζίλα κε θξέζθν λεξφ (ζεξκαηλφκελε απφ ηνλ Οθηψβξην έσο 
ηνλ Απξίιην). 
Δπηθάλεηα: 100 κ2 
Βάζνο : 1.40 κ 
 
Οη θηινμελνχκελνη πνπ δηακέλνπλ ζηηο Βίιεο Πνιπηεινχο ηέγαζεο, έρνπλ ηελ 
πξνζσπηθή ηνπο πηζίλα. 
 

 
Πεγή εηθόλαο: http://www.aquilahotels.com/new/gr/index.php#header 
 
 

ΠΑΡΑΛΙΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΟΤ 500 ΜΔΣΡΑ 
 
Παξαιία Ακκψδεο κε βφηζαια 
Ζ παξαιία απηή έρεη βξαβεπζεί κε «Γαιάδηα εκαία» θαη πιεξεί ηηο 
πξνυπνζέζεηο ηνπ δηεζλέο πξνγξάκκαηνο: πνηφηεηα λεξνχ, δηαρείξηζε 
πεξηβάιινληνο, αζθάιεηα, ππεξεζίεο θαη αλέζεηο, πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε 
θαη πιεξνθφξεζε. 
 
Παξαιία πνπ απνηειεί θαηαθχγην γηα ην απεηινχκελν είδνο ηεο Θαιάζζηαο 
Υειψλαο Caretta- caretta. 
 

 
Πεγή εηθόλαο: http://www.aquilahotels.com/new/gr/index.php#header 
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ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 
 
Απφ φια ηα Ξελνδνρεία & Θέξεηξα Aquila, ην Rithymna Beach δηαζέηεη έλα 
απφ ηα πην εθηελή κελνχ αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη δηαζθέδαζεο.  
Απφ ηνπο λένπο έσο απηνχο πνπ αηζζάλνληαη λένη, απφ ην πξσί έσο ην 
βξάδπ, απφ ηνπο δξαζηήξηνπο έσο θαη ηνπο κε δξαζηήξηνπο ππάξρεη θάηη πνπ 
ηαηξηάδεη ζηνλ θαζέλα. 
 
πγθεθξηκέλα δηαζέηεη: 

 
Πεγή εηθόλαο: http://www.aquilahotels.com/new/gr/index.php#header 
 
 4 γήπεδα ηέλληο 
 Κέληξν νξεηλήο Πνδειαζίαο 
 Θαιάζζηα ζπνξ 
 Windsurfing 
 Θαιάζζην ζθη 
 Parasailing 
 Δπηηξαπέδην ηέληο (πηλγθ-πνλγθ) 
 Μπηηο βφιετ  
 Σνμνβνιία 
 Μπάζθεη 
 άνπλα 
 Μαζάδ 
 Κιεηζηφ γπκλαζηήξην 
 Δμσηεξηθή πεξηνρή εθγχκλαζεο 
 Δθδειψζεηο Φπραγσγηθήο Οκάδαο (Animation team)  
 Φπραγσγηθέο παξαζηάζεηο απφ επαγγεικαηίεο 
 Παξαζηάζεηο παξαδνζηαθψλ ρνξψλ 
 Εσληαλή κνπζηθή θαη ρνξφο απφ ηα ζπγθξνηήκαηα ηνπ μελνδνρείν 

 

http://www.aquilahotels.com/new/gr/index.php#header
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2. Σν “AQUILA PORTO RETHYMNO”,  
 

Έλα ζχγρξνλν θαη πνιπηειέο μελνδνρείν, κε ζέα ζε κία κεγάιε ακκψδε 
παξαιία κε γαιάδηα ζεκαία, κφιηο 5 ιεπηά κε ηα πφδηα απφ ηελ παιηά 
γξαθηθή πφιε ηνπ Ρεζχκλνπ. 

 
 

 
Πεγή εηθόλαο: http://www.aquilahotels.com/new/gr/index.php#header 
 

 
Πεγή εηθόλαο: http://www.aquilahotels.com/new/gr/index.php#header 
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ΓΙΑΜΟΝΗ 
 
Σν μελνδνρείν AQUILA PORTO RETHYMNO πεξηιακβάλεη 2 εηδψλ δηακφλεο 
νη νπνίεο δηαθξίλνληαη ζε: 
 

1. Standard δσκάηηα 
 Standard room 

 
2. Mythica δσκάηηα 
 DOUBLE SUPERIOR SEA VIEW 
 DOUBLE DELUXE SEA FRONT 
 EXECUTIVE JUNIOR SUITE SEA FRONT 
 PENTHOUSE SUITE 

 
 
 

 
Πεγή εηθόλαο: http://www.aquilahotels.com/new/gr/index.php#header 
 
 

 
Πεγή εηθόλαο: http://www.aquilahotels.com/new/gr/index.php#header 
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ΠΑΡΟΥΔ  
 

ΜΠΑΡ - ΔΣΙΑΣΟΡΙΑ 
 
Σν μελνδνρείν παξέρεη ην θεληξηθφ εζηηαηφξην γηα γέπκαηα πξσηλνχ, 
κεζεκεξηαλνχ θαη βξαδηλνχ επίζεο παξέρεη θαη έλα A la Carte εζηηαηφξην 
("Piazza Di Porto") γηα κεζεκεξηαλφ θαη δεηπλν κε ζπγθεθξηκέλεο ψξεο 
ιεηηνπξγίαο. 
 
 
 

 
Πεγή εηθόλαο: http://www.aquilahotels.com/new/gr/index.php#header 
 
 

 
Πεγή εηθόλαο: http://www.aquilahotels.com/new/gr/index.php#header 
 
 

ΑΘΛΗΣΙΜΟ - ΓΙΑΚΔΓΑΗ 
 
Σν μελνδνρείν πεξηιακβάλεη ηηο εμήο δξαζηεξηφηεηεο: 
 
 2 Δμσηεξηθέο πηζίλεο 
 1 Δζσηεξηθή πηζίλα κε θξέζθν λεξφ (ζεξκαηλφκελε ηνλ Μάξηην, 

Απξίιην θαη Οθηψβξην) 
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 Ζ παξαιία ηνπ μελνδνρείνπ είλαη βξαβεπκέλε κε ηελ Γαιάδηα εκαία 
 Wellness 

 
 
 άνπλα,  
 whirlpool  
 αηκφινπηξν 
 Μαζάδ  
 Κνκκσηήο, πεξηπνίεζε λπρηψλ (θαηφπηλ ξαληεβνχ) 

 
 

 
Πεγή: http://www.aquilahotels.com/new/gr/index.php#header 

 
 

ΗΜΔΡΗΙΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ: 
 
 Πξσηλή θαη ραιαξσηηθή γπκλαζηηθή, επηηξαπέδην ηέληο (πηλγθ-πνλγθ), 

βφιετ, βειάθηα, θιπ. 
 Πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο: Απφθηεζε γλψζεσλ γηα ηε ρψξα θαη ηνπο 

αλζξψπνπο, θιπ. 
 Βξαδηλέο δξαζηεξηφηεηεο: Παξαδνζηαθά, νξρήζηξα κε δπλαηφηεηα 

ρνξνχ, παξαζηάζεηο 
 Δβδνκαδηαίσο, εηδηθφ δείπλν θαη λπρηεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο 
 Εσληαλή κνπζηθή ηξείο θνξέο ηελ εβδνκάδα 

 
 
3.Σν “AQUILA ELOUDA VILLAGE”, ζηελ Δινχληα Κξήηεο. 
 
Έλα μελνδνρείν απνθιεηζηηθά γηα δεπγάξηα θαη γηα φζνπο δεηνχλ εξεκία, 
απνκφλσζε αιιά θαη πνιπηέιεηα, ρηηζκέλν αλάκεζα ζε φκνξθνπο θήπνπο θαη 
κε ζέα ζηνλ ππέξνρν θφιπν ηνπ Μηξακπέιν. 
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Ζ Δινχληα είλαη πφιε θαη θνηλνηηθφ δηακέξηζκα ηνπ λνκνχ Λαζηζίνπ ζηελ 
βφξεηα αθηή ηνπ λεζηνχ ηεο Κξήηεο πνπ αλήθεη ζηνλ Γήκν ηνπ ηνπ Άγίνπ 
Νηθνιάνπ. 
Απέλαληί ηεο, ζηελ είζνδν ηνπ θφιπνπ, βξίζθεηαη ην κηθξφ λεζί ηεο 
πηλαιφγθαο, φπνπ απφ ην 1905 κέρξη ην 1958 δνχζαλ απνκνλσκέλνη νη 
ιεπξνί ηεο Κξήηεο θαη ηεο Διιάδαο γεληθφηεξα. 
Ζ Δινχληα θεκίδεηαη σο έλαο απφ ηνπο δηαζεκφηεξνπο ηνπξηζηηθνχο 
πξννξηζκνχο παγθνζκίσο αιιά θαη παλειιήληα θαζψο θηινμελεί ζπρλά 
δηάζεκα πξφζσπα ηφζν απφ ην εμσηεξηθφ φζν θαη απφ ην εζσηεξηθφ. 
 

 
Εινύληα 
 

 
Πεγή εηθφλαο: http://www.aquilahotels.com/new/gr/index.php#header 
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Πεγή εηθφλαο: http://www.aquilahotels.com/new/gr/index.php#header 
 
 

ΓΙΑΜΟΝΗ 
 
Σν μελνδνρείν AQUILA ELOUDA VILLAGE πεξηιακβάλεη 2 εηδψλ δηακνλέο: 
 

1. STANDARD ΓΧΜΑΣΗΑ 
 DOUBLE ROOM - GARDEN VIEW 
 BUNGALOW - GARDEN OR SEA VIEW 
 ROMANTIC BUNGALOW 

 
2. MYTHICA ΓΧΜΑΣΗΑ 
 SUPERIOR DOUBLE - SEA VIEW 
 JUNIOR BUNGALOW SUITE - SEA VIEW 
 FAMILY BUNGALOW SUITE - SEA VIEW 
 SUPERIOR BUNGALOW SEA VIEW SHARING OR PRIVATE POOL 
 MAISONETTE 
 DELUXE 1-BEDROOM BUNGALOW SUITE 

 
Πεγή εηθφλαο: http://www.aquilahotels.com/new/gr/index.php#header 

http://www.aquilahotels.com/new/gr/index.php#header
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Πεγή: http://www.aquilahotels.com/new/gr/index.php#header 

 
ΠΑΡΟΥΔ 
 
ΜΠΑΡ - ΔΣΙΑΣΟΡΙΑ 
 
 
Σν Κεληξηθφ Δζηηαηφξην πξνζθέξεη κπνπθέ ακεξηθάληθνπ ηχπνπ γηα ην 
πξσηλφ 07:15-10:30 θαη continental πξσηλφ έσο ηηο 11:00.  
Ζ επηινγή ησλ εδεζκάησλ είλαη εκπλεπζκέλε απφ ηε ηνπηθή θαη δηεζλή 
θνπδίλα. 
 
Σν a la carte εζηηαηφξην, MIRABELLO, πξνζθέξεη κεζεκεξηαλφ γεχκα 12:00-
16:00 θαη δείπλν 19:00-23:00, κεηαηξέπνληαο ην απιφ γεχκα ζαο ζε κηα 
μερσξηζηή εκπεηξία.  
Παξέρεη γεπζηηθέο απνιαχζεηο αλψηεξεο ηνπηθήο θαη κεζνγεηαθήο θνπδίλαο, 
ζε έλαλ ππέξνρν  ρψξν κε εηδπιιηαθή ζέα ζηε ζάιαζζα. 
Σν a la carte εζηηαηφξην ΤΜΠΟΗΟ, είλαη αλνηρηφ απφ 19:00 - 23:00 θαη 
παξέρεη κηα επξεία πνηθηιία απφ γλήζηεο ειιεληθέο θαη θξεηηθέο απνιαχζεηο, 
ζηελ θαξδηά ησλ θαηαπξάζηλσλ θήπσλ ηνπ μελνδνρείνπ δίπια απφ ην 
εθθιεζάθη.  
Lobby Bar αλνηρηά απν 16.00-01.00 
Beach Bar αλνηρηά απν 10.00-24.00 (φηαλ ην μελνδνρείν είλαη ζε πιήξε 
ιεηηνπξγία) 
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ΠΙΙΝΔ – ΠΑΡΑΛΙΔ 
 
Σν μελνδνρείν βξίζθεηαη ζε έλα κηθξφ θνιπάθη κε κηα κηθξή ακκψδεο 
παξαιία, φπνπ ππάξρεη έλαο κφινο θαη κηα μχιηλε πιαηθφξκα.  
Δθεί ππάξρνπλ δσξεάλ μαπιψζηξεο κε ζηξψκαηα, απνδπηήξηα, ληνπδηέξα θαη 
νκπξέιεο.  
Ζ έθηαζε ηεο παξαιίαο θπκαίλεηαη ζε 15κ. κήθνο θαη 33κ. πιάηνο. 
Δθηφο απφ ηελ παξαιηα ππάξρνπλ 3 εμσηεξηθέο πηζίλεο κε ζέα ζηνλ ππέξνρν 
θφιπν ηνπ Μηξακπέιν. 

 
Πεγή:http://www.aquilahotels.com/new/gr/index.php#header

 
Πεγή εηθόλαο: http://www.aquilahotels.com/new/gr/index.php#header 
 
 

SPA & WELLNESS 
 
Έλα ηδηαίηεξν θνκκάηη παξνρψλ ηνπ μελνδνρείνπ απνηειεί ην ηκήκα SPA & 
WELLNESS. 
 Ζ νκάδα ζεξαπεπηψ ηνπ Aquila Spa έρεη δεζκεπηεί ψζηε λα παξέρεη 
εμαηνκηθεπκέλε θξνληίδα ζηνλ θάζε επηζθέπηε κέζα απφ κνλαδηθέο, 
εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο ζεξαπείεο. 
Οξγαληθά βφηαλα θαη ζαιάζζηα ζηνηρεία ζε ζπλδπαζκφ κε πςειή ηερλνινγία 
ζπλεξγνχλ ψζηε λα δίλνπλ νξαηά απνηειέζκαηα θαη ζπλαξπαζηηθή εκπεηξία 
επεμίαο. 
Ο ρψξνο πεξηιακβάλεη  3 δηαθνξεηηθά ρακάκ, 2 είδε ζάνπλα θαη laconium θαη 
έλα ζπληξηβάλη πάγνπ. 
 
ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ spa ππάξρεη εζσηεξηθή ζεξκαηλφκελε πηζίλα 
ζαιαζζνζεξαπείαο, πιήξσο εμνπιηζκέλν γπκλαζηήξην θαη ζαιφλη νκνξθηάο. 
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Καζψο θαη πνιπηειή δσκάηηα ζεξαπεηψλ θαη κία VIP Ηδησηηθή νπίηα Spa  
-Πηζίλα Θαιαζζνζεξαπείαο 
-Γπκλαζηήξην 
-άνπλα 
-Jacuzzi 
-Υακάκ 
-Laconium 
-Tepidarium 
-Πνιπηειή δσκάηηα ζεξαπεηψλ 
-Θεξαπείεο πξνζψπνπ 
-Θεξαπείεο ζψκαηνο 
-Μαζάδ 
-Τπεξεζίεο νκνξθηάο 
 

 
Πεγή εηθόλαο: http://www.aquilahotels.com/new/gr/index.php#header 
 
 

4 .Σειεπηαίν αιιά εμίζνπ ππέξνρν ην “AQUILA ATLANTIS HOTEL”  
 
ηελ θαξδηά ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ ηνπ Ζξαθιείνπ, γηα ηαμηδηψηεο πνπ 
ζέινπλ λα ζπλδπάζνπλ εξγαζία θαη δηαζθέδαζε, κε ηηο κεγαιχηεξεο 
αίζνπζεο ζπζθέςεσλ ζην Ζξάθιεην, ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο 900 αηφκσλ. 
 
Σν Ζξάθιεην είλαη ε κεγαιχηεξε πφιε ηεο Κξήηεο, θαζψο θαη ν 
κεγαιχηεξνο ιηκέλαο ηνπ λεζηνχ. Άιινηε πξσηεχνπζα ηεο λήζνπ, ηνπ 
νκψλπκνπ λνκνχ θαη ηεο επαξρίαο Σεκέλνπο, ζήκεξα απνηειεί έδξα ηνπ 
νκψλπκνπ Γήκνπ κε πιεζπζκφ 173.993 θαηνίθνπο (2011), είλαη ε έδξα ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο, έδξα ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο, θαζψο 
επίζεο έδξα ηεο Δθθιεζίαο ηεο Κξήηεο θαη ηνπ Αξρηεπηζθφπνπ ηεο. 
Καζεδξηθφο λαφο ηεο πφιεο είλαη ν Ηεξφο Ναφο ηνπ Αγίνπ Μελά. Ζ πφιε 
ηνπ Ζξαθιείνπ γηα ηελ αληίζηαζε θαη ηνλ εξσηζκφ ηεο θαηά ηε Γεξκαληθή 
εηζβνιή θαη ηε Μάρε ηεο Κξήηεο (1941) ηηκήζεθε κε ηνλ Πνιεκηθφ ηαπξφ 
Α΄. Σάμεσο. 
 
Κχξηνη νηθνλνκηθνί ηνκείο ηεο πφιεο είλαη ν ηνπξηζκφο, ε γεσξγία θαη ην 
εκπφξην. 
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         Ηξάθιεην 
       

ην μελνδνρείν Atlantis ε θηινμελία είλαη κία ηδηαίηεξε αμία.  
Δίλαη κία θαζεκεξηλή θαη πνιχηηκε “παξάδνζε” ηεο Κξήηεο. 
Οη ρψξνη ηνπ μελνδνρείνπ είλαη δηαθνζκεκέλνη κε ηδηαίηεξα έξγα ηέρλεο 
πςειήο αηζζεηηθήο.  
 
Πεξηιακβάλεη δσκάηηα ήζπρα γηα απεξίζπαζηε εξγαζία θαη νπζηαζηηθή 
μεθνχξαζε. 
Σν Aquila Atlantis Hotel είλαη ε λνχκεξν έλα επηινγή ησλ κεγαιχηεξσλ 
πνιπεζληθψλ εηαηξηψλ, δηάζεκσλ brands θαη δεκφζησλ θνξέσλ γηα ηε 
δηεμαγσγή ζπλεδξίσλ, εκεξίδσλ θαη events. 
 

 
Πεγή εηθόλαο: http://www.aquilahotels.com/new/gr/index.php#header 

 

 
Πεγή εηθόλαο: http://www.aquilahotels.com/new/gr/index.php#header 
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Σν ξαληεβνχ κε ηελ ηζηνξία μεθηλά απφ ην Aquila Atlantis Hotel, πνπ βξίζθεηαη 
ζην θέληξν ηεο πφιεο. Ο επηζθέπηεο ζπλαληά ηε Λφηδηα, πνπ ππήξμε Λέζρε 
ηνπ Γνχθα θαη ησλ αμησκαηνχρσλ ηεο Κξήηεο θαη ζπγθέληξσλε επί αηψλεο 
ηνπο άξρνληεο, γηα ηελ αλαςπρή αιιά θαη ηηο επίζεκεο ηειεηέο ηνπο. Οη ζηνέο 
ηεο ρξνλνινγνχληαη απφ ην 14ν αηψλα, ελψ ε ηειηθή ηεο κνξθή απφ ηηο αξρέο 
ηνπ 17νπ. Θεσξείηαη ην θνκςφηεξν βελεηζηάληθν κλεκείν, πνπ ην 1987 πήξε 
ην πξψην βξαβείν EUROPA  NOSTRA, σο ην πην θαιά αλαπαιαησκέλν θαη 
ζπληεξεκέλν επξσπατθφ κλεκείν ηεο ρξνληάο. 
 
Νφηηα ηνπ Aquila Atlantis Hotel βξίζθεηαη ε Βαζηιηθή ηνπ Αγίνπ Μάξθνπ, πνπ 
θηίζηεθε ην 1239 θαη ήηαλ ν Καζεδξηθφο Ναφο ηεο πφιεο. ήκεξα ζηεγάδεη ηε 
Γεκνηηθή Πηλαθνζήθε Ζξαθιείνπ, φπνπ ε ηέρλε θαη ε ηζηνξία πξνζθέξνπλ κηα 
δπλαηή εκπεηξία. 
ε απφζηαζε ιίγσλ κέηξσλ απφ ην Aquila Atlantis Hotel, βξίζθνληαη ηα 
«Ληνληάξηα», ην πεξίηερλν ζηληξηβάλη, πνπ θηίζηεθε ζηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 
17νπ αηψλα απφ ηνλ Φξαγθίζθν Μνξνδίλη, γηα λα ζηνιίζεη ηελ πιαηεία αιιά 
θαη λα πξνζθέξεη πνιχηηκν λεξφ ζηε κεγάιε πνιηηεία. 

 
Πίζσ απφ ην Aquila Atlantis Hotel βξίζθεηαη ην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν 
Ζξαθιείνπ, πνπ ζεσξείηαη σο έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζε φιε ηελ Δπξψπε. 
ην Μνπζείν έρνπλ ζπγθεληξσζεί αξραηνινγηθά επξήκαηα πνπ θαιχπηνπλ ηελ 
ηζηνξία ηνπ λεζηνχ γηα πεξηζζφηεξν απφ 5500 ρξφληα. Κπξίαξρε ζέζε 
θαηέρνπλ νη ζεζαπξνί ηνπ κηλσηθνχ πνιηηηζκνχ, ηνπο νπνίνπο ν επηζθέπηεο 
κπνξεί λα ζαπκάζεη ζε φιε ηελ ηζηνξηθή ηνπο ζπλέρεηα. Ο δίζθνο ηεο Φαηζηνχ 
απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν έθζεκα ηνπ κνπζείνπ. 
ε κηθξή απφζηαζε απφ ην Aquila Atlantis Hotel, βξίζθεηαη ηνΗζηνξηθφΜνπζείν 
Κξήηεο. Αλάκεζα ζηα έξγα πνπ μερσξίδνπλ είλαη πίλαθεο ηνπ κεγάινπ 
δσγξάθνπ ΔL GRECO, πνπ γελλήζεθε θαη ζπνχδαζε δσγξαθηθή ζην 
Ζξάθιεην, ελψ ππάξρεη εηδηθή πξνζήθε κε ελζπκήκαηα ηνπ κεγάινπ 
ζπγγξαθέα Νίθνπ Καδαληδάθε. 
Ζ ελεηηθή πφιε ηνπ Ζξαθιείνπ θαζνξίδεηαη θαη απφ ηα πειψξηα ελεηηθά ηείρε, 
πνπ ηελ αλάδεημαλ γηα αηψλεο σο ηελ πην θαιά νρπξσκέλε πνιηηεία ηεο 
Μεζνγείνπ. ην λφηην ηείρνο νξζψλεηαη ν πξνκαρψλαο Μαξηηλέγθν, φπνπ έρεη 
ηαθεί ν κεγάινο θξεηηθφο ζπγγξαθέαο Νίθνο Καδαληδάθεο. 
Ζ πφιε ηνπ Ζξαθιείνπ είλαη νιφθιεξε έλα αλεπαλάιεπην ηαμίδη αλάκεζα ζε 
δηαδνρηθέο επνρέο αίγιεο θαη δεκηνπξγίαο.  
Σν Aquila Atlantis Hotel βξίζθεηαη ζε απφζηαζε αλαπλνήο απφ ηηο 
νκνξθφηεξεο παξαιίεο ηεο Διιάδαο. Παξαιίεο βξαβεπκελεο κε γαιάδηα 
ζεκαία, πνπ θεκίδνληαη γηα ηα πεληαθάζαξα θξπζηάιηλα λεξά, ηε ρξπζαθέληα 
ακκνπδηά θαη ην καγεπηηθφ ηνπίν.  
Γηα ηνπο ιάηξεηο ησλ prestigious sports, ηα γήπεδα ηέληο ηνπ Ζξαθιείνπ 
βξίζθνληαη απέλαληη απφ ην Aquila Atlantis Hotel, ελψ ζε ζε απφζηαζε κφιηο 
25 ρικ. βξίζθεηαη ην γήπεδν γθνιθ ζηε Υεξζφλεζν. 
Γχν απφ ηα πην θεκηζκέλα νηλνπνηεία ζηελ Διιάδα βξίζθνληαη ζε απφζηαζε 
αλαπλνήο απφ ην Aquila Atlantis Hotel. Σα νηλνπνηεία ζηα Πεδά θαη ζηηο 
Αξράλεο. 
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Πεγή εηθόλαο: http://www.aquilahotels.com/new/gr/index.php#header 
 

ΓΙΑΜΟΝΗ 
 
ην μελνδνρείν ππάξρνπλ 158 δσκάηηα θαη 6 ζνπίηεο, απξφζκελεο 
ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ραιάξσζεο κε ζέα ζηε ζάιαζζα.  
ηελ αλαθαίληζε ηνπ 2013, δφζεθε πξνζνρή θαη ζηελ πην κηθξή ιεπηνκέξεηα 
κε ηα πην εθιεθηά πιηθά θαη πθάζκαηα βαζηάο πθήο, ζε ζπλδπαζκφ κε πνιιά 
αθφκε πξνζεγκέλα ζηνηρεία. 
Έλαο αξκνληθφο ζπλδπαζκφο μερσξηζηήο πνιπηέιεηαο θαη κνλαδηθήο άλεζεο. 
Υψξνη δηαθνζκεκέλνη κε ηδηαίηεξα έξγα ηέρλεο πςειήο αηζζεηηθήο.  
Γσκάηηα ήζπρα γηα απεξίζπαζηε εξγαζία θαη νπζηαζηηθή μεθνχξαζε. 
 

 
Πεγή εηθόλαο: http://www.aquilahotels.com/new/gr/index.php#header 

ΠΑΡΟΥΔ 
 
ΜΠΑΡ -  ΔΣΙΑΣΟΡΙΑ 
 
Γηα ηνπο ιάηξεηο ησλ γαζηξνλνκηθψλ απνιαχζεσλ, ην Aquila Atlantis Hotel 
είλαη ην πην hot κέξνο ηνπ Ζξαθιείνπ.  
ην επηβιεηηθφ αίζξην ηνπ μελνδνρείνπ δεζπφδεη ην εζηηαηφξην, έλαο ρψξνο 
ηδαληθφο γηα επαγγεικαηηθφ γεχκα, επίζεκν δείπλν ή ζπλάληεζε κε θίινπο. 
Δδψ, ν chef δεκηνπξγεί εθιεπηπζκέλα πηάηα κε νιφθξεζθα ηνπηθά πξντφληα, 
ηθαλνπνηψληαο θαη ηνλ πην απαηηεηηθφ νπξαλίζθν. 

http://www.aquilahotels.com/new/gr/index.php#header
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Τπάξρεη επίζεο ην lounge bar γηα γεχκαηα πξσηλνχ θαζψο θαη γηα πνηά θαη 
αλαςπρή ηηο βξαδηλέο ψξεο. 
 
 

ΠΙΙΝΔ – ΠΑΡΑΛΙΔ 
 
Ζ πηζίλα ηνπ  μελνδνρείνπ βξίζθεηαη ζην ςειφηεξν ζεκείν ηνπ Aquila Atlantis 
Hotel.  
Πην θνληά ζηηο ρξπζαθέληεο αθηίδεο ηνπ ήιηνπ θαη ζε απφζηαζε αλαπλνήο 
απφ ην ιηκάλη . 
Πξνθείηαη γηα έλαλ ρψξν εξεκίαο θαη απφιπηεο ραιαξψζεο κεηά απν 
επαγγεικαηηθά ξαληεβνχ. 
Σν μελνδνρείν δελ δηαζέηεη παξαιία θαζψο βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ 
Ζξαθιείνπ αιια ζε κηθξε απφζηαζε απν ηηο θνληηλέο παξαιηεο ηεο πφιεο. 
 

 
Πεγή εηθόλαο: http://www.aquilahotels.com/new/gr/index.php#header 
 
ΤΝΔΓΡΙΑ 
 
Σν Aquila Atlantis Hotel είλαη ε λνχκεξν έλα επηινγή ησλ κεγαιχηεξσλ 
πνιπεζληθψλ εηαηξηψλ, δηάζεκσλ brands θαη δεκφζησλ θνξέσλ γηα ηε 
δηεμαγσγή ζπλεδξίσλ, εκεξίδσλ θαη events.  
Πξνζθέξεη ην κεγαιχηεξν θαη πην πνιπηειέο ζπλεδξηαθφ θέληξν ζην Ζξάθιεην 
Κξήηεο.  
ηνπο 6 δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ πνπ θαιχπηνπλ 
1.000η.κ., ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο άλσ ησλ 900 ζέζεσλ. 
Ζ κειεηεκέλε δηαξξχζκηζε θαη ησλ 6 ρψξσλ, ην εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ, νη 
ππεξζχγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο θαη ε άξηηα ππνδνκή, απνηεινχλ εγγχεζε 
επηηπρίαο αλαθέξνπλ θνξείο ηνπ μελνδνρείνπ. 

http://www.aquilahotels.com/new/gr/index.php#header
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ινη νη ρψξνη είλαη πιήξσο ελεκεξσκέλνη κε ηνλ πιεξσο απαξαίηεην ηερληθφ 
θαη ηερλνινγηθφ εμνπιίζκφ πξνθείκελνπ λα αληαπεμέιζνπλ πιήξσο ζε θάζε 
είδνο ζπλεδξίαζεο .  
πγθεξηκέλα ζηνπο ρψξνπο ζπλεδξίαζεο ππάξρνπλ: 
 
 Μηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε κε ελζχξκαηα θαη αζχξκαηα κηθξφθσλα 
 Οζφλε,  
 data projector,  
 overhead projector,  
 slides projector,  
 laser pointer,  
 ζχζηεκα καγλεηνθψλεζεο πξαθηηθψλ 
 Αλαιφγην,  
 flip chart,  
 βάζξν πξνεδξείνπ,   
 δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο κεηαθξαζηηθψλ θακπηλψλ DVD / CDplayer 

γηα κεηάδνζε video / κνπζηθήο 
 
 

 
Πεγή εηθφλαο: http://www.aquilahotels.com/new/gr/index.php#header 
 
Ζ κνλαδηθφηεηα απηψλ ησλ μελνδνρεηαθψλ ζπγθξνηεκάησλ, ζηελ νπνία 
ζπκβάιιεη ε ζπλερήο αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ε δηαξθήο ππνζηήξημή 
ησλ πειαηψλ , θαζηεξψλεη ηελ εηαηξία Aquila ζαλ κία πξσηνπφξα 
μελνδνρεηαθή εηαηξία παγθνζκίσο.  
 

5.6 ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ 
 
Σα ζηνηρεία πνπ επηθέξεη ε πνζνηηθή έξεπλα αθνξνχλ θπξίσο αξηζκνχο, 
πνζνζηά, δεηγκαηνιεςίεο, θνηλσληθέο ηάζεηο, εμεηάδνληαο κεγάιν φγθν 
πεξηπηψζεσλ κε ζθνπφ έλα κέζν ζπκπέξαζκα. Σα απνηειέζκαηα πξέπεη λα 
κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ, λα γίλνπλ κεηαβιεηέο θαη λα αλαιπζνχλ ζηαηηζηηθά. 
Οη πνζνηηθέο έξεπλεο αθνινπζνχλ σο επί ην πιείζηνλ έλαλ απζηεξφ θαη 
πξνθαζνξηζκέλν εξεπλεηηθφ ζρεδηαζκφ, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν νη 
πεξηζζφηεξεο θξίζηκεο απνθάζεηο έρνπλ ιεθζεί απφ ηνλ εξεπλεηή πξηλ απφ 
ηελ δηεμαγσγή ηεο επηηφπηαο έξεπλαο ζην εξεπλψκελν πεδίν. (Σζηψιεο, 2011) 
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Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε άιιε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο, ε πνηνηηθή, 
επηθεληξψλεηαη ζηηο αιιειεπηδξάζεηο ησλ θνηλσληθψλ πιεζπζκψλ ζηελ 
θαζεκεξηλφηεηα. Πξνζπαζεί λα εμεηάζεη ηηο εξεπλψκελεο πεξηπηψζεηο ζε 
βάζνο, κέζα απφ ηελ νπηηθή, ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο ηζηνξίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ 
ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο. Ζ πνηνηηθή πξνζέγγηζε κειεηά ηα θνηλσληθά 
θαηλφκελα ζηελ πνιιαπιφηεηά ηνπο θαη εζηηάδεη ζηελ δηαθνξνπνίεζε θαη 
ζηελ πνηθηιία ηεο θνηλσληθήο δσήο. (Σζηψιεο, 2011). 
 
χκθσλα κε ην ηλζηηηνχην Vprc (2013), ε πνηνηηθή έξεπλα απνηειεί ηελ 
θαηάιιειε κεζνδνινγηθή επηινγή γηα λα δηεξεπλεζνχλ ζε βάζνο νη 
αλαπαξαζηάζεηο, νη ζηάζεηο, νη αληηιήςεηο, ηα θίλεηξα, θαζψο θαη ηα 
ζπλαηζζεκαηηθά θαη ζπκβνιηθά/ θαληαζηαθά δεδνκέλα ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 
αηφκσλ. ηφρν ηεο πνηνηηθήο δηεξεχλεζεο δελ απνηειεί απιά ε πεξηγξαθή 
κηαο ζηάζεο ή κηαο ζπκπεξηθνξάο αιιά ε νιηζηηθή θαηαλφεζε ηνπο. Ζ 
πνηνηηθή έξεπλα δηεξεπλά ηελ εκπεηξία ησλ αηφκσλ θαη ηα ππνθεηκεληθά 
λνήκαηα πνπ ηε ζπγθξνηνχλ, εζηηάδνληαο πάληα ζην επξχηεξν θνηλσληθφ θαη 
πνιηηηζκηθφ (αμηαθφ θαη ηδενινγηθφ) πιαίζην (context) ζην νπνίν εγγξάθεηαη.  
 
Σαπηφρξνλα, ε πνηνηηθή έξεπλα δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ δπλακηθή 
δηάζηαζε ησλ θαηλνκέλσλ. Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα πεξηγξάθνπλ 
ιεπηνκεξψο νη δηαδηθαζίεο πνπ ζπγθξνηνχλ κηα θνηλσληθή θαηάζηαζε 
επηηξέπνληαο λα δηαηππσζνχλ ππνζέζεηο σο πξνο ηελ εξκελεία ηεο. Ζ 
έκθαζε ζηε δπλακηθή δηάζηαζε ησλ θαηλνκέλσλ θαζηζηά ηελ πνηνηηθή έξεπλα 
θαηάιιειε γηα λα δηεξεπλεζνχλ κεηαβαηηθά θαηλφκελα θαη λα δηεξεπλεζνχλ νη 
πηζαλέο εθβάζεηο ηνπο (πεξίνδνη θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο θξίζεο). 
 
Σέινο, ε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ πνηνηηθψλ ηερληθψλ έκκεζεο πξνζέγγηζεο 
(Πξνβνιηθέο ηερληθέο, έκκεζεο εξσηήζεηο) ησλ εξεπλεηηθψλ ππνθεηκέλσλ, 
δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εξεπλεηή λα ππεηζέιζεη ζηα βαζχηεξα δεδνκέλα ηεο 
ζπκπεξηθνξάο πξνζπειάδνληαο ηηο νξζνινγηθέο εξκελείεο θαη ηηο 
ζηεξενηππηθέο απαληήζεηο πνπ πξνβάιινπλ ζπλήζσο ηα άηνκα (VPRC, 
2013). 
 
Σν εξγαιείν ηεο έξεπλαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξνχζα έξεπλα είλαη ε 
πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ραξαθηεξίδνληαο απηφκαηα ηελ έξεπλα ζε πνηνηηθνχ 
ηχπνπ. 
 
Απνζθνπεί ζηελ άληιεζε ζηνηρείσλ απφ ηηο πξνζσπηθέο απφςεηο 
εθπξνζψπσλ επηιεγκέλεο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο ηνπ Ζξαθιείνπ θαη κηα 
ζπλέληεπμε ζε βάζνο ζα επηθέξεη ηα πξνζδνθψκελα θαη κε, ζηνηρεία 
ζπκπεξάζκαηα θαη ιχζεηο εηδηθά ζηηο αιιειεπηδξάζεηο ησλ εξεπλψκελσλ ζηα 
κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ Facebook. 
 
Ζ ζπλέληεπμε είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ επηηξέπεη ζηνλ εξεπλεηή λα αληιήζεη 
δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο κέζα απφ ηελ αλάιπζε ηνπ ιφγνπ, επηιεγκέλσλ 
αιιά ραξαθηεξηζηηθψλ πεξηπηψζεσλ. Γίλεη πξφζβαζε ζηηο ζθέςεηο, ζηηο 
ζηάζεηο θαη ηηο απφςεηο πνπ θξχβνληαη πίζσ απφ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο. Χο 
εξγαιείν ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο πξνζθέξεη πνιιά πιενλεθηήκαηα φπσο ηελ 
άκεζε επαθή κε ηνλ εξεπλψκελν, ηελ δπλαηφηεηα λα δηεπθξηληζηνχλ 
απαληήζεηο λα δεκηνπξγεζνχλ λέεο εξσηήζεηο κε απνηέιεζκα ηελ εηζρψξεζε 
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ζε βάζνο ζηα δηάθνξα ζεκεία ηεο ζπλέληεπμεο θαη κε κεγάιε απνδνρή ιφγσ 
ηεο ακεζφηεηαο θαη ηεο εκπηζηνζχλεο πνπ ζα εκπλέεη ν εξεπλεηήο κε ηηο 
εξσηήζεηο ηνπ. 
 

5.6.1. ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΙ ΠΔΡΙΟΓΟ ΓΙΔΞΑΓΧΓΗ ΔΡΔΤΝΑ 
 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο ρξεζηκνπνηήζεθε σο βάζε 1 
εξσηεκαηνιφγην απεπζπλφκελν ζηνλ φκηιν “Aquila Hotels & Resorts” ζηνλ 
νπνίν αλήθνπλ ηέζζεξα πνιχ γλσζηά μελνδνρεηαθά ζπγθξνηήκαηα 5 αζηέξσλ  
Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνπο Ννκνχο Ζξαθιείνπ, Ρεζχκλνπ θαη 
Λαζηζίνπ Κξήηεο ην έηνο 2015 κε δηάξθεηα Γηεμαγσγήο απφ ηνλ Ηαλνπάξην 
κέρξη Οθηψβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ είρε ζπληαρζεί 
απνθιεηζηηθά γηα αξκφδηα γξαθεία ησλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη ζπιινγή 
πιεξνθνξηψλ απφ ηηο ηνπηθέο πεξηνρέο αιιά θαη αηφκσλ πνπ έρνπλ 
επηζθεπηεί ηνπο ρψξνπο ησλ μελνδνρείσλ. 
Ο ηξφπνο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο έγηλε κε ηειεθσληθή επηθνηλσλία πξνο ηα 
θεληξηθά γξαθεία ηεο Aquila φπνπ καο πιεξνθφξεζαλ κε πνηνχο ζα 
κπνξνχζακε λα επηθνηλσλήζνπκε ψζηε λα απαληεζεί ην εξσηεκαηνιφγην 
καο. Έπεηηα πξνρσξήζακε ζηελ απνζηνιή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηα mail ηα 
νπνία καο δφζεθαλ. Να Δπραξηζηήζνπκε ηνλ Κ. Κνπξκνχιε Διεπζέξην απφ ην 
ηκήκα «Human resources Dept.»   ν νπνίνο πξνψζεζε ην εξσηεκαηνιφγην 
πξνο ηα αξκφδηα γξαθεία (πξνζσπηθνχ , πσιεζεσλ , ινγηζηήξην) γηα ηελ 
ζπιινγή θαη απάληεζε ησλ εξσηεκάησλ πνπ είρακε ζέζεη. 
 

5.7. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
 
Γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ επηιέρζεθαλ αξκφδηα άηνκα ηνπ 
Οκίινπ Aquila ζε  άηνκα ζε αξκφδηα γξαθεία (πξνζσπηθνχ , πσιεζεσλ , 
ινγηζηήξην)  ψζηε λα κπνξνχλ λα παξάζρνπλ κε αθξίβεηα ηηο πιεξνθνξίεο 
πνπ καο ήηαλ ρξήζηκεο  γηα ηελ δηεμαγσγή ζπκεξαζκάησλ σο πξνο ηνλ 
ζθνπφ ηεο έξεπλάο καο πνπ ήηαλ ην αλ θαη θαηά πφζν ε δηαθήκηζε/πξνβνιή 
ησλ μελνδνρεηαθψλ ζπγθξνηεκάησλ Aquila κέζσ ησλ κέζσλ θνηλσληθήο 
δηθηχσζεο ήηαλ επηηπρήο . 
Σν δείγκα ησλ ππαιιήισλ ηνπ μελνδνρεηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο Aquila ήηαλ 
απφ ηα θεληξηθά γξαθέηα ηνπ νκίινπ. 
 
Αξρηθά  ηνπο δεηήζεθαλ λα θαηαγξάςνπλ γεληθά ζηνηρεία ,φπσο : 
 
Α‟κέξνο εξσηεκαηνινγίνπ: ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 
 
α) Ολνκαζία θαη ηνπνζεζία μελνδνρείνπ: 

β) Θέζε ζηελ εηαηξεία / Βαζηθφ αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο: 

γ) Σειέθσλν επηθνηλσλίαο - e-mail 

ηε ζπλέρεηα ηνπο δεηήζεθε λα θαηαγξάςνπλ γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ 
φκηιν . 
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ΠΙΝΑΚΑ 1.ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΟΤ ΟΜΙΛΟΤ 

 Rethymna 
Beach: 

Porto 
Rethymno 

Elounda 
Village 

Atlantis 
Hotel 

Καηεγνξία (αξηζκφο 
αζηεξηψλ)   

  5 5 5 5 

Ννκφο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρ/ζε:   

ΝΟΜΟΗ:ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ, ΡΔΘΤΜΝΟΤ, ΛΑΗΘΗΟΤ ΚΡΖΣΖ  : 

Web site: http://www.aquilahotels.com/NEW/gr/index.php?p=2_1_Aquila-Hotels-
Resorts-Rithymna-Beach-Elounda-Village-Porto-Rethymno-Atlantis-Hotel-5-star-
hotels-luxury-hotels   : 

  
Β κέξνο πλέληεπμεο. ΠΧΛΗΔΙ 

Σα ζηνηρεία πνπ δφζεθαλ γηα ηνλ νηθνλνκηθφ θχθιν εξγαζηψλ ηνπ νκίινπ είλαη 
εκπηζηεπηηθά θαη αθνξνχλ κφλν ηνπο ζθνπνχο ηεο εξγαζίαο σο πξνο ηελ 
πνξεία ησλ πσιήζεσλ θαη ην θαηά πφζν ε δηαθήκηζε ζπλεηέιεζε ζηελ 
αχμεζε ησλ πσιήζεσλ. Τα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνπκε ζηνλ παξαθάηω 
πίλαθα είλαη πξνζεγγηζηηθά ωο πξνο ηελ ρηιηάδα. 

ΠΙΝΑΚΑ 2. Πεγή: http://www.express.gr/ 

 2007 2009 2011 

Κύθινο 
εξγαζηώλ 

(Πωιήζεηο) 
/Aλά Έηνο 

(ζε 
εθαηνκκύξηα 
επξώ) 

Rethymna 
Beach 

3.000.000 1.522.000 800.000 

Porto 
Rethymno 

3.900.000 4.090.000 4.050.000 

Elounda Village 19.000.000 13.780.000 13.800.000 

Atlantis Hotel 3.400.000 2.300.000 40.000 

 

Πίλαθαο 3. 

http://www.aquilahotels.com/NEW/gr/index.php?p=4_10
http://www.aquilahotels.com/NEW/gr/index.php?p=4_10
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Ζ Γηαθήκηζε πνπ είλαη έλα απφ ηα πην δπλαηά εξγαιεία πξνβνιήο πνπ έρεη 
ζηε δηάζεζή ηεο ε ηνπξηζηηθή βηνκεραλία.  

Ζ επηζηεκνληθή θαη δεκηνπξγηθή ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ απηνχ κπνξεί λα θέξεη 
ζεκαληηθφηαηα απνηειέζκαηα κε αλαινγηθά κηθξφ θφζηνο, αλ επηιεγνχλ 
ζσζηά νη ζηφρνη ηεο δηαθήκηζεο, νη δέθηεο θαη ην κήλπκα. Ο κηινο ,φπσο 
πξνέθπςε απφ ηε ζπλέληεπμε αμηνπνίεζε απφ ην 2008 θαη κεηά ηνλ 
παξάγνληα δηαθήκηζε ,ηδηαηηέξσο κέζσ δηαδηθηχνπ. Δμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο 
θξίζεο ηεο ρψξαο παξαηεξεζεθε κηα πηψζε ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ ησλ 
μελνδνρείσλ, ζπγθεξηκέλα ην PORTO RETHYMNO ήηαλ ην μελνδνρείν πνπ 
επεξεάζηεθε ιηγφηεξν απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο ζε αληίζεζε κε ην ATLANTIS 
ην νπνίν δέρηεθε ην κεγαιχηεξν πιήγκα, ελψ ην ELOUNDA VILLAGE παξά 
ηελ κείσζε ηεο πξψηεο δηεηίαο θαηφξζσζε λα δηαηεξήζεη ηα θέξδε ηεο ηα 
επφκελα έηε. 
ηε ζπλέρεηα νη εξσηψκελνη θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζηελ εξψηεζε «Πώο 
κπνξεί κία ηνπηθή επηρείξεζε λα θάλεη ρξήζε ηνπ social media 
marketing;» 
 
Καη παξαζέηνπκε ηηο 2 νπζηαζηηθφηεξεο απαληήζεηο πνπ ιάβακε. 

“1.Υηίζηε ζρέζεηο κε ηνλ πειάηε.  Γψζηε ζηνπο πειάηεο ζαο ηε δπλαηφηεηα λα 
θαηαλνήζνπλ ηελ θηινζνθία ηεο επηρείξεζεο ζαο, ελεκεξψζηε ηνπο γηα ηα 
πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο ζαο, απαληήζηε ζην εξψηεκα ηνπο γηαηί λα 
επηιέμνπλ εζάο θαη θάληε ηνπο πηζηνχο ζε ζαο (customer loyalty).» 

2. «Σν social media marketing αθνξά ηελ δεκηνπξγία λένπ πειαηνιφγηνπ αιιά 
θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ ήδε ππάξρνληνο. Γειαδή δηαηήξεζε ησλ θεξδψλ αιιά 
θαη ηαπηφρξνλε δεκηνπξγία λέσλ.» 
( «Porto Rethymno») 

 
 
Mέξνο Γ. Χ ΠΡΟ ΣΟ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ 
 
Ρσηήζακε ζηα μελνδνρεία ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ην 
πνζνζηφ ησλ νπνίσλ θαηέρνπλ πηπρίν ΑΔΗ –ΣΔΗ ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν 
εξγαζίαο ηνπο θαη ηα απνηειέζκαηα ζπλνςίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
 
ΠΙΝΑΚΑ 2. Αξηζκόο εξγαδνκέλωλ (πλνιηθά/ Με πηπρίν ΑΔΙ – ΣΔΙ) 
 

 RETHYMNA 
BEACH 

PORTO 
RETHYMNO 

ELOUNDA 
VILLAGE 

ATLANTIS 
HOTEL 

Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 
(ζπκπεξ. θαη νη 
επηρεηξεκαηίεο) 

90 97 83 81 

Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 
κε πηπρίν ΑΔΗ – ΣΔΗ 
(ζπκπεξ. θαη νη 
επηρεηξεκαηίεο) 

8 9 11 9 
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Σν δεχηεξν εξψηεκα ηεο ελφηεηαο απηήο ήηαλ αλ ηα  ηειεπηαία 3 ρξφληα ην 
πξνζσπηθφ ηεο ππφ κειέηε επηρείξεζεο έρεη ιάβεη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε . 
Σν 100% ηνπ δείγκαηνο ,δειαδή θαη ζηα ηέζζεξα μελνδνρεία απάληεζαλ ΝΑΗ 
θαη κάιηζηα ηφληζαλ φηη ε θαηάξηηζή ηνπο εθηείλεηαη αθφκα θαη ζε πην 
ρακειφβαζκνπο ππαιιήινπο,φπσο απηνί πνπ εξγάδνληαη ζηελ θνπδίλα 
,θαζψο ζηνλ φκηιν εθαξκφδεηαη ζχζηεκα HAACP πνπ αθνξά ζηελ ρεηξηζκφ 
θαη ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ, ηελ εηδηθή απνιχκαλζε ησλ ρψξσλ 
ηξνθίκσλ, ηνπο ρψξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θιπ. 
 

ην ηξίην εξψηεκα εμεηδηθεχζακε ψζηε λα εμεηάζνπκε αλ ηα ηειεπηαία 3 
ρξφληα ην πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο  έρεη ιάβεη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ζε 
ζέκαηα πιεξνθνξηθήο / ηειεπηθνηλσληψλ,ζέκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ 
ζσζηή θαη απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ κέζσλ θνηλσληθήο 
δηθηχσζεο (social media). 
Σν 100% ηνπ δείγκαηνο απάληεζε ΝΑΗ, κε ηε δηεπθξίληζε φηη ε θαηάξηηζε 
δφζεθε ζε ππαιιήινπο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο ζηελ επηρείξεζε,δει. ζέζεσλ 
πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην on-line booking,ην ηκήκα πσιήζεσλ θιπ. 
 
Μέξνο Γ. ΔΠΔΝΓΤΔΗ 
 
ηελ ελφηεηα απηή εζηηάζακε ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ ηνπ νκίινπ κε 
ζθνπφ λα καο αλαθέξνπλ ζπλνπηηθά ην χςνο θαη ην είδνο ησλ επελδχζεσλ 
ηεο επηρείξεζεο ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, ψζηε λα εμεηάζνπκε ηη πνζνζηφ 
δηέζεζε ε επηρείξεζε ζηνλ Σνκέα ηεο Πιεξνθνξηθήο (hardware, software, 
ππεξεζίεο) θαη ζηελ θαηάξηηζε ησλ εξγαδνκέλσλ. 
 
ΠΙΝΑΚΑ 3. ΠΟΟΣΑ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ Δ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ 
 

 

 

ΔΠΔΝΓΤΔΙ 

ΠΟΟΣΟ 

(ΜΔΟ 
ΟΡΟ ΚΑΙ 
ΑΠΟ ΣΑ 4 

ΞΔΝΟΓΟΥΔΙ
Α ΣΟΤ 

ΟΜΙΛΟΤ) 

Κηηξηαθά / εγθαηαζηάζεηο / δηακνξθψζεηο εζσηεξηθψλ & εμσηεξηθψλ 
ρψξσλ 

22% 

Ξελνδνρεηαθφ εμνπιηζκφ 30% 

Μεηαθνξηθά κέζα 2% 

Λνηπφ εμνπιηζκφ - 

Πιεξνθνξηθή (hardware, software, ππεξεζίεο) - 

Web-site / portal / e-shop 7% 
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πκκεηνρή ζε εθζέζεηο ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ 14% 

Άιιεο δαπάλεο πξνψζεζεο (πρ έληππα, θαηαρσξήζεηο, θιπ) - 

πζηήκαηα πνηφηεηαο, πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, ISO, θιπ 15% 

Αγνξά ηερλνγλσζίαο, έμνδα παηεληψλ, θαηνρχξσζε brand name - 

Καηάξηηζε ησλ εξγαδνκέλσλ 10% 

Άιιν:……………………………………………………………………………
……. 

 

 
ην δεχηεξν εξψηεκα ηεο ελφηεηαο απηήο ηεο ζπλέληεπμεο εζηηάζακε ζηνλ αλ: 
«Δίλαη αθξηβή επέλδπζε ην social media marketing;» 
 
Ζ νκφθσλε απάληεζε πνπ ιάβακε ήηαλ : 

«ρη, ζε θακία πεξίπησζε. Σα εξγαιεία είλαη δσξεάλ, νπφηε νπζηαζηηθά ην 
social media marketing είλαη κηα κεγάιε επέλδπζε ρξφλνπ πνπ κε ηε ζπκβνιή 
εηδηθνχ ζηε δηαρείξηζε ησλ social media ζηξαηεγηθψλ, γιπηψλεηε θαη ηνλ 
ρξφλν. Γεληθά, ην social media marketing είλαη απφ ηηο πην νηθνλνκηθέο κνξθέο 
δηαθήκηζεο.» 

 
 
Δ. ΔΠΙΓΟΣΗΔΙ  
1.ην πξψην εξψηεκα ηεο ελφηεηαο απηήο, δει. ζην αλ ε επηρείξεζε 
ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά κε ηηο επελδπηηθέο επθαηξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 
επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα ε απάληεζε πνπ ιάβακε αλαθέξεη φηη 
ελεκεξψλεηαη «ΠΔΡΙΣΑΙΑΚΑ». 
 

2.ην δεχηεξν εξψηεκα ηα μελνδνρεία θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ πην εηδηθά 

ζρεηηθά κε ην «Πνηεο είλαη νη βαζηθέο πεγέο πιεξνθφξεζεο» επηιέγνληαο φζα 

ηαηξηάδνπλ ζηελ απάληεζή ηνπο πεξηζζφηεξν απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα ή λα 

αλαθέξνπλ θαη άιιεο πεγέο πνπ εκείο δελ είρακε αλαγξάςεη ζηε ιίζηα. 

 

ΠΙΝΑΚΑ 4. ΒΑΙΚΔ ΠΗΓΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ Χ ΠΡΟ 

ΠΙΘΑΝΔ / ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΔ ΣΟΤ ΔΠΔΝΓΤΔΙ 

 ρεηηθέο ηζηνζειίδεο (espa.gr, e-kepa.gr, antagonistikotita.gr, θιπ) 

 Δπηκειεηήξην / θιαδηθνί θνξείο 

 χκβνπινη επηρεηξήζεσλ 

 Λνγηζηήο 

 Δθεκεξίδεο, ηχπνο 

Άιιν 
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Οη κάλαηδεξ απάληεζαλ φηη νη βαζηθέο πεγέο πιεξνθφξεζήο ηνπο σο πξνο ηα 
επελδπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηελ αμηνπνίεζή ηνπο απνηεινχληαη σο επί ην 
πιείζηνλ απφ «ηηο εθεκεξίδεο, ηύπνο θαη ηηο ζρεηηθέο ηζηνζειίδεο 
(espa.gr, e-kepa.gr, antagonistikotita.gr, θιπ)» 
 
 
ην 3ν εξψηεκα. «ε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε έρεη επηδνηεζεί, ηη είδνπο 
επελδχζεηο αθνξνχζε ε επηδφηεζε?» νη απαληήζεηο πνπ ιάβακε αθνξνχζαλ 
σο επί ην πιείζηνλ  ζην φηη επηδνηήζεθαλ γηα ηνπο ηνκείο ηεο Πιεξνθνξηθήο 
(hardware, software, ππεξεζίεο), ζηνλ μελνδνρεηαθφ εμνπιηζκφ θαη ζηελ 
θαηάξηηζε ησλ εξγαδνκέλσλ, θάλνληαο καο ζαθέο φηη ηα επελδπηηθά πνζά 
αμηνπνηήζεθαλ ειάρηζηα ζηελ δηαθήκηζε είηε δηαδηθηπαθά είηε απφ άιια κέζα 
(έληππα θιπ.) ελψ φπσο ηφληζαλ ε δηαθήκηζε θαη ε πξνβνιή  ηεο 
επηρείξεζεο επεηεύρζε κε κηθξό θόζηνο ράξε ζηε δύλακε θαη ηα νθέιε 
ηνπ δηαδηθηύνπ. 
 
 
ην 4ν εξψηεκα ζρεηηθά κε ην αλ ν φκηινο Aquila ζπλεξγάζηεθε  κε ζχκβνπιν 
γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο επέλδπζεο, ε απάληεζε πνπ ιάβακε ήηαλ «ΟΥΙ» 
 
 
ην 5ν εξψηεκα πνπ ηνπο ζέζακε ζέιακε λα δηεξεπλήζνπκε αλ ζε γεληθέο 
γξακκέο, ε ζπκκεηνρή ζε επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα βνήζεζε ηελ 
επηρείξεζε λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο θαη λα γίλεη πην αληαγσληζηηθή 
Οη απαληήζεηο ζην παξαπαλσ εξψηεκα ήηαλ νκφθσλεο θαζψο 
ζπκθσλνχζαλ ζην φηη ζπλέβαιιε «ΑΡΚΔΣΑ» ,δει. φηη ε ζπκκεηνρή ζε 
επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα βνήζεζε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο επηρείξεζε.
  

ΜΔΡΟ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Σ.  ΥΡΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  

ην 1ν εξψηεκα πνπ ζέζακε δηεξεπλήζακε αλ θαη ζε πνηέο ιεηηνπξγίεο ηεο ε 
επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη θαηά πφζν ην 
πξνζσπηθφ είλαη ηθαλνπνηεκέλν απφ ηελ απφδνζε ηνπο.  
 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Βάιηε Υ ζε όζα 
ηαηξηάδεη 

Βαζκόο 
ηθαλνπνίεζεο 

 (0 ωο 5) 

Λνγηζηηθή / Δκπνξηθή 
Γηαρείξηζε 

Υ 4 

Μηζζνδνζία Υ 4 

Γηαρείξηζε πειαηψλ (CRM) Υ 4 

Front-office Υ 4 

Λνγηζκηθφ POS Υ 4 

πληήξεζε εμνπιηζκνχ - - 

Απνζήθε / Logistics Υ 4  
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Πξνβνιή (Ηζηνζειίδα ζην 
δηαδίθηπν) 

Υ 4 

Πσιήζεηο (On-line booking) Υ 4 

Γηαρείξηζε ελεξγεηαθήο 
θαηαλάισζεο 

Υ 4 

Άιιν:   

 

ην εξψηεκα 2. ηνπ 6νπ κέξνπο ηεο ζπλέληεπμεο.,δειαδή ζην αλ είλαη κεγάιν 
ην πνζνζηφ ζέζεσλ εξγαζίαο κε Ζ/Τ ζηελ επηρείξεζε δελ ιάβακε απάληεζε. 

 

ην εξψηεκα 3. δει. ζην αλ ε επηρείξεζε παξέρεη wi-fi ζηνπο πειάηεο ηεο 
ιάβακε ηελ εμήο απάληεζε  φηη απφ ην 2010 θαη κεηά ππήξρε νινθιεξσκέλε 
παξνρή δσξεάλ wifi φισλ ησλ μελνδνρείσλ ηνπ νκίινπ ζηνπο πειάηεο ηνπο. 

 

ην εξψηεκα 4. Καη απηφ ην εξψηεκά καο είρε ηερλνινγηθφ ραξαθηήξα θαζψο 
ην εξψηεκα ήηαλ αλ ε επηρείξεζε έρεη αλαπηχμεη εθαξκνγέο εηδηθά γηα smart 
phones θαη ε απάληεζε πνπ ιάβακε ήηαλ «ΝΑΙ» νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα 
ζπκβαδίδνπλ κε ηελ ηερλνινγία. 

 
ην 5ν εξψηεκα δεηήζακε λα καο απαληήζνπλ κε πνην ηξφπν θαιχπηνπλ ηηο 
αλάγθεο πιεξνθνξηθήο ζηελ επηρείξεζή ηνπο βάδνληαο  «√»  ζε φζα απφ ηε 
ιίζηα πνπ ηνπο παξαζέζακε ηαηξηάδνπλ ζηελ απάληεζή ηνπο . 
 
 

 Σκήκα πιεξνθνξηθήο 

 Τπεχζπλνο κεραλνγξάθεζεο 

 Μφληκε ζπλεξγαζία κε εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε / εηαηξία 

 Καηά πεξίπησζε αλάζεζε ζε εμσηεξηθή εηαηξία 

 Κακία ελέξγεηα   

 
Δπέιεμαλ ηηο 3 πξψηεο επηινγέο απφ ηε ιίζηα πνπ ηνπο παξαζέζακε. Δδψ λα 
πξνζζέζνπκε φηη ζηελ 3ε επηινγή ,δειαδή ζηε ζπλεξγαζία κε εμσηεξηθφ 
ζπλεξγάηε ζπκπεξηέιαβαλ θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε εμσηεξηθφ ππάιιειν 
πιεξνθνξηθήο πνπ αλέιαβε ηε δηακφξθσζε θαη ηελ παξνπζίαζε ηεο ζειίδαο 
ηνπ νκίινπ ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Χο πξνο ηελ ελεκέξσζε ησλ 
ζειίδσλ απηψλ θαζεκεξηλά , πιένλ αζρνιείηαη κφλν ην πξνζσπηθφ ηνπ 
κηινπ Aquila. 
 
 
ην εξψηεκα 6. δηεξεπλήζακε αλ ππάξρεη εζσηεξηθφ δίθηπν ζηελ επηρείξεζε 
κε ηε ρξήζε server. 
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Ζ νιφηεηα ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ καο απάληεζε «ΝΑΙ»  ζρεηηθά κε ηε 
ρξήζε server. 
 
 
ην εξψηεκα 7. νη ζπλεληεπμηαδφκελνη θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζην θαηά 
πφζν ζεκαληηθή ζεσξνχλ ηελ ζπκβνιή ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 
ζηελ αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο. 
 
Ζ νκφθσλε απάληεζε αληηζηνίρεζε ζην:  
«Πνιύ»      
     
Μέζα απφ ηε ιίζηα ησλ 3 δπλαηψλ απαληήζεσλ πνπ ηνπο δψζακε , πνπ 
ήηαλ: 
 Πνιύ          Μέηξηα          Καζόινπ 

Σν Δξψηεκα 8 αθνξνχζε ζην αλ ε ππφ κειέηε  επηρείξεζε δηαζέηεη ζχζηεκα 
Ζιεθηξνληθήο Αξρεηνζέηεζεο ή / θαη Ρνήο Γηαδηθαζηψλ. 

Δπζηπρώο εδώ δελ είρακε θάπνηα απάληεζε. 

Σν εξψηεκα 9. πνπ ηνπο ζέζακε εμέηαδε ην αλ ε ππφ κειέηε επηρείξεζε  
δηαζέηεη πνιηηηθή αζθάιεηαο θαη ειεγρφκελεο ρξήζεο δηαδηθηχνπ?  

Η απάληεζε πνπ καο δόζεθε ήηαλ όηη ν Όκηινο Aquila δηαζέηεη πνιηηηθή 
αζθαιείαο. 

 

ην Δξψηεκα 10. ζρεηηθά κε ην αλ ε  Δπηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί Μέζα 
Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο (Social Media) π.ρ. Linkedin, Twitter, Facebook, 
YouTube γηα επηρεηξεκαηηθνχο ζθνπνχο, ε απάληεζε ήηαλ ζαθψο «ΝΑΙ». 
Ήηαλ άιισζηε ν ιφγνο πνπ ν ζπγθεθξηκέλνο φκηινο επηιερζεθε απφ εκάο γηα 
ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο καο. 
 
 
ην εξψηεκα 11.  ξσηήζακε ηη κπνξνχκε λα πεξηκέλνπκε απφ ην social media 
marketing θαη παξαζεηνπκε ηηο απαληήζεηο πνπ πήξακε απφ ηηο ζπλεληεχμεηο. 
 
 
Elounda Village 

1.Τν social media marketing ηνπνζεηεί ηνλ πειάηε ζην θέληξν ηεο 
επηθνηλσλίαο αλαβαζκίδνληαο ηνλ ξόιν ηνπ. Από εθεί πνπ ήηαλ παζεηηθόο 
δέθηεο κελπκάησλ έρεη απνθηήζεη ελεξγεηηθό ξόιν πιένλ ζε online θνηλόηεηεο 
όπνπ αιιειεπηδξά κε άιινπο ρξήζηεο, αμηνινγεί ππεξεζίεο, αληαιιάζεη 
απόςεηο, θάλεη θξηηηθή θαη γεληθά έρεη πξσηαγσληζηηθό ξόιν ζηελ πξνώζεζε 
ελόο πξντόληνο ή κηαο ππεξεζίαο.  
Porto Rethymno 

2.Σν ζπζηαηηθφ ηεο επηηπρίαο είλαη ε δέζκεπζε. Ζ πξνψζεζε ηεο επηρείξεζεο 
θαη ε αλάπηπμε ζσζηήο ζηξαηεγηθήο δελ είλαη έμνδν, δειαδή θφζηνο αιιά 
επέλδπζε. Ζ επηρείξεζε είλαη ην κέζν γηα λα απμεζνχλ ηα θέξδε. πλεπψο 
πεξηκέλνπκε αχμεζε πσιήζεσλ. 
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ην εξψηεκα 12. δεηήζακε απφ ηνπο εξσηψκελνπο λα νξηζηεί γηα θάζε 
κέζνδν πξνβνιήο / πξνψζεζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ην πνζνζηφ 
ζην νπνίν ε θάζε κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην μελνδνρείν, πξνζέρνληαο 
ψζηε ην άζξνηζκα λα ηζνχηαη κε 100.  
 

Γηαθήκηζε κέζσ Γηαδηθηχνπ (ι.ρ. εηαηξηθή ηζηνζειίδα, δηαθήκηζε ζε άιιεο 
ηζηνζειίδεο, Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο, e-mail marketing) 
.............................................................................................15% 
 
Γηαθήκηζε κέζσ ινηπψλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο (ηειεφξαζε, 
ξαδηφθσλν, ηχπνο) 
...................................................................................................5% 
Καηαρψξεζε επηρείξεζεο ζε έληππα θαη επαγγεικαηηθνχο θαηαιφγνπο 
..............................................................................................30% 
 
πκκεηνρή ζε εθζέζεηο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ 
.................................................................................................30% 
 
Απφ ζηφκα ζε ζηφκα κέζσ ησλ ηθαλνπνηεκέλσλ πειαηψλ 
..................................................................................................20% 
 
 
πνπ θαίλεηαη μεθάζαξα φηη «νη θαηαρωξήζεηο ζε έληππα θαη 
επαγγεικαηηθνύο θαηαιόγνπο θαζώο θαη Σπκκεηνρή ζε εθζέζεηο ζηελ 
Ειιάδα θαη ζην εμωηεξηθό»  ιακβάλνπλ ηελ πξσηηά ζηηο επηινγέο ηνπ 
νκίινπ. 
 
 
ην 13ν εξψηεκα δεηήζακε λα κάζνπκε πνηεο πιεξνθνξίεο / δπλαηφηεηεο 
είλαη δηαζέζηκεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο επηρείξεζεο θαη  ηαπηφρξνλα θαη πην 
εηδηθά πνηεο πιεξνθνξίεο / δπλαηφηεηεο είλαη δηαζέζηκεο ζηηο ζειίδεο ησλ 
κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο. 
 
Οη πιεξνθνξίεο / δπλαηφηεηεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 
επηρείξεζεο βάζεη ησλ απαληήζεσλ απνηππψλνληαη ζηελ παξαθάησ ιίζηα: 
 

□ ηνηρεία γηα ηελ ηαπηφηεηα ηεο επηρείξεζεο (επσλπκία, θιάδνο 
δξαζηεξηφηεηαο, δηεχζπλζε, επηθνηλσλία) 

□ Πεξηγξαθή δηαζέζηκσλ ππεξεζηψλ 

□ Φσηνγξαθίεο ζρεηηθέο κε ηηο δηαζέζηκεο ππεξεζίεο 

□ ηνηρεία γηα ηελ ηηκή 

□ ηνηρεία γηα ηνλ ηξφπν πιεξσκήο 

□ Γπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο θξάηεζεο 

□ Γπλαηφηεηα ρξέσζεο πειάηε 

□ Δκθάληζε ζε δηαθνξεηηθή γιψζζα απφ ηελ ειιεληθή 

□ Πιεξνθνξίεο πνπ εληζρχνπλ ην θχξνο ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ εκπηζηνζχλε 
ησλ πειαηψλ (ι.ρ. δηαθξίζεηο, εκπνξηθέο επηηπρίεο) 

□ Πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηα νηθνλνκηθά θαη κε νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα 
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ηνπ μελνδνρείνπ 

□ Πιεξνθνξίεο πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηελ επηρείξεζε απφ ηνλ αληαγσληζκφ 
(ι.ρ. πξνζθνξέο) 

□ Αλαθνξά ζηελ πνιηηηθή απνξξήηνπ / πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

 
 
Οη πιεξνθνξίεο / δπλαηφηεηεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηηο ζειίδεο ησλ κέζσλ 
θνηλσληθήο δηθηχσζεο βάζεη ησλ απαληήζεσλ ησλ κάλαηδεξο απνηππψλνληαη 
ζηελ παξαθάησ ιίζηα θαη είλαη θάπσο ιηγφηεξεο απφ απηέο ηεο επίζεκεο 
ηζηνζειίδαο ηνπ Οκίινπ Aquila: 
 
 

□ ηνηρεία γηα ηελ ηαπηφηεηα ηεο επηρείξεζεο (επσλπκία, θιάδνο 
δξαζηεξηφηεηαο, δηεχζπλζε, επηθνηλσλία) 

□ Πεξηγξαθή δηαζέζηκσλ ππεξεζηψλ....................................................Υ 

□ Φσηνγξαθίεο ζρεηηθέο κε ηηο δηαζέζηκεο ππεξεζίεο............................Υ 

□ ηνηρεία γηα ηελ ηηκή............................................................................Υ 

□ ηνηρεία γηα ηνλ ηξφπν πιεξσκήο.......................................................Υ 

□ Γπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο θξάηεζεο...................................................Υ 

□ Γπλαηφηεηα ρξέσζεο πειάηε................................................................ 

□ Δκθάληζε ζε δηαθνξεηηθή γιψζζα απφ ηελ ειιεληθή..........................Υ 

□ Πιεξνθνξίεο πνπ εληζρχνπλ ην θχξνο ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ εκπηζηνζχλε 
ησλ πειαηψλ (ι.ρ. δηαθξίζεηο, εκπνξηθέο επηηπρίεο)...............................Υ 

□ Πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηα νηθνλνκηθά θαη κε νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα 
ηνπ μελνδνρείνπ......................................................................................Υ 

□ Πιεξνθνξίεο πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηελ επηρείξεζε απφ ηνλ αληαγσληζκφ 
(ι.ρ. πξνζθνξέο)....................................................................................... 

□ Αλαθνξά ζηελ πνιηηηθή απνξξήηνπ / πξνζηαζία πξνζσπηθψλ 
δεδνκέλσλ...............................................................................................Υ 

 
 
 
 
ην εξψηεκα 14. δεηήζακε απφ ηνπο εξσηψκελνπο κέζσ κίαο θιίκαθαο 
απαληήζεσλ πνπ ηνπο δηαλείκακε λα ππνδείμνπλ ηνλ βαζκφ πνπ ζπκθσλνχλ 
ή δηαθσλνχλ ζε επηιεγκέλεο εξσηήζεηο πνπ ηνπο ζέζακε. 
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Διαθωνώ 

απόλυηα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαθωνώ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ούηε διαθωνώ 

Ούηε ζυμθωνώ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύμθωνώ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συμθωνώ απόλυηα 

1. Γλωξίδεηαη 

ζηνηρεία γηα ηε 

δεκνηηθόηεηα 

ηεο ηζηνζειίδαο 

καο.  

 

1  2  3  4  

 Elounda 

Village 

 Atlantis 

             Rethymna        

Beach 
 Porto 

Rethymno 

 

5  
 

 

2. Από ηελ 

ηζηνζειίδα 

ζπιιέγνληαη 

ηαθηηθά ζηνηρεία 

γηα επηζθέπηεο 

-πειάηεο.  

 

1  2  3  4  

 Elounda 

Village 

5  
 Porto Rethymno 

 Atlantis 

 Rethymna Beach 

3. Η ηζηνζειίδα 

ειέγρεηαη,  

θαη 

ελεκεξώλεηαη 

δηαξθώο.  

 

1  2  3  4  

 

 

5 
 
 Porto Rethymno 

 Atlantis 

 Rethymna Beach 

              Elounda Village  
4. Καηά ηνλ 

ζρεδηαζκό ηεο 

ηζηνζειίδαο 

είραλ ηεζεί 

ζπγθεθξηκέλνη 

ζηόρνη (π.ρ. 

αύμεζε ηωλ 

πωιήζεωλ ή 

ηωλ θξαηήζεωλ 

θαηά Χ%).  

 

1  2  3  4 

 Porto 

Rethymno 

 

5  
 
 Atlantis 

 Rethymna Beach 

 Elounda Village 

5. Γλωξίδνπκε 

ζηνηρεία πνπ 

απνδεηθλύνπλ 

όηη ε ηζηνζειίδα 

ζαο είλαη 

απνηειεζκαηηθή.  

 

 

 

 

1  2  3  4  

 

 Rethymna 

Beach 

5 
 
 Atlantis 

 Porto Rethymno 

 Elounda Village 
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6. Είζαζηε 

ηθαλνπνηεκέλνη 

από ηελ 

ηζηνζειίδα ζαο.  

1  2  3  

 Porto 

Rethymno 

 Atlantis 

Rethymna Beach 

4  

   Elounda Village 
5  
 

 

7. Η εηαηξηθή 

ζαο ηζηνζειίδα 

είλαη ε    

ζεκαληηθόηεξε 

κνξθή 

δηαδηθηπαθήο 

δηαθήκηζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη 

από ην 

μελνδνρείν ζαο.  

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  

 Porto 

Rethymno 

 Atlantis 

 Rethymna 

Beach 

Elounda                          

4  

 

  

5  

              
15.  Υξεζηκνπνηψληαο ηελ αθφινπζε θιίκαθα απαληήζεσλ, ππνδείμηε ηε ζπκθσλία 

ή δηαθσλία ζαο γηα θάζε πξφηαζε βάδνληαο ζε θχθιν ηνλ αξηζκφ πνπ 
αληηπξνζσπεχεη ην μελνδνρείν ζαο. 

 
Ζ δηαδηθηπαθή δηαθήκηζε είρε σο απνηέιεζκα: 

 
  Διαθωνώ 

απόλυηα  

 

Διαθωνώ  Ούηε διαθωνώ / 

Ούηε ζυμθωνώ  

Συμθωνώ  Συμθωνώ απόλυηα  

 

1. ηελ αύμεζε 

ηνπ θύθινπ 

εξγαζηώλ 

(πωιήζεωλ) θαη 

εζόδωλ  

 

 

 

1  2  3  4  

 

   Porto Rethymno 

 Atlantis 

 Rethymna Beach 

 Elounda Village 

2. ηε κείωζε ηνπ 

θόζηνπο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ 

μελνδνρείνπ  

 

 

 

1   

Atlantis 

Porto 

rethymno 

Rethymna 

beach 

Elounda  

2  3  

  

4  5  
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Σέινο ζην εξψηεκα 16. δεηήζακε απφ ηνπο ζπλεληεπμηαδνκέλνπο λα καο 
απαληήζνπλ ζην πνηα sites είλαη νπζηψδε γηα social media marketing. 
 
1.Facebook 
2.Twitter 
3.LinkedIn 
4.YouTube  
5. Google 
6. Pinterest 
7. Foursquare 
8. Yahoo 
9. bit.ly 
10. instagram 
11.Panoramio 
12. Flickr 

 

 

 

 

 

3. ηελ αύμεζε 

ηνπ θύξνπο θαη 

ηελ ελίζρπζε ηεο 

εηθόλαο ηεο 

επηρείξεζεο  

 

 

 

1  2  3  4  

 Porto 

Rethymno 

 Atlantis 

 Rethymna 

Beach 

Elounda Village 

5  

 

4. ηελ άκεζε 

επηθνηλωλία κε 

ηνπο πειάηεο  

 

 

 

 

 

 

1  2  3  4  

 Porto 

Rethymno 

 Atlantis 

 Rethymna 

Beach 

 Elounda 

Village 

5  

5. ηελ αύμεζε 

ηωλ θξαηήζεωλ 

από ρώξεο ηνπ 

εμωηεξηθνύ  

 

 

 

 

 

1  2  3  4  

 

5  

 Porto Rethymno 

 Atlantis 

 Rethymna Beach 

Elounda Village 

6. ηελ 

αλαβάζκηζε θαη 

βειηίωζε ηεο 

εμππεξέηεζεο 

πειαηώλ  

1  2  3  

 Porto 

Rethymno 

 Atlantis 

 Rethymna 

Beach 

 

4  

 Elounda 

Village 

5  
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Δίλαη ηα sites κε ηελ πεξηζζφηεξε θίλεζε φζνλ αθνξά ηα social media. Γελ 
ρξεηάδεηαη φκσο λα ρξεζηκνπνηήζεηε φια απηά ηα εξγαιεία. Θα βνεζνχζε 
φκσο ηνπιάρηζηνλ λα δεκηνπξγήζεηε έλα πξνθίι ζην θάζε έλα απφ απηά, λα 
ζέηεηε ζε εθαξκνγή έλα θάζε θνξά θαη λα επηθεληξσζείηε ζε απηφ πνπ ζα ζαο 
επηθέξεη ηελ κεγαιχηεξε «αληαπφδνζε ηεο επέλδπζεο (ROI)» . 
 
 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ 
 
Ζ ρξήζε ησλ εξγαιείσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, φπσο ην Facebook θαη ην 
Twitter, σο πιαηθφξκσλ ζπλεξγαζίαο ζπλδέεη ηηο επηρεηξήζεηο κε ηνλ 
ππφινηπν θφζκν κε δεθάδεο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο.  
Σα ελ ιφγσ εξγαιεία θέξλνπλ ηελ ηερλνινγία ζε επαθή κε ηηο επηρεηξήζεηο, 
ζπλδένπλ ηνπο αλζξψπνπο κε ηηο πιεξνθνξίεο, θαζηεξψλνπλ πηζαλνχο λένπο 
δξφκνπο πξνο ηελ αγνξά θαη βειηηψλνπλ ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο θαη 
ηε δηάδνζε ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο.  
 
Σα παξαπάλσ επξήκαηα θαηαδεηθλχνπλ φηη ν θφζκνο ησλ επηρεηξήζεσλ 
βξίζθεηαη ζηα πξφσξα ζηάδηα ηεο πηνζέηεζεο απηψλ ησλ εξγαιείσλ θαζψο 
θαη ζηε δηαδηθαζία πηνζέηεζεο ζεκαληηθψλ πξνθιήζεσλ  φπσο είλαη ε αλάγθε 
γηα δηαρείξηζε ησλ εξγαιείσλ απηψλ. 
 
ζν αθνξά ζηελ επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή, ηα social media 
ρξεζηκνπνηνχληαη σο κέζα δεκηνπξγίαο εηαηξηθήο εηθφλαο, ελεκέξσζεο, 
επηθνηλσλίαο θαη αλάπηπμεο ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο θαη έρνπλ απίζηεπηε 
δπλακηθή. 
Οη εηαηξείεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζσζηά ηα social networks κπνξνχλ λα 
«ρηίζνπλ» ηελ εηθφλα ηνπο, λα αλαπηχμνπλ ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο ηνπο θαζψο 
θαη λα δεκηνπξγήζνπλ θαη ή λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ηηο ζπδεηήζεηο πνπ 
γίλνληαη γχξσ απφ ην brand ηνπο «εθηνμεχνληαο» ηελ αλαγλσζηκφηεηα θαη 
αμηνπηζηία ηνπο. 
 
Σα θχξηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ νη εθαξκνγέο θνηλσληθήο 
δηθηχσζεο ζε κηα επηρείξεζε είλαη πνηθίια. Αλαιπηηθφηεξα, θχξην πιενλέθηεκα 
είλαη ε δπλαηφηεηα πνπ πξνζθέξεηαη ζηελ επηρείξεζε λα απεπζπλζεί ζε 
αγνξά ηεξάζηηνπ κεγέζνπο, ρσξίο γεσγξαθηθνχο πεξηνξηζκνχο.  
 
Δπίζεο, ε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, φπσο ην Facebook 
θαη ην Twitter, σο πιαηθφξκσλ ζπλεξγαζίαο ζπλδέεη ηηο επηρεηξήζεηο κε ηνλ 
ππφινηπν θφζκν κε δεθάδεο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο.  
Σα ελ ιφγσ εξγαιεία θέξλνπλ ηελ ηερλνινγία ζε επαθή κε ηηο επηρεηξήζεηο, 
ζπλδένπλ ηνπο αλζξψπνπο κε ηηο πιεξνθνξίεο, θαζηεξψλνπλ πηζαλνχο λένπο 
δξφκνπο πξνο ηελ αγνξά θαη βειηηψλνπλ ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο θαη 
ηε δηάδνζε ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο.  
 
ηελ αληίζεηε πιεπξά ν δηαξθήο θίλδπλνο πνπ θξχβεη ε ρξήζε ησλ social 
networking sites είλαη νη εμσηεξηθέο «εηζβνιέο» ζηα εηαηξηθά δίθηπα. Σέηνηεο 
επηζέζεηο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε απψιεηα απφξξεησλ πιεξνθνξηψλ θαη λα 
δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα ζηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο ηεο εηαηξείαο. 
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Δίλαη γεγνλφο φηη ε θνηλσληθή δηθηχσζε εγείξεη δεηήκαηα θαη αλεζπρίεο φζνλ 
αθνξά ηηο επηπηψζεηο ηεο ζηελ παξαγσγηθφηεηα, ηε θήκε θαη ηελ αζθάιεηα 
ησλ επηρεηξήζεσλ. Χζηφζν, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη νη επηρεηξήζεηο δελ ζα 
πξέπεη λα αλαπηχμνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ ζπγθεθξηκέλεο θαηεπζπληήξηεο 
γξακκέο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε θαη ηελ θαηάρξεζε ηεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο. 
 
Δπηπξφζζεηα ζηνηρεία πνπ απνθνκίζακε απφ ηελ ζπλέληεπμε ήηαλ φηη ηα 
θαλάιηα social media απνηεινχλ έλαλ εμαηξεηηθφ ηξφπν γηα ηα μελνδνρεία λα 
απμήζνπλ ηηο θξαηήζεηο, ηελ πηζηφηεηα αιιά θαη λα ελδπλακψζνπλ business 
units (κνλάδεο εξγαζίαο) φπσο εζηηαηφξηα, spa θαη άιια.  
Άιισζηε ηα social media δελ επεξεάδνπλ κφλν ην marketing ηνπ μελνδνρείνπ 
αιιά ηε ιεηηνπξγία ηνπ κέρξη θαη ηελ πξφζιεςε λένπ πξνζσπηθνχ.  
 
„Οζνη έρνπλ κείλεη πίζσ ζα ζπλερίζνπλ λα δπζθνιεχνληαη πξνο ηελ επηηπρία 
θπξίσο επεηδή δελ έρνπλ ηα θαηάιιεια άηνκα λα αζρνιεζνχλ κε ηα social 
media. 
Σν ελδηαθέξνλ ζηνηρείν είλαη φηη πνιιά θαη απφ ηα κεγάια μελνδνρεία πνπ 
αλήθνπλ ζε δηεζλείο αιπζίδεο δελ αζρνινχληαη θαζφινπ ζηελ επνρή καο κε ηα 
social media θπξίσο ιφγσ ηνπ κεγάινπ Brand name πνπ έρνπλ ήδε ηδξχζεη. 
 
Δπίζεο ε ηάζε γηα θσηνγξαθίεο θαη video ζηα Social Media δίλεη κία κνλαδηθή 
επθαηξία ζηνπο μελνδφρνπο λα παξάγνπλ ελδηαθέξνλ πιηθφ γηα ηα social 
media ην νπνίν αθεγείηαη κηα ηζηνξία γηα ην brand, ην μελνδνρείν ελψ θξαηά 
ησλ ελδηαθέξνλ ησλ fans αλαιινίσην. Οη θσηνγξαθίεο πςειήο πνηφηεηαο 
είλαη έλαο θαιφο ηξφπνο θαη νηθνλνκηθφο ηξφπνο γηα λα ην πεηχρεη κία 
επηρείξεζε απηφ, ελψ ηα video αλ είλαη κηθξά θαη ελδηαθέξνληα είλαη ηδηαίηεξα 
δεκνθηιή θαη κπνξνχλ λα παξαρζνχλ κε ρακειφ  θφζηνο ζηηο κέξεο καο.  
 
Δθηφο απν ηα social media αλαγλσξίδεηαη ε ζεκαζία θαη ε επηξξνή ηεο απφ 
ζηφκα ζε ζηφκα πιεξνθνξίαο. Δίλαη απφ ηα ακεζφηεξα εξγαιεία γηα ηελ 
ζεηηθή δηαθήκηζε ή ηελ αξλεηηθή δπζθήκηζε πνπ κε ηελ ζεηξά ηνπο ζα θέξνπλ 
ηηο αλάινγεο ζεηηθέο ή αξλεηηθέο επηπηψζεηο. 
Οη αγνξαζηέο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο – ππεξεζίαο, κεηαθέξνπλ ηελ 
εκπεηξία ηνπο ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ πνπ πεξηβάιινληαη θαη έπεηηα νη 
απνδέθηεο ηεο πιεξνθνξίαο απηήο ζπλερίδνπλ ην ηαμίδη ησλ απφ ζηφκα ζε 
ζηφκα ζρνιίσλ ζην εθάζηνηε θνηλσληθφ πεξίγπξν. ινη νη εξσηψκελνη ινηπφλ 
ελδηαθέξνληαη γηα ηηο απφςεηο, ζρφιηα θαη πξνηηκήζεηο ησλ πειαηψλ ηνπο. 
 
ηαλ ε δηαπξνζσπηθή απφ ζηφκα ζε ζηφκα πιεξνθνξία κεηαθέξεηαη ζηηο 
ακέηξεηεο θνηλσληθέο κάδεο ηνπ δηαδηθηχνπ, θαλεξψλεηαη ε πνιχ ζεκαληηθή 
δηαθνξά κεηαμχ ηνπο αθνπ πνιιαπιαζηάδνληαη ζπλερψο νη απνδέθηεο ησλ 
ζρνιίσλ, απφςεσλ θαη ηδεψλ.  
 
πλνςίδνληαο, πνιπηειή μελνδνρεία, boutique hotel, αιπζίδεο μελνδνρείσλ, 
motel ή αθφκα θαη hostel, ην marketing ζηα Social Media κπνξεί λα  
βνεζεζνχλ ζηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ θαη ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα (brand 
awareness), δίλνληαο παξάιιεια ηε δπλαηφηεηα λα ελεκεξψλνληαη νη πειάηεο  
κέζσ ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο κε ηδηαίηεξα ρακειφ θφζηνο. 
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ηελ επνρή ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, νη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο, βξίζθνπλ 
νινέλα θαη πην δεκηνπξγηθνχο ηξφπνπο λα ελζαξξχλνπλ ηε αιιειεπίδξαζε κε 
ηνπο πειάηεο ηνπο θαη λα πξνζειθχνπλ λένπο, ελψ μερσξίδνπλ απφ φζεο 
επηρεηξήζεηο δελ θάλνπλ ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ θαη δπλαηνηήησλ πνπ 
πξνζθέξνπλ ηα social media.  
 
 

ΔΠΙΛΟΓΟ 
 
ζνλ αθνξά ηελ ρψξα καο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ηειεπηαία ζηνηρεία ηεο 
έξεπλαο WEB ID ηεο Focus Bari, θαη δεκνζίεπζε πξφζθαηα ε εθεκεξίδα “ΣΑ 
ΝΔΑ”, έλαο ζηνπο ηξεηο Έιιελεο (36%) πνπ ζπλδέεηαη ζην Internet 
ρξεζηκνπνηεί ζήκεξα ηα social media (Facebook, Twitter, θιπ.) θαη 
επηθεληξψλεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηηο ειηθίεο έσο 34 εηψλ. Σν φξην απηφ βέβαηα 
ζα απμάλεηαη, αθνχ ν πιεζπζκφο πνπ ήδε ρξεζηκνπνηεί ην Facebook θαη ηα 
ππφινηπα Social media ζα κεγαιψλεη ειηθηαθά δηαξθψο. 
 
χκθσλα κε ηελ ίδηα έξεπλα γηα ηνπο Έιιελεο ν φξνο “θνηλσληθά δίθηπα” 
ηαπηίδεηαη µε ην Facebook ην νπνίν απνηειεί ηνλ δεµνθηιέζηεξν “θφµβν” απηή 
ηελ ζηηγκή ζηελ Υψξα καο αθνχ ζπγθεληξψλεη επηζθεςηµφηεηα ηεο ηάμεσο 
ηνπ 21% ζε επίπεδν εµέξαο, θαη ηνπ 33% ζε επίπεδν µήλα 
(http://www.facebook.com/press/info.php?statistics). Γειαδή απφ φινπο 
φζνπο ρξεζηκνπνηνχλ ην internet κέζα ζε έλα κήλα, ν 1 ζηνπο 3 ζα 
επηζθεθζεί ην Facebook! Μία αθφµε απφδεημε γηα ηε ξαγδαία εμέιημή ηνπ, είλαη 
ην γεγνλφο φηη ν αξηζµφο ησλ εµεξήζησλ επηζθεπηψλ ηνπ ηα ηειεπηαία δχν 
ρξφληα, έρεη πεληαπιαζηαζηεί! 
 
Γηα φινπο φζνπο έρνπλ επηρείξεζε είλαη ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθφ φηη ε αγνξά 
επηζθέπηεηαη θαζεκεξηλά ζρεδφλ ην Facebook κε ζπλερφκελν απμεηηθφ 
ξπζκφ. 
 
ιεο νη κεγάιεο εηαηξείεο θαη πνιπεζληθέο, φπσο ε Coca Cola, Microsoft, 
Apple, Red Bull, ζρεδφλ φιεο νη εηαηξείεο ηνπ FORTUNE 500, ηα κεγαιχηεξα 
εηδεζενγξαθηθά πξαθηνξεία CNN, BBC, SKY, θιπ., νη εηαηξείεο απηνθηλήησλ 
BMW, Mercedes, VW, αιιά θαη ρηιηάδεο άιιεο κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο ζε φιν 
ηνλ θφζκν “έρνπλ” Facebook, θαη κάιηζηα ηειεπηαία πξνβάινπλ πεξηζζφηεξν 
ην link ηεο “ζειίδαο” ηνπο θαη ιηγφηεξν ηνπ site ηνπο. 
 
Σν Facebook απνηειεί ζήκεξα ηελ κεγαιχηεξε πιαηθφξκα ζην δηαδίθηπν 
αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαη απφςεσλ φπνπ εθεί βξίζθεηαη ην κεγαιχηεξν 
κέξνο ησλ ησξηλψλ θαη κειινληηθψλ πειαηψλ θάζε επηρείξεζεο. Απνηειεί ηνλ 
ηδαληθφηεξν ρψξν απηή ζηελ ζηηγκήγηα πξνβνιή θαη δηαθήκηζε κε ειάρηζην 
θφζηνο. 
Σν Μάξθεηηλγθ ζην Γηαδίθηπν είλαη έλα παιηφ παηρλίδη κε λένπο θαλφλεο. Δίλαη 
έλαο θφζκνο ησλ ζπκκαρηψλ, ησλ επίζεκσλ ηζηνζειίδσλ, ησλ κέζσλ 
θνηλσληθήο δηθηχσζεο  ησλ δηαθεκίζεηο ζε banner, e-mail marketing, ηηο 
ηερληθέο θαη κεραλή αλαδήηεζεο. Αλ θάπνηνο είλαη ζε απεπζείαο ζχλδεζε 
έκπνξνο, κπνξεί λα θαηαιάβεη θαη λα ελζσκαηψζεη ηηο λέεο ηαθηηθέο, φπσο 
κπνξεί λα αλαπηχμεη κηα ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ γηα λα πξνζεγγίζεη ην θνηλφ-
ζηφρν. 

http://www.facebook.com/press/info.php?statistics
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’ 
 
ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΔΡΔΤΝΑ 
 
 

Αγαπεηνί θίινη,  

Εεηάκε ιίγα ιεπηά απφ ην ρξφλν ζαο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κίαο 

ζπλέληεπμεο κε ηνλ θαζέλα ζαο βάζεη ηνπ παξφληνο εξσηεκαηνινγίνπ. Αθνξά 

ζηελ εθπφλεζε έξεπλαο ζην πιαίζην νινθιήξσζεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ηνπ 

ΣΔΗ Ζξαθιείνπ κε ζθνπφ λα απνηππσζνχλ: 

 ην επίπεδν ρξήζεο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ απφ ηα μελνδνρεία. 

 ην επίπεδν ρξήζεο ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζηελ πξνβνιή-

δηαθήκηζε ησλ μελνδνρεηαθψλ ζπγθξνηεκάησλ. 

. 

Οη εξσηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ εξσηεκαηνιφγην θαη ζα 

εξσηεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο είλαη  θαηά έλα κέξνο 

πνιιαπιήο επηινγήο (multiple choice) θαη βαζκνιφγεζεο, έηζη ψζηε λα 

απαληψληαη πνιχ γξήγνξα θαη θάπνηεο πνπ δεηνχλ πξνζσπηθέο απαληήζεηο-

απφςεηο. 

Σα δεηνχκελα ζηνηρεία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Δπραξηζηνχκε ζεξκά γηα ην ρξφλν ζαο. 
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ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

Θέζε ζηελ εηαηξεία: 

Σειέθσλν / fax / e-mail: 

 
Α. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Δπσλπκία επηρείξεζεο   : 

Έηνο ίδξπζεο    : 

Βαζηθφ αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο : ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ 

Υσξεηηθφηεηα (θιίλεο)   : 

Καηεγνξία (αξηζκφο αζηεξηψλ)  : 

Ννκφο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρ/ζε: 

Σειέθσλν / Fax    : 

E-mail     : 

Web site    : 

  

Ζ επηρείξεζε δξαζηεξηνπνηείηαη ζε (βάιηε √) 

 Αζηηθή πεξηνρή…………. 

 Ζκηαζηηθή πεξηνρή (πφιε θάησ απφ 20.000 θαηνίθνπο)…………. 

 Αγξνηηθή πεξηνρή……………. 

 
Β. ΠΧΛΖΔΗ 

1. Σα ζηνηρεία είλαη εκπηζηεπηηθά θαη αθνξνχλ κφλν ηνπο ζθνπνχο ηνπ έξγνπ 

 2007 2009 2011 

Κχθινο εξγαζηψλ (πσιήζεηο*)    

* αλ ζέιεηε κπνξείηε λα δψζεηε ηάμε κεγέζνπο (πρ  500.000 €) 

 

2. Πψο κπνξεί κία ηνπηθή επηρείξεζε λα θάλεη ρξήζε ηνπ social media 
marketing? 

 
Γ. ΑΝΘΡΧΠΗΝΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ  

1. 

 2007 2009 2011 

Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ (ζπκπεξ. 
θαη νη επηρεηξεκαηίεο) 

   

Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ κε πηπρίν 
ΑΔΗ – ΣΔΗ (ζπκπεξ. θαη νη 
επηρεηξεκαηίεο) 
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2. Σα ηειεπηαία 3 ρξφληα ην πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο ζαο έρεη ιάβεη 
επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ? 
 

3. Αλ ΝΑΗ, ηα ηειεπηαία 3 ρξφληα ην πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο ζαο έρεη 
ιάβεη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ζε ζέκαηα πιεξνθνξηθήο / ηειεπηθνηλσληψλ? 
 
 
 
Γ. ΔΠΔΝΓΤΔΗ 
 
1. Αλαθέξαηε ζπλνπηηθά ην χςνο θαη ην είδνο ησλ επελδχζεσλ ηεο 
επηρείξεζεο ηελ ηειεπηαία πεληαεηία 
 

ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΠΟ
Ο 

Κηηξηαθά / εγθαηαζηάζεηο / δηακνξθψζεηο εζσηεξηθψλ & εμσηεξηθψλ 
ρψξσλ 

 

Ξελνδνρεηαθφ εμνπιηζκφ  

Μεηαθνξηθά κέζα  

Λνηπφ εμνπιηζκφ  

Πιεξνθνξηθή (hardware, software, ππεξεζίεο)  

Web-site / portal / e-shop  

πκκεηνρή ζε εθζέζεηο ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ  

Άιιεο δαπάλεο πξνψζεζεο (πρ έληππα, θαηαρσξήζεηο, θιπ)  

πζηήκαηα πνηφηεηαο, πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, ISO, θιπ  

Αγνξά ηερλνγλσζίαο, έμνδα παηεληψλ, θαηνρχξσζε brand name  

Καηάξηηζε ησλ εξγαδνκέλσλ  

Άιιν:…………………………………………………………………………
………. 

 

 

 
2. Δίλαη αθξηβή επέλδπζε ην social media marketing; 
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Δ. ΔΠΗΓΟΣΖΔΗ  
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1. Ζ επηρείξεζή ζαο ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά κε ηηο επελδπηηθέο επθαηξίεο πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα? 

Ναη, ζηαζεξά           Πεξηζηαζηαθά          ρη  

 

2. Πνηεο είλαη νη βαζηθέο πεγέο πιεξνθφξεζεο (επηιέμηε φζα ηαηξηάδνπλ)? 

 ρεηηθέο ηζηνζειίδεο (espa.gr, e-kepa.gr, antagonistikotita.gr, θιπ) 
 Δπηκειεηήξην / θιαδηθνί θνξείο 
 χκβνπινη επηρεηξήζεσλ 
 Λνγηζηήο 
 Δθεκεξίδεο, ηχπνο 
Άιιν 
 

Άιιν:  

 
ρφιηα (πξναηξεηηθά):  

 
 
 
 

 
3. ε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε έρεη επηδνηεζεί, ηη είδνπο επελδχζεηο 
αθνξνχζε ε επηδφηεζε? 
 

ΔΠΔΝΓΤΔΙ Βάιηε Υ 
ζε όζα 
ηαηξηάδε

η 

Κηηξηαθά / εγθαηαζηάζεηο / δηακνξθψζεηο εζσηεξηθψλ & εμσηεξηθψλ 
ρψξσλ 

 

Ξελνδνρεηαθφ εμνπιηζκφ  

Μεηαθνξηθά κέζα  

Λνηπφ εμνπιηζκφ  

Πιεξνθνξηθή (hardware, software, ππεξεζίεο)  

Web-site / portal / e-shop  

πκκεηνρή ζε εθζέζεηο ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ  

Άιιεο δαπάλεο πξνψζεζεο (πρ έληππα, θαηαρσξήζεηο, θιπ)  
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πζηήκαηα πνηφηεηαο, πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, ISO, θιπ  

Αγνξά ηερλνγλσζίαο, έμνδα παηεληψλ, θαηνρχξσζε brand name  

Καηάξηηζε ησλ εξγαδνκέλσλ  

Πξφζιεςε πξνζσπηθνχ / δηαηήξεζε ζέζεσλ εξγαζίαο  

Άιιν:………………………………………………………………………
…… 

 

 
 
4. πλεξγαζηήθαηε κε ζχκβνπιν γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο επέλδπζεο? 
ΝΑΗ  ΟΥΗ 
 
 
5. ε γεληθέο γξακκέο, ε ζπκκεηνρή ζε επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα βνήζεζε 
ηελ επηρείξεζή ζαο λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο θαη λα γίλεη πην 
αληαγσληζηηθή? 

Πνιχ           Αξθεηά          Λίγν Καζφινπ 

Σ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ  

1. ε πνηεο ιεηηνπξγίεο ηεο ε επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί πιεξνθνξηαθά 
ζπζηήκαηα. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνη είζηε απφ ηελ απφδνζε ηνπο?    
 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Βάιηε Υ ζε όζα 
ηαηξηάδεη 

Βαζκόο 
ηθαλνπνίεζεο 

 (0 ωο 5) 

Λνγηζηηθή / Δκπνξηθή 
Γηαρείξηζε 

  

Μηζζνδνζία   

Γηαρείξηζε πειαηψλ (CRM)   

Front-office   

Λνγηζκηθφ POS   

πληήξεζε εμνπιηζκνχ   

Απνζήθε / Logistics   

Πξνβνιή (Ηζηνζειίδα ζην 
δηαδίθηπν) 

  

Πσιήζεηο (On-line booking)   

Γηαρείξηζε ελεξγεηαθήο 
θαηαλάισζεο 

  

Άιιν:   

 

2. Πνηνο είλαη ν αξηζκφο ζέζεσλ εξγαζίαο κε Ζ/Τ ζηελ επηρείξεζε: 
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3. Ζ επηρείξεζε παξέρεη wi-fi ζηνπο πειάηεο ηεο: 

4. Ζ επηρείξεζε έρεη αλαπηχμεη εθαξκνγέο εηδηθά γηα smart phones: 

5. Με πνηνλ ηξφπν θαιχπηεηε ηηο αλάγθεο πιεξνθνξηθήο ζηελ επηρείξεζε 
(βάιηε √ ζε φζα ηαηξηάδεη) ? 
 Σκήκα πιεξνθνξηθήο 
 Τπεχζπλνο κεραλνγξάθεζεο 
 Μφληκε ζπλεξγαζία κε εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε / εηαηξία 
 Καηά πεξίπησζε αλάζεζε ζε εμσηεξηθή εηαηξία 
 Κακία ελέξγεηα   
 

6. Τπάξρεη εζσηεξηθφ δίθηπν ζηελ επηρείξεζε κε ηε ρξήζε server? 
ΝΑΗ  ΟΥΗ 
 
7. Πφζν ζεκαληηθή ζεσξείηε ηελ ζπκβνιή ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 
ζηελ αλάπηπμε ηεο επηρείξεζήο ζαο ? 
Πνιχ           Μέηξηα          Καζφινπ 

8. Ζ επηρείξεζε ζαο δηαζέηεη ζχζηεκα Ζιεθηξνληθήο Αξρεηνζέηεζεο ή/θαη 
Ρνήο Γηαδηθαζηψλ? 
ΝΑΗ  ΟΥΗ 

9. Ζ επηρείξεζε ζαο δηαζέηεη πνιηηηθή αζθάιεηαο θαη ειεγρφκελεο ρξήζεο 
δηαδηθηχνπ?  
ΝΑΗ  ΟΥΗ 

10. Ζ Δπηρείξεζε ζαο ρξεζηκνπνηεί Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο (Social 
Media) π.ρ. Linkedin, Twitter, Facebook, YouTube γηα επηρεηξεκαηηθνχο 
ζθνπνχο? 
ΝΑΗ   ΟΥΗ 
 
 
 
 
11. Ση κπνξνχκε λα πεξηκέλνπκε απφ ην social media marketing? 
 
12.Παξαθαινχκε νξίζηε γηα θάζε κέζνδν πξνβνιήο / πξνψζεζεο ησλ 
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ην πνζνζηφ ζην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην 
μελνδνρείν ζαο, πξνζέρνληαο ψζηε ην άζξνηζκα λα ηζνχηαη κε 100.  
 

Γηαθήκηζε κέζσ Γηαδηθηχνπ (ι.ρ. εηαηξηθή ηζηνζειίδα, δηαθήκηζε ζε άιιεο 
ηζηνζειίδεο, Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο, e-mail marketing) ................... 
 
Γηαθήκηζε κέζσ ινηπψλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο (ηειεφξαζε, ξαδηφθσλν, 
ηχπνο) .................................................................... 
Καηαρψξεζε επηρείξεζεο ζε έληππα θαη επαγγεικαηηθνχο θαηαιφγνπο 
.......................................................................................................... 
πκκεηνρή ζε εθζέζεηο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ 
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................................................................................................................. 
Απφ ζηφκα ζε ζηφκα κέζσ ησλ ηθαλνπνηεκέλσλ πειαηψλ ........................................... 
 
Άιιν, παξαθαιψ πξνζδηνξίζηε: …………………………………………………… ....... 
 
 
ύλνιν  ..................................................100  
 
12. Θα ρξεζηκνπνηνχζαηε ηερλνινγίεο cloud ζηελ επηρείξεζή ζαο ? 
ΝΑΗ   ΟΥΗ   Γελ γλσξίδσ 
 
 
 
13. Πνηεο πιεξνθνξίεο/ δπλαηφηεηεο είλαη δηαζέζηκεο ζηελ ηζηνζειίδα ζαο; 
 
□ ηνηρεία γηα ηελ ηαπηφηεηα ηεο επηρείξεζεο (επσλπκία, θιάδνο 
δξαζηεξηφηεηαο, δηεχζπλζε, επηθνηλσλία) 
□ Πεξηγξαθή δηαζέζηκσλ ππεξεζηψλ 
□ Φσηνγξαθίεο ζρεηηθέο κε ηηο δηαζέζηκεο ππεξεζίεο 
□ ηνηρεία γηα ηελ ηηκή 
□ ηνηρεία γηα ηνλ ηξφπν πιεξσκήο 
□ Γπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο θξάηεζεο 
□ Γπλαηφηεηα ρξέσζεο πειάηε 
□ Δκθάληζε ζε δηαθνξεηηθή γιψζζα απφ ηελ ειιεληθή 
□ Πιεξνθνξίεο πνπ εληζρχνπλ ην θχξνο ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ εκπηζηνζχλε 
ησλ πειαηψλ (ι.ρ. δηαθξίζεηο, εκπνξηθέο επηηπρίεο) 
□ Πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηα νηθνλνκηθά θαη κε νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα 
ηνπ μελνδνρείνπ 
□ Πιεξνθνξίεο πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηελ επηρείξεζε απφ ηνλ αληαγσληζκφ 
(ι.ρ. πξνζθνξέο) 
□ Αλαθνξά ζηελ πνιηηηθή απνξξήηνπ / πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 
□ Άιιεο πιεξνθνξίεο, παξαθαιψ πξνζδηνξίζηε 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________ 
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14.Υξεζηκνπνη
ψληαο ηελ 
αθφινπζε 
θιίκαθα 
απαληήζεσλ, 
ππνδείμηε ηε 
ζπκθσλία  
ή δηαθσλία ζαο 
γηα θάζε 
πξφηαζε 
βάδνληαο ζε 
θχθιν ηνλ 
αξηζκφ πνπ  
ζεσξείηε 
αληηπξνζσπεπη
ηθφ.  

Γηαθωλώ 
απόιπηα  

Γηαθωλώ  Ούηε δηαθωλώ 
/ Ούηε 
ζπκθωλώ  

πκθωλώ  πκθωλώ 
απόιπηα  

1. Γλσξίδνπκε 
ζηνηρεία γηα ηε 
δεκνηηθφηεηα 
ηεο ηζηνζειίδαο 
καο.  

1  2  3  4  5  

2. Απφ ηελ 
ηζηνζειίδα 
ζπιιέγνληαη 
ηαθηηθά ζηνηρεία 
γηα επηζθέπηεο-
πειάηεο.  

1  2  3  4  5  

3. Ζ ηζηνζειίδα 
ειέγρεηαη, 
αλαβαζκίδεηαη 
θαη 
ελεκεξψλεηαη 
δηαξθψο.  

1  2  3  4  5  

4. Καηά ηνλ 
ζρεδηαζκφ ηεο 
ηζηνζειίδαο 
είραλ ηεζεί 
ζπγθεθξηκέλνη 
ζηφρνη (π.ρ. 
αχμεζε ησλ 
πσιήζεσλ ή 
ησλ θξαηήζεσλ 
θαηά Υ%).  

1  2  3  4  5  

5. Γλσξίδνπκε 
ζηνηρεία πνπ 
απνδεηθλχνπλ 
φηη ε ηζηνζειίδα 
καο είλαη 
απνηειεζκαηηθ
ή.  

1  2  3  4  5  

6. Δίκαζηε 
ηθαλνπνηεκέλνη 
απφ ηελ 
ηζηνζειίδα καο.  

1  2  3  4  5  

7. Ζ εηαηξηθή 1  2  3  4  5  
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καο ηζηνζειίδα 
είλαη ε 
ζεκαληηθφηεξε 
κνξθή 
δηαδηθηπαθήο 
δηαθήκηζεο 
πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη 
απφ ην 
μελνδνρείν καο.  
 
15.  

Υξεζηκνπνηψλ
ηαο ηελ 
αθφινπζε 
θιίκαθα 
απαληήζεσλ, 
ππνδείμηε ηε 
ζπκθσλία  
ή δηαθσλία ζαο 
γηα θάζε 
πξφηαζε 
βάδνληαο ζε 
θχθιν ηνλ 
αξηζκφ πνπ  
αληηπξνζσπεχε
η ην μελνδνρείν 
ζαο.  
Ζ δηαδηθηπαθή 
δηαθήκηζε είρε 
σο 
απνηέιεζκα:  

Γηαθωλώ 
απόιπηα  

Γηαθωλώ  Ούηε δηαθωλώ 
/ Ούηε 
ζπκθωλώ  

πκθωλώ  πκθωλώ 
απόιπηα  

1. ηελ αχμεζε 
ηνπ θχθινπ 
εξγαζηψλ 
(πσιήζεσλ) θαη 
εζφδσλ  

1  2  3  4  5  

2. ηε κείσζε 
ηνπ θφζηνπο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ 
μελνδνρείνπ  

1  2  3  4  5  

3. ηελ αχμεζε 
ηνπ θχξνπο θαη 
ηελ ελίζρπζε 
ηεο εηθφλαο ηεο 
επηρείξεζεο  

1  2  3  4  5  

4. ηελ άκεζε 
επηθνηλσλία κε 
ηνπο πειάηεο  

1  2  3  4  5  

5. ηελ αχμεζε 
ησλ θξαηήζεσλ 
απφ ρψξεο ηνπ 
εμσηεξηθνχ  

1  2  3  4  5  

6. ηελ 1  2  3  4  5  
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αλαβάζκηζε θαη 
βειηίσζε ηεο 
εμππεξέηεζεο 
πειαηψλ  
 

 

15. 
Υξεζηκνπνηψλη
αο ηελ 
αθφινπζε 
θιίκαθα 
απαληήζεσλ, 
ππνδείμηε ηε 
ζπκθσλία  
ή δηαθσλία ζαο 
γηα θάζε 
πξφηαζε 
βάδνληαο ζε 
θχθιν ηνλ 
αξηζκφ πνπ  
αληηπξνζσπεχ
εη ην μελνδνρείν 
ζαο.  
Ζ δηαδηθηπαθή 
δηαθήκηζε είρε 
σο 
απνηέιεζκα:  

Γηαθσλψ 
απφιπηα  

Γηαθσλψ  Οχηε δηαθσλψ 
/ Οχηε 
ζπκθσλψ  

πκθσλψ  πκθσλψ 
απφιπηα  

1. ηελ αχμεζε 
ηνπ θχθινπ 
εξγαζηψλ 
(πσιήζεσλ) 
θαη εζφδσλ  

1  2  3  4  5  

2. ηε κείσζε 
ηνπ θφζηνπο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ 
μελνδνρείνπ  

1  2  3  4  5  

3. ηελ αχμεζε 
ηνπ θχξνπο θαη 
ηελ ελίζρπζε 
ηεο εηθφλαο ηεο 
επηρείξεζεο  

1  2  3  4  5  

4. ηελ άκεζε 
επηθνηλσλία κε 
ηνπο πειάηεο  

1  2  3  4  5  

5. ηελ αχμεζε 
ησλ 
θξαηήζεσλ 
απφ ρψξεο 
ηνπ 
εμσηεξηθνχ  

1  2  3  4  5  
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16. Πνηα sites είλαη νπζηψδε γηα social media marketing? 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ηελ 
αλαβάζκηζε 
θαη βειηίσζε 
ηεο 
εμππεξέηεζεο 
πειαηψλ  

1  2  3  4  5  


