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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ αικαηψδεο αλάπηπμε ησλ δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ θαη φισλ ησλ ζπλαθψλ 
ηερλνινγηψλ έρεη δψζεη ην θαηάιιειν έδαθνο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 
πεδίνπ ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ. Οη επηρεηξήζεηο πάληα ρξεζηκνπνηνχλ πξνο 
φθειφο ηνπο ηελ ηερλνινγηθή πξφνδν γηα λα επηθνηλσλήζνπλ πεξηζζφηεξν θαη 
θαιχηεξα κε ηνλ πειάηε, κε ηνλ δπλεηηθφ πειάηε θαη ην ζπλεξγάηε ηνπο.  Απηφ 
θαίλεηαη θαη ζηα παξαδνζηαθά ειεθηξνληθά κέζα φπσο ην ηειέθσλν, ην ξάδην θαη ηελ 
ηειεφξαζε. Ζ ακθίδξνκε επηθνηλσλία θαη ε θαηάξγεζε ησλ γεσγξαθηθψλ 
πεξηνξηζκψλ έρνπλ αιιάμεη ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηνπ πειάηε.   

θνπφο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη ε ραξηνγξάθεζε ηνπ θφζκνπ 
ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ απφ δηαρεηξηζηηθήο ζθνπηάο. ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη 
κηα εηζαγσγή ζην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ θαη δηεξεπλάηαη ην πψο ην δηαδίθηπν έγηλε 
πξφζθνξν έδαθνο γηα επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ πξνζαξκνγή κηαο 
επηρείξεζεο ζε θάζε αγνξά- ζηφρν γίλεηαη πην εκθαηηθή ιφγσ ηνπ δηαδηθηχνπ, αθνχ ν 
αληαγσληζκφο είλαη ηεξάζηηνο, φπσο θαη ν φγθνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δηαρένληαη. 
Ζ επειημία ηεο θάζε επηρείξεζεο είλαη κεγαιχηεξε θαη ζε απηφ ζπλήζσο βνεζνχλ ηα 
κηθξφηεξα θφζηε ζε ζρέζε κε ηε θπζηθή παξνπζία θαη επηθνηλσλία (καδηθά). Σα 
κνληέια ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ είλαη αξθεηά θαη κεγαιψλνπλ ζε αξηζκφ φζν 
αλαπηχζζεηαη ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη κεγαιψλεη ν αξηζκφο ρξεζηψλ. Δπίζεο, ηα 
ζέκαηα αζθάιεηαο είλαη κεγαιχηεξα (π.ρ. ιφγσ θπβεξλνεπηζέζεσλ). Με βάζε ηελ 
έξεπλα ην 2015 ηνπ εξγαζηεξίνπ ELTRUN, ζηελ Διιάδα παξνπζηάδεηαη κηα απμεηηθή 
ηάζε γηα δηαδηθηπαθέο αγνξέο, ρξήζε ηληεξλέη θαη επέλδπζε ζην ειεθηξνληθφ 
επηρεηξείλ.  

Ζ δεκηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ ζέιεη ηηο επηρεηξήζεηο λα νξγαλψζνπλ 
ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο. Έηζη, 
ζην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην ζχγρξνλν κάλαηδκελη θαη πσο απηφ 
ρξεζηκνπνηείηαη ζην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ. Σερληθέο αλάιπζεο αγνξψλ φπσο ε 
αλάιπζε SWOT, ε αλάιπζε SMART, ε αλάιπζε PEST, νη 5 δπλάκεηο ηνπ Porter θ.α. 
εθαξκφδνληαη ζην δηαδηθηπαθφ επηρεηξείλ γηα ηε ράξαμε θαη εθαξκνγή ηεο 
επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο. Απνθάζεηο φπσο ε εθηίκεζε ηνπ κέιινληνο ηεο αγνξάο, 
ε έληαζε ηεο δηαδηθηπαθήο παξνπζίαο, ε εθνδηαζηηθή αιπζίδα θαη ε αλάιπςε ξίζθνπ 
γηα θάιπςε λέσλ γεσγξαθηθψλ αγνξψλ είλαη κεξηθέο κφλν απφ ηηο απνθάζεηο πνπ 
θαιείηαη λα ιάβεη θαη λα αμηνινγήζεη αξθεηά ζπρλά ν ζχγρξνλνο κάλαηδεξ. 

Ζ ζπλερήο εμέιημε θαη νη θαηλνηνκίεο ηεο ηερλνινγίαο ηνπ δηαδηθηχνπ έρνπλ δψζεη 
έλα λέν πξνζαλαηνιηζκφ ζην επηρεηξείλ θαη αληίζηνηρα ζην κάλαηδκελη. Ζ νξγάλσζε 
κελ έρνληαο θπζηθή παξνπζία κηα επηρείξεζε θαη κελ έρνληαο απεπζείαο επαθή κε 
ηνλ πειάηε, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη αξθεηά πεξηζζφηεξν ην κάξθεηηλγθ γηα λα ηνλ 
πξνζεγγίζεη ή/θαη λα ηνλ δηαηεξήζεη. ηνλ θφζκν ηνπ δηαδηθηχνπ φπνπ ν 
αληαγσληζκφο είλαη ζθιεξφηεξνο θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί λα ζπιιέμνπλ νη 
ρξήζηεο απεξηφξηζηεο. Απηφ γέλλεζε ηελ αλάγθε γηα πεξηζζφηεξε εμαηνκίθεπζε θαη 
εηδίθεπζε ζε λέεο κνξθέο κάξθεηηλγθ, φπσο ην search engine optimization. Ζ 
αικαηψδεο αλάπηπμε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο δεκηνπξγεί θαη λέεο 
επθαηξίεο δηαδηθηπαθνχ κάξθεηηλγθ, άξα πσιήζεσλ θαη κεγαιχηεξε έθζεζε ηεο 
επηρείξεζεο ζε ζρφιηα, πξνβιεκαηηζκνχο ησλ ρξεζηψλ. Ζ αληηκεηψπηζε ηέηνησλ 
πξνβιεκάησλ θαη ε ράξαμε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ κάξθεηηλγθ γίλεηαη κε ηξφπν 
αληίζηνηρν νχησο ψζηε λα ζπκβαδίδεη κε ηε γεληθφηεξε επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή. 
Μφλν πνπ ζηελ πεξίπησζε ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ ην δηαδηθηπαθφ κάξθεηηλγθ 
ίζσο λα παίδεη ζπνπδαηφηεξν ξφιν φζν αθνξά ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 
επηρείξεζεο απφ άιιεο κνξθέο επηρεηξείλ. Ζ δηαρείξηζε ηεο δηαδηθηπαθήο θήκεο είλαη 
ζεκαληηθή θαη γίλεηαη ζεκαληηθφηεξε φζν κεγαιχηεξε είλαη ε δηαδηθηπαθή παξνπζία 
ηεο επηρείξεζεο. Απηά κειεηψληαη ζην ηξίην θεθάιαην. 
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ην ηέηαξην θεθάιαην εμεηάδεηαη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην. ε ζρέζε κε ην 
παξαδνζηαθφ εκπφξην έρεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα φπσο ε ηαρχηεηα ζπλαιιαγψλ 
θαη ε δηαρείξηζε απφ πιεπξάο επηρείξεζεο, αιιά θαη ε εμαηνκίθεπζε ζηηο αλάγθεο ηνπ 
πειάηε αθφκα θαη αλ απηφο βξίζθεηαη ζηελ άιιε άθξε ηνπ θφζκνπ. Βέβαηα ε 24σξε 
παξνπζία θαη ν αληαγσληζκφο δεκηνπξγνχλ δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ζε δηάζεζε 
πιεξνθνξηψλ, εκπνξεπκάησλ/ ππεξεζηψλ θαη ζέκαηα αζθάιεηαο. Τπάξρνπλ 
δηάθνξεο κνξθέο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ φπσο ηα: Β2Β, B2C, C2C, C2B, m-
Commerce. Σν πην δηαδεδνκέλν κνληέιν ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ είλαη ην ειεθηξνληθφ 
θαηάζηεκα.  

Σέινο, ζην πέκπην θεθάιαην, παξνπζηάδεηαη κηα έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 
θαη είρε σο ζέκα ηελ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ηηο επηρεηξήζεηο γηα επαγγεικαηηθνχο 
ζθνπνχο. εκαληηθφηεξν γεληθφ εχξεκα ηεο έξεπλαο απηήο είλαη ην γεγνλφο φηη 
παξφιν πνπ ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη εθηεηακέλε, νη επαγγεικαηίεο δελ 
ρξεζηκνπνηνχλ ηδηαίηεξα ην κέζν απηφ γηα ηελ απνθφκηζε σθειεηψλ, παξφιν πνπ 
ζεσξνχλ σθέιηκε ηελ δηαδηθηπαθή παξνπζία θαη επηθνηλσλία. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

Summary 

The rapid development of web applications and all related technologies has 
created a fruitful ground for the development of the field of e-business. Businesses 
have always used the technological advances to their advantage so as to 
communicate more and better with the customer, with the potential client and their 
partner. This is reflected in the traditional electronic media such as the telephone, 
radio and television. Interactive communication and the elimination of geographical 
restrictions have changed the way of approaching customers.  

The purpose of this thesis is to map the world of e-business from a management 
standpoint. The first chapter is an introduction to e-business with a further 
investigation on how the Internet has become a fertile ground for business. Adapting 
a business to each target market becomes more emphatic because of the Internet, 
since both the competition and the volume of information disseminated are vast. The 
flexibility of every business is larger and this is usually enhanced by lower costs in 
relation to the physical presence and communication (mass). The models of e-
business are plenty and are growing in number as the Internet use and the number of 
users are growing relatively. Also, security issues are larger (e.g. cyber attacks). 
According to a research conducted in 2015 by ELTRUN laboratory, Greece depicts 
an upward trend for online shopping, internet use and investment in e-business. 

The establishment of e-business wants businesses to organize their strategies to 
meet supply and demand. Thus, the second chapter presents the modern 
management and how it is applied in e-business. Technical market analysis such as 
SWOT analysis, SMART analysis, PEST analysis, the Porter‟s five forces and so on 
are applied to the online business for the formulation and implementation of business 
strategy. Decisions such as the assessment of the future market, the intensity of web 
presence, the supply chain and take-over risk to cover new geographical markets are 
just some of the decisions needed to be confronted and evaluated often enough by 
the modern manager.  

The continuous development and innovation of internet technology has given a 
new direction in business and in management respectively. Not having a physical 
presence at a business and not having direct contact with the client, organization 
must heavily depend on marketing to approach and / or maintain him in the world of 
Internet, where competition is tougher the information that users can collect 
unlimited. This gave rise to the need for more personalization and specializing in new 
forms of marketing, such as the “search engine optimization”. The exponential growth 
of social media has created new opportunities for online marketing and sales as well, 
through greater business exposure comments and user concerns. The resolution of 
such problems and the formulation of a marketing strategy are done in such a way 
that aligns with the overall business strategy. And in the case of e-business, online 
marketing might play an even more important role regarding the achievement of the 
objectives of the business compared to other forms of business. Managing online 
reputation is important and it becomes more important the higher the online presence 
of the company is. These are studied in the third chapter.  

The fourth chapter deals with electronic commerce. Compared to traditional 
trade, it has important advantages such as the speed of transactions and 
management in terms of business, but also the personalization according to the 
customer‟s needs even if he is on the other side of the world. Of course, the 24-hour 
presence and competition create different needs for availability of information, goods/ 
services and security. There are various forms of electronic commerce such as: B2B, 
B2C, C2C, C2B, m-Commerce. The most popular e-commerce model is the online 
store.  
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Finally, the fifth chapter presents a survey conducted on the use of the Internet 
by businesses for business purposes. An important general finding of this research is 
the fact that although the Internet use is widespread, professionals do not use this 
tool extensively to take advantage of its benefits, although they consider online 
presence and communication useful.   
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Απφ ηελ απαξρή ηνπ επηρεηξείλ ν άλζξσπνο θαηάιαβε πσο ε δηαρείξηζε 
δξαζηεξηνηήησλ, ην κάλαηδκελη, είλαη ζεκαληηθή. ηελ αξρή ήηαλ ζέκα βηνινγηθήο 
επηβίσζεο θαη κεηά ήηαλ ζέκα επηρεηξεζηαθήο επηβίσζεο. Όπνηνο κειεηήζεη ηζηνξηθά 
ην εκπφξην θαη ηηο κεγάιεο εκπνξηθέο απηνθξαηνξίεο ζα δηαπηζηψζεη φηη ην κπζηηθφ 
ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο επηηπρίαο είλαη ε ηαρχηεηα θαη ε πιεξνθφξεζε. Αξρηθά, ε 
ηαρχηεηα ζηηο δηαδηθαζίεο ήηαλ ζέκα δηαλνκήο θαη εμαζθαιηδφηαλ κέζσ ηεο 
ζάιαζζαο. Ζ πιεξνθφξεζε ήηαλ ζέκα εκπεηξίαο θαη θαηαγξαθήο γεγνλφησλ.  

ήκεξα ζηε δηαδηθηπαθή επνρή, ν επηρεηξεκαηίαο ή ν κάλαηδεξ έρεη βξεη ην 
απφιπην κέγεζνο ηαρχηεηαο θαη είλαη απηφ ηεο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο. Σν 
δηαδίθηπν πξνζθέξεη ηελ πςειφηεξε κεηάδνζε ζηελ πιεξνθφξεζε. Με ην ρακειφ 
θφζηνο ζχλδεζεο ζην δηαδίθηπν, πξνζθέξεη κηα ζρεδφλ αλεκπφδηζηε επαθή ησλ 
αλζξψπσλ κεηαμχ ηνπο θαη θαη‟ επέθηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηνπο πειάηεο, ησλ 
επηρεηξήζεσλ κεηαμχ ηνπο θαη ησλ πειαηψλ κεηαμχ ηνπο. Σν ζέκα ηεο 
πιεξνθφξεζεο, ελ κέξεη, έρεη ιπζεί απφ ην δηαδίθηπν αθνχ ππάξρεη ζρεδφλ 
θαηαγεγξακκέλε φιε ε αλζξψπηλε γλψζε ζε έλα κέξνο.  

Σν ζέκα θαη ε πξφθιεζε γηα κηα νξγάλσζε είλαη πσο ζα μερσξίζεη ηνλ εαπηφ ηεο 
κέζα απφ ηνλ ππεξκεγέζε απηφ φγθν πιεξνθνξηψλ. Αθφκα θαη αλ ην θαηαθέξεη απηφ, 
πψο ζα κπνξνχζε λα πείζεη ηνλ εθάζηνηε ρξήζηε φηη αμίδεη λα ηελ επηιέμεη γηα ηηο 
αγνξέο ηνπ, ηελ πιεξνθφξεζή ηνπ ή νπνηαδήπνηε άιιε δξαζηεξηφηεηα πξνζθέξεη; 
Απηφ είλαη ζέκα ζσζηήο νξγαλσηηθήο δηαρείξηζεο θαη εηδηθφηεξα ζέκα κάξθεηηλγθ. Σν 
δηαδίθηπν πξνζθέξεη κηα πιεζψξα κέζσλ επηθνηλσλίαο θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο 
δηαρείξηζεο, δίλεη κηα αξθεηά ζπγθεθξηκέλε γλψζε γηα ηα κέξε πνπ ζπλαιιάζζνληαη. 
Παξάιιεια έρνπλ αλαπηπρζεί λένη ηνκείο παξνρήο ππεξεζηψλ φπσο γηα παξάδεηγκα 
νη κεραλέο αλαδήηεζεο  θαη λέα πξντφληα φπσο ε δηαδηθηπαθή πξνβνιή 
πξνγξακκάησλ. Οη επηρεηξήζεηο έρνπλ δπλαηφηεηα, απφ ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ θαη ηε 
ρξήζε ησλ εθαξκνγψλ ηνπ δηαδηθηχνπ, λα επηηχρνπλ κηα πην πξνζσπνπνηεκέλε 
παξνρή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, φπσο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ λέα.  

Σν δηαδηθηπαθφ κάξθεηηλγθ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαιχςεη απνιχησο ηηο αλάγθεο 
ηνπ θαηαλαισηή απφ ηελ αλαδήηεζε κέρξη ηελ ππεξεζία κεηά ηελ πψιεζε. Έηζη, νη 
επηρεηξήζεηο, αληί λα πξνζπαζνχλ λα επηηχρνπλ ηελ πςειφηεξε δπλαηή πνηφηεηα, 
αξθεί λα  δψζνπλ πξνζνρή ζην ηη ζέιεη ν πειάηεο θαη λα ηνπ ην παξέρνπλ. Άιιεο 
επηρεηξήζεηο δελ ελδηαθέξνληαη γηα απηφ ηνλ ηξφπν πνπ κεηψλεη ηα θφζηε ηεο 
επηρείξεζεο θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ 
κάξθεηηλγθ γηα λα αλαπηχμνπλ λέα πξντφληα πνπ ζα ηνπο δψζνπλ κεξίδην αγνξάο θαη 
κεγαιχηεξα θέξδε. Σέινο ππάξρνπλ θαη άιιεο νξγαλψζεηο φπσο θπβεξλεηηθέο θαη 
ΜΚΟ πνπ κπνξνχλ λα πεξάζνπλ ηα κελχκαηα ηνπο πην εχθνια θαη άκεζα ζηνπο 
ελδηαθεξφκελνπο.  

Ζ ηερλνινγηθή θάιπςε έρεη νδεγήζεη ζηελ αχμεζε ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ 
κε ηέηνην ηξφπν πνπ είλαη δχζθνιν λα βξεζνχλ άηνκα πνπ δελ είλαη ρξήζηεο ηνπ 
δηαδηθηχνπ, εηδηθά ζε αζηηθά θέληξα. Απηφ θαη κφλν ην γεγνλφο δελ κπνξεί λα αθήζεη 
ηηο παξαδνζηαθέο επηρεηξήζεηο αδηάθνξεο πξνο ηε ζρέζε ηνπο κε ην δηαδίθηπν θαη ηελ 
ελεξγνπνίεζε έζησ θαη κέξνπο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ κέζα απφ απηφ. Γηα απηφ ην 
ιφγν θαη φινπο ηνπο πξναλαθεξζείο ζε απηή ηελ ελφηεηα ιφγνπο, είλαη πνιχ ζπρλή ε 
ίδξπζε ελφο e-shop. Οη θίλδπλνη βέβαηα πνπ αληηκεησπίδεη κηα δηαδηθηπαθή 
επηρείξεζε είλαη δχν, ε αζθάιεηα θαη ε ιαλζαζκέλε πιεξνθφξεζε.  

ηα παξαθάησ θεθάιαηα ζα αλαιπζνχλ ηα επηκέξνπο ζέκαηα δηνίθεζεο, 
δηαρείξηζεο κάξθεηηλγθ θαη ην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ 
καδί κε ηηο πξνθιήζεηο, επθαηξίεο θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ απηφ ελέρεη. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΔΗΝ 

 

1.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σν 1997 ε γλσζηή εηαηξία IBM αθνχ μεθίλεζε κηα παγθφζκηα έξεπλα αγνξάο 
εηζήγαγε ηελ έλλνηα ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ ζηελ εθεκεξίδα Wall Street Journal1. 
αλ κηα λέα ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ, εμεγνχζε ζηνπο δπλεηηθνχο πειάηεο  ηεο πφζν 
θαιά „θαηαιαβαίλεη‟ ηηο αλάγθεο ηνπο θαη πφζν κπνξεί λα βνεζήζεη ηηο επηρεηξήζεηο 
λα απνδψζνπλ ηα κέγηζηα. Ζ εθζηξαηεία απηή απνδείρζεθε πνιχ επηηπρήο γηα ηελ 
IBM, ηφζν πνπ δεκηνχξγεζε κηα λέα βηνκεραλία γχξσ απφ ηνλ φξν e-business 
(ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ)2. 

Δλψ ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ βξίζθνληαλ ζε εκβξπηθή θάζε, αιιά πνιιά 
ππνζρφκελε αλνδηθή πνξεία, ηελ επηηπρία ηεο IBM βνήζεζε θαη άιινο έλαο 
παξάγνληαο. Ζ ίδξπζε ησλ εηαηξηψλ amazon θαη e-bay ην 1995. Ζ γξήγνξε επηηπρία 
ηνπο, έθαλε ην επηρεηξεκαηηθφ θαη θαηαλαισηηθφ θνηλφ λα αξρίδνπλ λα ζθέθηνληαη 
πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ. Ζ αγνξά βηβιίσλ κέζσ δηαδηθηχνπ 
(amazon), ε πιεξσκή ινγαξηαζκψλ κέζσ ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο, ε αγνξά 
αγαζψλ απφ ην δηαδίθηπν κε απηφκαην ζχζηεκα αλαλέσζεο απνγξαθήο 
απνζεκάησλ θ.α. ήηαλ κέζα ζην φξακα ηεο IBM γηα ην πψο ζα κπνξνχζε λα αιιάμεη 
ν εκπνξηθφο (θαη φρη κφλν) θφζκνο. 

Ση είλαη ινηπφλ ην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ; Δίλαη ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ηεο 
πιεξνθνξηθήο θαη ηεο επηθνηλσλίαο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 
επηρείξεζεο.  

 

1.2 ΔΠΗΥΔΗΡΔΗΝ e-BUSINESS 

1.2.1 ηόρνη e-business 

Με ηελ εηζαγσγή ηνπ φξνπ ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ ζρεδφλ ρξεζηκνπνηείηαη 
ελαιιάμ κε ηνλ φξν ειεθηξνληθφ εκπφξην. Κπξηνιεθηηθά, θπζηθά, δηαθέξνπλ. Σν 
ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ πεξηιακβάλεη νπζηαζηηθά θαη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην, φπσο 
θαίλεηαη παξαθάησ ζηελ Δηθφλα 1. Γεληθά φκσο πξέπεη λα θαιχπηεη θαη άιινπο 
ηνκείο, φπσο: α) Γηαδηθηπαθέο αγνξέο- ζηφρνπο, δηαδηθηπαθέο θνηλσλίεο (δπλεηηθνί 
πειάηεο), β) Γηαδηθηπαθφ κάλαηδκελη, γ) Λνγηζκηθφ, κεραλνξγάλσζε-
κεραλνγξάθεζε, ζέκαηα ειεθηξνληθήο αζθάιεηαο, δ) Ννκηθά, θνξνινγηθά θαη 
ζπλαθή ζέκαηα, ε) risk management, ζη) δηαρείξηζε απνζεκάησλ (θαη άιια).  

Γηα λα θαιχςεη απηνχο ηνπο ηνκείο, κηα ειεθηξνληθή επηρείξεζε πξέπεη λα βξεη ηε 
„ρξπζή ηνκή‟ κεηαμχ ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξντφληνο ηεο θαη ηεο δήηεζεο απφ ηνλ 
πειάηε (είηε είλαη θαηαλαισηήο είηε άιιε επηρείξεζε). Άξα νη ζηφρνη ζα πξέπεη λα 
επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηα εμήο: 

- Οη ζπλαιιαγέο λα γίλνληαη κε επθνιία. 
- Διαρηζηνπνίεζε ρξφλνπ ζπλαιιαγψλ (είηε παξαιαβή-παξάδνζε πξντφλησλ, 

είηε πιεξσκέο, είηε αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ- βνήζεηαο θηι). 

                                                
1
 Wall Street Journal, Οθηψβξηνο 1997 

2
 Meyer, Marc H. (2007) “The fast path to corporate growth: leveraging knowledge and 

technologies to new market applications”. Oxford University Press, p. 30 
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- Δπειημία ζηηο ζπλαιιαγέο (π.ρ. πνηθίιεο δπλαηφηεηεο πιεξσκψλ, σξάξην 
ζπλαιιαγψλ, ε ην δπλαηφλ ιηγφηεξε θπζηθή παξνπζία θ.η.ι.).  

- Δμεηδηθεπκέλε πιεξνθφξεζε γηα ηα παξερφκελα πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ 
λα θαιχπηεη φιεο ηηο θαηεγνξίεο πειαηψλ.  

 

Δηθόλα 1. E-επηρεηξείλ & E-εκπόξην  

Πεγή: http://marketingyourwebshop.webnode.nl/e-business-versus-e-commerce/ 
[ηζηόηνπνο] 

Αληηθεηκεληθφο ζηφρνο θάζε επηρείξεζεο είλαη ε αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηάο ηεο. 
Ζ απνδνηηθφηεηα δίλεη ην θέξδνο. Δπηηπγράλεηαη κε ηελ επηηπρή, φζν γίλεηαη, 
εθκεηάιιεπζε ησλ επθαηξηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη κε παξάιιειε εμάιεηςε θηλδχλσλ 
(ξίζθνπ) θαη κείσζε θφζηνπο (εμφδσλ). Σν ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ έρεη ζηφρν,  φπσο 
αλαθέξζεθε, ζηελ απινπνίεζε θαη απηνκαηνπνίεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ εξγαζηψλ 
κέζσ ηερλνινγηθψλ δηεξγαζηψλ γηα ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο. Γηα παξάδεηγκα, 
είλαη πην εχθνιε ε πξνβνιή ζε πνιιέο αγνξέο ζηφρνπο κέζσ δηαδηθηχνπ απφ ηε 
θπζηθή δηαθήκηζε. Οπζηαζηηθά, είλαη κηα πην απινπνηεκέλε δηαθήκηζε θαη 
παξάιιεια θνζηίδεη ιηγφηεξν γηα ηελ επηρείξεζε. Άιιν παξάδεηγκα, είλαη ε αχμεζε 
ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ, αθνχ πνιχ εχθνια έλαο δπλεηηθφο (είηε 
ππάξρσλ) πειάηεο κπνξεί λα βξεη πιεξνθνξίεο θαη βνήζεηα κέζσ δηαδηθηχνπ, κε 
εμεηδηθεπκέλν ηξφπν ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ε θπζηθή παξνπζία θάπνηνπ ή ρξνλνβφξεο 
δηαδηθαζίεο (π.ρ. θιείζηκν ξαληεβνχ γηα άιιε εκέξα). 

 

1.2.2 Πξνζαξκνγή ζηελ αγνξά ζηόρν 

Ζ παξνπζία κηαο επηρείξεζεο ζε κηα αγνξά, είηε είλαη θπζηθή είηε ειεθηξνληθή, 
επεξεάδεηαη ηνπο ίδηνπο παξάγνληεο. Απηνί είλαη:  

Α) Ζ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ. Όζν πην αληαγσληζηηθή είλαη κηα αγνξά, ηφζν 
κηθξφηεξν θίλεηξν έρεη κηα επηρείξεζε λα εηζέιζεη. Γηα παξάδεηγκα, πιενλέθηεκα κηαο 
ειεθηξνληθήο επηρείξεζεο κπνξεί λα είλαη ε άκεζε πιεξνθφξεζε ηνπ πειάηε πνπ ζα 
ηελ θάλεη πξνηηκεηέα έλαληη ηνπ αληαγσληζηή. Απφ ηελ άιιε, κεηνλέθηεκα, ε 
πιεζψξα επηινγψλ θαη ν φγθνο πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξεί λα „βνκβαξδίδνπλ‟ ηνλ 
πειάηε. 

Β) Ζ χπαξμε ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ. Δίλαη κηα κνξθή 
αληαγσληζηψλ θαη αληηκεησπίδεηαη κε αλάινγν ηξφπν. 

Γ) Γηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε πξνκεζεπηψλ-πειαηψλ. Οη δπλάκεηο απηέο 
επεξεάδνληαη απφ ηελ χπαξμε ή έιιεηςε παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ γηα ην πξντφλ, 
απφ ηε ρξήζε κνλαδηθήο ηερλνινγίαο, απφ ηελ αγνξαζηηθή δχλακε ησλ 
θαηαλαισηψλ, ηελ χπαξμε αληαγσληζηψλ- ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ θ.α. Μεγάιν 
πιενλέθηεκα ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ έλαληη ηνπ παξαδνζηαθνχ είλαη ε 
δπλαηφηεηά ηνπ λα θαηαξγεί ηνπο κεζάδνληεο. Όκσο ην δηαδίθηπν δίλεη ηε δπλαηφηεηα 
αλαδήηεζεο πιεζψξαο ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ. 

http://marketingyourwebshop.webnode.nl/e-business-versus-e-commerce/
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Γ) Δκπφδηα εηζαγσγήο ζηελ αγνξά ζηφρν. πγθξηηηθά κε ην παξαδνζηαθφ 
εκπφξην, ηα εκπφδηα είλαη ζαθψο κηθξφηεξα. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη δελ απαηηείηαη 
πάληα θπζηθή παξνπζία, ε επηθνηλσλία είλαη πην εχθνιε θαη δελ είλαη εχθνιε ε 
απαγφξεπζε δηαθίλεζεο πιεξνθνξηψλ κέζσ δηαδηθηχνπ (δεο Ν. Κνξέα).  

πκπέξαζκα είλαη πσο γηα λα ιεηηνπξγήζεη απνδνηηθά ην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ 
ρξεηάδεηαη ην θαηάιιειν κάλαηδκελη, ην νπνίν θαζνξίδεη θαη ηηο θαηάιιειεο 
ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ θαη δηαρείξηζεο αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ.  

 

1.2.3 ηξαηεγηθή θαηάθηεζεο ηεο αγνξάο ζηόρνπ 

Δδψ πεξηγξάθνληαη πεξηιεπηηθά νξηζκέλεο ζηξαηεγηθέο θαηάθηεζεο αγνξάο 
ζηφρνπ. Αλαιπηηθφηεξα νη ζηξαηεγηθέο θαη ην εηδηθφ κάλαηδκελη ηνπ ειεθηξνληθνχ 
επηρεηξείλ, παξνπζηάδνληαη ζηα θεθάιαηα 3 θαη 4. Δάλ απνθαζίζεη λα θηλεζεί κηα 
νξγάλσζε πξνο έλα ζηφρν ή λα ελδπλακψζεη ηελ παξνπζία ηεο έρεη λα επηιέμεη 
κεηαμχ ηεζζάξσλ βαζηθψλ ζρεδηαζκψλ. 

Πξψηνλ, κπνξεί λα αδξάμεη ην πιενλέθηεκα ηνπ πξψηνπ ζε κηα αγνξά. 
πλεζηζκέλν γηα ηηο ειεθηξνληθέο επηρεηξήζεηο λα είλαη πξψηεο ζε κηα αγνξά πνπ 
παξέρνπλ ην πξντφλ ηνπο ειεθηξνληθά. Παξαδνζηαθά, κηα επηρείξεζε πνπ 
δξαζηεξηνπνηείηαη πξψηε ζε κηα αγνξά, θαηαθηά θαη κεγάιν κεξίδην ηεο. 
Πιενλέθηεκα, παξεπφκελν ηνπ κεγάινπ κεξηδίνπ αγνξάο είλαη ε δπλεηηθή δπλακηθή 
λα „δηψμεη‟ αληαγσληζηέο επθνιφηεξα.  

Γεχηεξνλ, είλαη ε επηρείξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη κεηά ηνλ πξψην (εηδηθφηεξα ν 
δεχηεξνο) ζε κηα αγνξά. Βαζηθφ πιενλέθηεκα απηήο ηεο θίλεζεο  είλαη φηη νη 
επφκελεο νξγαλψζεηο κεηά ηνλ πξψην έρνπλ πξνβάδηζκα γλψζεο, καζαίλνπλ απφ 
ηα ιάζε ηνπ πξψηνπ, κπνξνχλ επηδνζνχλ ζε πφιεκν ηηκψλ. Μεηνλέθηεκα ηεο 
ζηξαηεγηθήο απηήο είλαη φηη ε εθαξκνγή ηεο πξέπεη λα γίλεη λσξίο ζηε λέα αγνξά, 
φπνπ ην πξνυπνινγηζκέλν ξίζθν είλαη ήδε κεγάιν θαη ππάξρεη ρψξνο γηα ιάζε θαη 
πξνζαξκνγέο ζηηο αιιαγέο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πεξηβάιινληνο.  

Σξίηνλ, αχμεζε δπλακηθήο ζε κηα αγνξά κέζσ ηνπ ειέγρνπ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 
δηθηχνπ. Δίλαη ζεκαληηθφ γηα κηα νξγάλσζε λα ειθχεη ηνπο παξάγνληεο πνπ 
απνηεινχλ κηα αγνξά. Δάλ έρεη θαηαθέξεη λα δεκηνπξγήζεη έλα δίθηπν πνπ λα 
πεξηιακβάλεη πιεζψξα απφ απηνχο, ζεκαίλεη φηη είλαη αξθεηά πηζαλφ ηα 
ζπλαιιαζζφκελα3 κέξε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηφ πνπ πξνζθέξεη ε επηρείξεζε. 
Παξάδεηγκα θπξηαξρίαο κέζσ δεκηνπξγίαο δηθηχνπ είλαη ν ΟΣΔ, πνπ αθφκα θαη νη 
αληαγσληζηέο ηνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ηειεπηθνηλσληαθέο γξακκέο ηνπ. πλήζσο νη 
πξψηεο νξγαλψζεηο ζε κηα αγνξά ζηφρν είλαη απηέο πνπ πξνζπαζνχλ λα θηηάμνπλ 
έλα κεγάιν δίθηπν θαη ζπλήζσο είλαη απηέο πνπ έρνπλ κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα 
επηηχρεη.  

Σέηαξηνλ, δηαηήξεζε ή βειηίσζε αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ. Δχινγα κηα 
ζηξαηεγηθή πνπ αλαδεηείηαη απφ θάζε επηρείξεζε. Πξνυπνζέηεη βαζηά γλψζε ηνπ 
αληηθεηκέλνπ, ησλ αληαγσληζηψλ, ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αγνξάο. Δθηφο απφ απηά 
ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ηα εξγαιεία ηνπ απνθιεηζκνχ αληαγσληζηψλ θαη ε επέλδπζε ζε 
θαηλνηνκίεο κέζσ ηεο έξεπλα θαη αλάπηπμεο. Δπίζεο, γηα ην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ 
είλαη πνιχ ζπρλέο νη ζπλεξγαζίεο θαη νη εμσηεξηθέο αλαζέζεηο γηα ηελ επίηεπμε 
δεκηνπξγίαο δηθηχνπ θαη δηαηήξεζε ή βειηίσζε αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ. 

                                                
3
 Δδψ δελ εμεηάδεηαη ν ηξφπνο δεκηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, απιά πξνβάιιεηαη ε δχλακε 

πνπ έρεη ε επηρείξεζε φηαλ έρεη δεκηνπξγήζεη κεγάιν δίθηπν. 
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1.3 ΜΟΝΣΔΛΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΔΗΝ 

1.3.1 Δηζαγωγή. 

Ο Drucker P.4 (1994) ζεσξεί πσο ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν νπζηαζηηθά απαληά 
ζε δχν απιέο εξσηήζεηο: Πνηφο είλαη ν πειάηεο; Ση είλαη απηφ πνπ γηα ηνλ πειάηε έρεη 
αμία γηα ηνλ πειάηε θαη πσο ην πξνζθέξεη ε επηρείξεζε κε ζσζηφ θφζηνο; 

Οη Al-Debei, El-Haddadeh θαη Avison (2008) έδσζαλ έλαλ πην πνιχπινθν νξηζκφ 
γηα ην ηη είλαη επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν. Έλα επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν είλαη «κηα 
αθεξεκέλε επηηνκή ελόο νξγαληζκνύ- ελλνηνινγηθή, θεηκεληθή ή γξαθηθή- όισλ ησλ 
βαζηθώλ, αιιειέλδεησλ αξρηηεθηνληθώλ, ζπλ-ιεηηνπξγηθώλ θαη ρξεκαηνδνηηθώλ 
ξπζκίζεσλ πνπ αλαπηύζζνληαη από ηνλ νξγαληζκό ζην παξόλ θαη ζην κέιινλ, όπσο 
θαη όια ηα βαζηθά πξντόληα θαη/ή ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ν νξγαληζκόο, ή ζα 
πξνζθέξεη πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα επηηύρεη ηνπ ζηξαηεγηθνύο ηεο ζθνπνύο θαη 
ζηόρνπο»5.  

Ο Timmers P. (1998) δίλεη έλαλ νξηζκφ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ γηα ηηο 
ειεθηξνληθέο αγνξέο. Πην ζπγθεθξηκέλα: «ν νξηζκόο ελόο επηρεηξεκαηηθνύ κνληέινπ 
είλαη ε αξρηηεθηνληθή ησλ πξντόλησλ, ησλ ππεξεζηώλ θαη ησλ ξνώλ ησλ 
πιεξνθνξηώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ησλ επηρεηξεκαηηθώλ παξαγόλησλ θαη ησλ 
ξόισλ ηνπο. Είλαη ε πεξηγξαθή ησλ σθειεηώλ γηα ηνπο επηρεηξεκαηηθνύο παξάγνληεο. 
Είλαη ε πεξηγξαθή ησλ πεγώλ ησλ εζόδσλ». Δλψ δηέθξηλε έληεθα βαζηθνχο ηχπνπο 
επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ, δηέθξηλε ηελ ηάζε ηνπ λα δεκηνπξγνχληαη ζπλερψο λέα 
επηρεηξεκαηηθά κνληέια.  

Κάζε επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ζηεξίδεηαη πξσηαξρηθά ζε ηέζζεξηο βαζηθνχο 
ππιψλεο:  

Α) ηελ αξρηηεθηνληθή/γεληθή ηδέα (business concept), δειαδή ζηνλ ζρεδηαζκφ, ην 
φξακα θαη ην ζηφρν ηεο επηρείξεζεο.  

-Μηα γεληθή ηδέα βαζίδεηαη ζηηο ηηο βαζηθέο δπλαηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο, ζηελ 
αλάιπζε αγνξάο θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πειαηψλ6. 

-Σν φξακα ηεο επηρείξεζεο αθελφο βαζίδεηαη ζηνπο ζηφρνπο, αθεηέξνπ είλαη έλαο 
„απψηεξνο‟ ζηφρνο απφ κφλν ηνπ. Γηα, παξάδεηγκα, φξακα ηεο google.com κπνξεί λα 
είλαη λα γίλεη ε κνλαδηθή ή ε θαιχηεξε κεραλή αλαδήηεζεο. 

-Οη ζηφρνη είλαη πην ζπγθεθξηκέλνη απφ ην φξακα θαη κεηξήζηκνη. 

Β) ηελ πξφηαζε αμίαο (value proposition), πνπ είλαη κηα θαηλνηνκία ή γλψξηζκα 
πνπ θάλεη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ/ππεξεζία ειθπζηηθφ ζηνλ αγνξαζηή. Κάζε 
πξφηαζε αμίαο κπνξεί λα πεξηέρεη έλα ή δηάθνξα απφ ηα εμήο: δηαθνξνπνηεκέλε 
ηηκή, επηπιένλ ππεξεζίεο, επηπιένλ πξντφλ, πεξηζζφηεξεο επηινγέο 
πξντφλησλ/ππεξεζηψλ θαη ηαρχηεηα ζηηο ππεξεζίεο ή ηε δηαλνκή.  

-πλήζσο νη επηρεηξήζεηο γηα λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνζθέξνπλ κηα θαιχηεξε 
πξφηαζε αμίαο, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, επηδηψθνπλ είηε έληαμε δξαζηεξηνηήησλ 
ζην εζσηεξηθφ ηνπο (internal integration/ vertical integration)7, είηε έληαμε 
δξαζηεξηνηήησλ εμσηεξηθά (external integration)8.  

                                                
4
 Drucker P. (1994) “The Theory of the Business” Harvard Business Review, issue: Sert.-

Oct. 1994 
5
 Al-Debi M.M., El-Haddadeh R., Avison D., (2008) “Defining the business model in the 

new world of digital business” AMCIS pp 1-11, vol. 2008 
6
 Γηα παξάδεηγκα ηη πξνζθέξεη, ηη δπλαηφηεηεο ππάξρνπλ, πσο γίλεηαη ε επαθή κε ηνλ 

αγνξαζηή, πνηνη είλαη νη αληαγσληζηέο θ.η.ι. 
7
 Πξφθεηηαη γηα επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο. Γηα παξάδεηγκα κηα 

επηρείξεζε πνπ πνπιάεη πξντφληα κπνξεί λα θαζεηνπνηεζεί πεξηιακβάλνληαο θαη ηε δηαλνκή 
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-Οη δηαζξσηηθέο δνκέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη κέζα απφ ηε ζεσξία θπξίσο 
ηξεηο9: 

i. Ζ αιπζίδα αμίαο (value chain) ηνπ Porter (et. al. 1998)10. O Porter 
πεξηγξάθεη κηα ζεηξά απφ βήκαηα πνπ είλαη δξαζηεξηφηεηεο ηεο 
επηρεηξεκαηηθήο δηαδηθαζίαο φπσο ν ζρεδηαζκφο, παξαγσγή θαη ε 
δηαλνκή ηεο παξαγσγήο. Ζ αιπζίδα αμίαο έρεη λα θάλεη κε ηελ αχμεζε ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο επηρεηξεκαηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο. 

ii. To value shop (ε αγνξά αμίαο) ησλ Stabell CB, θαη Fjeldstad O.D. (et. al. 
1998)11. Πεξηγξάθνπλ κηα επηρείξεζε παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ είλαη 
ζρεδηαζκέλε ζην λα πξνζθέξεη ιχζεηο ζηα ζέκαηα ησλ θαηαλαισηψλ 
(γεληθά) ή ησλ πειαηψλ ηνπο (εηδηθά). Γηα ην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ κπνξεί 
λα ππνηεζεί, ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ ησλ πιεξνθνξηψλ, φηη νη 
πξνζθεξφκελεο ιχζεηο είλαη πην πνιχ πξνζσπνπνηεκέλεο παξά γεληθά 
πην απνηειεζκαηηθέο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα. 

iii. Σν δίθηπν αμίαο (value network) ηνπ Timmers P. (et. Al. 1998)12. Δίλαη 
νπζηαζηηθά κηα ειεθηξνληθή επηρείξεζε πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη κε ηνπο 
ρξήζηεο κηα ζπλαιιαγή, ζε κία ηζηνζειίδα. Σν δίθηπν αμίαο κπνξεί λα 
είλαη πάξνρνο κεζηηεηψλ, δεκνπξαζηψλ, δηακεζνιαβεηήο θαη άιια. 
Βαζίδεηαη, ζηνλ φγθν ησλ ρξεζηψλ πνπ επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα γηα 
λα απμήζεη ηελ πξφηαζε αμίαο ηνπ θαη απηφ ιεηηνπξγεί vice versa. Γειαδή, 
φζν πην κεγάιν ην δίθηπν αμίαο, ηφζν θαιχηεξν γηα ηνλ πειάηε (π.ρ. 
amazon.com, e-bay.com). Σν δίθηπν αμίαο, αλαιχζεθε επίζεο απφ ηνπο 
επηζηήκνλεο Affua A. θαη Tucci C. (et. al. 2001). Πνιχ ζεκαληηθφ είλαη ην 
δίθηπν ηεο επηρείξεζεο. Γειαδή πσο επηθνηλσλνχλ εζσηεξηθά ηα δηάθνξα 
ηκήκαηα ηεο κεηαμχ ηνπο, αιιά θαη εμσηεξηθά πσο ρηίδεηαη ε ζρέζε κε 
ηνπο αγνξαζηέο ππάξρνληεο θαη δπλεηηθνχο. 

Γ) Πεγέο εζφδσλ (sources of revenue). Οη πεγέο εζφδσλ εμαξηψληαη απφ ην 
ηειηθφ επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην θαη ην πψο ζα εθαξκνζηεί απηφ. Τπάξρνπλ πνιιέο θαη 
δηάθνξεο πεγέο εζφδσλ. Ο ζπλδπαζκφο πεγψλ εζφδσλ δεκηνπξγεί έλα κνληέιν 
εζφδσλ (revenue model) θαη είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ. 
Μεξηθέο απφ ηηο δηάθνξεο πεγέο εζφδσλ κπνξεί λα είλαη: 

 Γηαθήκηζε (advertising). 

                                                                                                                                       
ζηηο ππεξεζίεο ηεο ή/θαη ηελ επηζθεπή θ.α. θνπφο είλαη ν έιεγρνο φισλ ησλ θάζεσλ ηεο 
ζπλαιιαγήο κε ηνλ πειάηεο, δίλνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα λα „ρηηζηεί‟ θαιχηεξα ε ζρέζε κε 
απηφλ. Δπίζεο, δίλεη απφιπην έιεγρν ζην επίπεδν ηεο πνηφηεηαο πνπ ζέιεη ε επηρείξεζε λα 
πξνβάιεη πξνο ηα έμσ. Έηζη ην θφζηνο παξαγσγήο κεγαιψλεη. 

8
 Πξφθεηηαη γηα δηακεξηζκφ ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο, δειαδή ρξήζε κεζαδφλησλ θαη 

αλάζεζε ζε ηξίηνπο κεξψλ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Γηα παξάδεηγκα κηα εηαηξία πνπ 
πσιεί πξντφληα κπνξεί λα αλαζέζεη ηε δηαθήκηζή ηεο ζε δηαθεκηζηηθή εηαηξία θαη ηε δηαλνκή 
ζε εηαηξία κεηαθνξψλ. Απηφ δίλεη πεξηζζφηεξν „ρψξν‟ ζηελ επηρείξεζε λα επηθεληξσζεί ζην 
πξντφλ/ ππεξεζία ηεο θαη κφλν, θηάλνληαο ζε πςειά επίπεδα πνηφηεηαο. Έηζη ην θφζηνο 
παξαγσγήο κεηψλεηαη. 

9
 Δίλαη ζεσξεηηθά ηξεηο. Όκσο ν αραλήο θφζκνο ηνπ δηαδηθηχνπ δίλεη ακέηξεηεο επηινγέο, 

νη νπνίεο ιφγσ ηεο εκβξπτθφηεηαο απηνχ ηνπ λένπ κνληέινπ επηρεηξείλ είλαη δχζθνιν λα 
θαηαγξαθνχλ αθφκα θαη ζηεξίδνληαη ζηε ζεσξία ηνπ παξαδνζηαθνχ επηρεηξείλ. 

10
 Porter M. (1998), “Competitive strategy: Techniques for Analyzing Industries and 

Competitors” The Free Press 
11

 Stabell CB., Fjeldstad O.D. (1998), “Configuring value for competitive advantage: on 
chains, shops and networks” Strategic Management Journal, vol.:19, pp.: 413-437. Ζ αξρηθή 
ηδέα αλήθεη ζηνλ James D. Thompson (et. Al. 1967) πνπ φκσο νξίζηεθε θαηαιιειφηεξα απφ 
ηνπο Stabell θαη Fjeldstad. 

12
 Timmers P., (1998), “Business Models for electronic Markets”, Electronic Markets vol.8, 

pp.3-8. 
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 πλεξγαζία (affiliation). 

 Πξαθηνξηθέο πξνκήζεηεο (agent commissions- π.ρ. δηακεζνιάβεζε). 

 Παξνρή αδεηνδφηεζεο (licensing/ software licensing- π.ρ. ρξήζε 
επσλπκίαο). 

 Παξνρή πιεξνθνξηψλ (information selling) 

 Πξνκήζεηεο απφ πσιήζεηο (sales commissions). 

 Άκεζεο πσιήζεηο (direct sales). 

 πλδξνκέο (subscriptions-membership). 

 Υνξεγίεο (sponsorships). 

 Σέιε ρξήζεο (user fees- transaction fees). 

 Σέιε ηνπνζέηεζεο (posting fees). 

Πξνο ην παξφλ, ην δηαδίθηπν έρεη δχν θαηεγνξίεο κεγέζπλζεο: γξήγνξεο 
αλάπηπμεο θαη ηνπο ήδε εγθαζηδξπκέλνπο θνινζζνχο. Διθχεη ηελ αλάπηπμε ησλ 
start-up επηρεηξήζεσλ θαη επηρεηξήζεσλ κεγάιεο δπλακηθήο κε γξήγνξε αλάπηπμε. 
Γηα ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο, ππάξρεη ε παξαδνζηαθή δηαρείξηζε θαη απνηίκεζε κε 
πξνζεθηηθά βήκαηα θαη αλάπηπμε ζηηο δηάθνξεο αγνξέο. 

Γ) Γπλαηφηεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο (activities and capabilities). Δίλαη ην πψο 
ρξεκαηνδνηείηαη ε πξφηαζε αμίαο θαη πφζν πξέπεη λα θνζηνινγείηαη απηή. Απφ πνχ 
κπνξνχλ λα πξνέιζνπλ νη πφξνη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πξντφληνο/ππεξεζίαο αιιά 
θαη πφζν πξέπεη λα πσινχληαη ψζηε ε επηρείξεζε λα απνθνκίζεη ην κεγαιχηεξν 
δπλαηφ φθεινο (θπζηθά δελ ζεκαίλεη φηη αθξηβφηεξνο= θαιχηεξνο).  

Οη δξαζηεξηφηεηεο νδεγνχλ ζηελ αλαδήηεζε πφξσλ. Οη δπλαηφηεηεο ηεο 
επηρείξεζεο ππαγνξεχνπλ πνην πφξνη κπνξνχλ λα απνθηεζνχλ θαη πφηε. Ζ 
απφθηεζε θαη ρξήζε πφξσλ είλαη απηή πνπ δίλεη ην ιεγφκελν αληαγσληζηηθφ 
πιενλέθηεκα ζηελ επηρείξεζε.  

 

1.3.2 Μνληέια ειεθηξνληθνύ επηρεηξείλ. 

χκθσλα κε ην ΗΗΜΑ (International Information Management Association)13 
ππάξρνπλ ηέζζεξα κνληέια ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ: 

A. Σν κνληέιν ηνπ αλακεηαδφηε (communicator model). Βαζηθφ 
ραξαθηεξηζηηθφ απηνχ ηνπ ηχπνπ είλαη ε ελδπλάκσζε ηεο κεηάδνζεο ηεο 
πιεξνθνξίαο θαη ηνπ φγθνπ ησλ πιεξνθνξηψλ. Όπσο ζε θάζε 
παξαγσγηθή δηαδηθαζία, έηζη θαη εδψ ε πιεξνθνξία είλαη ην πξντφλ θαη ε 
δεκηνπξγία θαη παξνρή ηεο είλαη ππφ ηνλ έιεγρν ηεο επηρείξεζεο. Έηζη, 
νπζηαζηηθά εμππεξεηεί ην ξφιν ηνπ δηακεζνιαβεηή πιεξνθνξηψλ κέζα ζε 
έλα θιάδν επηρεηξεκαηηθφ ή κηα νιφθιεξε αγνξά. Ζ πξφηαζε αμίαο ηνπ 
ηχπνπ απηνχ είλαη πξνθαλψο ε αθξίβεηα ζηελ πιεξνθφξεζε ησλ 
ελδηαθεξνκέλσλ. Πψο εληζρχεηαη ε πξφηαζε αμίαο; Με δηαθξηηφ 
κάλαηδκελη πεξηερνκέλνπ, κε αχμεζε ππεξεζηψλ φπσο forums, portals 
θαη άιια. Πψο δεκηνπξγνχληαη έζνδα γηα απηφ ην κνληέιν; Με έζνδα απφ 
δηαθεκίζεηο, ρνξεγίεο, ηέιε κειψλ, ηέιε ηνπνζέηεζεο, ηέιε ρξήζεο θαη 
άιια. Παξαδείγκαηα: skroutz.gr, taxheaven.gr, news247.gr. 
 

B. Σν κνληέιν δηεπθφιπλζεο ζπλαιιαγψλ (transaction facilitator model). Ο 
ηχπνο απηφο έρεη λα θάλεη κε ηελ παξνρή ηνπ ηφπνπ ή ηνπ ζεκείνπ πνπ 
γίλεηαη ε δηαπξαγκάηεπζε κεηαμχ ησλ κεξψλ κηαο ζπλαιιαγήο. θνπφο 
είλαη ε κεγαιχηεξε απηνκαηνπνίεζε θαη επθνιία ζηηο ζπλαιιαγέο πνπ 
δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα λα απμεζεί ν φγθνο ηνπο. Σν κνληέιν απηφ, ελέρεη 
κηα ζεηξά απφ ηερλνινγηθέο πξνζαξκνγέο θαη πξνζαξκνγέο ζηηο 

                                                
13

 Communications of IIMA (2006), Journal vol. 6, issue 4. IIMA 
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δεμηφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ, πνπ ίζσο λα είλαη πην δαπαλεξέο απφ ην 
παξαδνζηαθφ trading. Ζ κεγαιχηεξε δπζθνιία είλαη ε δηαηήξεζε θαη 
αχμεζε ησλ κεξψλ πνπ ζπλαιιάζζνληαη. Πψο εληζρχεηαη ε πξφηαζε 
αμίαο; Με παξνρή ππεξεζηψλ φπσο απεπζείαο ζπλαιιαγέο, 
βειηηζηνπνίεζε κεραλψλ αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ, ππεξεζίεο ζηε θάζε 
ηεο κεηά-πψιεζεο θαη άιια.  Πψο δεκηνπξγνχληαη έζνδα γηα απηφ ην 
κνληέιν; Με έζνδα απφ άκεζεο & έκκεζεο ζπλαιιαγέο, πξαθηνξηθέο/ 
πνιπλεζηαθέο πξνκήζεηεο ρνξεγίεο δηαθεκίζεηο, ηέιε κειψλ, ηέιε 
ηνπνζέηεζεο, ηέιε ρξήζεο θαη άιια. Παξαδείγκαηα: e-shops, 
amazon.com, e-bay, facebook.com. 
 

C. Σν κνληέιν ηνπ ζπληνληζηή ηεο αιπζίδαο αμίαο (value chain coordinator 
model). Ο ζπληνληζηήο εηδηθεχεηαη ζηελ πξνζθνξά εξγαιείσλ θαη 
ππεξεζηψλ πνπ ζα βειηηψζνπλ ηελ επηηπρία ησλ ζπλαιιαγψλ. 
Οπζηαζηηθά είλαη ν δηακεζνιαβεηήο ησλ αγνξαζηψλ- θαηαζθεπαζηψλ ή 
ησλ πσιεηψλ-πειαηψλ γηα ηε κεζηηεία θαη ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα. Πψο 
εληζρχεηαη ε πξφηαζε αμίαο; Με κάλαηδκελη ζην ζπληνληζκφ ηεο 
εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, κε κεραλέο δπλακηθήο αλαδήηεζεο ηηκψλ ή άιισλ 
επηινγψλ (π.ρ. δεκνπξαζίεο). Πψο δεκηνπξγνχληαη έζνδα γηα απηφ ην 
κνληέιν; Με πξνκήζεηα ππεξεζηψλ, κε πξνκήζεηα ιφγσ παξνρήο 
αδεηνδφηεζεο, κε ηέιε ρξήζεο/ ηνπνζέηεζεο θαη άιια. Παξαδείγκαηα: 
amazon.com, e-bay.com. 
 

D. Σν κνληέιν ηνπ θαηαιχηε ζπλεξγαζηψλ. Πξφθεηηαη γηα έλα ηχπν πνπ 
ελδπλακψλεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ πσιεηή- αγνξαζηή. Σν δηαδίθηπν επλνεί 
ηηο ζπλεξγαζίεο γεληθφηεξα θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ σθεινχληαη θαη νη δχν 
πιεπξέο. Ζ πξφηαζε αμίαο ηνπ ηχπνπ απηνχ είλαη ε αλάπηπμε λέσλ 
πξντφλησλ/ ππεξεζηψλ κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ (θαη 
ησλ αγνξαζηψλ). Ζ πξφηαζε αμίαο εληζρχεηαη κε δηεπθφιπλζε (extranet) 
επηθνηλσλίαο ησλ ζπλεξγαηψλ, κε εηδηθή ή πξνζσπνπνηεκέλε 
ηηκνιφγεζε, ζπλεξγαηηθφ ζρεδηαζκφ πξντφλησλ/ ππεξεζηψλ ή ζρεδηαζκφ 
κάξθεηηλγθ. Πψο δεκηνπξγνχληαη έζνδα γηα απηφ ην κνληέιν; Με 
ζπλδξνκέο, ηέιε ρξήζεο, ρνξεγίεο, πξνκήζεηεο θαη άιια. Παξάδεηγκα, νη 
εηαηξίεο ηνπ IT θιάδνπ (Information Technology) φπσο ε IBM θαη ε Intel. 

 

1.3.3 Παξαδείγκαηα ειεθηξνληθνύ επηρεηξείλ. 

ηα ηέζζεξα πξναλαθεξζέληα κνληέια κπνξνχλ λα αλήθνπλ νη δηάθνξνη ηχπνη 
ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ. Ο θάζε ηχπνο κπνξεί λα έρεη ραξαθηεξηζηηθά, φπσο 
πξφηαζε αμίαο, πεγέο εζφδσλ θαη άιια απφ πεξηζζφηεξα απφ έλα κνληέια 
ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νξηζκέλα απφ ηα πην 
ζπλεζηζκέλα παξαδείγκαηα ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ φπσο ζπλαληψληαη ζην 
δηαδίθηπν: 

Α) Σν ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. Σν ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα (e-shop) ίζσο είλαη ην 
πην δεκνθηιέο επηρεηξεζηαθφ κνληέιν. Γίλεη εχξνο ζηελ πξνζθνξά πξντφλησλ αθνχ 
γίλεηαη δηείζδπζε ζε πνιιέο αγνξέο ηαπηφρξνλα, ρσξίο λα απαηηείηαη θπζηθά 
παξνπζία. Χθειεί ηνπο θαηαλαισηέο δηφηη ιφγσ απμεκέλνπ αληαγσληζκνχ νη ηηκέο 
ζπλήζσο πηέδνληαη πξνο ηα θάησ, ελψ νη πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα αληιήζνπλ 
είλαη πιεξέζηεξεο. Μηα επηρείξεζε κπνξεί ηαπηφρξνλα λα δηαηεξεί θαη θπζηθφ θαη 
ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. Παξαδείγκαηα ηχπσλ e-shop: amazon.com (κε θπζηθφ 
θαηάζηεκα), Πιαίζην (plaisio.gr), sportsdirect, - θαη θπζηθφ θαη ειεθηξνληθφ 
θαηάζηεκα. Δδψ αλήθνπλ θαη ηα online shopping malls.  
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Αθφκα, ππάξρνπλ ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα πνπ απεπζχλνληαη ζε 
επαγγεικαηίεο κφλν. Ίζσο λα ζεσξείηαη μερσξηζηφ κνληέιν αιιά εκπίπηεη ζηελ 
θαηεγνξία ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. Δίλαη ηα ιεγφκελα e-procurements 
(ειεθηξνληθή „πξνκήζεπζε‟). 

B) Ζιεθηξνληθέο δεκνπξαζίεο: Οη ειεθηξνληθέο δεκνπξαζίεο (e-auctions) έρνπλ 
απμαλφκελε δήηεζε, φζν απμάλεηαη θαη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην. Απφ ηε κηα 
απνηεινχλ θνκκάηη ησλ παξαδνζηαθψλ δεκνπξαζηψλ, ελψ απφ ηελ άιιε δίλνπλ 
βήκα ζε θαηαλαισηέο λα πσινχλ πξντφληα εχθνια θαη γξήγνξα ζε φια ηα κήθε θαη 
πιάηε ηνπ θφζκνπ. Πξνθχπηνπλ νθέιε γηα ηνπο πξνκεζεπηέο, πνπ φπσο ηα e-shops, 
ππάξρεη κεησκέλν θφζηνο δηάζεζε εκπνξεπκάησλ. Γηα ηνπο θαηαλαισηέο θπζηθά 
είλαη νη ρακειέο ηηκέο θαη ε πνηθηιία ζηελ αλαδήηεζε πξντφλησλ. Ζ πην γλσζηή 
επηρείξεζε ζηελ θαηεγνξία απηή είλαη ην e-bay. Δπίζεο ππάξρνπλ ειεθηξνληθά θαη  
γλσζηνί νίθνη δεκνπξαζηψλ πνπ απεπζχλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν θνηλφ. 

Γ) Ζιεθηξνληθέο θνηλφηεηεο: Οη ειεθηξνληθέο θνηλφηεηεο (portals) παξέρνπλ ζηνπο 
επηζθέπηεο ηνπο καδεκέλεο πιεξνθνξίεο ζε έλαλ ηζηφηνπν. Παξάδεηγκα ε 
yahoo.com πνπ είλαη πάξνρνο e-mail, παξέρεη ξνή εηδήζεσλ, πιεξνθνξίεο 
ρξεκαηηζηεξίνπ, ελεκέξσζε γηα ηνλ θαηξφ, shopping mall, κεραλή αλαδήηεζεο ζην 
internet θ.α. 

Γ) Ζιεθηξνληθέο κεραλέο αλαδήηεζεο ηηκψλ: Απηνχ ηνπ είδνπο κνληέια 
επηρεηξήζεσλ δηεμάγνπλ γηα ηνλ θαηαλαισηή κηα ζχγθξηζε ππεξεζηψλ/ πξντφλησλ κε 
παξέρνληάο ηνπ φιεο ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο (comparison pricing). Παξάδεηγκα 
ηέηνηαο επηρείξεζεο είλαη ε skroutz.gr πνπ παξέρεη ζχγθξηζε ηηκψλ θαη δίλεη 
απεπζείαο πιεξνθνξίεο γηα ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα. Ζ αμηνπηζηία ηεο, ηελ θάλεη 
επηζθέςηκε απφ ρηιηάδεο ρξήζηεο θαζεκεξηλά. Τπάξρεη θαη ν κηθηφο ηχπνο φπσο γηα 
παξάδεηγκα ην ηαμηδησηηθφ site trivago.gr πνπ απφ ηε κία παξέρεη ζχγθξηζε ηηκψλ θαη 
απφ ηελ άιιε πνπιάεη παθέηα ησλ ζπγθξηλφκελσλ απηψλ ππεξεζηψλ. 

Δ) Οη ζπλεξγαηηθέο πιαηθφξκεο: Οη ζπλεξγαηηθέο πιαηθφξκεο (collaboration 
platforms) παξέρνπλ έλα ζχλνιν εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ πνπ  αληινχληαη απφ 
επαγγεικαηίεο, επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θαη άιινπο θνξείο. Παξαδείγκαηα είλαη 
forums κεραληθψλ, ινγηζηψλ θ.α. 

Σ) Αγνξά ηξίηνπ θνξέα: Ζ αγνξά ηξίηνπ θνξέα (third party marketplace) αθνξά 
επηρεηξήζεηο πνπ αλαζέηνπλ ηελ ειεθηξνληθή ηνπο παξνπζία ζηε δηαρείξηζε ελφο 
ηξίηνπ θνξέα. Δίλαη νπζηαζηηθά έλα είδνο ππεξγνιαβίαο γηα ηελ ειεθηξνληθή 
δξαζηεξηφηεηα κηαο επηρείξεζεο. Παξάδεηγκα είλαη ε εηαηξία e-food.gr πνπ παξέρεη 
δηαδηθηπαθή παξνπζία ζε κηα επηρείξεζε δηαλνκήο γεπκάησλ, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ε 
επηρείξεζε απηή λα δηαηεξεί μερσξηζηφ ηζηφηνπν.  

ε απηή ηελ θαηεγνξία κπνξεί λα πξνζηεζεί θαη ν πάξνρνο ππεξεζηψλ αιπζίδαο 
αμηψλ (value chain service provider). Δίλαη ε ζπκπιεξσκαηηθή ηάζε γηα ηνπο ζηελ 
αγνξά ηξίηνπ θνξέο θαη πεξηιακβάλεη ππεξεζίεο φπσο ειεθηξνληθέο πιεξσκέο (π.ρ. 
ηξάπεδεο), ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα (π.ρ. DHL) θ.α.  

Ε) Μεζηηεία πιεξνθνξηψλ (information brokerage). Γλσζηή ζε φινπο ε κεραλή 
αλαδήηεζεο ηεο google. Δπίζεο κεζηηεία πιεξνθνξηψλ πξνζθέξνπλ ηα θπβεξλεηηθά 
site, portals.  

Ζ) Ζιεθηξνληθή ηξαπεδηθή (e-banking). Αθνξά κφλν ηηο ηξάπεδεο θαη ηηο 
παξερφκελεο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ ζε επηρεηξήζεηο θαη θαηαλαισηηθφ θνηλφ.  
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1.4 ΘΔΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ E-BUSINESS 

1.4.1 Αζθάιεηα ειεθηξνληθώλ ζπλαιιαγώλ 

Αλακθίβνια, απφ ηα πην ζεκαληηθά ζέκαηα ζην ζρεδηαζκφ ηνπ ειεθηξνληθνχ 
επηρεηξείλ κεηά ηελ απφδνζε, είλαη ε αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ ζην δηαδίθηπν. 
Τπεχζπλε είλαη ε επηρείξεζε γηα ηελ εγθπξφηεηα ησλ παξερφκελσλ πιεξνθνξηψλ. Ο 
φγθνο ηνπ δηαδηθηχνπ, ηα πξσηφθνιια ιεηηνπξγίαο ηνπ, ε αλσλπκία, ε εχθνιε θαη 
απεξηφξηζηε πξνζβαζηκφηεηα είλαη ιφγνη αλαζθάιεηαο γηα ηηο ειεθηξνληθέο 
ζπλαιιαγέο. Έηζη ε θάζε επηρείξεζε κε ειεθηξνληθή δξαζηεξηφηεηα πξέπεη λα έρεη 
νξηζκέλα ζηάληαξ φζν αθνξά ηελ αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ 
πειαηψλ ηεο.  

Οη ηχπνη θίλδπλσλ πνπ αληηκεησπίδνληαη φζν αθνξά ηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο 
είλαη: 

Α) Δίηε ν πειάηεο είηε ε επηρείξεζε λα αξλεζνχλ ηελ παξαγγειία ηνπ πξντφληνο 
(π.ρ. λα κελ ππάξρεη απφζεκα ή λα αιιάμεη γλψκε ν πειάηεο). 

Β) Ζ παξαγγειία λα απνζηαιεί ζε ιάζνο κέξνο ή λα γίλεη ιάζνο απνζηνιή 
πξντφλησλ ζηνλ πειάηε. 

Γ) Να κελ ιάβεη ε επηρείξεζε ηελ πιεξσκή, ελψ ν πειάηεο λα ηζρπξίδεηαη φηη ηελ 
έρεη θάλεη.  

Γηα απηνχο ηνπο ηχπνπο πξνβιεκάησλ πξέπεη λα έρεη κεξηκλήζεη ε επηρείξεζε λα 
ππάξρεη α) εκπηζηεπηηθφηεηα θαη αζθάιεηα ησλ ρξεζηψλ/πειαηψλ ηεο θαη β) 
αζθάιεηα δεδνκέλσλ θαη απζεληηθφηεηα πιεξνθνξηψλ.  

 

1.4.2 Δκπηζηεπηηθόηεηα θαη Αζθάιεηα ρξεζηώλ/ πειαηώλ 

ε θάζε ειεθηξνληθή ζπλαιιαγή, ε επηρείξεζε είλαη δπλαηφλ λα ζπιιέμεη 
πιεξνθνξίεο θαη πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ πειάηε, φπσο δηεχζπλζε, αξηζκφο 
ηξαπεδηθήο θάξηαο (καδί κε ην pin), αθκ, αξηζκφο ηαπηφηεηαο, ηειέθσλν, e-mail θ.α. 
Απφ ηε κία ππάξρεη ε λνκνζεζία πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηελ 
νπνία πξέπεη λα ζέβεηαη ε επηρείξεζε. Απφ ηελ άιιε, είλαη ζνβαξφ ζέκα 
εκπηζηνζχλεο ηνπ πειάηε πξνο ηελ επηρείξεζε ην λα γλσξίδεη πσο πξνζηαηεχνληαη 
ηα πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα.  

Απηφ αληηκεησπίδεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Οη πην 
ζπλεζηζκέλνη είλαη νη εμήο: 

-Έλα λνκηθά ζπκβαηφ θείκελν ην ιεγφκελν «φξνη ρξήζεο» (terms of use) ην νπνίν 
ελεκεξψλεη ηνλ πειάηε γηα ηνπο φξνπο πνπ ηεξνχληαη θαηά ηελ πινήγεζε ζηελ 
ηζηνζειίδα ηεο επηρείξεζεο θαη αλαγξάθνληαη ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο 
ηφζν ησλ πειαηψλ φζν θαη ηεο επηρείξεζεο. ηελ παξαθάησ εηθφλα, θαίλεηαη κηα 
ηππηθή νξγάλσζε ηζηφηνπνπ κε ηηο απαξαίηεηεο ππεξ-ζπλδέζεηο (link) ψζηε λα 
κπνξεί ν ρξήζηεο λα ελεκεξσζεί γηα ηνπο φξνπο ρξήζεο (θάησ δεμηά).  
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Δηθόλα 2. Οξνη ρξήζεο θαη άιια link 

 Πηγή: skroutz.gr [ιστότοπος] 

 

-Σα “cookies”. Σα cookies ή άιινη παξφκνηνη „ηρλειάηεο‟ είλαη αξρεία ηα νπνία 
απνζηέιινληαη απφ ηνλ ηζηφηνπν ζην πξφγξακκα πινήγεζεο ηνπ ρξήζηε. 
Απνζεθεχνπλ πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ θξηζεί απαξαίηεηα γηα ην 
ρξήζηε. Υξεζηκνπνηνχληαη κεηαμχ άιισλ γηα ζθνπνχο δηαθήκηζεο, ελίζρπζεο 
απφδνζεο θαη ρσξεηηθφηεηαο. Πνιινί ηζηφηνπνη δελ επηηξέπνπλ ηηο on-line πιεξσκέο 
ρσξίο ηελ απνδνρή ησλ cookies απφ ηνλ ρξήζηε. ηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλεηαη ε 
ην κήλπκα ηεο ηζηνζειίδαο φπνπ δεηάεη ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ cookies απφ ηνλ 
ρξήζηε πξηλ αξρίζεη ηελ πεξηήγεζή ηνπ. 
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Δηθόλα 3. Άδεηα γηα ελεξγνπνίεζε ηωλ cookies 

 Πηγή: Nike.com [ιστότοπος] 

Βάζε λνκνζεζίαο (νδεγία Δπξσπατθήο Έλσζε 2002/58/ΔΚ) ε επηρείξεζε πξέπεη 
λα ηεξεί θάπνηεο πξνδηαγξαθέο ζηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 
πλεζίδεηαη ζην θάησ κέξνο θάζε ηζηφηνπνπ λα  ππάξρνπλ επδηάθξηηα νη φξνη 
ρξήζεο, cookies ή/θαη άιιεο ξπζκίζεηο απνξξήηνπ θαη ε επεμήγεζε ηνπο.   

Δπίζεο, φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην ππάξρεη ε ιεηηνπξγία αλαδπφκελεο (pop-up) 
ζπγθαηάζεζεο (κε ηξφπν ψζηε λα κελ αθήλεηαη ν ρξήζηεο λα πξνρσξήζεη 
παξαθάησ). Απηφ ζπλαληάηαη γηα παξάδεηγκα ζε ηζηφηνπνπο φπνπ θξίλεηαη 
απαξαίηεην ε ζθηαγξάθεζε πξνθίι ηνπ πειάηε (π.ρ. site αιθννινχρσλ πνηψλ, 
δεκηνπξγία ινγαξηαζκνχ ζε κέζν θνηλσληθήο δηθηχσζεο).  

 

1.4.3 Απζεληηθόηεηα πιεξνθνξηώλ θαη Αζθάιεηα δεδνκέλωλ 

Με ηνλ φξν „απζεληηθφηεηα πιεξνθνξηψλ‟ λνείηαη: α) ε απζεληηθφηεηα ζηελ 
αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ, β) ε αθεξαηφηεηα ησλ παξερφκελσλ πιεξνθνξηψλ θαη 
γ) ε δηαζεζηκφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ 

Α) Απζεληηθφηεηα ζηελ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ: είλαη κηα δηαβεβαίσζε φηη ε 
αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ γίλεηαη απφ ηηο πιεπξέο πνπ ηζρπξίδνληαη φηη γίλεηαη. Ζ δηηηή 
απηή δηαδηθαζία (επηρείξεζε- πειάηεο) ζπλήζσο ιχλεηαη κε κηα απιή επηβεβαίσζε 
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ηαπηφηεηαο (π.ρ. username + password). ε απινχζηεξεο δηαδηθαζίεο 
ρξεζηκνπνηείηαη έλα αθφκε πην απιφ ζχζηεκα επαιήζεπζεο, ην ιεγφκελν „captcha‟. 

Κακηά θνξά βέβαηα ν πειάηεο ρξήζεο δελ γιηηψλεη απφ ηα ιεγφκελα spam e-
mail, αλ θαη πάιη ππάξρνπλ ηξφπνη λα „κπινθάξεη‟ κηα ζπγθεθξηκέλε ελνριεηηθή 
δξαζηεξηφηεηα, ή ρξεζηκνπνηεί έλα απιφ anti-virus πξφγξακκα. Γηα, κηα επηρείξεζε 
είλαη ιίγν πην πνιχπινθα ηα πξάγκαηα. Δπεηδή ππάξρνπλ αλεζπρίεο γηα δηάθνξα 
ζέκαηα (ηνη-viruses, spyware, malware, ππνθινπή δεδνκέλσλ, ράθεξο-hackers) πνπ 
πξνθαινχλ ηεξάζηηα ζέκαηα αζθάιεηαο, πην επηθίλδπλα απ΄φηη απηά ζε έλαλ 
κεκνλσκέλν ρξήζηε, ρξεζηκνπνηνχληαη ππνδνκέο φπσο απηέο ησλ Γεκνζίσλ 
Κιεηδηψλ (Public Key Infrastructures),  Φεθηαθά Πηζηνπνηεηηθά (Digital Certificates) 
θαη αζθαιήο θξππηνγξάθεζε (Secure Socket Layers). 

Β) Αθεξαηφηεηα ησλ παξερφκελσλ πιεξνθνξηψλ: Δδψ ζα πξέπεη λα 
δηεπθξηληζζεί φηη ε „εηιηθξίλεηα‟ ησλ παξερφκελσλ πιεξνθνξηψλ κε θπξηνιεθηηθνχο 
φξνπο πιεξνθνξηθήο ζεκαίλεη φηη ηα δεδνκέλα παξακέλνπλ ακεηάβιεηα φηαλ 
απνζεθεχνληαη ή αλακεηαδίδνληαη θαη δελ αιινηψλνληαη. Δίλαη ε εηιηθξίλεηα ηεο 
πιεξνθνξίαο. Γηα παξάδεηγκα απηφ πνπ βιέπεη ν ρξήζηεο ζε κηα θσηνγξαθία, είλαη 
φλησο απηφ. Όρη, κνληάδ, φρη θάηη δηαθνξεηηθφ. Δπίζεο, έρεη λα θάλεη κε „ιάζε‟ 
πεξηγξαθηθά. Γειαδή έλα πξντφλ θνζηίδεη 50,00€ (πελήληα) θαη φρη 5000€ (ιάζνο 
ππνδηαζηνιή) ζην check-out. 

Γ) Γηαζεζηκφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ: Γελ λνείηαη πξνζπάζεηα γηα ηελ αζθάιεηα 
θαη πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ, εάλ απηά δελ είλαη δηαζέζηκα ζπλερψο. Δηδηθά ζηε 
ζεκεξηλή φπνπ ην αζχξκαην ίληεξλεη δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε θάπνηνλ ρξήζηε λα έρεη 
πξφζβαζε νπνηαδήπνηε ψξα ηεο κέξαο ζηνλ ηζηφηνπν. Γηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο 
ζεκαίλεη κεγάιεο θαη βέιηηζηεο απφδνζεο πξνγξακκαηηζκφο θαη πιηθφ (software & 
hardware). εκαίλεη, εμηζνξξφπεζε φγθνπ δεδνκέλσλ απφ ηνπο δηαθνκηζηέο 
(servers), ελεκέξσζε (update) ηνπ ηζηφηνπνπ κε νπνηαδήπνηε λέα πιεξνθνξία 
ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα δηαθνπεί ε ιεηηνπξγία ηνπ.  

 

1.5 ΔΤΚΑΗΡΗΔ ΚΑΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΔΗΝ  

1.5.1 Δηζαγωγή 

Δίλαη απηνλφεην φηη κε ηελ αχμεζε ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ, απμάλεηαη θαη ν 
αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ θάλνπλ αγνξέο κέζσ δηαδηθηχνπ. Όιν θαη κηθξφηεξεο γεληέο 
καζαίλνπλ λα ρεηξίδνληαη ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη ην ίληεξλεη. Γειαδή, 
νπζηαζηηθά ην δηαδίθηπν είλαη κηα δεμακελή δπλεηηθψλ πειαηψλ ησξηλψλ θαη 
κειινληηθψλ. Υξεζηκνπνηψληαο ινηπφλ κηα επηρείξεζε ην θαηάιιειν κίγκα 
κάξθεηηλγθ θαη πξνψζεζεο πσιήζεσλ κπνξεί λα επηηχρεη ζην ειεθηξνληθφ 
επηρεηξείλ. Όκσο, φπσο ζε θάζε επηρεηξεκαηηθφ εγρείξεκα, ππάξρνπλ επθαηξίεο θαη 
θίλδπλνη. 

 

1.5.2 Δπθαηξίεο 

Καηαξγεί ηα γεσγξαθηθά ζχλνξα: Κπξηνιεθηηθά κπνξεί νπνηνζδήπνηε θαη 
νπνπδήπνηε ζηνλ θφζκν λα γίλεη πειάηεο. Ζ γεσγξαθηθή εκβέιεηα κηαο ειεθηξνληθήο 
επηρείξεζεο είλαη απεξηφξηζηε, φπνπ ππάξρεη ζχλδεζε κε ην δηαδίθηπν.  

Δπειημία: Ο θάζε ρξήζηεο κπνξεί λα αληηκεησπίδεηαη μερσξηζηά, ε θάζε αγνξά 
(γεσγξαθηθά) κπνξεί λα αληηκεησπίδεηαη μερσξηζηά θαη κηα ειεθηξνληθή επηρείξεζε 
κπνξεί λα παξέρεη πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ ίζσο λα κελ κπνξνχζε α παξέρεη ζε 
έλα θπζηθφ θαηάζηεκα. Δπίζεο, εηδηθά γηα επηρεηξήζεηο κεγάινπ κεγέζνπο, ππάξρνπλ 
εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα (π.ρ. ζε απιή κνξθή ην GoogleAnalytics) πνπ βνεζνχλ 
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ζηελ θαηαλφεζε ησλ θαηαλαισηηθψλ κνηίβσλ θαη ζαλ ζπλέπεηα ηελ αλαπξνζαξκνγή 
ηνπ κάξθεηηλγθ θαη γεληθά ηεο ζπλνιηθήο δηαρείξηζεο (management). 

Κφζηνο: Φπζηθά ην θφζηνο ζπληήξεζεο ελφο θπζηθνχ θαηαζηήκαηνο είλαη θαηά 
πνιχ κεγαιχηεξν απφ απηφ ελφο ειεθηξνληθνχ. πλήζσο απαηηνχληαη ιηγφηεξνη 
ππάιιεινη, κηθξφηεξνη ινγαξηαζκνί θαη ζε πεξηπηψζεηο θαινχ ζπζηήκαηνο 
κεηαθνξάο (logistics) δελ απαηηείηαη ε δηαηήξεζε απνζήθεο. Αθφκε θαη ζαλ 
πξνκεζεπφκελε ε ειεθηξνληθή επηρείξεζε, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ ειεθηξνληθφο 
πειάηεο, λα εμεηάζεη θαη λα βξεη νηθνλνκηθφηεξνπο ή/θαη πνηνηηθφηεξνπο πξνκεζεπηέο 
ζε φιν ηνλ θφζκν.  

Πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηνλ πειάηε, είλαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο ζπλαιιαγψλ (εάλ 
πιεξψλεη ειεθηξνληθά). 

Δθκεηάιιεπζε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ δηαηήξεζε πξνθίι ζε 
κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο (π.ρ. facebook) φπνπ κεηαμχ άιισλ νη ίδηνη νη πειάηεο 
γίλνληαη δηαθεκηζηέο ηεο επηρείξεζεο. Δπίζεο, δεζκνί κε κεγάιεο εηαηξίεο φπσο e-
bay, amazon, skroutz θ.α. δίλνπλ επηπξφζζεην θχξνο.  

 

1.5.3 Κίλδπλνη 

Αθζνλία θαη εκβέιεηα: Σν ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ δξα κεηαμχ ηεο αθζνλίαο 
πειαηψλ θαη ηεο γεσγξαθηθήο εκβέιεηαο, αιιά θαη κεηαμχ ηεο αθζνλίαο 
αληαγσληζηψλ θαη ηεο αβεβαηφηεηαο. Ο κεγάινο αξηζκφο αληαγσληζηψλ ζίγνπξα είλαη 
αληηθίλεηξν ζην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ εηδηθά (κε φξνπο κάλαηδκελη) εάλ δελ ππάξρεη 
ζπγθξηηηθφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Ζ απξφζσπε δηάζηαζε ηνπ δηαδηθηχνπ θάλεη 
ηελ ειεθηξνληθή επηρείξεζε εχθνιν ζηφρν (sitting duck) ζε θαθφβνπιεο επηζέζεηο 
(π.ρ. ράθεξ, ςεπδείο παξαγγειίεο, εχθνιε δπζθήκηζε θ.α.). Ζ έθζεζε ζε θνηλσληθά 
κέζα δηθηχσζεο θαη θακία θνξά ε ζηξαηεγηθή ησλ spam e-mail ελδέρεηαη λα 
εθλεπξίζεη θαη λα απνζαξξχλεη ηνλ πειάηε.  

Οη ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ δηαθέξνπλ αξθεηά κε απηέο ησλ θπζηθψλ 
θαηαζηεκάησλ θαη είλαη πνιχ ζπρλέο νη πεξηπηψζεηο πνπ κηα ειεθηξνληθή επηρείξεζε 
„ράλεηαη‟ ζηνλ βσκφ ηνπ pay-per-click (ε επηρείξεζε έρεη έζνδα απφ ηελ 
επηζθεςηκφηεηα θάηη πνπ ίζσο ηελ παξεκβάιεη απφ ηελ πξαγκαηηθή ηεο παξαγσγηθή 
δηαδηθαζία π.ρ. εηδεζενγξαθηθά site πνπ γίλνληαη „θίηξηλα‟ θαη ράλνπλ ην θχξνο ηνπο). 

Κξπθά Κφζηε: Δίλαη εχθνιε ε δξάζε ελφο ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο θαη ην 
μεθίλεκα ίζσο θαληάδεη νηθνλνκηθφ. Όκσο, δελ πξέπεη λα μερληέηαη φηη νη θίλδπλνη 
είλαη εθηφο απφ ζπλαιιαθηηθνί θαη ζπζηεκηθνί (ζπζηήκαηνο). Γειαδή, ε επηρείξεζε 
πξέπεη λα πξνλνεί γηα λα ππάξρεη εκπηζηεπηηθφηεηα, αζθάιεηα ζηα πξνζσπηθά 
δεδνκέλα θαη ζηηο ζπλαιιαγέο (ζπζηήκαηα SSL-secure sockets location θ.α.). Απηά 
θνζηίδνπλ ζηελ επηρείξεζε. Δπίζεο, ε δεκηνπξγία θαη ζπληήξεζε site θνζηίδεη, θαζψο 
θαη ε αλαβάζκηζε ηνπ. Ζ εκβέιεηα κπνξεί λα είλαη απεξηφξηζηε, αιιά ζπκθέξεη λα 
απνζηαιεί π.ρ. έλα θηλεηφ ζηελ άιιε άθξε ηεο γεο;  

Σέινο, θάηη πνπ ίζσο δελ θαληάδεη ζαλ πξφβιεκα, ην web hosting κπνξεί λα 
θαηαζηξέςεη ηελ ειεθηξνληθή επηρείξεζε (web hosting: ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ λα 
παξέρεηαη απνζεθεπηηθφο ρψξνο θαη πξφζβαζε ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν- site). Έλαο 
ειαηησκαηηθφο server, κηα ιαλζαζκέλε δηαρείξηζε φγθνπ πιεξνθνξηψλ, απξφβιεπηα 
πςειή επηζθεςηκφηεηα κπνξνχλ λα „ξίμνπλ‟ ηνλ ηζηφηνπν θαη απηφ είλαη ζηα κάηηα ηνπ 
θαηαλαισηή κεγάιν ζθάικα.  
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1.5.4 Tν e-business ζηελ Διιάδα 

Δληφο ζπλφξσλ ε Διιάδα βξίζθεηαη πίζσ απφ ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν 
ζχκθσλα κε ηελ εηήζηα έξεπλα ηνπ ELTRUN ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ 
Αζελψλ.  

Καηαξρήλ αλαθέξεηαη φηη ην 2014, φζν αθνξά ηελ δηείζδπζε ηεο ρξήζεο ηνπ 
δηαδηθηχνπ (ε ρξήζε ηνπ ίληεξλεη) ε Διιάδα είλαη ζην 56% έλαληη ηνπ επξσπατθνχ 
κέζνπ φξνπ πνπ είλαη ζην 68%. Δπίζεο, ε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ είλαη 
ζην 35% ησλ ρξεζηψλ ζην κέζν φξν ηεο Δπξψπεο ην 70%. Βέβαηα αμίδεη λα 
ζεκεησζεί φηη ην πνζνζηφ απηφ είλαη θαηά 25% απμεκέλν απφ ηελ πξνεγνχκελε 
ρξνληά. Σέινο, ε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο (e-banking) γίλεηαη απφ ην 11% 
ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ Διιάδα. Πάιη θάησ απφ ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν.  

Γηα ην έηνο 2015, νη θαζεγεηέο Γνπθίδεο Γεψξγηνο θαη Φξαηδάθε Καηεξίλα ζηελ 
έθζεζε ηεο εηήζηαο έξεπλαο ηνπ ELTRUN αλαθέξνπλ:  

«…Η αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ B-C ην 2015 ζε ζρεζε κε ην 2014, 
εηλαη εκθαλήο κε βαζε ηα παξαθάησ ζηνηρεηά: 

 Τπάξρεη κηα ζπλνιηθή αύμεζε 5% όζνλ άθνξα ηνλ αξηζκό ησλ 
πξντνληηθώλ θαηεγνξηώλ πνπ αγνξάζζεθαλ online.

 Γηα ην 25% ησλ online αγνξαζηώλ νη αγνξέο κέζσ internet 
αληηπξνζσπεύνπλ ηελ πιεηνςεθία (πάλσ από ην 50%) ησλ ζπλνιηθώλ 
ηνπο αγνξώλ. Σν 2014 απηό ζπλέβε κόλν γηα ην 9% ησλ online 
αγνξαζηώλ.

 Οη αγνξέο από Ειιεληθά sites αληηπξνζσπεύνπλ ην 65% ησλ online 
αγνξώλ ηνπο από ην 60% πνπ ήηαλ ην 2014. 

 Η κέζε αμία ησλ online αγνξώλ αλά θαηαλαισηή απμήζεθε θαηά 10% 
ζε ζρέζε κε ην 2014. 

 Σν 43% αλαθέξνπλ όηη νη online αγνξέο ζα απμεζνύλ ην 2016 ζε ζρέζε 
κε ην 2015, ελώ κόιηο ην 19% αλαθέξεη ην αληίζεην

 Δηακνξθώλεηαη πιένλ κηα μεθάζαξε πνιπθαλαιηθε (multichannel) 
ζπκπεξηθνξά αθνύ ην 33% ησλ offline αγνξώλ ην θάλνπλ αθνύ θάλνπλ 
αλαδήηεζή ζην internet, ελώ ην 16% ησλ online αγνξώλ ην θάλνπλ αθνύ 
επηζθεθζνύλ θπζηθά θαηαζηήκαηα.

 
Άιια ζεκαληηθά επξήκαηα ηεο έξεπλαο πεξηιακβάλνπλ: 

 Οη ηξεηο θύξηνη ιόγνη πξαγκαηνπνίεζεο online αγνξώλ ζρεηίδνληαη κε 
ηηκέο/πξνζθνξέο αθνύ αλαθέξζεθαλ ζηηο πξώηεο ζέζεηο: ε εύξεζε 
θαιύηεξσλ ηηκώλ (66%), ε άκεζε ζύγθξηζε πξντόλησλ/ηηκώλ (53% από 
39% ην 2014), ε εύθνιε εύξεζε πξνζθνξώλ (38% από 30% ην 

2014). 

 Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ειεθηξνληθώλ θαηαζηεκάησλ πνπ 
επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ εκπηζηνζύλε ηνπο θαη ηνπο θεξδίδνπλ σο πειάηεο 
θαιύπηνπλ πιένλ έλα επξύ θάζκα θαη είλαη: ν αζθαιήο ηξόπνο πιεξσκήο 
από γλσζηό θνξέα (46%), ρακειέο ηηκέο θαη πξνζθνξέο (42%), εύρξεζην 
θαη γξήγνξν ζηελ πινήγεζε site (37%), μεθάζαξνπο όξνπο ρξήζεο (35%), 
θαιέο θξηηηθέο ζε sites/blogs (32%) ζηηο ηξεηο πξώηεο ζέζεηο. 

 Οη θύξηεο πεγέο πιεξνθόξεζεο πξηλ αγνξάζνπλ online εηλαη πιένλ ηα 
ςεθηαθά θαλάιηα κε ηηο ηζηνζειίδεο ζύγθξηζεο ηηκσλ (72% από 63% ην 
2014), ηα websites ησλ εηαηξηώλ (62%) θαη ηα review pages (52%). 

 Υξεζηκνπνηνύλ επξέσο ηα social media αθνύ ην 41% θάλνπλ like ζε θαπνηα 
κάξθα πξντόληνο αιιά ε επίδξαζε ηνπο ζηελ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά 
είλαη αθόκε πεξηνξηζκέλε αθνύ κόλν ην 23% είλαη πηζαλόλ λα αγνξάζεη έλα 
πξντόλ πνπ αθνινπζεί ζηα social media. 

 Αξρίδεη λα εκθαλίδεηαη μεθάζαξα ε ηάζε αμηνπνίεζεο ησλ θηλεηώλ ζην 
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ειεθηξνληθό εκπόξην αθνύ ην 32% αλαθέξεη όηη ρξεζηκνπνηεί applications 
γηα ηελ δηεπθόιπλζε ησλ αγνξώλ ηνπο, ελώ ην 11% θάλεη download 
applications πνπ αθνξνύλ πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο πξντόλησλ. 

 Παξακέλεη ην πξόβιεκα κε ηελ κεηαθνξά πξντόλησλ πνπ παξαγγέιλνπλ 
online αθνύ    ην 19% αλαθέξεη όηη ηα έμνδα απνζηνιήο αληηπξνζσπεύνπλ 
ζπλήζσο κεγάιν πνζό ζε ζρέζε κε ηε αμία ηνπ πξντφληνο, αιιά ζε 
κηθξφηεξε έθηαζε αθνχ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ην 2014 ήηαλ 24%. 

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζηελ εηήζηα έθζεζή ηνπ ε ππεξεζία ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο αλαθέξεη φηη ππάξρνπλ 313 εθαηνκκχξηα θαηαλαισηέο κέζσ ηνπ 
ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ (B2C).  Απηνί μφδεςαλ πεξίπνπ 413 δηζεθαηνκκχξηα επξψ 
ζηηο αγνξέο ηνπο ην 2014, πνζφ ην νπνίν είλαη απμεκέλν θαηά 14,3% ζε ζρέζε κε ην 
2013. ηελ ίδηα έξεπλα αλαθέξεηαη πσο αληίζηνηρα ην πνζφ πνπ δαπαλήζεθε απφ 
ηνπο θαηαλαισηέο ήηαλ 1,462 ηξηο δνιάξηα παγθνζκίσο, ζεκεηψλνληαο αχμεζε 24%.  

Αλ θαη κφλν ζηελ Δπξψπε ππάξρνπλ πάλσ απφ 715 ρηιηάδεο ειεθηξνληθά 
θαηαζηήκαηα, είλαη πξνθαλέο πσο κε ηέηνηα ζεακαηηθή αχμεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ 
επηρεηξείλ δελ κπνξεί λα αθήζεη πίζσ ηνπο Έιιελεο επηρεηξεκαηίεο. Μεηαμχ άιισλ ε 
δπζκελήο νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα ηνπο θάλεη λα ςάρλνπλ λέεο αγνξέο 
γηα λα πξνσζήζνπλ ηα πξντφληα ηνπο θαη ην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ ην θάλεη απηφ 
εχθνιν. Βνεζάεη επίζεο, ε δαζκνινγηθή θαη ηεισλεηαθή πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο πνπ αθήλεη ειεχζεξε ηε δηακεηαθφκηζε (κεηαθίλεζε) εκπνξεπκάησλ 
ειεχζεξα εληφο ζπλφξσλ ηεο Δ.Δ. θαη παξάιιεια πξνζηαηεχεη δαζκνινγηθά ηηο 
αληαγσληζηηθέο εηζαγσγέο απφ ηξίηεο ρψξεο (δειαδή ρψξεο εθηφο Δ.Δ.).  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ 

 

2.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ζ δεκηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ ζέιεη ηηο επηρεηξήζεηο λα νξγαλψζνπλ 
ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο. Ζ λέα 
πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ, θέξεη ηνλ επαλαζρεδηαζκφ ησλ 
πξαθηηθψλ πψιεζεο θαη πξνψζεζεο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, δειαδή αιιαγή ηνπ 
ηξφπνπ δηαρείξηζεο (management). Σν κεηαιιαζζφκελν είδνο κάλαηδκελη, ην 
ειεθηξνληθφ κάλαηδκελη ρξεζηκνπνηεί ηελ ηζρχ  ηνπ φγθνπ ηεο ηερλνινγίαο ησλ 
πιεξνθνξηψλ (IT) θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δπλάκεηο ηεο αγνξάο. 
Απηφ επηηξέπεη λα γίλεη αθφκα πην απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή κηα επηρείξεζε.  

Ζ ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ, έρεη επηηξέςεη ηελ αλάπηπμε 
πνιιψλ θαη πνηθίισλ επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ. Έηζη έλαο δηαρεηξηζηήο θαηαξρήλ 
πξέπεη λα εληνπίζεη ην κνληέιν ηεο επηρείξεζεο πνπ ηεο ηαηξηάδεη (ή λα ην 
πξνζαξκφζεη) θαη ελ ζπλερεία λα πξνρσξήζεη ζηνλ επαλαζρεδηαζκφ ηεο 
επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο. Δμάιινπ, κάλαηδκελη είλαη ε δηαδηθαζία πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα επηηχρνπλ νη ζηφρνη ηεο επηρείξεζεο. Όπσο αλαθέξεη ν 
Nickels G.W.14 (et. Al. 1990), νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα έρνπλ έιεγρν πάλσ ζην πφζν 
θνληά κέλνπλ ζηνπο ζηφρνπο ηνπο, θαη πσο (αλ ρξεηαζηεί) πξέπεη λα ιακβάλνληαη 
δηνξζσηηθά κέηξα.  

Ζ δπλαηφηεηα επηβίσζεο θαη θπζηθά νη κεγάιεο επθαηξίεο είλαη πνπ θάλνπλ ηηο 
παξαδνζηαθέο επηρεηξήζεηο λα ζηξέθνληαη ζην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ. Ο Chaffey D.15 
(et. Al. 2004) αλαθέξεη φηη ην κάλαηδκελη αιιάδεη. Οη βαζηθέο πηπρέο ηεο αιιαγήο 
απηήο είλαη ε αγνξά (δηαδηθηπαθή), ηα επηρεηξεκαηηθά κνληέια, ε νξγαλσηηθή δνκή, ε 
θνπιηνχξα (ρξήζηεο- κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο θηι) θαη θπζηθά αιιαγέο ζηηο 
ππνδνκέο (ηερλνινγηθέο θπξίσο). Μφλν έηζη ε νξγάλσζε κηαο επηρείξεζεο ζα είλαη 
επέιηθηε θαη ζα αληαπνθξίλεηαη ζηελ πιένλ αληαγσληζηηθή δηαδηθηπαθή αγνξά. Άξα, 
νη ζηφρνη κηαο επηρείξεζεο ζα είλαη λα κεηαβεί απφ ην απιφ ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ, 
ζην επηηπρέο απνηέιεζκα, δειαδή αιιαγή ηφζν εζσηεξηθά φζν θαη εμσηεξηθά. 
χκθσλα κε ηνλ Chaffey (2005)16 νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα θαζνξίζνπλ ηηο 
δπλαηφηεηεο ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο έλα κνληέιν 
σξηκφηεηαο πέληε ζηαδίσλ (5 stage capability maturity model CMM). Έηζη, κπνξνχλ 
λα ζπγθξηζνχλ θαη κε άιινπο νξγαληζκνχο. Σα πέληε απηά ζηάδηα είλαη ε 
απξνγξακκάηηζηε δηαρείξηζε, ε δηάρπηε δηαρείξηζε, ε θεληξηθή δηαρείξηζε, ε 
απνθεληξσκέλε ιεηηνπξγία, ε νινθιήξσζε θαη ε βειηηζηνπνίεζε.  

Παξαθάησ πεξηγξάθεηαη ε εμέιημε ηνπ κάλαηδκελη θαη ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηηο 
επηρεηξήζεηο. ε πνιιέο πεξηπηώζεηο ζα αλαθεξζεί ν όξνο „νξγάλσζε‟ αληί γηα 
επηρείξεζε. Ο απιόο, ιόγνο είλαη όηη ην κάλαηδκελη δελ αθνξά κόλν ηηο θαζαπηό 
επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ζθνπό ην θέξδνο αιιά όινπο ηνπο νξγαληζκνύο 
(θπβεξλεηηθνί, ΜΚΟ θηι.). Οη αξρέο θαη νη ζηξαηεγηθέο ηνπ κάλαηδκελη δηέπνπλ όιν ην 
θάζκα ησλ νξγαλώζεσλ πνπ ιεηηνπξγνύλ κεζνδηθά πξνο έλα ζθνπό. θνπόο ησλ 

                                                

14 Nickels G. William (1990): “Understanding Business”, Irwin Professional Publishing; 2
nd

 

edition 

15
 Chaffey D. (2004): “Business Information Management: Improving Performance Using 

Information Systems”, Financial Times/ Prentice Hall; 1
st
 edition 

 
16

 Chaffey D. & E-consultancy (2005): “Managing an E-commerce team Integrating digital 
marketing into your organization”, www.e-consultancy.com 
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παξαγξάθσλ 2.2 θαη 2.3 είλαη λα ηνληζηεί ε δηεξγαζία ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηνπο 
νξγαληζκνύο κε έκθαζε ζην ειεθηξνληθό επηρεηξείλ (είηε δξνπλ νη νξγαληζκνί κόλν 
ειεθηξνληθά, είηε κε κηθηό ηξόπν)  

 

2.2 ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ 

2.2.1 Ζ εμέιημε ηνπ κάλαηδκελη. 

ε έλα κεγάιν βαζκφ ε απφδνζε κηα νξγάλσζεο νθείιεηαη ζηνλ ηξφπν φπνπ 
γίλεηαη δηαλνκή πφξσλ θαη ζηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπ θάζε κάλαηδεξ ζην 
κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ. Όζν αθνξά ηνπο πφξνπο, απηνί εθηφο απφ πξψηεο χιεο 
θαη ηερλνινγία είλαη θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ κηαο νξγάλσζεο. Δπίζεο, νη 
κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο πνπ αληηκεησπίδεη ε νξγάλσζε είλαη νη αιιαγέο ζηελ 
ηερλνινγία, ν αληαγσληζκφο, ε δηεζλήο ζπγθπξία θαη άιια. Γηα λα επηηχρεη κηα 
νξγάλσζε, ρξεηάδεηαη λα είλαη ηφζν απνηειεζκαηηθή φζν θαη απνδνηηθή. Γειαδή λα 
ρξεζηκνπνηεί κελ άξηζηα ηνπο πφξνπο ηεο αιιά θαη λα κεγηζηνπνηεί ηα νθέιε ηεο. 
Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα επηηπρίαο είλαη ε δηαηήξεζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ 
πιενλεθηήκαηνο ηεο νξγάλσζεο κε ηελ παξάιιειε άξηζηε θαηαλνκή πφξσλ.  

Οη πξνθιήζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ κάλαηδκελη είλαη πνιιέο θαη επεξεάδεηαη θπξίσο 
απφ ηξεηο παξάγνληεο: 

Α) Πξψηνλ, φπσο αλαγξάθεθε παξαπάλσ είλαη ε δηαλνκή πφξσλ θαη ε 
πξνζαξκνζηηθφηεηα ζην ζπλερψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ. Μεηαβνιή ζεκαίλεη 
ξίζθν γηα κηα νξγάλσζε θαη απηφ δεκηνπξγεί αβεβαηφηεηα. 

Β) Γεχηεξνο παξάγνληαο είλαη ε εμππεξέηεζε πειαηψλ. Με ηελ επξεία έλλνηα ε 
εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε δελ ηειεηψλεη φηαλ απηφο ρξεζηκνπνηήζεη ην πξνζθεξφκελν 
πξντφλ/ππεξεζία ηεο νξγάλσζεο. Σν δεηνχκελν είλαη λα απνθηήζεη ν πειάηεο 
καθξνρξφληα αθνζίσζε κε ηελ νξγάλσζε. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο εξγαδφκελνπο 
ηεο ίδηαο ηεο νξγάλσζεο νη νπνίνη πξέπεη λα είλαη „πηζηνί‟ ζην ζηφρν θαη ηελ 
θαζνδήγεζε πνπ ηνπο δίλεηαη απφ ηνλ κάλαηδεξ. 

Γ) Ο ηξίηνο παξάγνληαο είλαη ε επηρεηξεζηαθή εζηθή. Με ηνλ φξν απηφ λνείηαη ε 
δενληνινγία θαη ε εζηθή πνπ πξέπεη λα δηέπεη κηα νξγάλσζε. Δίλαη νη αμίεο θαη ηα 
πξφηππα πνπ ζεσξνχληαη απαξαίηεηα απφ ηα άηνκα ηφζν εζσηεξηθά (π.ρ. νκάδεο 
εξγαδνκέλσλ), φζν θαη εμσηεξηθά (π.ρ. κέηνρνη, θαηαλαισηέο, θνηλσληθφ ζχλνιν). 
Έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θαη ιεπηφ ζέκα, αθνχ κε ηελ επθνιία δηείζδπζεο θαη 
ζπλεξγαζίαο πνπ πξνζθέξεηαη ζε έλα παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ, κηα 
νξγάλσζε κπνξεί λα αληηκεησπίζεη πνηθίιεο δπζθνιίεο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ 
Ακεξηθή πνηφο ζα θαληαδφηαλ ην 1960, φηη ζήκεξα ζα παξάγνληαο κεγάιν κέξνο ησλ 
πιαζηηθψλ παηρληδηψλ ζα παξάγνληαλ ζην Βηεηλάκ; Πνηνο, ζα θαληάδνληαλ φηη 
εηαηξίεο θνινζζνί φπσο ε Microsoft θαη ε Cisco, ζα είραλ ηεξάζηηα εξγνζηάζηα 
παξαγσγήο ζηελ Κίλα;  

  

2.2.2 Ο κάλαηδεξ 

Ο κάλαηδεξ είλαη απηφο πνπ έρεη κηα ηππηθή εμνπζία ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη 
δηαρείξηζε πφξσλ κέζα ζηελ νξγάλσζε. Οπζηαζηηθά, δηαθξίλνληαη ηξία είδε 
κάλαηδεξ. Ο ζηξαηεγηθφο κάλαηδεξ, φπνπ είλαη θαη ππεχζπλνο γηα φιε ηελ νξγάλσζε, 
ν κάλαηδεξ ηαθηηθήο, φπνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο ζε 
ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη δξαζηεξηφηεηεο. Σέινο, είλαη θαη ν θνηλφο κάλαηδεξ, ν 
επηρεηξεζηαθφο, φπνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επίβιεςε ηνπ ηκήκαηφο ηνπ. 
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 Ο ξφινο ηνπ κάλαηδεξ ζην δηαδηθηπαθφ κάλαηδκελη δελ δηαθέξεη απφ ην 
παξαδνζηαθφ κάλαηδκελη ζηε ζηνρνζεζία. Όια ηα είδε κάλαηδκελη εκπίπηνπλ ζηηο 
πέληε  ιεηηνπξγίεο ηνπ κάλαηδκελη (5 functions of management): 

Α) ρεδηαζκφο (planning): Σν πψο δειαδή ζα επηηεπρζεί έλαο ζηφρνο. Πξφθεηηαη 
γηα ηελ ραξηνγξάθεζε ηεο αγνξάο θαη ηεο επηρείξεζεο ψζηε λα βξεζεί ε θαηάιιειε 
επθαηξία. Γηα παξάδεηγκα, έζησ φηη ν ζηφρνο είλαη ε αχμεζε ησλ πσιήζεσλ. Ζ 
δνπιεηά ηνπ κάλαηδκελη είλαη λα δεη εάλ ε αγνξά κπνξεί λα δερζεί πεξηζζφηεξν 
πξντφλ θαη εάλ ε επηρείξεζε κπνξεί λα ην παξάγεη.  

B) Οξγάλσζε (organizing): Αθνχ ππάξρεη ζρεδηαζκφο, ζα ππάξμεη θαη ζρέδην. ε 
απηή ηελ πεξίπησζε ν ζθνπφο ηνπ κάλαηδκελη είλαη λα „‟κνηξάζεη‟‟ ηηο αξκνδηφηεηεο 
θαη λα νξγαλψζεη ηνπο αξκφδηνπο έηζη ψζηε λα πεηχρεη ην πιάλν. Έζησ γηα 
παξάδεηγκα ν ζηφρνο είλαη λα απμεζνχλ νη πσιήζεηο θαη ην ζρέδην είλαη λα αλνηρζεί 
έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. θνπφο ηνπ κάλαηδκελη εδψ είλαη λα απνθαζίζεη πνηα 
πξντφληα ζα πσινχληαη κέζα απφ απηφ.  

Γ) ηειέρσζε (staffing): Ρφινο ηνπ κάλαηδκελη ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη ε 
επαξθήο θαη ζσζηή ζηειέρσζε ησλ ηκεκάησλ. Ζ εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ε 
επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ γηα ηηο θαηάιιειεο ζέζεηο. Έζησ ζην 
πξναλαθεξφκελν παξάδεηγκα κε ην πιάλν ηεο εθθίλεζεο ειεθηξνληθνχ 
θαηαζηήκαηνο, πξέπεη λα πξνζιεθζεί πξνζσπηθφ (π.ρ. πξνγξακκαηηζηέο) ή/θαη λα 
εθπαηδεπηεί πξνζσπηθφ (π.ρ. ζηελ ειεθηξνληθή πξνψζεζε) 

Γ) Γηεχζπλζε (leading): Απηή ε πεξίπησζε είλαη θπξίσο ε παξνρή θηλήηξσλ. ην 
παξάδεηγκα, π.ρ. είλαη ην κπφλνπο γηα ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ κέζσ δηαδηθηχνπ.  

Δ) Έιεγρνο (controlling): Δθηφο απφ ηνλ απηνλφεην έιεγρν πνπ γίλεηαη ζην 
πξνζσπηθφ, ην κάλαηδκελη ειέγρεη θαη φιεο ηηο πηπρέο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο 
νξγάλσζεο. Πνηα εκπφδηα μεπεξάζηεθαλ εχθνια, ζε πνηα ζηάδηα ην πιάλν δελ 
ιεηηνχξγεζε, αλ ρξεηαζηεί ζε πνην ζεκείν πξέπεη λα γίλεη επαλαζρεδηαζκφο.  

ην βηβιίν ηνπ ν Henry Mintzberg (et. al. 1973)17 ρψξηζε ηνπο δέθα ξφινπο ηνπ 
θαινχ κάλαηδεξ ζε ηξείο θαηεγνξίεο. ηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλνληαη απηέο νη 
θαηεγνξίεο κε  ηνπο αληίζηνηρνπο ξφινπο ηνπ κάλαηδεξ.  

 

                                                
17

 Mintzberg H. (1973): “The Nature of Managerial Work”, Harpercollins College Div. 
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Δηθόλα 4. Οη δέθα ξόινη ηνπ Mintzberg  

Πεγή:www.lmcuk.com/blog/2014/03/10/mintzbergs-ten-management-roles/?#.VHh9jtKsXTo&gt 

 

Απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο ηηο εμεγεί ν Minzberg (et. al. 2011) σο εμήο: 

 Δλεκεξσηηθή θαηεγνξία ξφισλ: Πξέπεη λα βξίζθεη θαη λα παξέρεη 
πιεξνθνξίεο. Να είλαη ν εθπξφζσπνο ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ θαζψο θαη 
ηεο εηαηξίαο (π.ρ. ζηνπο κεηφρνπο ή ζηνπο πηζαλνχο επελδπηέο). Ο 
κάλαηδεξ: 
α) παξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί ηηο εζσηεξηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ, 
ελψ παξάιιεια δηαηεξεί βάζε δεδνκέλσλ γηα κειινληηθή αλάιπζε.  
β) κεηαδίδεη αληηθεηκεληθά ή αμηνινγηθά ηηο εμσηεξηθέο απφςεηο γηα ηελ 
νξγάλσζε, ζηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ (Minzberg 2011).  
γ) ιεηηνπξγεί ζαλ „εθπξφζσπνο ηχπνπ‟, δειαδή εμππεξεηεί έλα κέξνο ησλ 
δεκνζίσλ ζρέζεσλ παξέρνληαο πιεξνθνξίεο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο 
άκεζα ή έκκεζα. 
 

 Γηαπξνζσπηθή θαηεγνξία ξφισλ: Δδψ πξέπεη ν ζσζηφο κάλαηδεξ λα 
είλαη αλνηθηφο ζηελ επηθνηλσλία θαη λα ηελ δηεπθνιχλεη. Δπίζεο πξέπεη λα 
είλαη απηφο πνπ βξίζθεη/δίλεη ιχζεηο θαη θαζνδεγεί ηνπο άιινπο. 
α) επεηδή ν κάλαηδεξ ιεηηνπξγεί έζησ θαη θαηλνκεληθά ζαλ αξρεγφο κε φηη 
απηφ ζπλεπάγεηαη (θαζνδήγεζε, έκπλεπζε, λνκηθή θαζνδήγεζε θηι) 
β) ιεηηνπξγεί ζαλ „ζχλδεζκνο‟ πιεξνθνξηψλ αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθά 
ηκήκαηα ηεο νξγάλσζεο. 
γ) ιεηηνπξγεί ζαλ πνκπφο „ιχζεσλ‟ φζν είλαη δπλαηφλ. Απηφ βέβαηα ην 
πεηπραίλεη ακθίδξνκα κε ηνλ λα είλαη ζχκβνιν εμνπζίαο θαη ζηάηνπο ζηα 
κάηηα ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ. 
 

 Καηεγνξία ξφινπ ιήςεο απνθάζεσλ: Δδψ ππάγνληαη ξφινη 
δηαπξαγκάηεπζεο, εμεχξεζεο πφξσλ θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ.   
α) βάδεη ηε ζέζε ηνπ ζηνλ ξφιν ηνπ επηρεηξεκαηία. Δίλαη απηφ πνπ πξψηα 
πξέπεη λα κάζεη θαη λα βξεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο/ γλψζεηο. 
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β) δηαρεηξίδεηαη δηαηαξαρέο πνπ πξνθχπηνπλ φηαλ κεηαβάιιεηαη 
εζσηεξηθά ν νξγαληζκφο ή ππάξρεη εζσηεξηθή αλαζηάησζε νθεηιφκελε ζε 
δηαθφξνπο παξάγνληεο. 
γ) δηαρεηξίδεηαη θαη αλαδηαλέκεη πφξνπο φπσο, δηαλνκή θνλδπιίσλ θαη 
αλάζεζε εξγαζηψλ κέζσ ηνπ ηκήκαηνο αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ. 
δ) έρνληαο ηνπο παξαπάλσ ξφινπο, είλαη αζθαιέο λα ππνηεζεί φηη 
ιεηηνπξγεί θαη ζαλ δηαπξαγκαηεπηήο, γηα παξάδεηγκα κεηαμχ ηνπ 
νξγαληζκνχ θαη πξνκεζεπηψλ.  

 

2.3 ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

Γηα λα αληηιεθζεί θαλείο πφζν κπνξεί λα έρνπλ αιιάμεη ηα πξφηππα ηνπ 
επηρεηξείλ απφ ην ηνπηθφ (π.ρ. Διιεληθή αγνξά, Γεξκαληθή αγνξά) ζην παγθφζκην, 
αξθεί λα εμεηάζεη ην κεγάιν αληίθηππν πνπ έρεη ε παγθνζκηνπνίεζε ηνπ δηεζλνχο 
εκπνξίνπ. 

 Καηαξρήλ, έρεη αιιάμεη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ18 (αγαζά θαη ππεξεζίεο). Απηφ 
ζπκβαίλεη γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: 

 Πξψηνλ δελ ππάξρεη κηα θπξίαξρε νηθνλνκία ζηνλ θφζκν. ήκεξα ζα 
κπνξνχζε θαλείο κε βάζεη ηνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο θαη ην Αθαζάξηζην 
Δγρψξην Πξντφλ λα έρεη ηελ Ακεξηθαληθή, ηελ Κηλέδηθε, ηελ Δπξσπατθή θαη 
ηε Ρψζηθε νηθνλνκία ζαλ „ηζφπαιεο‟. 

 Γεχηεξνλ, νη εγρψξηεο επηρεηξήζεηο δελ είλαη πιένλ νη ηζρπξφηεξεο 
παξνπζίεο ζηελ ηνπηθή αγνξά. Ηδηαίηεξα γηα κηθξφηεξα ζε νηθνλνκηθή ηζρχ 
θξάηε, απηφ είλαη απηνλφεην.   

 Σξίηνλ, αγνξέο πνπ είραλ ηζρπξά εκπφδηα εηζφδνπ (π.ρ. Ρσζία, Κηλά) θαη 
αγνξέο πνπ είραλ εκπφδηα εηζφδνπ ιφγσ απφζηαζεο (π.ρ. Απζηξαιία), 
ηψξα είλαη αλνηθηέο γηα „δνπιεηέο‟.  

 Σέηαξηνλ, ε κεηαθίλεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ε δηάρπζε ηεο 
ηερλνγλσζίαο είλαη πην εχθνιε απφ πνηέ.  

 Μεηά ηελ αιιαγή ζην πξνζθεξφκελν πξντφλ, έξρεηαη ε αιιαγή ζηνλ πιεζπζκφ. Απφ 
ηε κία ε απειεπζέξσζε ησλ θιεηζηψλ αγνξψλ θαη απφ ηελ άιιε ε αχμεζε ηνπ 
παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ δεκηνπξγνχλ λέα πξφηππα γηα ην δηεζλέο εκπφξην. Δπίζεο, 
ε εχθνιε κεηαθίλεζε πιεζπζκνχ (π.ρ. πξφζθπγεο, κεηαλάζηεο, εξγαηηθφ δπλακηθφ 
θηι), θαζηζηά ην κίγκα ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ ζε κεγάιεο θνηλσλίεο (π.ρ. Ακεξηθή) 
ηδηαίηεξα κεγάιν θαη πνιππνίθηιν θαη άξα κε δηαθνξεηηθέο θαη πεξηζζφηεξεο 
θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο.  

πλερίδνληαο, είλαη εχινγε θαη ε απειεπζέξσζε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ κε ηηο 
ρψξεο λα επηβάιινπλ κηθξφηεξνπο δαζκνχο θαη λα ζέηνπλ κηθξφηεξα εκπφδηα 
δηείζδπζεο ζε κηα ηνπηθή νηθνλνκία. Γηα παξάδεηγκα ε λνκηζκαηηθή ελνπνίεζε ησλ 
Κξαηψλ-Μειψλ ηεο Δ.Δ. δεκηνχξγεζε έλαλ εληαίν ηεισλεηαθφ ρψξν, κε ηα 
εκπνξεχκαηα εληφο ηνπ Κνηλνηηθνχ ρψξνπ λα δηαθηλνχληαη ειεχζεξα (ΔΟΚ αξ. 
2913/92 & αξ. 2454/93). Έηζη, δεκηνπξγνχληαη νινθιεξσκέλεο αγνξέο πνπ 
πξνζθέξνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο ηα πάληα θαη θπζηθά θαιχπηνπλ ηηο (λέεο) 
απμεκέλεο θαη πνηθίιεο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο. Δπίζεο, εχινγν είλαη ε πιεξνθνξία 
θαη νη λέεο ηερλνινγίεο λα δηαρένληαη επθνιφηεξα θαη γξεγνξφηεξα.  

 

                                                
18

 Ννείηαη ε γθάκα θαη φγθνο απφ ηα νπνία κπνξεί λα επηιέμεη ν νπνηνζδήπνηε 
θαηαλαισηήο. 
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2.3.1 Γηαρείξηζε θαη ζηξαηεγηθή ζε έλα παγθόζκην πεξηβάιινλ. 

Σν λέν θαη δηεζλέο πεξηβάιινλ πνπ πεξηγξάθεθε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν,  
ην αληηκεησπίδνπλ νη νξγαληζκνί είηε είλαη πνιπεζληθέο εηαηξίεο, είηε ηνπηθέο 
επηρεηξήζεηο. Απηφ πνπ δηαθέξεη είλαη ε επίδξαζε πνπ έρεη γηα απηέο ζηηο επθαηξίεο 
θαη ζηνπο θηλδχλνπο. Παξαθάησ πεξηγξάθεηαη πεξηιεπηηθά κηα ηππηθή ζηξαηεγηθή θαη 
ε δηαρείξηζε κηαο νξγάλσζεο ζε παγθφζκην πεξηβάιινλ απφ ηε ζθνπηά ηνπ ελφο 
νξγαληζκνχ.  Δπηζεκαίλεηαη  φηη νη αξρέο πνπ πεξηγξάθνληαη ηζρχνπλ γεληθφηεξα γηα 
ηε δηαρείξηζε κηαο νξγάλσζεο, κεηαβαιιφκελεο θπζηθά αλάινγα ηελ πεξίπησζε.  

 

Βήκα 1: 

Γηα λα εθκεηαιιεπηεί κηα επηρείξεζε ηηο επθαηξίεο πνπ ππάξρνπλ παγθνζκίσο, 
πξέπεη λα επηιέμεη κηα ζηξαηεγηθή δηαηήξεζεο ηεο ή εηζφδνπ ζε λέεο αγνξέο (είηε 
ρψξεο, είηε ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο). Δίζνδνο ζε κηα λέα αγνξά ζεκαίλεη εθκεηάιιεπζε 
ηνπ ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ηεο επηρείξεζεο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θαηάιιειε 
ζηξαηεγηθή. Ζ ζηξαηεγηθή απηή πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνπο ζηξαηεγηθνχο κάλαηδεξ, 
έρεη λα θάλεη κε ηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ είηε επεξεάδνπλ, είηε αιιάδνπλ ην 
ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζε κηα δπλακηθή δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη 
καθξνπξφζεζκν ζρεδηαζκφ θαη πξνζαξκνγή ζε δηάθνξεο ζπλζήθεο. πλήζσο ζαλ 
πξψην βήκα γηα νπνηαδήπνηε ζηξαηεγηθή θίλεζε, ρξεζηκνπνηείηαη ην εξγαιείν ηεο 
αλάιπζεο S.W.O.T. (strengths- δπλάκεηο, weaknesses- αδπλακίεο, opportunities-
επθαηξίεο θαη threats- απεηιέο)19. Ο ζηφρνο είλαη λα βξεζνχλ θαη λα αλαιπζνχλ νη 
εζσηεξηθνί (δπλάκεηο- αδπλακίεο) θαη εμσηεξηθνί (επθαηξίεο- απεηιέο) παξάγνληεο ηεο 
επηρείξεζεο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ επηηπρία κηαο ζηξαηεγηθήο απφθαζεο.  
Μηα επηρείξεζε πνπ δξα παγθνζκίσο έρεη ζαθψο κεγαιχηεξεο θαη πεξηζζφηεξεο 
επθαηξίεο λα δηεθδηθήζεη, ελψ νη θίλδπλνη θαη ηα ξίζθα είλαη αλάινγα. ηελ παξαθάησ 
εηθφλα θαίλνληαη πεξηιεπηηθά κεξηθνί παξάγνληεο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηεο 
δηελέξγεηα κηαο αλάιπζεο S.W.O.T. 
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 Πνιινί κάλαηδεξο ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξα ησλ έλα εξγαιεία ζαλ πξψην βήκα 
εθηφο απφ ηελ αλάιπζε S.W.O.T. Υξεζηκνπνηείηαη ζπρλά θαη ην κνληέιν ησλ 5 δπλάκεσλ ηνπ 
Michael Porter, ην νπνίν επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηνπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο ζε ζρέζε κε 
ηελ αλάιπζε S.W.O.T. θαη ζπλδπάδεηαη κε άιια είδε αλάιπζεο.   
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ηελ πεξίπησζε ηεο εηζφδνπ ζε κηα λέα αγνξά εθηφο ηεο ηνπηθήο θαη εγρψξηαο 
επηθξάηεηαο (δειαδή ζε άιιε ρψξα ε είζνδνο) κε ηελ αλάιπζε S.W.O.T. ε 
επηρείξεζε έρεη ιάβεη, κεηαμχ άιισλ, ηξεηο ζεκαληηθέο απνθάζεηο. Πφηε πξέπεη λα 
γίλεη ε είζνδνο (ρξνληθά), πνπ πξέπεη λα γίλεη ε είζνδνο (γεσγξαθηθά) θαη ηέινο 
πφζε πξέπεη λα είλαη ε θιίκαθα ζπκκεηνρήο20 .  

Δπίζεο, ζε απηφ ην ζηάδην ν ζηξαηεγηθφο κάλαηδεξ  ιακβάλεη ππφςε ηέζζεξεηο 
θπξίσο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο: ην γεληθφ επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, ηηο 
νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, ην λνκηθφ πιαίζην θαη ηα πνιηηηζηηθά πξφηππα21. Απηά 
ελδέρεηαη λα είλαη δηαθνξεηηθά απφ απηά πνπ ζπλαληά εγρψξηα κηα επηρείξεζε. 

                                                
20

 Κιίκαθα ζπκκεηνρήο είλαη ην κέγεζνο ηεο εκπινθήο θαηά ηελ είζνδν ζε κηα λέα αγνξά 
ζηφρν. Απηή ε εκπινθή κπνξεί λα είλαη νινθιεξσηηθή, δειαδή λέα θαηαζηήκαηα θαη 
ρξεκαηνδφηεζε απεπζείαο απφ ηε κεηξηθή εηαηξία (π.ρ. Lidl Hellas), είηε κε δηθαηφρξεζε 
(franchise- π.ρ. Starbucks), είηε απιή εμαγσγή πξντφλησλ, είηε κε παξνρή άδεηαο παξαγσγήο 
(π.ρ. Coca Cola 3E), είηε κε ζρήκαηα ζπλεξγαζηψλ (joint ventures). 

21
 Απηφ κνηάδεη κε ηελ αλάιπζε P.E.S.T. (Political, Economical, Social, Technological 

environment). Απηνχ ηνπ είδνπο αλάιπζε ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο απφ ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ 
κάξθεηηλγθ γηα ηελ αλάιπζε ηνπ καθξνπεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο. 
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Σν γεληθφ επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ζπκπεξηιακβάλεη φινπο απηνχο ηνπο 
παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηα νθέιε θαη ηνπο θηλδχλνπο κε ηελ είζνδν ζηελ 
ζπγθεθξηκέλε αγνξά μερσξηζηά. Σέηνηνη παξάγνληεο κπνξεί λα είλαη ην κέγεζνο ηεο 
αγνξάο, ηα εκπφδηα εηζφδνπ, ε έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ε επκάξεηα ησλ 
θαηαλαισηψλ φπνπ κπνξνχλ λα αιιάδνπλ θαη λα κεηαβάιινληαη. Γηα παξάδεηγκα ε 
ειιεληθή αγνξά κέρξη ην 2004 απνηεινχζε κηα αλαδπφκελε αγνξά θαη πφινο έιμεο 
επελδπηψλ απφ ην εμσηεξηθφ. Με ηηο θξαηηθέο επελδχζεηο (ιφγσ ησλ νιπκπηαθψλ 
αγψλσλ) απμήζεθε ε αγνξαζηηθή δχλακε ηνπ κέζνπ πνιίηε. ε πιήξε αληίζεζε, 
δειαδή, κε ηε ζεκεξηλή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε. Απφ ηελ άπνςε ηνπ θφζηνπο κηαο 
επέλδπζεο, ζπρλά νη ππνδνκέο πνπ έρεη κηα ρψξα ή ε ζπγθεθξηκέλε αγνξά παίδνπλ 
κεγάιν ξφιν γηα ην κέγεζνο ηεο επέλδπζεο αθφκα θαη γηα ην αλ ηειηθά ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί απηή. Σν θφζηνο κπνξεί λα κεγεζπλζεί εάλ ππάξρεη πνιηηηθφ ξίζθν 
(ζπλερείο εθινγέο- πνιηηηθή αζηάζεηα, απεξγίεο). Μαδί κε ην πνιηηηθφ ξίζθν, ππάξρεη 
θαη νηθνλνκηθφ ξίζθν. Δθηφο απφ ην πξνθαλέο ηνπ λα πεηχρεη κηα επέλδπζε, ε 
επηρείξεζε αληηκεησπίδεη θαη άιινπ είδνπο νηθνλνκηθά ξίζθα. Σν θνξνινγηθφ 
ζχζηεκα θαη ν πιεζσξηζκφο είλαη παξαδείγκαηα νηθνλνκηθψλ ξίζθσλ θαη ζπλδένληαη 
κε ην πνιηηηθφ ξίζθν. 

Όζν αθνξά ην λνκηθφ πιαίζην, απηφ έρεη λα θάλεη κε ηε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηηο 
επηρεηξήζεηο ζηελ αγνξά ζηφρν. Ζ θάζε ρψξα έρεη ην δηθφ ηεο θνξνινγηθφ ζχζηεκα 
θαη θαζνξίδεη (πνιηηηθά) ην χςνο ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο, ηνλ θφξν πξνζηηζέκελεο 
αμίαο (ή άιιν παξεκθεξή) θαη ηηο ινηπέο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο. Δπίζεο, ε 
λνκνζεζία πξνβιέπεη ηελ αληηκεηψπηζε θαη δηαρείξηζε εξγαηηθψλ ζεκάησλ (σξάξην, 
άδεηεο, κηζζφο, απνιχζεηο θ.α.). Σν εκπνξηθφ θαη αζηηθφ δίθαην λνκνζεηνχλ πάλσ ζε 
ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ, άδεηεο εγθαηάζηαζεο θ.α. Σέινο, ζίγνπξα κηα 
επηρείξεζε ιακβάλεη ππφςε ηεο πηζαλά λνκηθά ξίζθα, ηνπ ηχπνπ πνζνζηψζεσλ 
ληφπησλ θαη μέλσλ εξγαδνκέλσλ, ζε κία επνρή πνπ έρεη απειεπζεξσζεί ε 
κεηαθίλεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ.   

Σν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ επεξεάδεηαη απφ ην λνκηθφ/ θνξνινγηθφ πιαίζην θαη ην 
πνιηηηθφ πεξηβάιινλ. Δπηπξφζζεηα, κηα επηρείξεζε ιακβάλεη ξίζθα πνπ αθνξνχλ 
ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο, θνξνινγηθνχο θηλδχλνπο θαη ηερλνινγηθνχο θηλδχλνπο 
(π.ρ. πεξίπινθν ζχζηεκα θαηνρχξσζεο ηερλνινγηψλ, θαηλνηνκηψλ θαη ηεο ρξήζεο 
ηνπο). 

Σα πνιηηηζκηθά πξφηππα έρνπλ λα θάλνπλ κε ην πψο αληηιακβάλεηαη ν 
θαηαλαισηήο ηελ μελφθεξηε επηρείξεζε. Ζ θνπιηνχξα εδψ, αληηθαηνπηξίδεη ηηο 
θνηλσληθέο δνκέο, ηε γιψζζα, ην ηζηνξηθφ ππφβαζξν θαη ηε ζξεζθεία. Γηα 
παξάδεηγκα ε Colgate, αληηκεηψπηζε κεγάιν πξφβιεκα θαηά ηελ είζνδφ ηεο ζε 
ηζπαλφθσλεο ρψξεο αθνχ ην colgate είλαη κηα πξνζβιεηηθή έθθξαζε (πξνζηαθηηθή 
κνξθή ηνπ ξήκαηνο colgar πνπ ζεκαίλεη „θξεκάζνπ- πλίμνπ‟). Πξνθαλψο, κηα 
επηρείξεζε πνπ εκπνξεχεηαη ρνηξηλφ θξέαο, δελ κπνξεί λα έρεη ηχρε ζε 
κνπζνπικαληθέο ρψξεο (ζξεζθεία). Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθή ε γλψζε ησλ ηνπηθψλ 
εζψλ θαη εζίκσλ. Γηα παξάδεηγκα, ζε κηα ρψξα ζεσξείηαη ζσζηφ λα κελ 
πξνζιακβάλνληαη γπλαίθεο θαη ζε άιιε ην δείγκα ηεξάξρεζεο ησλ ππαιιήισλ λα 
είλαη ε πξνζθνξά αθξηβνχ εηαηξηθνχ νρήκαηνο.   

χκθσλα κε ηνλ Michael Porter (et. al. 1980), ππάξρνπλ πέληε δπλάκεηο πνπ 
θαζνξίδνπλ ηε ζρεηηθή θεξδνθνξία ζε έλα θιάδν θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ θεξδνθνξία 
ηνπ. Σν κνληέιν απηφ ην αλέπηπμε ν Porter αληί γηα ηελ αλάιπζε S.W.O.T., 
ζεσξψληαο ηε απζηεξή θαη ad hoc22 (ιχζε κφλν γηα έλα πξφβιεκα). Έηζη, ζεσξεηηθά 

                                                

22 Porter M., Argyres N., McGahan A. (2002), “The Academy of Management Executive 
(1993-2005)”, vol. 16 No.2 Theme: Achieving Competitive Advantage pp 43-52, published: 
Academy of Management 
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ε γλψκε ηνπ Porter είλαη φηη ην κνληέιν ηνπ ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν κε ηε λέα επνρή 
ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ πνπ ππάξρεη εληνλφηεξνο αληαγσληζκφο. Παξαθάησ 
αθνινπζεί κηα αλάιπζε ηνπ. πλνπηηθά νη πέληε δπλάκεηο ηνπ Porter θαίλνληαη ζηελ 
παξαθάησ εηθφλα: 

 

 

Δηθόλα 5. Οη 5 αληαγωληζηηθέο δπλάκεηο θαηά Porter  

Πεγή: Wikipedia; Grahams Child 2006 

 

Οι πέντε δυνάμεισ του Porter ςτο ηλεκτρονικό επιχειρείν: 

Α) Competitive rivalry within an industry. Αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ πθηζηάκελσλ 
επηρεηξήζεσλ ζηνλ ίδην θιάδν. Πξνθαλψο, εληνλφηεξνο αληαγσληζκφο ζεκαίλεη 
ζπκπίεζε ηεο θεξδνθνξίαο. Ζ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ πξνθαιείηε απφ ην κέγεζνο 
ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνλ αξηζκφ ηνπο. Σν ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ κε ηηο δπλαηφηεηεο 
πνπ δίλεη ζίγνπξα ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ. Σα ςεθηαθά αγαζά θαη 
ε ηαρχηεηα ηεο πιεξνθνξίαο δεκηνπξγνχλ έληαζε ζηνπο λενζχζηαηνπο θιάδνπο. ηηο 
ήδε ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο ε εμάιεηςε ησλ γεσγξαθηθψλ πεξηνξηζκψλ θαη πάιη ε 
ηαρχηεηα ηεο πιεξνθνξίαο εληείλνπλ πεξηζζφηεξν ηνλ αληαγσληζκφ. Αθφκα θαη ν 
ηξφπνο πνπ είλαη δνκεκέλνο ν „θχθινο δσήο‟ ησλ δηαδηθηπαθψλ πξντφλησλ θαη 
ππεξεζηψλ (κηθξφο), δεκηνπξγεί κεγαιχηεξν αληαγσληζκφ. 

B) Threat of new entrants. Ζ απεηιή εηζφδνπ λέσλ επηρεηξήζεσλ. Με ηελ 
εμάιεηςε ησλ γεσγξαθηθψλ πεξηνξηζκψλ είλαη επθνιφηεξε ε είζνδνο λέσλ 
ειεθηξνληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηηο αγνξέο. Δπίζεο παξάγνληεο πνπ ζα εκπφδηδαλ κηα 
παξαδνζηαθή επηρείξεζε φπσο θφζηνο εγθαηάζηαζεο θαη δηαζεζηκφηεηαο θαλαιηψλ 
δηαλνκήο, κε ηηο ειεθηξνληθέο επηρεηξήζεηο ζρεδφλ κεδελίδνληαη απηά ηα πξνβιήκαηα. 
Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο κέζσ δηαδηθηχνπ είλαη επθνιφηεξν λα ηηο κηκεζεί κηα άιιε 
επηρείξεζε. Ζ επθνιία εηζφδνπ δεκηνπξγεί θαη ζέκα αμηνπηζηίαο θαη εγθαζίδξπζεο 
ελφο αλαγλσξίζηκνπ brand name. 

Γ) Threat of substitute products. Δλψ, παξαδνζηαθά ε απεηιή απφ έλα 
ππνθαηάζηαην πξντφλ ήηαλ ζέκα ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο θαη επεξέαδε ηελ 
θεξδνθνξία. Οη ειεθηξνληθέο επηρεηξήζεηο μεπεξλψληαο ην ζθφπειν ησλ κεγάισλ 
ζηαζεξψλ εμφδσλ (π.ρ. γηα λέεο εγθαηαζηάζεηο) θαη δηαρεηξηδφκελεο ηα κεηαβιεηά 
θφζηε επθνιφηεξα, είλαη ζε ζέζε αθελφο λα αληηζηαζνχλ ζε έλα πφιεκν ηηκψλ θαη 
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αθεηέξνπ λα κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ θαλάιηα πξνκήζεηαο ησλ ίδησλ ησλ 
ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ. Δηδηθά γηα ηηο δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο είλαη αξθεηά 
εχθνιν λα δεκηνπξγεζνχλ λέα ππνθαηάζηαηα.  

Γ) Bargaining power of customers. Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πειαηψλ 
έγθεηηαη ζην φηη κπνξνχλ λα απμνκεηψζνπλ ηε δήηεζε. Σν ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ δίλεη 
ηε δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο ηηκψλ θαη πξντφλησλ δίλνληαο έηζη κεγαιχηεξε δχλακε 
ζηνλ πειάηε.   

Δ) Bargaining power of suppliers. Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ 
πξνκεζεπηψλ. Παξαδνζηαθά, φζν πην ζπάληνο έλαο πφξνο παξαγσγήο θαη φζν πην 
δχζθνιε ε δηαλνκή ηνπ ηφηε ηφζν πην κεγάιε ε δχλακε ηνπ πξνκεζεπηή. Ζ 
απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ φκσο έρεη αιιάμεη ηηο ηζνξξνπίεο. 
Αθελφο ν πξνκεζεπφκελνο κπνξεί λα αλαδεηήζεη αλάκεζα ζε πεξηζζφηεξνπο 
πξνκεζεπηέο, αιιά θαη ν πξνκεζεπηήο κπνξεί λα γίλεη θαη απεπζείαο πσιεηήο πξνο 
ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή. Ζ εμάιεηςε κεζαδφλησλ ζίγνπξα έρεη απμήζεη ηε 
δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ.  

Οη δηαθνξέο κεηαμχ ηεο αλάιπζεο S.W.O.T. θαη ησλ πέληε δπλάκεσλ ηνπ Porter, 
έγθεηηαη ζε ηξία ζεκεία. Πξψηα, ζην επίπεδν εηδίθεπζεο ηνπ κνληέινπ. Ζ αλάιπζε 
S.W.O.T. είλαη κηα γεληθή, ζπλνιηθή εθηίκεζε θαη ζθηαγξαθεί απηή ηε γεληθή εηθφλα. 
Απφ ηελ άιιε ην κνληέιν ηνπ Porter επηθεληξψλεηαη ζε κηα θαη κνλαδηθή απφθαζε 
αλάπηπμεο (π.ρ. ζε έλα θιάδν ζπγθεθξηκέλν) θαη ηηο πηζαλφηεηεο βησζηκφηεηάο ηνπ 
βήκαηνο απηνχ. Γεχηεξε δηαθνξά είλαη ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νξγάλσζεο. Με ηελ 
αλάιπζε S.W.O.T.   κειεηάηαη ε ζέζε, ελψ κε ην κνληέιν ηνπ Porter κειεηάηαη ν 
αληαγσληζκφο (αιιεινζπκπιεξψλνληαη). Σέινο, ε Σξίηε δηαθνξά είλαη ε ρξνληθή 
θαηεχζπλζε ηνπ θάζε κνληέινπ. Ζ S.W.O.T. αμηνινγεί ηελ ηξέρνπζα ζέζε ελψ ην 
κνληέιν ηνπ Porter αμηνινγεί κειινληηθέο απνθάζεηο.  

 

Βήκα 2: 

Έλα δεχηεξν ζηξαηεγηθφ βήκα πνπ κπνξεί λα θάλεη ε επηρείξεζε κεηά ηελ 
αλάιπζε S.W.O.T. (ή/θαη ησλ 5 δπλάκεσλ ηνπ Porter) είλαη λα θαζνξίζεη ηηο 
πξνζέζεηο ηεο. Οη πξνζέζεηο απηέο είλαη ε πξνζπάζεηα εμσηεξίθεπζεο κηα 
εζσηεξηθήο παξαδνρήο (ζηφρνο). Με άιια ιφγηα, είλαη ε „θηινζνθία‟  ηεο επηρείξεζεο 
γηα ην πψο ρξεζηκνπνηεί ηηο δπλαηφηεηέο ηεο θαη ηνπο πφξνπο ηεο γηα λα αλαδείμεη ην 
ζπγθξηηηθφ ηεο πιενλέθηεκα (ή πσο ρξεζηκνπνηεί ην core competency23 ηεο). .Γηα 
παξάδεηγκα, κηα εηαηξία δηεζλψλ κεηαθνξψλ έρεη ζαλ πξφζεζε λα είλαη ε 
γξεγνξφηεξε κεηαθνξηθή εηαηξία. Πνιινί νξγαληζκνί έρνπλ κηα ζηαζεξή πξφζεζε 
πνπ ηελ εμσηεξηθεχνπλ ζε νπνηαδήπνηε λέα αγνξά εηζέξζνπλ (αθνχ πεηπραίλεη εδψ, 
ζα πεηχρεη θαη εθεί).   

Πψο γίλεηαη φκσο  ε δηαδηθαζία απηή; Ζ ράξαμε ζηξαηεγηθήο είλαη έλα επξχ 
πιάλν  φπνπ „νδεγεί‟ ηελ επηρείξεζε ζηνλ ζηφρν ή ζηφρνπο ηεο. Πεξηιεπηηθά 
ππάξρνπλ έμη βαζηθά ζηάδηα ράξαμεο ζηξαηεγηθήο απφ ηνπο κάλαηδεξ. 

 Καζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο. πλήζσο πξφθεηηαη 
πεξηζζφηεξν γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ παξά γηα 
βξαρππξφζεζκεο επηινγέο. Πεξηιακβάλεηαη ηφζν ε ζηνρνζεζία φζν θαη ηα 
κέζα πνπ ζα ρξεηαζηνχλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπο. Δίλαη ζεκαληηθφ 
νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο θαη κε απνθάζεηο λα 
έρνπλ αμηνινγεζεί πξηλ ηε ράξαμε ζηξαηεγηθήο. 

 Αμηνιφγεζε ηνπ νξγαλσηηθνχ πεξηβάιινληνο. Δίλαη κηα αλαζθφπεζε ηεο 
αληαγσληζηηθήο ζέζεο ηεο επηρείξεζεο. εκαληηθφ βήκα γηα ηελ 

                                                
23

 Core competency: ε θχξηα δχλακε/ηθαλφηεηα/γλψζε κηαο επηρείξεζεο πνπ απφ απηήλ 
απνξξέεη θαη ην ζπγθξηηηθφ ηεο πιενλέθηεκα.  
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αλαθάιπςε ηπρφλ αδπλακηψλ θαη δπλαηψλ ζεκείσλ ηφζν ηεο επηρείξεζεο 
φζν θαη ησλ αληαγσληζηψλ ηεο. Δδψ αληρλεχνληαη θαη θαηαγξάθνληαη νη 
θηλήζεηο ησλ πην „δπλαηψλ‟ αληαγσληζηψλ. 

 Καζνξηζκφο πνζνηηθψλ ζηφρσλ. Δίλαη ην βήκα φπνπ θαζνξίδνληαη νη ηηκέο 
ζηφρνη. Ζ ζσζηή πξφβιεςε είλαη ζεκαληηθή θαη εμαξηάηαη απφ ην ηελ 
επηηπρία ηνπ πξψηνπ βήκαηνο ηεο ζηξαηεγηθήο ησλ κάλαηδεξο.  

 ηφρνη ζπλάθεηαο κε ηνλ δηαηκεκαηηθφ ζρεδηαζκφ. Δδψ νη κάλαηδεξο ησλ 
δηαθφξσλ ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο εηζθέξνπλ ζην νξγαλσηηθφ πιάλν. 
Δληνπίδνληαη νη επηθαιχςεηο κεηαμχ ηνπο θαη ζρεδηάδεηαη ε ζπκκεηνρή 
θάζε ηκήκαηνο απφ ηελ αξρή κέρξη ηελ παξαγσγή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο.  

 Αλάιπζε απφδνζεο. Δδψ, πεξηιακβάλεηαη ε αλαθάιπςε θαη ε αλάισζε 
ηεο δηαθνξάο ηεο πξνβιεπφκελεο θαη επηζπκεηήο απφδνζεο. Ζ 
αμηνιφγεζε θαη ε ζχγθξηζε απνηειεζκάησλ βνεζά ζην ζρεδηαζκφ, φζν 
θαη ε θαηαγξαθή ησλ αληίζηνηρσλ κεγεζψλ ησλ αληαγσληζηψλ ηεο 
επηρείξεζεο. 

 Δπηινγή ζηξαηεγηθήο. Σν ηειεπηαίν βήκα θαη ίζσο ην πην ζεκαληηθφ. Αθνχ 
ιεθζνχλ ππφςε φια ηα πξνεγνχκελα βήκαηα, θαηά έλα κεγάιν βαζκφ ε 
επηηπρία ηεο επηινγήο ζηξαηεγηθήο εμαξηάηαη απφ ηελ ηειεηνπνίεζε ησλ 
πξνεγνχκελσλ πέληε βεκάησλ. ε κεγάιεο επηρεηξήζεηο είλαη ζεκαληηθή 
θαη ε επηξξνή ηνπ θάζε ηκήκαηνο ζηνλ ηειηθφ ζρεδηαζκφ (π.ρ. 
πεξηπηψζεηο ζρεκαηηζκνχ θαηξηψλ ιφγσ δηαθνξεηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο 
αλάκεζα ζε ηκήκαηα).  

Μηα πιήξεο θαη ζσζηά ζρεδηαζκέλε ζηξαηεγηθή βνεζά ηελ επηρείξεζε αθελφο λα 
θηάζεη ζην επηζπκεηφ επίπεδν απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη αθεηέξνπ ηεο επηηξέπεη λα 
παξαθνινπζεί θαη λα πξνζαξκφδεη ην πιάλν ηεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο θαη ηηο 
κεηαβνιέο ζην καθξνπεξηβάιινλ24.  

 

Βήκα 3: 

Μεηά ηε ράξαμε ηεο ζηξαηεγηθήο, ην ινγηθφ βήκα είλαη ε εθαξκνγή ηεο. Ζ επηινγή 
πνπ έθαλαλ νη κάλαηδεξ (ή ν κάλαηδεξ) πξέπεη λα „κεηαθξαζηεί‟ ζε κέηξα έηζη ψζηε 
λα πεηχρεη ε επηρείξεζε ηνπο θαζνξηζκέλνπο πηα ζηφρνπο ηεο. Ζ εθαξκνγή ηνπ 
ζρεδίνπ είλαη έλαο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε επηρείξεζε ζπγρσλεχεη φιεο ηηο 
παξαηεξήζεηο θαη ηνπο επηκέξνπο ζρεδηαζκνχο ηεο έηζη ψζηε φια απηά λα 
αλαπηπρζνχλ ζην ζρέδην ηεο. 

 Όπσο έρεη αλαθεξζεί ν ζηφρνο ηεο κεγηζηνπνίεζεο ηεο απφδνζεο κηαο 
επηρείξεζεο επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Δμίζνπ 
ζεκαληηθή είλαη θαη ε νξγάλσζε ελφο ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο 
νξγαλσηηθήο απφδνζεο. Απηφ δίλεη θίλεηξν ζηνπο κάλαηδεξ θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο 
λα εμειίζζνπλ ην πιάλν ηεο επηρείξεζεο δηαηεξψληαο ηελ νξγαλσηηθή θνπιηνχξα 
ηεο, ελψ παξάιιεια δίδεη έλα θνηλφ ζχζηεκα αμηψλ θαη πεπνηζήζεσλ. 

πλνπηηθά ηα θχξηα ζηάδηα εθαξκνγήο κηαο ζηξαηεγηθήο είλαη: 

Α) Γεκηνπξγία βάζεσλ έηζη ψζηε ε επηρείξεζε (νη εξγαδφκελνη) λα κπνξεί λα 
εθηειέζεη ην πιάλν επηηπρψο. 

Β) Υξεζηκνπνίεζε πφξσλ (ηδίσλ ησλ άθζνλσλ) γηα ηηο ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο 
ζηξαηεγηθήο. 

Γ) Γεκηνπξγία ζπλζεθψλ πνπ ππνβνεζνχλ ηελ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο. 

                                                
24

 Μαθξνπεξηβάιινλ είλαη φινη νη παξάγνληεο εζσηεξηθνί θαη εμσηεξηθνί πνπ επεξεάδνπλ 
ηε ιεηηνπξγία θαη ηε βησζηκφηεηα κηαο επηρείξεζεο (π.ρ. πνιηηηθνί, λνκηθνί, ηερλνινγηθνί, 
εξγαζηαθνί, δεκνγξαθηθνί, θνηλσληθνί θ.α.) 
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Γ) Υξήζε ησλ πνιηηηθψλ πνπ επλννχλ ηε ζπλερή βειηίσζε ηνπ γεληθνχ πιάλνπ. 

Δ) Γεκηνπξγία ζρέζεο επηβξάβεπζεο κε ηελ επηηπρία ησλ θαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ.  

Σ) Γηα ηελ παξαθίλεζε θαη παξαδεηγκαηηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ, ζπλήζσο είλαη 
απνηειεζκαηηθή ε ρξήζε ηνπ εγεηηθνχ νξάκαηνο απφ έλα ή πεξηζζφηεξνπο 
κάλαηδεξο ή/θαη ηνπ ηδηνθηήηε ηεο επηρείξεζεο (π.ρ. Sam Walton- Wal-Mart). 

Έλα ηέιεηα νξγαλσκέλν πιάλν δελ ζεκαίλεη θαη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ 
θαη ην αληίζηξνθν. Οη κεηαβνιέο ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ είλαη ηέηνηεο πνπ 
κπνξνχλ λα θαηαζηήζνπλ έλα πιάλν εθηφο ηφπνπ, ελψ ε εθαξκνγή κηαο ηέιεηαο 
ζηξαηεγηθή κπνξεί λα είλαη αξθεηά δχζθνιε ζε ζπλζήθεο ζθιεξνχ αληαγσληζκνχ. 

 

Βήκα 4: 

Αθξηβψο επεηδή ε ράξαμε ελφο ζρεδίνπ θαη ε απνηειεζκαηηθή ηνπ εθαξκνγή είλαη 
αβέβαηε, νη κάλαηδεξ εθαξκφδνπλ έλα ζηάδην αμηνιφγεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο. Απηή ε 
αμηνιφγεζε πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

Α) Καζνξηζκφο ηνπ ζεκείνπ ζχγθξηζεο ηεο απφδνζεο. Δίλαη ζεκαληηθφ γηα λα 
κεηξεζεί ε απφδνζε λα ππάξρεη έλα ζεκείν αλαθνξάο. Κχξηα αξκνδηφηεηα ελφο 
κάλαηδεξ είλαη λα κπνξέζεη λα απαληήζεη ζηελ εξψηεζε, πνην είλαη απηφ ην ζεκείν 
αλαθνξάο. Γηα λα κπνξέζεη λα απαληήζεη πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη ηφζν πνζνηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. θαζαξφ θέξδνο, απφδνζε επέλδπζεο, απφδνζε κεηνρψλ θ.α.) 
φζν θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ.  ππνθεηκεληθή αμηνιφγεζε παξαγφλησλ φπσο 
πηζαλφ ξίζθν θαη επειημία ζε ξίζθν). 

Β) Μέηξεζε ηεο απφδνζεο. Απιά ην απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ηεο 
ζηξαηεγηθήο. Βέβαηα, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα κεηξεζνχλ 
αληηθεηκεληθά, φπσο γηα παξάδεηγκα ε απφδνζε ελφο κάλαηδεξ.  

Γ) Αλάιπζε δηαθνξψλ. Απηφ ζεκαίλεη ηε κέηξεζε ηεο πξαγκαηηθήο απφδνζεο θαη 
ηεο δηαθχκαλζεο απφ ην πξφηππν πνπ έρεη ηεζεί. Φπζηθά, ε αξλεηηθή απφθιηζε είλαη 
ζέκα αλεζπρίαο, δηφηη δείρλεηο κηθξφηεξε απφδνζε ηνπ αλακελνκέλνπ. Ζ ζεηηθή 
απφθιηζε, λαη κελ δείρλεη απφδνζε άλσ ηνπ αλακελνκέλνπ, φκσο δείρλεη θαη 
έιιεηκκα ζηηο πξνβιέςεηο (εάλ είλαη κεγάιε ε δηαθνξά). Βέβαηα, απηφ δελ ζπκβαίλεη 
ζπρλά. 

Γ)Σέινο, ζε θάζε πεξίπησζε έξγν ησλ κάλαηδεξ είλαη ε ιήςε κέηξσλ πνπ ζα 
δηνξζψζνπλ κηα θαηάζηαζε εάλ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή, είηε αιιάδνληαο κεξηθέο 
ιεπηνκέξεηεο είηε αιιάδνληαο ξηδηθά ην ζρεδηαζκφ.  

 

2.4 ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ  

Όπσο ππνδειψλεη ν φξνο „δηαδηθηπαθφ κάλαηδκελη‟ πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηελ 
δηαδηθηπαθή θαη ηελ ειεθηξνληθή δηαρείξηζε κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. θνπφο 
είλαη ε βειηίσζε θαη ε δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ 
κεγηζηνπνίεζε ηεο απφδνζε θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ελζσκάησζεο ηεο 
ξνήο ησλ πιεξνθνξηψλ. Ο ληγεξηαλφο Francis Ohanyido, αλέθεξε πξψηνο ηνλ φξν e-
management ζηα πιαίζηα ησλ εμειηζζφκελσλ αληηιήςεσλ γχξσ απφ ηελ 
ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε (e-governance).  

 

2.4.1 Αλάπηπμε ηνπ ΓΜ ζηηο ζύγρξνλεο επηρεηξήζεηο. 

Όπσο φινη νη ηερλνινγηθνί θιάδνη, έηζη θαη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην θαη επηρεηξείλ 
πέξαζε απφ θάζεηο εμέιημεο κέρξη λα γίλεη απηφ πνπ νλνκάδνπκε ζήκεξα 
ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ. ηελ αξρή ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηνπ δηαδηθηχνπ ππήξραλ 
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ππεξβνιηθά πνιιέο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο θαη εηαηξίεο πίζσ απφ απηέο. Σν 
ακέζσο κεηά ινγηθφ βήκα είλαη λα εθθαζαξηζηνχλ φιεο απηέο κε ηνλ απιφ θαλφλα ηεο 
δήηεζεο ηεο αγνξάο πνπ νδήγεζε θαη ζε αξθεηέο ζπγρσλεχζεηο. Θα κπνξνχζε λα 
ππνζηεξηρζεί, πσο ε ειεθηξνληθή αγνξά άξρηζε λα βξίζθεη ηζνξξνπία, κε 
νηθνλνκηθνχο φξνπο. ήκεξα, παξφιν πνπ ζην παξειζφλ δεκηνπξγήζεθαλ αξθεηά 
κνλνπψιηα θαη νιηγνπψιηα (π.ρ. google, yahoo θηι), ππάξρνπλ αξθεηά πην έκπεηξνη 
επελδπηέο θαη επηρεηξεκαηίεο ζηνλ ηνκέα ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ.  

Σα δεδνκέλα άιιαμαλ απφ ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπ ίληεξλεη (κέζα δεθαεηίαο 
‟90). Οη ρξήζηεο είλαη πνιχ πεξηζζφηεξνη, ε εκβέιεηα είλαη παγθφζκηα, ε ζπλδξνκή 
ζην δηαδίθηπν είλαη ζρεηηθά θζελή, ε δεκηνπξγία ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο είλαη 
ζρεηηθά νηθνλνκηθή θαη εχθνιε. Γελ είλαη φκσο κφλν απηά. Σα δεδνκέλα ζπλερίδνπλ 
λα αιιάδνπλ. Οη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ δελ ρξεηάδνληαη πηα κφλν έλα ειεθηξνληθφ 
ππνινγηζηή γηα λα ζπλδεζνχλ ζην ίληεξλεη, ην e-mail είλαη πιένλ θαζεκεξηλή 
ζπλήζεηα θαη νη αγνξέο είηε είλαη θπζηθέο είηε ειεθηξνληθέο πεξηβάιινληαη απφ 
ειεχζεξεο πιεξνθνξίεο κέζα απφ ην δηαδίθηπν.  

Με απηά ηα δεδνκέλα, νη ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο επηιέγνπλ ην κέγεζνο ηεο 
ζρέζεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ κε ην δηαδίθηπν. Κάπνηεο επηιέγνπλ κεξηθή ζρέζε φπσο 
γηα παξάδεηγκα κηα πεξηγξαθή ησλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ ηνπο. Άιιεο επηιέγνπλ κηα 
κέζε ζρέζε, φπσο έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα γηα νξηζκέλα είδε (π.ρ. jumbo ΑΒΔΔ) 
θαη θάπνηεο πέξαζαλ εμνινθιήξνπ ζε ειεθηξνληθή κνξθή (π.ρ. pc-magazine 2009 in 
digital version only). Αλεμάξηεηα ηεο ζρέζεο κε ην δηαδίθηπν φινη αληηκεησπίδνπλ ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο. Μεξηθά απφ ηα πην ζεκαληηθά 
είλαη: 

- Σα λέα ή ην λέν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ είλαη πεξηζζφηεξν πνιχπινθν θαη 
ππάξρεη κεγαιχηεξε έληαζε ζηε δπλακηθή ηνπ. Γειαδή δηακνξθψλνληαη 
γξήγνξα λέεο αγνξέο (θαη θαηαξξένπλ ή δεκηνπξγνχλ θαηάξξεπζε άιισλ), ε 
θαηλνηνκία είλαη πην ζπρλή θαη νη θαηαλαισηηθέο επηινγέο θαη αλάγθεο 
πεξηζζφηεξεο.   

- Σν παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ θαη ε ηαπηφρξνλε ζπκκεηνρή ζε πνιιέο 
αγνξέο επεξεάδνπλ πεξηζζφηεξν ηηο επηρεηξήζεηο θαη πην άκεζα ζε ζρέζε κε 
ην παξειζφλ.  

- Ζ αιιαγή ζην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ δεκηνπξγεί αιιαγέο πνπ γίλνληαη 
αηζζεηέο ηφζν βξαρππξφζεζκα φζν θαη καθξνπξφζεζκα.  

 

2.4.2 Ση αληηκεηωπίδεη ν e-κάλαηδεξ. 

Αθνχ αλαιχζεθε ζην ππνθεθάιαην 2.3. ην πεξηβάιινλ κηαο επηρείξεζεο θαη νη 
ζηξαηεγηθέο ηεο, ζην παξφλ  ζα εμεηαζηεί ην ίδην πεξηβάιινλ κε πεξηζζφηεξε έκθαζε 
ζην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ. Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ν κάλαηδεξ 
πξνθεηκέλνπ λα αλαιχζεη ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην καθξνπεξηβάιινλ 
ηνπ νξγαληζκνχ πξνβαίλεη νπζηαζηηθά ζε αλάιπζε P.E.S.T. (Political, Economical, 
Social, Technological environment). ηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλνληαη πεξηιεπηηθά νη 
παξάγνληεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ αλάιπζε P.E.S.T. 
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Δηθόλα 6. Μνληέιν P.E.S.T.  

Πεγή: creately.com/blog/diagrams/swot-analysis-vs-pest-analysis/ 

 

Απφ ηε ζθνπηά ηεο ειεθηξνληθήο επηρείξεζεο, νη δηαθνξέο απφ κηα παξαδνζηαθή 
επηρείξεζε ζα εληνπίδνληαη ζηα: 

Α) Κνηλσληθνί θαη Ννκηθνί παξάγνληεο. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα έλαλ e-κάλαηδεξ 
λα αληηιακβάλεηαη πσο δηάθνξνη παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν πνπ 
ρξεζηκνπνηνχλ νη άλζξσπνη ην δηαδίθηπν.  

Καηαξρήλ φζν αλαθνξά ηηο ππεξεζίεο θαη ηα πξντφληα, ν e-κάλαηδεξ πξέπεη λα 
γλσξίδεη πιεξνθνξίεο φπσο ε επθνιία ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ αγνξά ζηφρν 
(ε ηελ ππάξρνπζα). Πφζν εχθνιε δειαδή είλαη ε πξφζβαζε ζε ειεθηξνληθφ 
ππνινγηζηή θαη πφζν εχθνιε είλαη ε αγνξά εμνπιηζκνχ. Μεηά είλαη ε επθνιία 
πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν. Ακέζσο κεηά παίδεη ζπνπδαίν ξφιν ε πξφηαζε αμίαο πνπ 
κπνξεί λα κεηαδψζεη ν e-κάλαηδεξ ζηνπο πειάηεο. Ση δειαδή κπνξεί λα πξνζθέξεη ε 
ειεθηξνληθή επηρείξεζε πνπ δελ κπνξεί λα πξνζθέξεη θάπνην άιιν κέζν;  

Όπσο έρεη ήδε αλαιπζεί, έλα πξφβιεκα πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη θάζε 
ειεθηξνληθή επηρείξεζε είλαη ε αζθάιεηα δεδνκέλσλ θαη ζπλαιιαγψλ. Δπηπξφζζεηα, 
πξέπεη λα βξίζθνληαη νη θαηάιιειεο θφξκεο νχησο ψζηε λα μεπεξληέηαη ν ιεγφκελνο 
θφβνο ηνπ „άγλσζηνπ‟ (π.ρ. θφβνο ρξήζεο λέα ηερλνινγίαο). 

Όζν αθνξά ηνπο λνκηθνχο παξάγνληεο, ν e-κάλαηδεξ πξνζέρεη θαηαξρήλ ηε 
λνκνζεζία ησλ ρσξψλ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο γηα ηελ 
πξνζηαζία επηθνηλσληψλ θαη δεδνκέλσλ.  
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Β) Οηθνλνκηθνί θαη παξάγνληεο αληαγσληζκνχ. Ζ νηθνλνκία θαη ην αληαγσληζηηθφ 
πεξηβάιινλ θαζνξίδνπλ ηε δπλακηθή ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ. Οη e-κάλαηδεξο 
πξέπεη λα πξνζαλαηνιίδνληαη θαηαξράο ζε ρψξεο/ αγνξέο πνπ είλαη πην 
αλεπηπγκέλε ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. χκθσλα κε ηνλ Booz Allen Hamilton (et. al. 
2002) ππάξρεη έλα πιαίζην γηα ηελ αμηνιφγεζε απηνχ ηνπ πεξηβάιινληνο 
πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη λα εηζέιζεη κηα νξγάλσζε. Πξφθεηηαη γηα έλα δπλακηθφ 
ζχζηεκα ζρέζεσλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ, ρσξψλ θαη θαηαλαισηψλ.  

Ζ παγθνζκηνπνίεζε κε ηε δηαζχλδεζε απφ ην δηαδίθηπν είλαη κηα κεηάβαζε απφ 
ηηο δηεζλείο ζπλαιιαγέο ζε κηα εληαία αγνξά επξείαο πξφζβαζεο. Ση πξέπεη λα 
πξνζέρεη εδψ ν e-κάλαηδεξ; 

-Να ππάξρεη ζπκθσλία κε ηε λνκνζεζία ηεο θάζε ρψξαο (ή/θαη αγνξάο) 

-Να θαηαλνείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ εην πεξηβάιινλ κάξθεηηλγθ ηεο μέλεο (σο πξνο 
ηελ επηρείξεζε) αγνξάο έηζη ψζηε λα κπνξέζεη ε ρξήζε ηνπ κάξθεηηλγθ λα πεξάζεη 
ηα κελχκαηα ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ηεο επηρείξεζεο. 

-Γηαδηθηπαθή επηρείξεζε ζεκαίλεη 24-σξε εμππεξέηεζε, ζε κηα 24-σξε 
θνηλφηεηα. 

Γ) Πνιηηηθνί παξάγνληεο. Κάζε ρψξα κέζσ ηεο θπβέξλεζεο ηεο ζίγνπξα 
πξνζπαζεί λα πξνσζήζεη ηα νθέιε απφ ηελ ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ γηα 
ηελ βειηίσζε ηεο γεληθήο επεκεξίαο. Έηζη είλαη πηζαλφ λα πξνβεί ζε δηάθνξα βήκαηα 
φπσο ζέζπηζε εηδηθήο λνκνζεζίαο, ζέζπηζε εηδηθήο θνξνινγίαο θαη παξέρνπλ ηηο 
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ζπκκφξθσζε ζηε λνκνζεζία κέζσ ειεθηξνληθήο 
δηαθπβέξλεζεο ή κε άιια κέζα..  

Γ) Πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο. Ζ πιεξνθφξεζε έρεη νδεγήζεη ζηελ 
επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ ζε ζρέζε κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ θαη 
ηελ πξνζηαζία ηνπ. Σν δηαδίθηπν ζαθψο επεξεάδεη θαη απηφλ ηνλ ηνκέα. Γηα 
παξάδεηγκα ηα δηαθεκηζηηθά θαη ελεκεξσηηθά θπιιάδηα πνπ κνηξάδνληαη, πιένλ αληί 
γηα έληππε κνξθή κπνξνχλ λα έρνπλ ειεθηξνληθή. Οη αγνξέο θαη νη κεηαθνξέο 
πξντφλησλ απαηηνχλ κηθξφηεξεο δηαδξνκέο θαη κεηαθίλεζε ησλ πειαηψλ.  

Οη πξνζπάζεηεο κείσζεο θφζηνπο νδεγεί ηηο εηαηξείεο λα βξίζθνπλ θζελφηεξνπο 
θαη ιηγφηεξν επηβιαβείο ηξφπνπ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ζπζθεπαζία ησλ πξντφλησλ 
ηνπο. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα θαη ιηγφηεξα απνξξίκκαηα.  

Δ) Σερλνινγηθνί- θαηλνηνκηθνί παξάγνληεο. χκθσλα κε ηνλ Paul Trott (et. al. 
1998), κηα νξγάλσζε πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί απνηειεζκαηηθά ζηελ 
ηερλνινγηθή εμέιημε θαη θαηλνηνκία. Έηζη ν e-κάλαηδεξ πξέπεη λα έρεη 
πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ αλάπηπμε καθξνπξφζεζκα θαη λα είλαη ζπλερψο ζε 
επαγξχπλεζε. Πξέπεη λα είλαη δηαηεζεηκέλνο λα επελδχζεη πάλσ ζηελ ηερλνινγηθή 
θαηλνηνκία θαη θπζηθά λα απνδέρεηαη ηα ξίζθα, δηφηη νη αιιαγέο είλαη ξαγδαίεο. 
Πξέπεη ε νξγάλσζε ηεο επηρείξεζεο λα είλαη ηέηνηα πνπ λα ππάξρεη πεξηζψξην γηα 
αιιαγή, λα ππάξρεη δηαζηαχξσζε ιεηηνπξγηψλ εκπεηξίαο θαη δεμηνηήησλ.  

Πψο φκσο πξνζεγγίδεη έλαο e-κάλαηδεξ αλαδπφκελεο ηερλνινγίεο πνπ ζα ηνπ 
δψζνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα; Αλαγθαίν είλαη λα αλαπηπρζεί έλα εζσηεξηθφ 
δίθηπν πνπ ζα εμεηάδνπλ λέεο ηερλνινγίεο κε δχν ηξφπνπο. Δίηε κε crowdsourcing 
(π.ρ. facebook- αλίρλεπζε ηάζεσλ κέζα απφ ηε δξαζηεξηφηεηα), είηε κε θαηαγξαθή 
ηάζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ (αλίρλεπζε απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα άιισλ). Μηα αθφκε 
κνξθή εμέηαζεο λέσλ ηερλνινγηψλ είλαη νη εηαηξίεο start-up.  

Πεξηιεπηηθά νη managers ινηπφλ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηα εμήο φζν αθνξά ην 
ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ: 

-Αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ (π.ρ. apps γηα θηλεηά) 

-Αιιαγέο ζηε βηνκεραλία. 
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-Αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ  ή εμαθάληζε άιισλ (π.ρ. ipad- δηζθέηα) 

-Δπέθηαζε αγνξψλ. 

-πκπεξηθνξά αγνξαζηψλ (π.ρ. αχμεζε εκπηζηνζχλεο γηα αγνξέο κέζσ 
δηαδηθηχνπ, γεθχξσζε ςεθηαθνχ ράζκαηνο) 

-Αζθάιεηα 

-Πάληα κηα λέα επηρεηξεκαηηθή εθαξκνγή/ ηδέα.  

Έηζη, ινηπφλ ε έθξεμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο ηερλνινγίαο ησλ πιεξνθνξηψλ (IT-
Information‟s Technology) εηζάγεη δηάθνξεο ηάζεηο φπνπ πξνζθέξνπλ πνιιέο 
επθαηξίεο θαη νδεγνχλ ηηο επηρεηξήζεηο ζε δπλακηθφηεξε αλαδήηεζε ζηξαηεγηθνχ 
πιενλεθηήκαηνο κε ζθνπφ λα μεπεξάζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ. Πιένλ πνιχ ζεκαληηθφ 
είλαη ε δηαηήξεζε ηεο ζρέζεο κε ηνλ πειάηε θαη ε επειημία (ζε λέα ζρέδηα, κεηαβνιέο)  

 

2.4.3 Πόηε ην e-κάλαηδκελη είλαη αλαγθαίν. 

Αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο φηη ε παγθφζκηα αγνξά θαη νη αιιαγέο πνπ γίλνληαη 
δελ αθνξνχλ κφλν κεγάιεο πνιπεζληθέο αιιά φιεο ηηο επηρεηξήζεηο δηφηη ηηο 
επεξεάδνπλ έσο έλα βαζκφ. Ο βαζκφο εκπινθήο κε ην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ είλαη 
ζηελ επρέξεηα ηνπ εθάζηνηε κάλαηδεξ. Αλεμάξηεηα κε ην βαζκφ ζπκκεηνρήο ζε 
ειεθηξνληθέο δξαζηεξηφηεηεο πφηε είλαη αλαγθαία ε εθαξκνγή ειεθηξνληθήο 
δηαρείξηζεο γηα κηα επηρείξεζε;  

 Όηαλ ππάξρεη ιαλζαζκέλε αιιαγή ηεο ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο (π.ρ. 
ιαλζαζκέλε ζηνρνζεζία). 

 Πνιιέο ρακέλεο επθαηξίεο ζε ζπλδπαζκφ αλεπαξθψλ πξσηνβνπιηψλ (ή 
θαηλνηνκηψλ). 

 Άζθεζε ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο κε πεξηνξηζκέλε φκσο ρξήζε ηερληθψλ 
κέζσλ.   

 παηάιε πφξσλ ζε ιεηηνπξγίεο ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ πνπ δελ 
δεκηνπξγνχλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο ή επηθαιχπηνπλ άιιεο ιεηηνπξγίεο ηεο 
νξγάλσζεο. 

Αθφκα θαη αλ έρεη έλαο νξγαληζκφο λα αληηκεησπίζεη ηα παξαπάλσ ζέκαηα, 
κπνξεί λα δξαζηεξηνπνηεζεί γξήγνξα ζην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ θαζνξίδνληαο 
ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη αλαπηχζζνληαο δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ 
επηθνηλσλία κε πειάηεο, πξνκεζεπηέο θαη ζπλεξγάηεο. ηελ νξνινγία ηνπ κάλαηδκελη 
νλνκάδεηαη “e-channel strategy”. Απηά ηα θαλάιηα φηαλ ζπλδπαζηνχλ γηα λα 
εμππεξεηήζνπλ πνιιαπινχο ζθνπνχο γηα ηελ επηρείξεζε έρνπλ ηα εμήο 
ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ νξγάλσζε: α) ε δηαδηθηπαθή δηαρείξηζε είλαη νπζηαζηηθά 
δηαρείξηζε θαλαιηψλ, β) ηίζεληαη ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη ζην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ, γ) 
δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο αμηψλ θαη δ) θαζνξηζκφο εζσηεξηθήο αχμεζεο αμίαο γηα ηελ 
επηρείξεζε. 

 

2.4.4 Γηαρείξηζε θαη ζηξαηεγηθή ζε έλα δηαδηθηπαθό πεξηβάιινλ. 

ηα πξνεγνχκελα, έρεη αλαθεξζεί αξθεηέο θνξέο ν φξνο „ζπγθξηηηθφ 
πιενλέθηεκα‟ (ή „αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα‟) σο θάηη αλαγθαίν γηα ηελ επηηπρία κηαο 
επηρείξεζεο ή νξγάλσζεο. Οη ηερλνινγηθέο αλαθαιχςεηο θαη ε ηερλνινγία ησλ 
πιεξνθνξηψλ πξνθαινχλ λένπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο γίλεηαη ε δηαρείξηζε θαη ε 
εθηέιεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ. Οη νξγαληζκνί επελδχνπλ ζηελ έξεπλα θαη 
αλάπηπμε, ζρεδηάδνπλ πξνζεθηηθά ζπγρσλεχζεηο θαη απνζθνπνχλ ζηελ πνηνηηθφηεξε 
παξαγσγή θαη δηάζεζε πξντφλησλ.  
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Ζ εηδνπνηφο δηαθνξά κεηαμχ πνπ πξνζθέξεη ην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ ζην 
ζχγρξνλν κάλαηδκελη είλαη φηη πνιιέο δηαρεηξηζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχζαλ 
θφζηνο θαη ρξφλν έρνπλ απινπζηεπζεί. Απηφ θαηαξρήλ αλαδηακφξθσζε ηνπο 
ππάξρνληεο θιάδνπο  θαη αθεηέξνπ δεκηνχξγεζε λένπο. 

 Όπσο πεξηγξάθεθε ζηε ππνθεθάιαην «2.3.1 Δηαρείξηζε θαη ζηξαηεγηθή ζε έλα 
παγθόζκην πεξηβάιινλ» ππάξρνπλ βήκαηα εηζφδνπ ζε κηα λέα αγνξά γηα κηα 
επηρείξεζε θαη δηαηήξεζεο ηνπ ζπγθξηηηθνχ ηεο πιενλεθηήκαηνο ηεο. 

 

Βήκα 1: Αλάιπζε ηεο θαηάζηαζεο. 

Ζ αλάιπζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο νξγάλσζεο γίλεηαη κε: 

 Δπηζθφπεζε φισλ ησλ πφξσλ πνπ δηαζέηεη ε επηρείξεζε φπσο 
ηερλνινγηθνί, νηθνλνκηθνί, αλζξψπηλνη. Δδψ εμεηάδνληαη νη δπλαηφηεηεο 
ηεο επηρείξεζεο θαη θπξίσο πσο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη 
ηερλνινγηθνί ηεο πφξνη ππνζηεξηδφκελνη απφ νηθνλνκηθνχ θαη 
αλζξψπηλνπο πφξνπο. Οη Jelassi θαη Enders (et. al. 2008)25 δηαρψξηζαλ 
απηνχο ηνπο πφξνπο ζε απηνχο (π.ρ. ππνδνκέο IT, θπζηθά θαηαζηήκαηα, 
θεθάιαην θηι) θαη κε απηνχο (π.ρ. αμηνπηζηία, γλψζεηο εξγαδνκέλσλ, 
δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο θηι). Δπίζεο μερσξηζηή αλαθνξά γίλεηαη γηα ηελ 
δπλαηφηεηα ηεο νξγάλσζεο λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο πφξνπο ηεο 
απνηειεζκαηηθά.  
Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη δχν παξαδείγκαηα SWOT αλάιπζεο πνπ 
δείρλνπλ πσο νη εηαηξίεο Amazon θαη Google αλέιπζαλ θαη αμηνιφγεζαλ 
ην κηθξνπεξηβάιινλ ηνπο. 
 

                                                
25

 Jelassi T., Enders A., (2008), “Strategies for e-business: concepts and cases”, Prentice 
Hall, 2

nd
 edition 
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Δηθόλα 7. Αλάιπζε S.W.O.T. γηα ηελ amazon.com  

Πεγή: ζην θάηω αξηζηεξό κέξνο ηεο εηθόλαο 
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Δηθόλα 8. . Αλάιπζε S.W.O.T. γηα ηελ google.com 

Πεγή: ζην θάηω αξηζηεξό κέξνο ηεο εηθόλαο 

 

 Σν άκεζν αληαγσληζηηθφ ηεο πεξηβάιινλ καδί κε ηε ζπκπεξηθνξά θαη 
δήηεζε ηνπ θαηαλαισηή (κηθξνπεξηβάιινλ). Δδψ κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί γηα αλάιπζε ην κνληέιν ησλ πέληε δπλάκεσλ ηνπ Porter 
ζην ππνθεθάιαην 2.3.1. 
πκπιεξσκαηηθά ζηηο δπλάκεηο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ αληαγσληζκφ 
κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ ηα εμήο: 
-Ζ απεηιή λέσλ ςεθηαθψλ πξντφλησλ. 
-Νέα επηρεηξεκαηηθά κνληέια (π.ρ. start-up επηρεηξήζεηο) 
- Ζ ζπλερψο απμαλφκελε γλψζε θαη δχλακε ηνπ θαηαλαισηή. 
-Αιιαγέο ζηε δχλακε ησλ κεζαδφλησλ. 
-πλαζπηζκφο αληαγσληζηψλ κε ζθνπφ θαηάθηεζε κηαο αγνξάο ή 
αλάπηπμεο ελφο λένπ πξντφληνο. 

 

 Σν γεληθφηεξν πεξηβάιινλ φπνπ δξα ε νξγάλσζε (καθξνπεξηβάιινλ).  

 

Βήκα 2: ηφρνη ηεο ειεθηξνληθήο επηρείξεζεο. 

Γηα λα θαζνξίζεη κηα νξγάλσζε ηνπο ζηφρνπο ηεο θαη εηδηθφηεξα κηα ειεθηξνληθή 
επηρείξεζε, πξέπεη λα έρεη μεθάζαξν φξακα θαη απνζηνιή γηα ην ηη πξέπεη λα γίλεη 
θαη αθεηέξνπ λα ζέηεη ξεαιηζηηθνχο ζηφρνπο πξνο επηηπρία. Όπσο αλαθέξεη ν 
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Richard Lynch (et. al. 2005)26, ην φξακα είλαη “κηα λνεηηθή εηθφλα ηνπ δπλαηνχ θαη 
επηζπκεηνχ γηα ηε κειινληηθή θαηάζηαζε ελφο νξγαληζκνχ”. Με άιια ιφγηα είλαη κηα 
πεξίιεςε κε ηνλ ζπλνπηηθφ θαζνξηζκφ ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο θαη ηνπο γεληθνχο 
ζηφρνπο κηαο ειεθηξνληθήο επηρείξεζεο πνπ εμεγεί πσο ζπκβάιιεη ζηελ ππνζηήξημε 
ησλ πειαηψλ αιιά θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο εηαίξνπο. Θα πξέπεη λα 
ζπκπεξηιακβάλεη ηξεηο θχξηεο θαηεπζχλζεηο: 

-Πεδίν δξαζηεξηφηεηαο (business scope): Δίηε αγνξέο είηε πξντφληα ρσξηζκέλα 
ηκεκαηηθά ή γεσγξαθηθά.  

-Μνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά ή ηθαλφηεηεο (unique competencies): Ση είλαη απηφ πνπ 
δηαθνξνπνηεί ηελ νξγάλσζε/ επηρείξεζε απφ ηηο άιιεο. Πψο ε επηρείξεζε 
δηαθνξνπνηεί ηνλ εαπηφ ηεο απφ ηηο άιιεο ζε ζρέζε κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ή/θαη 
ηηο ειεθηξνληθέο δξαζηεξηφηεηεο;  

-χζηεκα αμηψλ (Values): Με απηφ απεπζχλεηαη ζην ζπλαίζζεκα ηνπ πειάηε θαη 
δειψλεη ηη είλαη απηφ πνπ εκπλέεη ηελ νξγάλσζε λα ιεηηνπξγεί.  

Γηα παξάδεηγκα ε εηαηξία Facebook.com ρξεζηκνπνηεί κέξνο ηεο δήισζεο ηνπ 
νξάκαηνο ηεο ζηελ αξρηθή ηεο ζειίδα θαη δείρλεη αθελφο ηε θηινδνμία ηεο θαη 
αθεηέξνπ δειψλεη  ην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ηελ θάλεη πξνηηκεηέα (ην ζηνηρείν 
δηαθνξνπνίεζήο ηεο). 

 

 

Δηθόλα 9. Γήιωζε νξάκαηνο ηεο facebook.com  

Πεγή: www.facebook.com 

Όπσο θαίλεηαη ζηελ παξαπάλσ εηθφλα ε εηαηξία επηθνηλσλεί ην φξακά ηεο 
ρξεζηκνπνηψληαο ηφζν ιεθηηθφ φζν θαη νπηηθφ κέζν. Γείρλεη φηη πεδίν 
δξαζηεξηφηεηάο ηεο είλαη ν θφζκνο (νπηηθφ) θαη ην εηδηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θαη 
ζπλάκα ζχζηεκα αμηψλ ηεο είλαη ε „ζχλδεζε‟ κε θνληηλά πξφζσπα θαη λα „κνηξάδεζηε 
πξάγκαηα‟. Ζ δήισζε νξάκαηνο/απνζηνιήο ηεο Facebook.com είλαη: 

“Facebook is a social utility that helps people communicate more efficiently with 
their friends, family and coworkers. The company develops technologies that 
facilitate the sharing of information through the social graph, the digital mapping of 
people's real-world social connections. Anyone can sign up for Facebook and 
interact with the people they know in a trusted environment”. (πεγή: 
smartinsighs.com) 

Ζ δήισζε νξάκαηνο/ απνζηνιήο κηαο e-επηρείξεζεο πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδεη 
ηελ ηθαλφηεηά ησλ δηαρεηξηζηψλ ηεο λα ζέηνπλ ηελ επηρείξεζε ζε ζέζε πνπ λα 
εθκεηαιιεχεηαη ηηο επθαηξίεο ζηελ αγνξά, αμηνπνηεί  ηερλνινγίεο θαη λα ρηίδεη ζρέζεηο 

                                                
26

 Lynch R. (2005), “Corporate Strategy”, 7
th
 edition, published by Financial Times/ 

Prentice Hall 

http://www.facebook.com/
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κε πειάηεο, ζπλεξγάηεο θαη πξνκεζεπηέο. Ακέζσο κεηά, πξέπεη λα δείρλεη ηθαλφηεηα 
λα επεξεάδεη ηνλ θιάδν είηε κέζσ αχμεζεο (ή δεκηνπξγίαο) ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο, είηε 
κε πξνζαξκνγή ζηελ αιιαγή είηε κε θαηλνηνκίεο.  

Ζ ζηνρνζεζία κπνξεί λα ζρεκαηηζηεί γχξσ απφ ηηο δειψζεηο 
νξάκαηνο/απνζηνιήο. Απηέο νη δειψζεηο πεξηιακβάλνπλ κεηξήζηκα κεγέζε (π.ρ. 
επηθνηλσλία ζε φιν ηνλ θφζκν) είηε ηηο θηινδνμίεο ηεο επηρείξεζεο (π.ρ. no1 retailer in 
the world). Οη θηινδνμίεο δελ είλαη αλαγθαία αδχλαηεο, φκσο πξέπεη λα είλαη δχζθνια 
κεηξήζηκεο27. Οη κάλαηδεξο θαινχληαη λα ελψζνπλ ηε δηαρείξηζε κε ηνπο ζηφρνπο θαη 
ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα. Ζ „γξακκή‟ ησλ ζηφρσλ ηίζεηαη απφ ηε δήισζε νξάκαηνο 
απνζηνιήο. Αλ θαη ε δπλακηθή ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ είλαη κεγάιε, απηφ δελ 
ζεκαίλεη φηη νη ζηφρνη κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ άκεζα ή δελ ρξεηάδνληαη 
επαλαπξνγξακκαηηζκφ γηα λα επηηεπρζεί ε κεγαιχηεξε δπλαηή απνηειεζκαηηθφηεηα. 
Ζ ζηνρνζεζία γηα ην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ ζα κπνξνχζε λα πεξηιακβάλεη ηηο εμήο 
κεζφδνπο: 

Α) Μέζνδνο S.M.A.R.T. (Specific Measurable Actionable Relevant Time-bound). 
Ζ πξψηε ρξήζε ηνπ φξνπ  S.M.A.R.T. απνδίδεηαη ζηνλ George T. Doran (1981). 
Σνλίδεηαη ε αλάγθε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ, απφ έλαλ επξχ πνπ λα κπνξνχλ λα 
κεηξεζνχλ ηα απνηειέζκαηά ηνπ. Δπίζεο πξέπεη λα είλαη εθηθηφο θαη ξεαιηζηηθφο πνπ 
φκσο λα ηαηξηάδεη ζηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο είηε ιχλνληαο θάπνην πξφβιεκα είηε 
ζπκβάιινληαο ζηελ επηκέξνπο ζηνρνζεζία. Σέινο, πξέπεη λα είλαη πινπνηήζηκνο ζε 
ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Μεξηθά παξαδείγκαηα ζηφρσλ πνπ κπνξεί λα ζέζεη 
κηα ειεθηξνληθή επηρείξεζε ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν S.M.A.R.T. είλαη: αλάπηπμε 
ζε λέεο γεσγξαθηθέο αγνξέο, δηαηήξεζε ζρέζεσλ κε πειάηεο/ ζπλεξγάηεο 
ζεκαληηθνχο γηα ηελ επηρείξεζε, ειαρηζηνπνίεζε αλάπηπμεο θαη πξνψζεζεο λέσλ 
πξντφλησλ θαη αχμεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δηθηχνπ ζπλεξγαηψλ θαη 
πξνκεζεπηψλ.  

Β) Ζ αμηνιφγεζε γηα ηελ έκκεζε ή άκεζε ζπλεηζθνξά ηνπ δηαδηθηχνπ ζηα έζνδα 
είηε απφ πσιήζεηο είηε απφ παξνρή ππεξεζηψλ28. Απηφ νλνκάδεηαη Online Revenue 
Contribution. Παξάδεηγκα  νη αεξνπνξηθέο εηαηξίεο πνπ ζήκεξα ην κεγαιχηεξν 
πνζνζηφ πσιήζεσλ αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ ηνπο γίλεηαη κέζσ δηαδηθηχνπ. Απηφ 
κφλν ηπραίν δελ είλαη, αθνχ κε ηελ αλάπηπμε online πιαηθφξκαο θξαηήζεσλ 
ειαρηζηνπνίεζαλ ην ρξφλν έθδνζεο εηζηηήξησλ θαη κείσζαλ δξαζηηθά ηα θφζηε 
ζπληήξεζεο πξαθηνξείσλ έθδνζεο εηζηηεξίσλ. 

Γ) Μεηαηξνπή ή ζπκκεηνρή ηνπ θαλαιηνχ δηαλνκήο29. Δδψ, ζηφρνο είλαη πξψηα ε 
δηεξεχλεζε ηνπ θαηά πφζν κπνξεί ε ειεθηξνληθή παξνπζία ηεο επηρείξεζεο λα 
αληηθαηαζηήζεη θάπνην θαλάιη δηαλνκήο. Δδψ δηεξεπλάηαη πξψηα εάλ ε 
πξνζβαζηκφηεηα ησλ δπλεηηθψλ πειαηψλ ζην δηαδίθηπν είλαη πςειή. Μεηά ζθνπφο 
ηεο επηρείξεζεο (γηα λα θεξδίζεη κεξίδην αγνξάο) είλαη λα πξνζθέξεη κηα ελαιιαθηηθή 
πξφηαζε αμίαο (value proposition). Σέινο, εμεηάδεηαη θαηά πφζνλ είλαη δπλαηφ ην 
πξντφλ λα ηππνπνηεζεί θαη λα παξέρεηαη κέζσ δηαδηθηχνπ κφλν.  

                                                
27

 Γελ είλαη κεηξήζηκεο είηε γηαηί δελ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθά θξηηήξηα κέηξεζεο είηε γηαηί 
είλαη αδχλαηνλ λα κεηξεζνχλ ζε έλα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. Απηφ εμππεξεηεί θπξίσο ηηο 
ζρέζεηο ηεο επηρείξεζεο κε ηνπο πειάηεο ηεο θαη ηελ „έκπλεπζε‟ πνπ δίλεη ζηνπο ζπλεξγάηεο 
ή/θαη κεηφρνπο ηεο ε επηρείξεζε. 

28
 Δίλαη εξγαιείν ηνπ κάξθεηηλγθ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη κάλαηδεξο γηα λα κεηξήζνπλ ή λα 

ηνπνζεηήζνπλ ζηνρνζεηήζεηο ζε κηα λέα ή ππάξρνπζα αγνξά. Βέβαηα, γηα επηρεηξήζεηο πνπ 
δξνπλ ζην θάζκα B2B (εηδηθά ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ) δελ ζα έρεη ηδηαίηεξε αμία ε ρξήζε 
ηεο κεζφδνπ απηήο. 

29
 Μέζνδνο ηνπ κάξθεηηλγθ γηα ηηο εκπνξηθέο ειεθηξνληθέο επηρεηξήζεηο φπνπ 

πξνζπαζνχλ λα κεηξήζνπλ ηε δπλαηφηεηα κεηαηξνπήο δπλεηηθψλ πειαηψλ ζε πξαγκαηηθνχο 
πειάηεο.  
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Βήκα 3: Ση απνθάζεηο θαιείηαη λα ιάβεη ν e-κάλαηδεξ πξηλ πξνρσξήζεη ζηελ 
θαηάιιειε επηινγή ζηξαηεγηθήο;  

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ κηαο ζηξαηεγηθήο θαη ηεο δηαρείξηζεο κηα νξγάλσζεο ν 
κάλαηδεξ έρεη ζαλ νδεγφ απφ ηε κηα ηνπο ζηφρνπο θαη απφ ηελ άιιε ηε „θηινζνθία‟ 
ηεο νξγάλσζεο, ελψ ζπρλά είλαη αλαγθαίν λα επαλέιζεη ζε απηά θαη λα ηα 
αλαζεσξήζεη. Γηα ηε δηαρείξηζε ζην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ ππάξρνπλ αξθεηέο 
επηινγέο πνπ πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ θαη δηαθνξεηηθά εξγαιεία γηα ηελ εθαξκνγή 
ηνπο (marketing, CRM, supply chain, e-procurement θαη άιια)30. Ο θαζεγεηήο Tjan 
A.K. (et. al. 2001)31, πξφηεηλε έλα κνληέιν θαηαιιειφηεηαο- βησζηκφηεηαο γηα 
δηαδηθηπαθέο επηρεηξεκαηηθέο εθαξκνγέο φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. 

 

 

Δηθόλα 10. Μνληέιν βηωζηκόηεηαο- θαηαιιειόηεηαο.  

Πεγή: Liang T.P. (et. al. 2007)
32

 

Σν κνληέιν απηφ δείρλεη πσο αμηνινγνχληαη νη πηνζεηεκέλεο νξγαλσηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο/ δνκέο. Απφ ηε κηα αμηνινγνχληαη εάλ είλαη βηψζηκεο, κε κεηξηθά 
ζηνηρεία ηχπνπ πφζν πξνζσπηθφ ρξεηάδεηαη, πφηε αξρίδεη λα απνδίδεη κηα επέλδπζε 
(ρξνληθά) θαη πηζαλή απφδνζε ηεο επέλδπζεο (Return on Investment). Απφ ηελ άιιε, 
αμηνινγνχληαη εάλ είλαη „ηαηξηαζηέο‟ κε ηηο δπλαηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο, δειαδή εάλ 
επζπγξακκίδνληαη κε ηηο ηερλνινγηθέο θαη βαζηθέο δπλάκεηο (πιενλεθηήκαηα) ηεο, εάλ 
ηαηξηάδνπλ κε ηε θηινζνθία/ φξακα ηεο εηαηξίαο θαη εάλ είλαη εχθνιεο πξνο 
εθαξκνγή.  

Σα ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ζηξαηεγηθήο γηα ηνλ κάλαηδεξ κπνξνχλ 
λα ζπλνςηζζνχλ ζηηο παξαθάησ απνθάζεηο: 

i. Σα θαλάιηα33 ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ πνπ ζα επηιέμεη ε νξγάλσζε. 
Αλάινγα κε ηελ εκπινθή ηεο ζην δηαδίθηπν θαη ην κεξίδην αγνξάο πνπ 
ζέιεη λα επηηχρεη, ν κάλαηδεξ θαιείηαη λα ζηαζκίζεη  ηηο δηαδηθηπαθέο 
δξαζηεξηφηεηεο θαη εηδηθφηεξα ηηο εκπνξηθέο. Ο ζηφρνο είλαη λα απμήζεη ηα 

                                                
30

 Μάξθεηηλγθ, ζχζηεκα ζρέζεσλ πειαηψλ, εθνδηαζηηθή αιπζίδα, ειεθηξνληθέο 
πξνκήζεηεο θ.α. 

31
 Tjan A.K. (2001), “Finally, a way to put your internet portfolio in order”, Harvard 

Business Review, vol.79 No.2, pp.76-85 
32

 Liang T.P., Huang C.W., Yeh Y.H., Lin B.S. “Adoption of mobile Technology in 
Business: a Fit-Viability Model” Industrial Management and Data Systems, vol. 107, no.8, 
pp.1154-1169 

33
 Γηαρείξηζε „θαλαιηψλ‟ (channel management) είλαη νπζηαζηηθά ε ζσζηή δηάρπζε ησλ 

δπλάκεσλ ηηο νξγάλσζεο ζηηο θαηάιιειεο νξγαλσηηθέο δνκέο. Μηα επηρείξεζε πνπ δξα θαη 
ειεθηξνληθά απνθαζίδεη πφζν ζεκαληηθφ είλαη ην δηαδίθηπν ζηελ πξνψζεζε ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηεο (θαζφινπ, ζπκπιεξσκαηηθά ή εμνινθιήξνπ) 
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έζνδα γηα ηελ επηρείξεζε θαη παξάιιεια λα κεηψζεη ην θφζηνο ηεο 
δηαηήξεζεο πειαηείαο. 

ii. Πσο ζα πξέπεη ε επηρείξεζε λα αλαδηνξγαλσζεί γηα λα πεηχρεη ηηο 
πξνηεξαηφηεηεο ηεο κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ (αλ ρξεηάδεηαη 
αλαδηάξζξσζε). Θα ρξεηαζηεί κηα εμσηεξηθή ζπλεξγαζία, έλα λέν ηκήκα, 
αλαδηνξγάλσζε φιεο ηεο δνκήο ηεο επηρείξεζεο ή δεκηνπξγία κηαο 
παξεπφκελεο δνκήο σο απνηέιεζκα ελφο κεγαιχηεξνπ ζρεδίνπ. Πάληα 
ζχκθσλα κε ηηο δπλαηφηεηεο ηεο νξγάλσζεο. 

iii. Όηαλ έρνπλ θαζνξηζηεί πνηα ηκήκαηα ή πνηνη ηνκείο ελδηαθέξνπλ ηελ 
επηρείξεζε, ηφηε νη κάλαηδεξο πξέπεη λα απνθαζίζνπλ κε πην ηξφπν ζα 
δηαζέζνπλ ηα πξντφληα ηνπ ή ηηο ππεξεζίεο ηνπο (online) ζε ζρέζε κε ηνλ 
αληαγσληζκφ. Ζ ηνπνζέηεζε θαη δηαθνξνπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο γίλεηαη 
βάζε ηελ επηζπκεηή πνηφηεηα, ηελ θαιχηεξε δπλαηή ηηκή θαη ηνλ βέιηηζην 
ρξνληθφ νξίδνληα34.  

iv. Με βάζε ηελ απφθαζε iii, πξέπεη λα επαλεμεηάδεηαη ζπλερψο ε 
θαηλνηνκία θαη βειηίσζε λέσλ κνληέισλ θαη εηδηθά ησλ ππεξεζηψλ. Απηφ 
γίλεηαη είηε πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε, είηε κεηά, είηε (πην ζπλεζηζκέλα) θαη ζηηο 
δχν θάζεηο. 

v. Ζ εκπινθή κηα νξγάλσζεο κε ην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ ηηο δίλεη 
δπλαηφηεηα αλαδηακφξθσζεο ηεο αγνξάο πξνκεζεηψλ κέζσ ηηο απφ-
δηακεζνιάβεζεο, αλα-δηακεζνιάβεζεο θαη αληη-δηακεζνιάβεζεο35.  

vi. Απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα θαη ηηο πξνκήζεηεο 
(εηδηθά εάλ πξνέξρνληαη κέζσ δηαδηθηχνπ). Γηα παξάδεηγκα, ε νξγάλσζε 
ζέιεη λα έξζεη πην θνληά κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο (γηα λα κεηψζεη ην 
θφζηνο), λα δηαθνξνπνηήζεη π.ρ. πιηθά ζπζθεπαζίαο, πξψηεο χιεο θ.α. 

vii. Απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ην πψο κεηαδίδεηαη θαη δηαρέεηαη ε λέα γλψζε 
θαη νη πιεξνθνξίεο  κέζα ζηελ νξγάλσζε. Γηα παξάδεηγκα, νη ηξάπεδεο 
ρξεζηκνπνηνχλ έλα εζσηεξηθφ δηαδίθηπν ην intra-net πνπ βνεζά άκεζα 
ζηελ ελεκέξσζε θαη επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ ηνπ. 

 

Βήκα 4: Δθαξκνγή ζηξαηεγηθήο. Μεηά ηε ραξηνγξάθεζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ 
δπλαηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο, νη κάλαηδεξο θαινχληαη λα εθαξκφζνπλ κηα 
ζηξαηεγηθή (ή ζηξαηεγηθέο) πνπ ζα δψζνπλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Απηφ φπσο 
αλαθέξζεθε ζην ππνθεθάιαην 2.3 (Βήκα 3) γίλεηαη κε ζθνπφ κεγηζηνπνίεζεο ηεο 
απφδνζεο θαη αλαιχζεθε ζε έμη θχξηα ζηάδηα.  

Ο εηδηθφο ζε ζέκαηα dot com Tim Miller36 αλαθέξεη πσο ππάξρνπλ δέθα ιφγνη 
πνπ απνηπγράλνπλ νη ζηξαηεγηθέο πνπ εθαξκφδνπλ νη κάλαηδεξο ζηηο ειεθηξνληθέο 
επηρεηξήζεηο:  

a) Πξψηα απφ φια ηα ζθάικαηα ρξνληζκνχ. Απηφ έρεη λα θάλεη κε ην ρξφλν 
πνπ απαηηείηαη γηα λα εθπιεξσζεί κηα ζπλαιιαγή, ην ρξφλν πνπ 
ρξεηάδεηαη γηα λα αληαπνθξηζεί ε επηρείξεζε ζε απαηηήζεηο πειαηψλ. 
Τπάξρεη ζσζηφ „timing‟ γηα ηα πξντφληα/ ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη; 
(π.ρ. ε i-tunes ζα είρε ιφγν χπαξμεο κε ηαρχηεηεο κηθξφηεξεο ηνπ 1Mbps;) 

b) Σίπνηα δελ αιιάδεη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. πλεζηζκέλν ιάζνο λα 
πηζηεχεηαη φηη κηα λέα αγνξά ή κηα θαηλνηνκία ζα „θαηαθηήζεη‟ εκπνξηθά ην 

                                                
34

 Χο ρξνληθφο νξίδνληαο λνείηαη ηφζν ε επηηπρήο ζπλαιιαγή κεηαμχ πειάηε θαη 
επηρείξεζεο φζν θαη ην feedback πνπ θηάλεη σο ην κάλαηδκελη.  

35
 Απφ-δηακεζνιάβεζε, φηαλ απνθιείεη ηνπ κεζνιαβεηέο κεηαμχ απηήο θαη ησλ 

πξνκεζεπηψλ ηεο. Αληη-δηακεζνιάβεζε, φηαλ ε ίδηα ε νξγάλσζε ιακβάλεη θαη απηή ζέζε 
δηακεζνιαβεηή, Αλα-δηακεζνιάβεζε, „φηαλ ε νξγάλσζε δηαπξαγκαηεχεηαη εθ λένπ φξνπο κε 
ηνπο δηακεζνιαβεηέο.  

36
 Πξφεδξνο ηεο εηαηξίαο webmergers inc θαη εθδφηεο ηνπ M&A report, Miller T. (2003), 

“Top ten lessons from the Internet shakeout”, 451research.com/ 
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θνηλφ πνιχ γξήγνξα. (π.ρ. ε Microsoft παξνπζίαζε ην πξφηππφ ηεο tablet 
pc ην 1999, φκσο ε επηηπρία ήξζε ην 2010 γηα ηνλ αληίπαιφ ηεο apple κε 
ην i-pad, ην νπνίν ήηαλ απνηέιεζκα ζσζηνχ timing-κάξθεηηλγθ θαη 
πιαζαξίζκαηνο ηεο ζεηξάο „I‟ ζην θνηλφ). 

c) ην ίδην κνηίβν κε ην b, ζα κπνξνχζε λα είλαη θαη ην ιάζνο ησλ κάλαηδεξο 
λα πηζηεχνπλ φηη ηα „λέα‟ αληηθαζηζηνχλ ακέζσο ηα „παιαηά‟. Νέεο 
ηερλνινγίεο, θαηλνηνκίεο, εξγαδφκελνη δελ αληηθαζηζηψληαη εχθνια εάλ δελ 
„δνθηκαζηνχλ πξψηα ηα λέα. Δπίζεο, ην ίδην ηζρχεη γηα ηηο ηερληθέο 
κάλαηδκελη. Νέα  αγνξά, δελ ζεκαίλεη κάλαηδκελη απφ ην 0. εκαίλεη 
πξνζαξκνγή.  

d) Όζν αθνξά ην κάλαηδκελη, πξνζαξκνγή δελ ζεκαίλεη φηη απηφ πνπ 
πεηπραίλεη δελ αιιάδεη. Γηα παξάδεηγκα ε ρξήζε ηνπ „πεηπρεκέλνπ‟ 
κάλαηδκελη απφ θπζηθέο εηαηξίεο ζε start-ups έρεη νδεγήζεη ζε πνιιά 
ιάζε. Ζ γλψζε θαη ε κάζεζε ζίγνπξα δελ ζηακαηνχλ ζηελ θνηλσλία ηεο 
πιεξνθνξίαο. Μάιινλ ην αληίζεην. 

e) Όπσο θαη ζην ρξεκαηηζηήξην, έηζη θαη ζην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ 
ππάξρνπλ εηαηξίεο „θνχζθεο‟. Παξάδεηγκα ε εηαηξία napster ε νπνία ήηαλ 
πάξνρνο παξάλνκεο κνπζηθήο ζε ρξήζηεο. Έιαβε φκσο ππέξνγθα 
θεθαιαία γηα αλάπηπμε απφ επελδπηέο πξηλ ηελ νξηζηηθή ηεο δηάιπζε.  

f)  εκαληηθφ ιάζνο απφ πιεπξάο κάλαηδκελη είλαη ε πξνζθνξά δσξεάλ 
ππεξεζηψλ γηα ηελ πξνζέιθπζε ρξεζηψλ (ή εγγξαθψλ). Δίλαη δχζθνιν 
εάλ ην πξνζθεξφκελν πξντφλ είλαη θαιφ θαη δσξεάλ λα δεηεζεί επί 
πιεξσκή ε ρξήζε ηνπ ίδηνπ ε ειαθξψο θαιχηεξνπ (π.ρ. ηη ζα γηλφηαλ εάλ 
ην facebook.com δεηνχζε ζπλδξνκή;). ην ηέινο, πνιιέο ηέηνηεο 
ζηξαηεγηθέο θαηαιήγνπλ λα „βνκβαξδίδνπλ‟ κε e-mail λέσλ (επί πιεξσκή 
ππεξεζηψλ) ηνλ ρξήζηε θαη γίλνληαη κε επηζπκεηέο.  

g) Σν γεγνλφο φηη ην δηαδίθηπν είλαη παγθφζκην θαη ππάξρεη εχθνιε 
πξφζβαζε (δπλεηηθνί πειάηεο) δελ ζεκαίλεη φηη αληίζηνηρα ην πξντφλ ή ε 
ππεξεζία πξέπεη λα είλαη ην ίδην.  

h) Γελ ρξεζηκνπνηνχληαη ζσζηά ηα δεδνκέλα πνπ ιακβάλνπλ νη κάλαηδεξο 
γηα λα θάλνπλ ζσζηέο πξνβιέςεηο. Απφ ηε κία ν φγθνο, απφ ηελ άιιε ε 
θηινδνμία ίζσο θάλνπλ θάπνην κάλαηδεξ λα ππεξεθηηκήζεη ή λα 
ππνηηκήζεη θάπνηεο ζηαηηζηηθέο. 

i) Σν ρηίζηκν κηαο ηεξάζηηαο γθάκαο πειαηψλ δελ ζεκαίλεη φηη ζα αλαγθάζεη 
νη πξνκεζεπηέο λα ζπκκεηέρνπλ. Απηφ έρεη λα θάλεη κε ηα πεξηζψξηα 
θέξδνπο θαη ην timing. 

j) πλδεφκελν κε ηα πξνεγνχκελα, γηα κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, ζπλήζσο 
ην ιάζνο γίλεηαη απφ ηε ζηηγκή πνπ πεξλάλε απφ ην θάζκα ηνπ 
κηθξνκεζαίνπ ζην θάζκα ηνπ κεγάινπ θαη ηα έμνδα (εηδηθά ηα κεηαβιεηά) 
είλαη απξφβιεπηα.  

Όκσο, ε ζσζηή δηαρείξηζε απφ πιεπξάο κάλαηδεξ πεξηιακβάλεη εθηφο απφ 
ζσζηή εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε  ησλ απνηειεζκάησλ, φπσο θαη επαλαμηνιφγεζε 
ησλ ζηξαηεγηθψλ. Ζ βειηίσζε, ε ζπλνρή, ην απνηειεζκαηηθφ κάξθεηηλγθ (θαη 
branding), ε επαθή θαη αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ρξήζηεο/πειάηεο, ε ζσζηή 
ηηκνιφγεζε θαη νη ζσζηέο ζπλεξγαζίεο ζίγνπξα ζπκβάινπλ ζηελ επηηπρία ηεο 
εθάζηνηε ζηξαηεγηθήο. 

 

2.5 ΘΔΜΑΣΑ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ  

ε αηφ ην ππνθεθάιαην ζα εμεηαζηνχλ νξηζκέλα ζέκαηα δηθηπαθνχ κάλαηδκελη 
πνπ αθνξνχλ: αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα γηα ην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ, ν 
κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ, εθνδηαζηηθή αιπζίδα θαη δηαρείξηζε 
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ξίζθνπ. Θέκαηα κάλαηδκελη φπσο κάξθεηηλγθ, internet presence management,  
δηαρείξηζε πξνζσπηθνχ θαη CRM ζα εμεηαζηνχλ μερσξηζηά ζε επφκελα θεθάιαηα. 

 

2.5.1 Αληαγωληζηηθό πιενλέθηεκα γηα ην ειεθηξνληθό επηρεηξείλ. 

Σν δηαδίθηπν απφ κφλν ηνπ κπνξεί λα απνηειέζεη εθαιηήξην γηα ηελ απφθηεζε ή 
ηε δηαηήξεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Απηφ γηαηί ζπλδέεη απεπζείαο 
θαηαλαισηέο θαη πξνκεζεπηέο κεηαμχ ηνπο, φπσο επελδπηέο θαη ινηπνχο 
ελδηαθεξφκελνπο ζηελ αιπζίδα αμίαο ηεο επηρείξεζεο. Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί νη 
νξγαληζκνί δελ αξθεί λα εθαξκφδνπλ κηα ζηξαηεγηθή εζσηεξηθήο „ελεκέξσζεο‟ ζε 
λέεο ηερλνινγίεο.  Αληνρή θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα ζε θαηλνηφκα πξντφληα, αιιαγέο 
ζην πεξηβάιινλ θαη αλαδηνξγαλψλνπλ εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά είλαη απαξαίηεηα γηα 
ηε δηαηήξεζε ηνπ ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. πκπεξαζκαηηθά, ην αληαγσληζηηθφ 
πιενλέθηεκα δελ πξνέξρεηαη απφ ηελ ηερλνινγία αιιά απφ ην πψο ζπιιέγεηαη, 
επεμεξγάδεηαη, αλαιχεηαη θαη εθαξκφδεηαη ε πιεξνθνξία. Πεγέο αληαγσληζηηθνχ 
πιενλεθηήκαηνο ζα είλαη:  

-Δπζπγξάκκηζε ζηξαηεγηθψλ e-business κε άιιεο ζηξαηεγηθέο ηεο επηρείξεζεο 
(φρη πάληα αλαγθαία). 

-Δζσηεξηθέο νξγαλσηηθέο δηαζπλδέζεηο. (IT systems, intranet θ.α.) 

-Οξγαλσηηθή κεηαβιεηφηεηα. 

-Δηαηξηθή θνπιηνχξα. 

-Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ 

-Αιπζίδα αμίαο (θαηά Porter)37 

O Porter ζεσξεί φηη ε αιπζίδα αμίαο πνπ είλαη κηα ζεηξά δνκψλ, πφξσλ θαη 
γλψζεσλ δίλνπλ πεξηζψξηα θέξδνπο φηαλ ε αμία πνπ δεκηνπξγείηαη/ιακβάλεηαη είλαη 
κεγαιχηεξε απφ ην θφζηνο δεκηνπξγίαο/ ιήςεο ηεο. ηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλεηαη 
ε αιπζίδα αμίαο ηνπ Porter. 

 

 

Δηθόλα 11. Ζ αιπζίδα αμίαο ηνπ Porter 

Πεγή: www.mindtools.com/pages/article/newSTR_66.htm 

                                                
37

 Porter M. (1985), “Competitive Advantage”, Free Prees 1
st
 edition.  
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2.5.2 Ο κεηαζρεκαηηζκόο ηνπ ειεθηξνληθνύ επηρεηξείλ. 

Απφ ηα πξνεγνχκελα έγηλε ιφγνο γηα εκπινθή/ζπκκεηνρή ηεο επηρείξεζεο κε ην 
ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ. Ζ δηνίθεζε κε ηε βνήζεηα ησλ κάλαηδεξ επηιέγεη ην βαζκφ 
πνπ ζα εκπιαθεί κε ην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ (εθηφο εάλ ην πξντφλ πξνζθέξεηαη 
εμνινθιήξνπ θπζηθά ή ειεθηξνληθά). χκθσλα κε ηνλ Arjan Sleurink (2002)38 
μερψξηζε ζε ηέζζεξα ζηάδηα εμέιημεο κηαο επηρείξεζεο ζε e-business ζε ζρέζε κε 
ηελ παξνπζία ηεο ζην δηαδίθηπν φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. 

 

 

Δηθόλα 12. Δμέιημε ηνπ νξγαληζκνύ ζε e-επηρεηξείλ  

Πεγή: Sleurink A., (2002) “E-business for NGOs”, IICD Research Brief, No2 

 

 ην πξψην επίπεδν είλαη ε βαζηθή παξνπζία ηεο επηρείξεζεο ζην 
δηαδίθηπν κε απιέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ επηρείξεζε. Ζ επηρείξεζε 
δηαηεξεί απφιπηα ηε θπζηθή ηεο παξνπζία (bricks and mortar). Απφ 
δηαρεηξηζηηθήο άπνςεο απηή ε παξνπζία είλαη πεξηνξηζηηθή γηα ηελ 
επηρείξεζε γεσγξαθηθά, ρξεηάδεηαη κηα κεξηθή ηερλνινγηθή ππνδνκή θαη 
δελ δίλεη ηδηαίηεξεο ειεπζεξίεο ζην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ (ρξεζηκνπνηείηαη 
απφ ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα π.ρ. marketing).  Παξάδεηγκα έλα ηνπηθφ 
ζνπβιαηδίδηθν. 

 ην δεχηεξν επίπεδν ε επηρείξεζε εκπιέθεηαη ιίγν παξαπάλσ κε ην 
ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ ζε ζεκείν πνπ λα κπνξνχλ λα γίλνπλ ζπλαιιαγέο 
κε ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ. Γεσγξαθηθά, ίζσο απεπζχλεηαη ε επξχηεξν 
θνηλφ. Απφ δηαρεηξηζηηθήο άπνςεο ππάξρεη πεξηζζφηεξε αλάκημε ζηε 
δηαρείξηζε ζην e-business απφ ηα δηάθνξα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο, ελψ 
παξάιιεια ρξεηάδνληαη κεγαιχηεξεο ειεθηξνληθέο ππνδνκέο. Πηζαλφλ, 
αθφκα ε ζπλνιηθή επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή λα κελ ζπκβαδίδεη κε ην 

                                                
38

 Sleurink A., (2002) “E-business for NGOs”, IICD Research Brief, No2 
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ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ. Παξάδεηγκα έλα ηνπηθφ θαηάζηεκα ξνχρσλ πνπ 
δέρεηαη παξαγγειίεο κέζσ internet. 

 ην ηξίην επίπεδν ππάξρεη αθφκα κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ηεο επηρείξεζεο 
θαη αξρίδεη λα κεηαζρεκαηίδεηαη ζην ζχλνιφ ηεο. Οη πηπρέο πνπ 
δξαζηεξηνπνηείηαη είλαη πην εμειηγκέλεο θαη νινθιεξσκέλεο, ελψ ε 
ελζσκάησζε θζάλεη ζε πξνζσπηθφ επίπεδν γηα ηνλ ρξήζηε. Γεσγξαθηθά, 
ππάξρεη δπλαηφηεηα επξείαο θάιπςεο. Απφ δηαρεηξηζηηθήο πιεπξάο 
δηαζηαπξψλεηαη κε ηηο άιιεο νξγαλσηηθέο δνκέο θαη ζε πεξηπηψζεηο ε 
επηρείξεζε δεκηνπξγεί εζσηεξηθέο δνκηθέο αιιαγέο γηα ηελ θαιχηεξε 
δηαρείξηζε ηνπ e-business. Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ e-business ελζσκαηψλεηαη 
ζηε ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο. Παξάδεηγκα ε εηαηξία Πιαίζην, 
φπνπ κεγάιν κέξνο ησλ εζφδσλ ηεο έξρνληαη απφ ειεθηξνληθέο πσιήζεηο 
θαη ε ζηξαηεγηθή ηεο πεξηιακβάλεη κεγάιν κέξνο ζην e-business. 

 ην ηέηαξην επίπεδν ππάξρεη ν πιήξεο κεηαζρεκαηηζκφο ηεο επηρείξεζεο 
ζε e-business. Τπάξρεη πιήξεο ελνπνίεζε κεηαμχ ησλ εζσηεξηθψλ 
νξγαλσηηθψλ δνκψλ. Σν θπζηθφ θαηάζηεκα δελ ππάξρεη ή είλαη ζπάλην λα 
βξεζεί (εθηφο θπζηθά απφ ηα „θεληξηθά‟ ηεο εηαηξίαο) Γεσγξαθηθά, ε 
θάιπςε είλαη ζεσξεηηθά παγθφζκηα. Γηαρεηξηζηηθά, ππάξρεη πιένλ δεζκφο 
κε άιιεο παξφκνηεο επηρεηξήζεηο (π.ρ. πξνκεζεπηέο), αιιαγή ηεο 
επηρεηξεζηαθήο θνπιηνχξαο θαη ε ζηξαηεγηθή είλαη ε ζπλνιηθή 
επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή.  Παξάδεηγκα, ε εηαηξία Amazon. 

 

2.5.3 Δθνδηαζηηθή αιπζίδα. 

Όζν αθνξά ην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ, σο κέξνο ηνπ νξηζκνχ ηεο ζηξαηεγηθήο ν 
κάλαηδεξ απνθαζίδεη θαηά πφζν ε εθνδηαζηηθή αιπζίδα πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί. 
Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη νη λέεο επηινγέο ή νη ηξνπνπνηήζεηο πξέπεη λα βαζίδνληαη ζηελ 
ηερλνινγία ηνπ δηαδηθηχνπ δηφηη θαηαξρήλ εμαξηψληαη απφ ηνλ βαζκφ εκπινθήο ηεο 
επηρείξεζεο θαη ηεο παξνπζίαο ηεο ζην δηαδίθηπν φπσο αλαθέξζεθε ζην 
πξνεγνχκελν ππνθεθάιαην.  

Φπζηθά, ην δηαδίθηπν παξέρεη ην πην απνηειεζκαηηθφ κέζνλ γηα ρακεινχ θφζηνπο 
επηθνηλσλία. Οη επηινγέο γηα ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα κπνξνχλ λα είλαη κηα 
αιιεινπρία ζηνηρείσλ κεηαμχ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη εμσηεξηθήο αλάζεζεο. Γειαδή 
νη κάλαηδεξο επηιέγνπλ κεηαμχ: 

a) Πιήξεο θαζεηνπνίεζε (vertical integration). Όιε ή ζρεδφλ φιε ε 
παξαγσγή γίλεηαη εληφο ηεο επηρείξεζεο, νη ππεξεζίεο θαη ην after service 
αλήθνπλ ζε απηήλ. ε e-business ρσξίο θπζηθή παξνπζία, ε 
θαζεηνπνίεζε έγθεηηαη ζην λα πεξηιακβάλεη ην θάζκα ησλ ππεξεζηψλ 
ηνπο ηε κεγαιχηεξε δπλαηή θάιπςε γηα ηνλ ρξήζηε. Απηφ δίλεη ζηελ 
νξγάλσζε κεγαιχηεξε εμεηδίθεπζε ζηελ παξαγσγή πξντφλησλ - παξνρή 
ππεξεζηψλ. Γηα παξάδεηγκα ε εηαηξία google, θαζεηνπνηείηαη κε εμαγνξέο 
εηαηξηψλ θαη πιένλ παξέρεη (κεηαμχ άιισλ): e-mail, παηρλίδηα, κεραλή 
αλαδήηεζεο,  site εηδήζεσλ, ράξηεο πινήγεζεο θ.α. 

b) Δλδηάκεζε θαζεηνπνίεζε (vertical ή virtual dis-integration). Μηα ελδηάκεζε 
θαηάζηαζε γηα ηελ επηρείξεζε. Σεο δίλεη δπλαηφηεηα γηα ζπλεξγαζίεο κε 
εμεηδηθεπκέλνπο ζπλεξγάηεο θαη κεηψλεη ην θφζηνο παξαγσγήο. Απηφ δίλεη 
ζηελ νξγάλσζε πεξηζζφηεξνπο πφξνπο γηα λα εζηηάζεη ζηηο θχξηεο 
δπλαηφηεηέο ηεο. 

c) Δμσηεξηθή αλάζεζε (outsourcing). Δδψ ππάξρεη απφιπηε εμάξηεζε απφ 
ζε ηξίηνπο θαη αλαγθαίεο είλαη νη ζηελέο ζρέζεηο κε ηνπο πξνκεζεπηέο. 
Απηή ε επηινγή σθειεί θχξηα ηηο επηζεηηθέο πξνζεγγίζεηο αγνξψλ (φπσο 
θάλνπλ νη dot-com ζπλήζσο). Δδψ έρεη αλαπηπρζεί κηα μερσξηζηεί δνκή 
κάλαηδκελη, ε ειεθηξνληθή δηαρείξηζε πξνκεζεηψλ (e-procurement).  
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2.5.4 Γηαρείξηζε ξίζθνπ. 

Ζ δηαρείξηζε ξίζθνπ είλαη ε ζπλάξηεζε ηεο πηζαλφηεηαο κηαο απεηιήο λα εθζέζεη 
κηα πηζαλή αδπλακία ηεο επηρείξεζεο θαη ζηνλ αληίθηππν πνπ ζα έρεη απηή ε απεηιή 
ζηελ επηρείξεζε. Απεηιέο κπνξνχλ λα πξνέιζνπλ απφ άκεζεο ή έκκεζεο πεγέο, απφ 
πεξηβαιινληηθά ή αλζξψπηλα αίηηα θαη κπνξεί λα πξνέιζνπλ απφ ην εζσηεξηθφ ελφο 
νξγαληζκνχ ή απφ ην εμσηεξηθφ. Γηα ην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ, νη ηνκείο απεηιψλ 
κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε: 

-Σερλνινγηθφ ξίζθν. Πεξηιακβάλεη απφ ζθάικα ή αζηνρία ηερλνινγηθνχ 
εμνπιηζκνχ κέρξη πηνχο ζε πξνγξάκκαηα. 

- Αηνκηθφ ξίζθν. Πεξηιακβάλεη ηελ αζθάιεηα ηνπ θάζε ρξήζηε, ηελ πξνζηαζία 
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηε δηαρείξηζε  πιεξνθνξηψλ. 

-Δπηρεηξεκαηηθφ ξίζθν. Πξνθαλψο, ην ξίζθν κείσζεο πσιήζεσλ, κείσζεο θήκεο 
θ.α. 

-Κνηλσληθφ ξίζθν. Απηφ αθνξά θπξίσο ηελ αζθάιεηα απφ „θπβεξλν-επηζέζεηο‟, 
θινπή πιεξνθνξηψλ θ.α. 

Ζ δηαρείξηζε ξίζθσλ δνκείηαη φπσο ην γεληθφηεξν κάλαηδκελη κέζα ζηελ 
νξγάλσζε. Τπάξρεη ην πιαίζην- ζηφρνο πνπ ζέηεη ε επηρείξεζε, ε ηαπηνπνίεζε ηνπ 
πξνβιήκαηνο, ε εθηίκεζε ηνπ πηζαλνχ αληίθηππνπ θαη νη ιχζεηο γηα απηφ. Σέινο, εάλ 
αληηκεησπηζζεί θίλδπλνο, αμηνινγείηαη θαηά πφζν ζσζηά θαη απνηειεζκαηηθά 
ιεηηνχξγεζε ην πιάλν.  

 

2.5.5 Γηαρείξηζε αλζξωπίλνπ δπλακηθνύ.  

Μπνξεί ζην δηαδίθηπν λα απινπνηνχληαη νξηζκέλεο δηαδηθαζίεο φκσο ε δηαρείξηζε 
αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ δελ είλαη εχθνιε. Πξνθαλψο, πνιιέο πηπρέο 
δξαζηεξηνηήησλ ρξεηάδνληαη κηθξφηεξν αξηζκφ ζε έκςπρν πιηθφ, αιιά απηνί πνπ 
ρξεηάδνληαη ζε κηα ηέηνηα επηρείξεζε είλαη αξθεηά εηδηθεπκέλνη θαη δπζεχξεηνη. 
Δπίζεο, ε δηαρείξηζε κηα κεγάιεο επηρείξεζεο είλαη πνιχπινθε φζν εμαπιψλεη ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο ηεο γεσγξαθηθά.  Γεληθά, ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε 
επηρείξεζε ζηελ ειεθηξνληθή δηαρείξηζε είλαη: 

 Απμεκέλν θφζηνο δηαρείξηζεο θαη απμεκέλν ξίζθν επέλδπζεο ζε 
εμεηδηθεπκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ. 

 Τπάξρεη ελδερφκελν αληίδξαζεο ζην απνκαθξπζκέλν κάλαηδκελη, εηδηθά 
φηαλ πξφθεηηαη γηα κε νκνεζλείο.  

 Ζ δπζθνιία ζην κάλαηδκελη θέξεη θαη δπζθνιία ζηελ εξγαζία ηνπ 
αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ.  

 Ζ ειιηπήο εθπαίδεπζε κπνξεί λα ππνλνκεχζεη ηελ επέλδπζε ζε 
ηερλνινγηθή ππνδνκή, θαζψο θαη ηελ εξγαζηαθή ειαζηηθφηεηα/ 
απνδνηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ.  

Οη ζηφρνη ηεο ειεθηξνληθή δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (Ζ.Γ.Α.Γ.) είλαη: 

 Να πξνζθέξεη κηα άκεζε, αδηάθνπε θαη επαξθή γλψζε γηα ηελ απφδνζε 
θαη ην θφζηνο ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ. 

 Να ππνζηεξίδεη ην καθξνρξφλην ζρεδηαζκφ ηνπ κάλαηδκελη, κε βνήζεηα 
ζηελ επηβνιή θαλφλσλ, ζηφρσλ θαη αλαδήηεζε θαηάιιεινπ δπλακηθνχ. 

 Να παξέρεη εθπαίδεπζε ζηνπο ππαιιήινπο. 

 Να παξέρεη άκεζε πιεξνθφξεζε γηα ηηο αλάγθεο ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ. 

 Να παξέρεη αζθάιεηα πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζηνπο ππαιιήινπο ηεο 
επηρείξεζεο.  
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Πιενλεθηήκαηα ηεο Ζ.Γ.Α.Γ: 

 πκβάιεη ζηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο κε ηελ θαηάιιειε επηινγή 
αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ.  

 Καηαξγεί ηε γξαθεηνθξαηία ηνπ παξαδνζηαθνχ HRM (Human Resource 
Management). 

 Βνεζά ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο.  

 Ζ ειεθηξνληθή δηαρείξηζε, βνεζά ηνπ ππαιιήινπο λα είλαη ελεξγά κέιε 
ηεο ίδηαο ηεο δηαρείξηζεο θαη λα θαιχπηνπλ αλάγθεο φπσο εθπαίδεπζε.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 

3.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ζ εμέιημε θαη νη θαηλνηνκίεο ηεο ηερλνινγίαο έρνπλ δψζεη έλα λέν 
πξνζαλαηνιηζκφ ζην επηρεηξείλ θαη αληίζηνηρα ζην κάλαηδκελη. Πξψηα φκσο, πξέπεη 
λα θαζνξηζηεί ην πεδίν πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη νη νξγαλψζεηο απφ πιεπξάο 
κάξθεηηλγθ θαη νη ζρέζεηο ησλ παιαηψλ κεζφδσλ κε ηηο λέεο.  

 Μεηά ηελ βηνκεραληθή επαλάζηαζε, νη επηρεηξήζεηο ζηεξίδνληαλ ζηελ καδηθή 
παξαγσγή θαη ζηελ γεσγξαθηθή επέθηαζε γηα ηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ ηνπο, θάηη 
πνπ ηηο νδεγνχζε ζε κηα κνλφπιεπξε ζηξαηεγηθή δηφηη γίλνληαλ αλεμαξηήησο 
αγνξαζηηθήο δχλακεο ηνπ θαηαλαισηή. Δπίζεο ην κάλαηδκελη ήηαλ θπξίσο ηεξαξρηθφ, 
κε ηελ έλλνηα φηη νη εληνιέο έξρνληαλ κφλν απφ πάλσ πξνο ηα θάησ. Ζ θηινζνθία 
ηνπ πξντφληνο39 θαη  ηεο πψιεζεο ζέιεη ηηο επηρεηξήζεηο λα παξάγνπλ πνιχ ψζηε λα 
„ξίμνπλ‟ ηα θφζηε παξαγσγήο ηνπο θαη λα „πηέδνπλ‟ έκκεζα ηνλ θαηαλαισηή λα 
αγνξάζεη (είηε κέζσ κνλνπσιίνπ, είηε ιφγσ κφδαο θ.α.), νη νπνίνη θαηαλαισηέο είλαη 
δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ θάηη παξαπάλσ γηα πνηνηηθέο ππεξεζίεο/ πξντφληα. Ζ 
εμέιημε ηνπ κάλαηδκελη αιιά θαη ηεο ηερλνινγίαο πξηλ ηελ „ςεθηαθή επνρή‟, έθεξε ηε 
πειαηνθεληξηθή θηινζνθία πνπ ζέιεη ηελ εζηίαζε πεξηζζφηεξν ζηηο αλάγθεο ηνπ 
πειάηε θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ. Δπίζεο, αλαπηχρζεθε θαη ε „θνηλσληθή‟ 
ηθαλνπνίεζε πνπ ζέιεη φρη κφλν ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε αιιά ιακβάλεη ππφςε 
ηελ θνηλσληθή επεκεξία θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο (π.ρ. βηνινγηθά πξντφληα, 
πξντφληα ρσξίο γινπηελε θ.α.). 

Ζ επηρεηξεκαηηθή γλψζε, ε πιεξνθφξεζε, ε κεηαβιεηφηεηα θαη ην αληαγσληζηηθφ 
πιενλέθηεκα είλαη ελ κέξεη ή εμνινθιήξνπ (θαηά πεξίπησζε) ν ζθνπφο ηνπ 
κάξθεηηλγθ. Δίλαη ν δίαπινο:  

Α) αλάπηπμεο παιαηψλ θαη λέσλ πξντφλησλ/ ππεξεζηψλ,  

Β) δηαθήκηζεο θαη εγθαζίδξπζεο θαηαλαισηηθήο εκπηζηνζχλεο θαη 

Γ) πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ ζηα θαηάιιεια ρξνληθά ζεκεία θαη 
πξφζσπα. 

Απηή είλαη ε θηινζνθία κάξθεηηλγθ, πνπ ρξεζηκνπνίεη θάζε νξγάλσζε πξέπεη λα 
είλαη έλα κίγκα ηξηψλ πφισλ ζπκθέξνληνο: ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ, ηνπ θαηαλαισηηθνχ 
θαη ηνπ θνηλσληθνχ. Πξνζζέηνληαο θαη απηή ηεο πξνζέγγηζε νη νξγαλψζεηο 
πξνζπαζνχλ λα θάλνπλ έλαλ αλνξζνινγηζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπο, κε ηηο ηάζεηο 
εμσηεξηθήο αλάζεζεο λα πηνζεηνχληαη γηα κείσζε θφζηνπο. Δπίζεο, πηνζεηείηαη θαη ε 
ηάζε ηνπ παγθφζκηνπ „παίθηε‟ άιια κε ηνπηθή πξνζέγγηζε (ν φξνο είλαη glocal- global 
+ local). Μαδί κε απηή ηελ ηάζε, κπνξεί λα πξνζηεζεί  θαη ε επξέσο δηαδεδνκέλε 
πξαθηηθή ηνπ «δελ ζε βιέπσ ζαλ πειάηε αιιά ζαλ ζπλεξγάηε». θνπφο ησλ ηάζεσλ 
απηψλ είλαη ε νηθνδφκεζε καθξνρξφληαο ζρέζεο κε ηνπο πειάηεο, ελψ ε θαηαλφεζε 
ησλ πξνηηκήζεσλ θαη ησλ κειινληηθψλ ηάζεσλ είλαη αλαγθαίεο φζν πνηέ ζε έλα 
δηαξθψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ.  

Ζ „„ςεθηαθή επαλάζηαζε‟‟ άιιαμε πξσηίζησο ηνλ ηξφπν πνπ δηαρένληαη νη 
πιεξνθνξίεο θαη άιιαμε θαη ηελ αγνξαζηηθή δχλακε, αιιά θαη ηνλ αληαγσληζκφ. Ζ 
καδηθή παξαγσγή θαη „ηππνπνίεζε‟ έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ πξνζαξκνγέο (φζν 
αθνξά ηα πξντφληα), ελψ ε παξνρή ππεξεζηψλ ηείλεη λα γίλεηαη αθφκα πην 
πξνζσπνπνηεκέλε. Νένη θιάδνη θαη λέεο αγνξέο αλαπηπρζήθαλ. Σν κάλαηδκελη είλαη 
θαη πξέπεη λα είλαη επέιηθην, ελψ νη πειάηεο θαη νη αληίπαινη είλαη ζπλερψο ζε 

                                                
39

 Ζ θηινζνθία ηνπ πξντφληνο, ε πειαηνθεληξηθή, ηεο πψιεζεο, ηνπ κάξθεηηλγθ θαη ε 
θνηλσληθή είλαη  
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επαγξχπλεζε. Δθηφο απφ ηελ „„ςεθηαθή επαλάζηαζε‟‟ θαη ηελ παγθνζκηνπνίεζε, 
επήιζε θαη κηα απνξξχζκηζε ηεο δηεζλνχο αγνξάο κε ηελ έλλνηα φηη πιένλ ππάξρνπλ 
ιηγφηεξα εκπφδηα απφ πνηέ γηα ηε δηείζδπζε λέσλ νξγαλψζεσλ ζε λέεο αγνξέο. Δηζη 
ζήκεξα νη επηρεηξήζεηο είλαη κηα κίμε ηεο παιαηάο θαη ηεο λέαο λννηξνπίαο ζηε 
θηινζνθία ηνπ κάξθεηηλγθ. 

 Σν δηαδίθηπν επέηξεςε ζε επηρεηξήζεηο (πνπ ζήκεξα είλαη θνινζζνί) λα 
πξνζθέξνπλ πξντφληα απνζηαζεξνπνηψληαο ηηο παιαηνχ ηχπνπ επηρεηξήζεηο. 
Βέβαηα, πνιιέο αθνχ κεηέβαιιαλ ηελ εζσηεξηθή ηνπο δνκή ράξηο ζην ειεθηξνληθφ 
επηρεηξείλ θαη κε ηε δχλακε ηεο ήδε αλαγλσξίζηκεο κάξθαο ηνπ (ή ηνπ brand name 
ηνπο) έκεηλαλ ζην „παηρλίδη ηεο λέαο επνρήο‟.  

Πιένλ, έρεη αιιάμεη ν ηξφπνο πνπ πξνζεγγίδνπλ νη νξγαλψζεηο ηηο 
δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Πξνζβιέπνπλ ζε επέθηαζε ζε νιφθιεξα ηκήκαηα αγνξάο, 
θαζεηνπνίεζε θαη κεγηζηνπνίεζε κεξηδίνπ αγνξάο. Παξάιιεια πξνζπαζνχλ λα 
θξαηήζνπλ ηελ εζηίαζή ηνπο ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε θαη αλαπηχζζνπλ 
νξγαλσηηθέο αιιαγέο δηαρείξηζεο (πιένλ) ελφο ηκήκαηνο θαη φρη ελφο πξντφληνο 
κφλν. Ζ καθξνρξφληα ζρέζε κε ηνλ πειάηε έξρεηαη κέζα απφ ηε δηαρείξηζε θαη ηελ 
αλάπηπμε ηεο θαζαξήο ζέζεο ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο40. Έλα ηζρπξφ εκπνξηθφ ζήκα 
δίλεη ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζε κηα νηθνλνκία πνπ φιν θαη πεξηζζφηεξνη 
θαηαλαισηέο θαηαθεχγνπλ ζε online αγνξέο.  

Σν δηαδίθηπν έρεη αλνίμεη επίζεο δηαχινπο επηθνηλσλίαο κεηαμχ θαηαλαισηή- 
παξαγσγνχ θαη κεηαμχ θαηαλαισηψλ. Απηφ είλαη αθφκα έλαο ιφγνο πνπ ην 
ειεθηξνληθφ κάξθεηηλγθ έρεη εμέρνπζα ζέζε ζηνλ θιάδν ηνπ κάξθεηηλγθ θαη φιν πην 
ζεκαληηθή ζέζε ζην κάλαηδκελη ηεο νξγάλσζεο. 

ε απηφ ην θεθάιαην ζα αλαδεηρζεί ν ξφινο ηνπ ειεθηξνληθνχ κάξθεηηλγθ, ε 
δηαρείξηζή ηνπ θαζψο θαη ε ζρέζε ηνπ κε ην παξαδνζηαθφ κάξθεηηλγθ. 

 

3.2 ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ  

3.2.1 Οξηζκόο ηνπ δηαδηθηπαθνύ κάξθεηηλγθ. 

Γεληθφηεξα ν ην κάξθεηηλγθ είλαη ε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο (management) πνπ έρεη 
ζαλ ζθνπφ λα εληνπίζεη, λα πξνβιέςεη θαη λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ 
επηθεξδψο41. Σν ίληεξλεη θαη ε ρξήζε ηνπ είλαη αθφκε έλα κέζν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 
γηα λα δηεπθνιχλεη ηε κεηάδνζε θαη ιήςε πιεξνθνξηψλ απφ θαη πξνο ηνπο 
θαηαλαισηέο. Γηα ηελ αθξίβεηα, απηή ε „ζπλδεζηκφηεηα‟ παξέρεη κηα ζπλερή ξνή 
πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο πειάηεο. Απφ ηελ άιιε, νη πειάηεο είλαη πιένλ 
πην ελεκεξσκέλνη θαη έηζη ε ζρέζε αγνξαζηή- πσιεηή πεξηιακβάλεη φιεο ηηο 
δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπο.  

Έηζη ην δηαδηθηπαθφ κάξθεηηλγθ είλαη ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ γηα λα επηηχρνπλ νη 
ζηφρνη ηεο επξχηεξεο ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ.  

                                                
40

 Καζαξή ζέζε ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο (brand equity): είλαη φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 
ζην κάξθεηηλγθ δειψλνληαο ην πφζν αλαγλσξίζηκν είλαη έλα πξντφλ κε ην γεληθφ ηζνδχλακφ 
ηνπ. Οη εηαηξίεο πξνζπαζνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ brand equity γηα φια (ή ηα πεξηζζφηεξα) 
πξντφληα ηνπο θαζηζηψληαο ηα εχθνια αλαγλσξίζηκα, αμηνκλεκφλεπηα, αμέραζηα, αλψηεξα ζε 
πνηφηεηα θαη αμηνπηζηία π.ρ. apple ζεηξά „i‟. Ζ θαζαξή ζέζε πξνθχπηεη απφ ηε δηαθνξά ηεο 
ηηκήο ηνπ γεληθνχ ηζνδχλακνπ κε ην πξντφλ ηεο ζεηξάο, πνπ είλαη θαη ην θέξδνο ηνπ brand 
(θπζηθά γηα φκνην θφζηνο παξαγσγήο/ πξνψζεζεο). Δπίζεο, ε επηρείξεζε εθκεηαιιεχεηαη 
νηθνλνκίεο θιίκαθαο ζε έλα πεηπρεκέλν brand equity. .  

41
 Έλαο αθαδεκατθφο νξηζκφο πνπ δίλεηαη απφ ην βξεηαληθφ Ίδξπκα Μάξθεηηλγθ 

(Chartered Institute of Marketing). 
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Δδψ πξέπεη λα γίλεη κηα δηεπθξίληζε. χκθσλα κε ηνλ David Chaffey (et. al. 2009) ην 
e-marketing είλαη: «ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ κάξθεηηλγθ κέζσ ρξήζεο ςεθηαθψλ 
ηερλνινγηψλ». Γειαδή ην ςεθηαθφ κάξθεηηλγθ42 πεξηιακβάλεη θαη ην δηαδηθηπαθφ 
κάξθεηηλγθ. Βέβαηα, ζεσξεηηθά ην e-marketing κπνξεί λα λνείηαη είηε ζαλ δηαδηθηπαθφ 
(web marketing) είηε ζαλ ςεθηαθφ κάξθεηηλγθ, αθξηβψο φπσο ρξεζηκνπνηνχληαη νη 
φξνη e-business θαη e-commerce γηα λα δειψζνπλ ην ειεθηξνληθφ εκπφξην. 
Πξαθηηθά, φκσο, είλαη θαλεξέο νη δηαθνξέο.  

 

3.2.2  Μνξθέο θαη εξγαιεία δηαδηθηπαθνύ κάξθεηηλγθ.  

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα κέζα ηαθηηθήο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζην δηαδηθηπαθφ κάξθεηηλγθ κέζα απφ ηηο δηάθνξεο κνξθέο ηνπ:  

 

Α) Μάξθεηηλγθ κεραλψλ αλαδήηεζεο (Search Engine Marketing- SEM)43: Λφγσ 
ζπλδπαζκνχ δηαθφξσλ παξαγφλησλ, νη κεραλέο αλαδήηεζεο ηνπ δηαδηθηχνπ44 
πξνζθέξνπλ έλαλ απνδνηηθφ ηξφπν γηα ηελ αλάδεημε κηαο ηζηνζειίδαο γηα ηελ 
επηρείξεζε, ελψ γηα ηνλ πειάηε/ρξήζηε45 ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη ε αθεηεξία ηεο 
επίζθεςήο ηνπ ζην δηαδίθηπν. Γηα θάζε ηζηνζειίδα ππάξρνπλ ιέμεηο „θιεηδηά‟ 
(keywords) φπνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην πεξηερφκελν (π.ρ. πξντφληα, ππεξεζίεο, 
φλνκα ηζηφηνπνπ θηι) ηα νπνία φηαλ πιεθηξνινγεζνχλ απφ ην ρξήζηε (έζησ θαη 
ηκεκαηηθά) δίλνπλ ηελ πιεξνθνξία ζηε κεραλή αλαδήηεζεο ε νπνία ηελ αλαιχεη θαη 
εκθαλίδεη κηα θαηάηαμε απνηειεζκάησλ. Ζ θαηάηαμε απηή εμαξηάηαη απφ ηε 
ζπζρέηηζε ησλ πιεξνθνξηψλ/ ιέμεσλ/ θξάζεσλ πνπ εηζήγαγε ν ρξήζηεο. Οη 
επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ θπζηθά ηαθηηθέο κάξθεηηλγθ νχησο ψζηε λα βειηηψζνπλ 
ηε ζέζε ηνπο ζηελ θαηάηαμε θαη λα δηεπξχλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο ζηηο δηάθνξεο 
αλαδεηήζεηο. Οη θπξηφηεξεο κέζνδνη είλαη νη εμήο: 

- Βειηηζηνπνίεζε κεραλψλ αλαδήηεζεο (Search Engine Optimization- SEO): ε 
κηα αλαδήηεζε ν ρξήζηεο βιέπεη ηα απνηειέζκαηα ζηελ νζφλε ηνπ ηα νπνία κπνξεί 
λα είλαη εθαηνληάδεο ρηιηάδεο αθφκε θαη εθαηνκκχξηα. Φπζηθά ν ρξήζηεο δελ ζα 
εμεξεπλήζεη φια απηά ηα απνηειέζκαηα, αιιά ζα αξθεζηεί ζηα πξψηα 20 ή 30.  
ηφρνο ινηπφλ γηα κηα επηρείξεζε είλαη λα εκθαλίδεηαη ζηα πξψηα απηά 20-30 
απνηειέζκαηα. Γηα απηφ ην ζθνπφ εθαξκφδεηαη ε SEO. Γίλεηαη κε ηελ επηινγή ησλ 
θαηάιιεισλ αληηπξνζσπεπηηθψλ ιέμεσλ (keywords) ή θξάζεσλ. Απηέο κπνξνχλ λα 
εκθαλίδνληαη σο tags θεθαιίδσλ (META- Tags)46, ππεξζχλδεζκνη ζε κηα ηζηνζειίδα 
ή δηάζπαξηεο ζε θείκελν/ άξζξν. εκαληηθφ γηα ηελ επηινγή ησλ ιέμεσλ ή θξάζεσλ 
είλαη λα γλσξίδεη ε επηρείξεζε πσο γίλεηαη ε κέηξεζε απφ ηνπο αιγφξηζκνπο ηεο 
κεραλήο αλαδήηεζεο (π.ρ. Google PageRank). Φπζηθά, ζπνπδαίν ξφιν παίδεη θαη ν 
ηίηινο ηνπ ηζηφηνπνπ, φπνπ πξέπεη λα παξαπέκπεη επζέσο ζην αληηθείκελν ηεο 

                                                
42

 Σν ςεθηαθφ κάξθεηηλγθ πεξηιακβάλεη ην κάξθεηηλγθ κέζσ δηαδηθηχνπ, ζηαζεξήο θαη 
θηλεηήο ηειεθσλίαο, ξάδην, ηειεφξαζεο θ.α.,  

43
 Δδψ παξνπζηάδεηαη κηα πεξηιεπηηθή εθδνρή ηεο βειηηζηνπνίεζεο θαζψο ζην ζέκα απηφ  

ππάξρεη αξθεηά εθηεηακέλε βηβιηνγξαθία. 
44

 Οη κεραλέο αλαδήηεζεο είλαη ηζηνζειίδεο πνπ έρνπλ αλαπηχμεη ινγηζκηθφ γηα ηε 
δηεμαγσγή αλαδεηήζεσλ ζην δηαδίθηπν. Ζ ππνζηήξημε πνπ πξνζθέξνπλ, ζηελ αλεχξεζε 
πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπο, ζηεξίδεηαη ζε έλαλ πνιχπινθν αιγφξηζκν. Οη πην 
δηάζεκεο κεραλέο αλαδήηεζεο γηα ην 2015 είλαη: Google, Bing, Yahoo search, AOL search, 
ASK, Gogpile, Contenko, Alhea, ixQuick, DuckDuckGo, infospace, MyWebSearch, 
WebCrawler.  

45
 Υξήζηεο, λνείηαη ε θάζε νληφηεηα (άλζξσπνο ή άιιε νξγάλσζε) πνπ έρεη πξφζβαζε 

ζην δηαδίθηπν θαη επνκέλσο είλαη ππάξρσλ ή δπλεηηθφο πειάηεο γηα ηελ επηρείξεζε. 
46

 META Tags είλαη εληνιέο HTML νη νπνίεο πεξηέρνληαη ζηνπο ηζηφηνπνπο θαη 
„απεπζχλνληαη‟ θαηά θάπνην ηξφπν πξφγξακκα πεξηήγεζεο (browser). Απηά δελ είλαη θαλεξά 
ζην ρξήζηε.  
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επηρείξεζεο. Σέινο, νη ππεξζχλδεζκνη πνπ νδεγνχλ ζε έλαλ ηζηφηνπν απφ ηξίηνπο 
ηζηφηνπνπο, κε ηε ζεηξά ηνπο πξνζθέξνπλ επηπιένλ „πφληνπο‟ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν 
ηζηφηνπν λα αλέβεη ζηελ θαηάηαμε απνηειεζκάησλ ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο. 

- Πιεξσκή βάζε επηζθέςεσλ ζε κηα ηζηνζειίδα (Pay-Per-Click). ε απηή ηελ 
πεξίπησζε, ε θάζε επηρείξεζε κπνξεί λα πιεξψζεη ηνλ πάξνρν ηεο κεραλήο 
αλαδήηεζεο γηα λα ηνλ θαηαηάμεη ζε πεξίνπηε ζέζε  ζηα απνηειέζκαηα ηεο 
αλαδήηεζεο. Όηαλ, ν ρξήζηεο ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηα ιέμε θιεηδί ή θξάζε ηφηε 
ζπλνδεπηηθά κε ηα απνηειέζκαηα, εκθαλίδνληαη ζην πάλσ κέξνο ηεο νζφλεο θαη ζηα 
δεμηά ηεο νζφλεο νη ππεξζχλδεζκνη ησλ θαηαρσξεκέλσλ sponsored ads ή 
sponsored links φπσο ιέγνληαη. Κάζε ρξήζηεο πνπ „θάλεη θιηθ‟ ζε ηέηνηνλ 
ππεξζχλδεζκν πνπ νδεγεί ζηνλ ηζηφηνπν ηεο εηαηξίαο, ε εηαηξία ρξεψλεηαη κε 
θάπνην ζπκθσλεκέλν κε ηνλ πάξνρν πνζφ. ηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλεηαη ε 
κεραλή αλαδήηεζεο ηεο Google, κε απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο θαη ηα sponsored 
links κε θφθθηλε επηζήκαλζε. 

 

 

Δηθόλα 13. Google PayPerClick  

Πεγή: http://www.wearegrow.com/adwords-tips/ 

 

- Πιεξσκέλε ζπκπεξίιεςε (paid inclusion). Απηή ε κέζνδνο κνηάδεη κε ηελ 
πξνεγνχκελε κφλν πνπ αληί λα θαίλνληαη ζηα πεξηζψξηα ηεο αλαδήηεζεο ηα 
απνηειέζκαηα, εηζέξρνληαη κέζα ζηελ ηειηθή θαηάηαμε ησλ απνηειεζκάησλ 
αλαδήηεζεο. Ζ επηρείξεζε πιεξψλεη έλα πνζφ ηνλ πάξνρν ηεο κεραλήο 
αλαδήηεζεο. ε αληίζεζε κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε, ε επηρείξεζε δελ 
εμαξηάηαη απφ ηα θιηθ ησλ ρξεζηψλ, αιιά ην πνζφ πνπ πιεξψλεη εμαξηάηαη απφ ηε 
ζέζε θαη ηηο αμηψζεηο ηνπ πάξνρνπ. Οη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο, γηα 
βειηηζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ έλα ζπλδπαζκφ Pay-Per-
Click θαη Paid Inclusion.  
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B) Μάξθεηηλγθ κέζσ e-mail (e-mail marketing): Μαδί κε ηα κέζα θνηλσληθήο 
δηθηχσζεο, ην e-mail marketing είλαη απφ ηηο πξψηεο γξακκέο επηθνηλσλίαο κεηαμχ 
επηρεηξήζεσλ θαη πειαηψλ. Σν e-mail είλαη έλα άκεζν κήλπκα φπνπ κπνξεί λα ζηαιεί 
ζε κηα νκάδα ή ζε έλα ζχλνιν πειαηψλ ή δπλεηηθψλ πειαηψλ. Βαζηθφ εξγαιείν ηνπ 
e-mail marketing είλαη ην newsletter. Τπάξρνπλ ηξείο ηχπνη e-mail marketing. 

-Δ-mails δξαζηεξηφηεηαο (transactional e-mails). Δίλαη e-mail ηα νπνία 
ελεξγνπνηνχληαη κε βάζε ηε ζρέζε/ δξαζηεξηφηεηα πνπ έρεη έλαο πειάηεο κε ηελ 
επηρείξεζε. Γηα παξάδεηγκα έλα θαηάζηεκα ππνδεκάησλ, αλαιχνληαο ηηο αγνξέο ησλ 
πειαηψλ ηνπ βξίζθεη φηη ππάξρεη πειάηεο πνπ αγνξάδεη κφλν κηα ζπγθεθξηκέλε 
κάξθα ππνδεκάησλ. Έηζη, πξνσζεί ζε απηφλ ζηνρεπφκελα πξνζθνξέο ή λέεο 
παξαιαβέο γηα απηή ηε πξνηηκεηέα κάξθα.  

-Άκεζα e-mails (direct e-mails). Δίλαη απιά ε καδηθή απνζηνιή e-mail κε 
πεξηερφκελν πνπ πηζαλφλ ελδηαθέξεη ηνλ παξαιήπηε.  

-Κηλεηφ e-mail marketing (mobile e-mail marketing). Με ηελ θαηαθφξπθε αχμεζε 
ησλ ρξεζηψλ Smartphones θαη tablets νη επηρεηξήζεηο αλέπηπμαλ ηελ απνζηνιή 
κελπκάησλ ζηνρεπκέλα γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπο.  

 

Γ) Γηαδηθηπαθνί θαηάινγνη (web directories). Ο δηαδηθηπαθφο θαηάινγνο είλαη κηα 
ζπιινγή/ βάζε δεδνκέλσλ πνπ ζπλδέεηαη κε ππεξζπλδέζεηο κε άιινπο ηζηφηνπνπο. 
Αλαζεσξνχληαη απφ αλζξψπηλν παξάγνληα θαη ζπρλά νη δηαδηθηπαθνί θαηάινγνη 
ζπγρένληαη κε ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο. Απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ ηεο κεγάιεο αλάπηπμεο 
πβξηδηθψλ κνληέισλ πνπ έρνπλ ελζσκαηψζεη επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά 
θαηεγνξηνπνίεζεο. Σα web directories ζπλαληψληαη κε ηηο εμήο κνξθέο: 

-Web portals (Πχιεο). Σα web portals είλαη έλαο ηζηφηνπνπο πνπ θέξεη 
πιεξνθνξίεο απφ δηάθνξεο πεγέο γηα έλα εμεηδηθεπκέλν ζέκα. Κάζε ρξήζηεο κπνξεί 
λα επηιέμεη πνηεο πιεξνθνξίεο ζέιεη λα ηνπ εκθαλίδνληαη. 

-Διεχζεξεο ιίζηεο (free listings). Δίλαη ιίζηεο φπνπ νκαδνπνηνχλ κηα αλαδήηεζε, 
ζηηο νπνίεο κπνξεί ειεχζεξα ε επηρείξεζε λα ζπκκεηέρεη. 

-Λίζηεο επί πιεξσκή (paid listings). Δίλαη ιίζηεο φπσο ηηο ειεχζεξεο φκσο ε 
δηαθνξά είλαη πσο εδψ ηα απνηειέζκαηα έρνπλ αγνξαζηεί είηε κέζσ paid inclusion 
είηε κε πξνγξάκκαηα ηνπνζέηεζεο επί πιεξσκή. 

-Λίζηεο αμηνιφγεζεο (rating and review). Δδψ εκθαλίδνληαη ζε ιίζηεο 
νκαδνπνηεκέλεο αλαδεηήζεηο, αιιά ζε θαηάηαμε. Ζ θαηάηαμε απηή πξνέξρεηαη είηε 
απφ ρξήζηεο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ηα πξντφληα/ππεξεζίεο είηε απφ ζπφλζνξεο. 

 

Γ) Μάξθεηηλγθ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο (social media marketing): Σν social 
media marketing είλαη κηα κνξθή δηαδηθηπαθνχ κάξθεηηλγθ πνπ ρξεζηκνπνηεί ηα κέζα 
θνηλσληθήο δηθηχσζεο γηα λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο επηθνηλσλίαο θαη branding. 
Καιχπηεη θπξίσο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ αληαιιαγή πεξηερνκέλνπ, βίληεν θαη 
εηθφλσλ γηα εκπνξηθνχο θπξίσο ζθνπνχο. Δπίζεο, πνιιέο επηρεηξήζεηο 
ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πιεξσκέλε δηαθήκηζε γηα λα εληζρχζνπλ ηελ εηθφλα ηνπο. Οη 
επηρεηξήζεηο κε απηφ ηνλ ηξφπν γίλνληαη πην πξνζηηέο ζηνπο ρξήζηεο θαη δπλεηηθνχο 
πειάηεο ηνπο. Σν κάξθεηηλγθ γίλεηαη κε δχν ηξφπνπο, ηελ παζεηηθή πξνζέγγηζε θαη 
ηελ ελεξγή πξνζέγγηζε. 
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-Παζεηηθή πξνζέγγηζε γίλεηαη θπξίσο κέζσ blogs47. Δθεί νη επηρεηξήζεηο απιά 
θαηαγξάθνπλ ηηο απφςεηο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ. Οη δηάθνξεο 
δηαδηθηπαθέο θνηλφηεηεο ζπρλά είλαη κηα αλέμνδε „νκάδα ειέγρνπ‟ γηα ηηο επηρεηξήζεηο 
θαζψο ππάξρνπλ πνιιέο αμηνινγήζεηο κε πξαγκαηηθέο δνθηκέο ησλ πξντφλησλ ηνπο 
φπνπ κπνξεί λα αλαθαιπθζνχλ ζέκαηα θαη ρξήζεηο πνπ νη επηρεηξήζεηο δελ 
γλσξίδνπλ. Βέβαηα, απηέο νη αμηνινγήζεηο απφ ηελ άιιε ελδερνκέλσο λα 
κπεξδέςνπλ ηνλ θαηαλαισηή θαη λα ηνλ απνηξέςνπλ απφ ηελ αγνξά ηνπ. 

-Δλεξγή πξνζέγγηζε. ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ ηα κέζα θνηλσληθήο 
δηθηχσζεο (social networks) φπσο facebook, twitter, google+, linkedIn θαη άιια. 
Υξεζηκνπνηνχληαη φρη κφλν γηα δεκφζηεο ζρέζεηο θαη δηαθεκίζεηο αιιά ζε πεξηπηψζεη 
αθφκα θαη γηα αλεχξεζε πξνζσπηθνχ (π.ρ. ην linkedIn). Σν κεγάιν πιενλέθηεκα ηνπο 
είλαη ε ακεζφηεηα θαη ε εμεηδηθεπκέλε ζηφρεπζε πειαηψλ, ν απεπζείαο δηάινγνο θαη 
ην feedback.    

 

Δ) Γεκφζηεο ζρέζεηο ζην δηαδίθηπν (public relations): Γεληθά ε δηαρείξηζε ησλ 
δεκνζίσλ ζρέζεσλ αλαθέξεηαη ζηελ πξαθηηθή ελίζρπζεο ηεο θήκεο θαη ηεο εηθφλαο 
κηαο επηρείξεζεο ζην θνηλφ. Οη δηαρεηξηζηέο ηεο επηρείξεζεο πνπ αζρνινχληαη κε ηηο 
δεκφζηεο ζρέζεηο πξνζπαζνχλ λα επαηζζεηνπνηήζνπλ ην θνηλφ θαη νξγαλψλνπλ ηελ 
αγνξά γηα λα ππάξρεη επθνιφηεξε δηείζδπζε ησλ πξντφλησλ/ ππεξεζηψλ ηεο 
επηρείξεζεο. Όζν αθνξά ην δηαδίθηπν, φπνπ ηα λέα θαη νη πιεξνθφξεζε δηαρένληαη 
κε κεγαιχηεξε ηαρχηεηα, ππάξρεη πιεζψξα επηινγψλ θαη ηαθηηθψλ. Οη πξνζπάζεηεο 
πνπ γίλνληαη επί ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ αθνξνχλ άκεζα πηζαλνχο θαη ππάξρνληεο 
πειάηεο. Οη κνξθέο θαη νη δνκή ελφο ζρεδίνπ PR κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ θαη λα 
ζπλδπάδνπλ πνιιέο κνξθέο δηαδηθηπαθνχ κάξθεηηλγθ φπσο: social networks, SEO, 
δηαθεκίζεηο, newsletters, αξρηηεθηνληθήο ηνπ ηζηφηνπνπ θαη άιια. Πξνθαλψο, απηνχ 
ηνπ ηχπνπ δεκφζηεο ζρέζεηο έρνπλ ηνλ ίδην ζθνπφ κε ην παξαδνζηαθφ PR πνπ είλαη ε 
επηξξνή ησλ ρξεζηψλ.  

 

Σ) Affiliate marketing (κάξθεηηλγθ ζπλεξγαηψλ). Απηή ε κνξθή κάξθεηηλγθ πνπ 
ηαηξηάδεη ζηηο δηαδηθηπαθέο δηαθεκίζεηο, σζηφζν ρξεζηκνπνηεί ζπλδπαζηηθά δηάθνξα 
εξγαιεία πξνψζεζεο θαη ηερληθέο κάξθεηηλγθ. Δίλαη έλα ζχζηεκα „επηβξάβεπζεο‟ ζην 
νπνίν ν αλαθέξσλ ή ζχλδεζκνο παξαπνκπήο (referrer) θεξδίδεη γηα θάζε 
παξαπεκπφκελν πνπ ζηέιλεη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηζηφηνπν. Οη ηξφπνη κε ηνπο 
νπνίνπο γίλεηαη είλαη κέζσ κεραλψλ αλαδήηεζεο, κε πιεξσκέλε δηαθήκηζε, κε 
θνππφληα έθπησζεο, κε e-mail πξνσζεηηθά ζε γλσζηνχο, κε άξζξα θαη ινηπέο 
αμηνινγήζεηο. 

 

Ε) Γηαδηθηπαθή δηαθήκηζε (online advertisement): Ζ πην άκεζε κνξθή κάξθεηηλγθ 
είλαη ε δηαθήκηζε. Απηφ ηζρχεη θαη γηα ην δηαδηθηπαθφ κάξθεηηλγθ. Καηά ηνλ ηζηφηνπν 
Techopedia.com48 ν νξηζκφο ηεο δηαδηθηπαθήο δηαθήκηζεο είλαη «ε ζηξαηεγηθή 
κάξθεηηλγθ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν ζαλ κέζν γηα ηελ απόθηεζε 
επηζθεςηκόηεηαο ζηελ ηζηνζειίδα θαη έρεη ζαλ ζηόρν λα παξαδώζεη ηα κελύκαηα ηνπ 
κάξθεηηλγθ ζηνπο ζσζηνύο πειάηεο. Η δηαδηθηπαθή δηαθήκηζε είλαη 
πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ηνλ νξηζκό ησλ αγνξώλ κέζα από κνλαδηθέο θαη ρξήζηκεο 
εθαξκνγέο». Δξγαιεία δηαδηθηπαθήο δηαθήκηζεο είλαη ηα παξαθάησ: 

                                                
47

 Blog είλαη έλαο ηζηφηνπνο φπνπ κηα νκάδα αηφκσλ ή έλα άηνκν ην πεξηερφκελν ηνπ κε 
ζρεηηθέο λέεο αλαξηήζεηο. Οη αλαξηήζεηο απηέο απνηεινχλ είηε πξνζσπηθέο γλψκεο ή 
παξαπνκπέο ζε άιινπο ηζηφηνπνπο, άξζξα θ.η.ι. Μπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε πξνζσπηθά 
(personal blogs), εηαηξηθά (corporate blogs) θαη ινηπνί ηχπνη.  

48
 https://www.techopedia.com/definition/26362/online-advertising 
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-Banners (ειιεληζηί παλφ). Δίλαη κηα απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο κνξθέο 
δηαδηθηπαθήο δηαθήκηζεο. πλήζσο είλαη νξζνγψληνη ή ηεηξάγσλνη ζρεκαηηζκνί πνπ 
ιεηηνπξγνχλ σο ππεξζχλδεζκνη γηα ηηο ηζηνζειίδεο πνπ δηαθεκίδνπλ. Δκθαλίδνληαη 
ζε δηάθνξα κέξε ηεο νζφλεο, θπξίσο ζηα άλσ θαη θάησ πεξηζψξηα (πνιιέο θνξέο 
θαιχπηνπλ θαη νιφθιεξε ηελ νζφλε). Με ηελ επαλείζνδν ηνπ ρξήζηε ζηνλ ίδην 
ηζηφηνπν ή κε ηελ αλαλέσζε ηεο ζειίδαο πηζαλφηαηα ηα banner αιιάδνπλ ην 
δηαθεκηζηηθφ πεξηερφκελν, δειαδή δελ είλαη ζηαζεξά. ηελ παξαθάησ εηθφλα 
θαίλνληαη δχν ηχπνη banner ad ζηνλ ίδην ηζηφηνπν: 

 

 

Δηθόλα 14. Banner Advertisement  

Πεγή: www.wsitotalinternet.ca/tag/banner-ads/ 

Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη banner κεηαμχ απηψλ νη πην δεκνθηιείο: static banner49, 
fake banner50, animated banner51 θαη interactive banner52. 

-Γηαθήκηζε ζε εξγαιεία αλαδήηεζεο. Δίηε κε πξνβνιή ζηελ θαηάηαμε, είηε κε 
πξνβνιή ζηα πεξηζψξηα ηεο ιίζηαο απνηειεζκάησλ ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο, απηνχ 
ηνπ ηχπνπ δηαθήκηζε είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε. Όπσο πεξηγξάθεθε πην πάλσ 
ΔΗΚΟΝΑ-ΔΛ, πξφθεηηαη γηα δηαθεκίζεηο κηθξνχ κεγέζνπο πνπ πξέπεη λα είλαη 
ζρεηηθέο κε ηηο ιέμεηο θιεηδηά ή θξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαδήηεζε.  

-Pop-up windows. Πξφθεηηαη γηα παξάζπξα πνπ „πεηάγνληαη‟ ζηελ νζφλε ηνπ 
ρξήζηε κε ηελ είζνδφ ηνπ ζε έλαλ ηζηφηνπν θαη πεξηέρνπλ ππεξζχλδεζκν πνπ νδεγεί 
ζε κηα άιιε ηζηνζειίδα. πλήζσο δηαθφπηνπλ ηελ πεξηήγεζε ηνπ ρξήζηε ή αλνίγνπλ 
έλα λέν παξάζπξν κφιηο ν ρξήζηεο „θάλεη θιηθ‟ ζηελ πξψηα αλνηγκέλε ηζηνζειίδα. 

                                                
49

 Σν θιαζζηθφ banner πνπ πεξηέρεη δηαθήκηζε. 
50

 Σν banner πνπ εθ πξψηεο φςεσο δελ θαίλεηαη γηα δηαθήκηζε θαη έρεη έλα κήλπκα 
δειεαζηηθφ γηα ην ρξήζηε. Γηα παξάδεηγκα, ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη ην κήλπκα «πγραξεηήξηα! 
Είζηε έλαο από ηνπο ηπρεξνύο…. Κάληε θιηθ ζηνλ παξαθάησ ζύλδεζκν γηα λα ιάβεηε ην δώξν 
ζαο». Μφιηο ν ρξήζηεο επηιέμεη ηνλ ππεξζχλδεζκν, ηφηε νδεγείηαη ζε άιινλ ηζηφηνπν  πνιιέο 
θνξέο κε ζρεηηθφ κε ην πξναλαθεξζέλ κήλπκα. 

51
 Δίλαη έλα „θηλνχκελν‟ banner πνπ κε ήρν θαη εηθφλα πξνζπαζεί λα δειεάζεη ην ρξήζηε. 

Μεξηθέο θνξέο, εάλ δελ θιείζεη ν ρξήζηεο ηε δηαθήκηζε (ή πεξάζεη ηνλ θέξζνξα απφ ην 
banner), γίλεηαη expand θαη θαηαιακβάλεη πεξηζζφηεξν ρψξν. 

52
 Ζ πην ζχγρξνλε κνξθή banner. Γειεάδεη ην ρξήζηε κε ην λα ηνλ θαιεί λα ζπκκεηέρεη 

δηαδξαζηηθά ζε θάηη απιφ θαη αθεηέξνπ λα ηνλ νδεγήζεη ζηνλ δηαθεκηδφκελν ηζηφηνπν. 
Δπίζεο, θαη εδψ ππάξρεη θαη ε πηζαλφηεηα γίλεηαη expand θαη θαηαιακβάλεη πεξηζζφηεξν 
ρψξν ε δηαθήκηζε. 
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ηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλεηαη κηα pop-up δηαθήκηζε πνπ δηαθφπηεη ηελ πεξηήγεζε 
ηνπ ρξήζηε. 

 

 

Δηθόλα 15. Pop-up advertisement  

Πεγή: si410.blogspot.gr/2016/02/death-to-pop-up-ads.html 

-Buttons (θνπκπηά). Πξφθεηηαη γηα δηαθήκηζε ζην ζηπι ησλ banners πνπ φκσο 
είλαη κηθξφηεξα θαη έρνπλ κηα βαζηθή δηαθνξά κε ηα banners. Δίλαη ζηαζεξά, δειαδή 
δελ αιιάδνπλ κε ηελ πεξηήγεζε, δελ αιιάδνπλ κε αλαλέσζε ή επαλείζνδν ζηνλ 
ηζηφηνπν. Ζ πην ζπλεζηζκέλε ρξήζε είλαη απφ ηηο ίδηεο ηηο ηζηνζειίδεο θαη αθνξνχλ 
ην πεξηερφκελφ ηνπο. Παξαθάησ ζηε εηθφλα, θαίλεηαη κηα δηαθήκηζε button. 

 

 

Δηθόλα 16. Banner & button advertisements  

Πεγή: www.oceanislandtravel.com/advertise.asp 
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-Textliks ή anchor text ή link label. Πξφθεηηαη γηα ππεξζχλδεζκν κέζα ζε έλα 
θείκελν/ άξζξν. Οη κνξθέο πνπ κπνξεί λα πάξεη είλαη έλα κηθξφ ινγφηππν ή εηθφλα ή 
απιά ν γλσζηφο ρξσκαηηζκέλνο ππεξζχλδεζκνο (κπιε, πξάζηλνο θιπ). πλήζσο 
νδεγεί ζε έλα εμσηεξηθφ ππεξζχλδεζκν θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο άκεζε πεγή ή 
επεμήγεζε ησλ γξαθφκελσλ ηνπ θεηκέλνπ. ηελ εηθφλα παξαθάησ θαίλεηαη θείκελν 
ηνπ ηζηφηνπνπ Wikipedia πνπ πεξηιακβάλεη anchor text ζην νπνίν φηαλ ν ρξήζηεο 
πεξάζεη ηνλ θέξζνξα απφ πάλσ εκθαλίδεηαη ην γλσζηφ „ρεξάθη‟ πνπ παξαπέκπεη ζε 
δπλαηφηεηα „αλνίγκαηνο‟ ηνπ ππεξζπλδέζκνπ ζε λέν παξάζπξν:  

 

 

Δηθόλα 17. Κείκελν κε anchor text ad 

Πεγή: Wikipedia.com 

-Interstitials ads (παξελζεηηθέο δηαθεκίζεηο). Πξφθεηηαη γηα έλα είδνο δηαθήκηζεο 
πνπ „κπινθάξεη‟ ην πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο γηα κεξηθά δεπηεξφιεπηα 
πξνβάιινληαο κηα δηαθήκηζε. Μεηά απφ ιίγν θιείλεη απηφκαηα ή κε θιείζηκν απφ ην 
ρξήζηε. ηελ εηθφλα παξαθάησ θαίλεηαη έλα παξάδεηγκα interstitial ad. 

 

 

Δηθόλα 18. Interstitial advertisement  

Πεγή: android.stackexchange.com 

- E-mail ads. Οη γλσζηέο άκεζεο δηαθεκίζεηο κέζσ e-mail. Γηαρσξίδνληαη απφ ηα 
ζηνρεπκέλα email πνπ δηαλέκνληαη κέζσ ηνπ e-mail marketing θαη απφ ηα spam 
emails. Σα spam emails ζπλήζσο δελ πεξηέρνπλ επηζπκεηφ πεξηερφκελν (ίζσο 
παξάλνκν θαη δπζάξεζην), ζηέιλνληαη ρσξίο δηάθξηζε ρξεζηκνπνηψληαο βάζεη 
δεδνκέλσλ email θαη ζηεξίδνληαη ζην κέγεζνο ησλ ρξεζηψλ αλεμάξηεηα απφ 
νπνηαδήπνηε άιιε παξάκεηξν. Μπνξεί ην πεξηερφκελφ ηνπο λα είλαη ςεπδέο θαη 
παξαπιαλεηηθφ, ελψ ζπλήζσο δελ ππάξρεη έγθπξε ιεηηνπξγηθή δηεχζπλζε 
επηθνηλσλίαο κε ηνλ απνζηνιέα. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, νη εηαηξίεο παξνρήο e-mail 
δηεπζχλζεσλ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα απνθιείζεη νπνηνδήπνηε e-
mail απνζηέιιεηαη απφ ηνλ ιεγφκελν spammer. Δπίζεο έρνπλ δηθά ηνπο 
πξνγξάκκαηα ηαπηνπνίεζε θαη απψζεζεο ηέηνησλ e-mail. 

-Γηαθεκίζεηο ζε θνηλσληθά δίθηπα. Ξερσξηζηή αλαθνξά γίλεηαη γηα ηηο δηαθεκίζεηο 
ζε δηάζεκα θνηλσληθά δίθηπα φπσο ην facebook, twitter θαη ινηπά δηφηη απνηεινχλ  
κηα εηδηθεπκέλε θαη πην ζηνρεπφκελε δηαθήκηζε. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο ηνπ φηη ν 
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ρξήζηεο ζπλήζσο εθθξάδεη επηζπκίεο θαη „θάλεη θιηθ‟ ζε δηάθνξνπο ηζηφηνπνπο θαη 
ινηπέο δηαθεκίζεηο. Απηά ηα ζηνηρεία θαηαγξάθνληαη θαη σο εθ ηνχηνπ 
παξνπζηάδνληαη δηαθεκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο επηζπκίεο ηνπ ρξήζηε φπσο έρνπλ 
πξνθχςεη απφ ηελ ίδηα ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ ζην κέζν απηφ. Οη δηαθεκίζεηο κπνξεί 
λα πξνβάιινληαη είηε ζηα πεξηζψξηα ηεο ζειίδαο, είηε παξεκβαιιφκελεο αλάκεζα 
ζηηο ελεκεξψζεηο ηεο ζειίδαο (newsfeed). Γηα παξάδεηγκα ζηελ παξαθάησ εηθφλα 
θαίλνληαη απηέο νη δχν πεξηπηψζεηο ζηε ζειίδα facebook: 

 

 

Δηθόλα 19. Οη δηαθεκίζεηο ζην Facebook  

πεγή: http://www.socialmediaexaminer.com/optimize-your-facebook-ads/ 

 

Φπζηθά, ηέηνηεο δηαθεκίζεηο κπνξνχλ λα εκθαλίδνληαη ζηηο ελεκεξψζεηο 
(newsfeed) ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο πνπ δηαηεξεί πξνθίι ζε έλα ηέηνην κέζν 
θνηλσληθήο δηθηχσζεο. 

-Ηζηφηνπνο (website ή site). Ο ηζηφηνπνο, απνηειεί ηε ξαρνθνθαιηά ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ θαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ κάξθεηηλγθ. 
Μεηαμχ άιισλ, κπνξεί θάιιηζηα λα ρξεζηκνπνηεζεί σο εξγαιείν πξνψζεζεο 
πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Γίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ επηρείξεζε λα „πεξάζεη‟ κεγάιε 
πνζφηεηα πιεξνθνξηψλ ζηνλ επηζθέπηε θαη ηαπηφρξνλα λα παξεκβάινπλ 
δηαθεκίζεηο άιισλ ηχπσλ (banners, buttons, pop-up windows θαη άιια). 

-Sponsorships (ρνξεγίεο). Πξφθεηηαη γηα έλα είδνο banner ad, πνπ φκσο δηαθέξεη 
δηφηη είλαη ζηαζεξή θαη ζην ίδην ζεκείν ζε νπνηαδήπνηε θάζε ηνπ ηζηφηνπνπ θαη είλαη 
ζπλεζηζκέλν λα πξνσζεί πεξηερφκελν ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο ή θάπνηνπ 
ζπλεξγάηε. πλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνψζεζε θάπνηνπ λένπ ηκήκαηνο ηεο 
ηζηνζειίδαο ή κηα λέα δξαζηεξηφηεηα ηνπ ρνξεγνχ. Απψηεξνο ζθνπφο είλαη ε 
ελίζρπζε αμηνπηζηίαο ηνπ ρνξεγνχκελνπ ή ηνπ ρνξεγνχ.   

-Άιιεο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο ζην δηαδίθηπν:  

 Online personal selling. Πψιεζε κέζσ δηαδηθηπαθψλ βίληεν ή „εηθνληθψλ‟ 
επηδείμεσλ. 
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 Online sales promotion. Πξνψζεζε πσιήζεσλ κέζσ θνππνληψλ, 
δηαγσληζκψλ, δεηγκάησλ. 

 Μέζσ δεκνζίσλ ζρέζεσλ. Απηφ γίλεηαη κε ηε ρξήζε forums, newsletters, 
online communities.   
 

Ζ) Viral κάξθεηηλγθ: Απηφ ην είδνο δηαδηθηπαθνχ κάξθεηηλγθ κπνξεί λα αλήθεη θαη 
ζηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ κάξθεηηλγθ. Viral, είλαη φιεο νη ηερληθέο, κέζνδνη, ζηξαηεγηθέο, 
ηερλνινγίεο θαη ππεξεζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ 
κάξθεηηλγθ γηα λα ελεκεξψζνπλ έλα επξχ θνηλφ γηα έλα πξντφλ. Δλζαξξχλνπλ ην 
θάζε άηνκν λα πεξάζεη ην κήλπκα απηφ ζε έλα άιιν δεκηνπξγψληαο ηηο 
πξνυπνζέζεηο γηα εθζεηηθή αχμεζε ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ ηελ ελεκέξσζε απηή 
(φπσο ιεηηνπξγεί έλαο πηφο- virus). Δπεηδή ν ζθνπφο είλαη λα ελζαξξχλεη ηελ 
πεξαηηέξσ κεηάδνζή ηεο πιεξνθφξεζεο, πξέπεη λα ππάξρνπλ θαη θίλεηξα. Απηά 
ζπλήζσο είλαη θάπνηα δσξεάλ ππεξεζία ή θάπνηα δνθηκαζία πνπ εμάπηεη ην 
ελδηαθέξσλ ηνπ θνηλνχ. Ζ αλακεηάδνζή ηνπ είλαη ρσξίο θφπν θαη εθκεηαιιεχεηαη 
θνηλέο ζπκπεξηθνξέο θαη θίλεηξα. Ζ θαηάηαμή ηνπ ζηηο κνξθέο κάξθεηηλγθ θαη φρη ζηηο 
ζηξαηεγηθέο είλαη δηφηη κε ηελ ξαγδαία αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, ην viral 
κάξθεηηλγθ είλαη πάξα πνιχ δηαδεδνκέλν πνπ είλαη ζρεδφλ απηνλφεην. ε 
ζπλδπαζκφ κε ηα spam e-mails (πεξηγξάθεθαλ ζηελ παξάγξαθν Σ- e-mail ads) 
δίλεη έλα „εθξεθηηθφ‟ κείγκα ηαρείαο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ.  

 

3.3 ΥΔΓΗΑΜΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 

Ο ζρεδηαζκφο ελφο πιάλνπ κάξθεηηλγθ είλαη απαξαίηεηνο θαη ζπκπιεξψλεη ηελ 
επξχηεξε επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή θαη είλαη ην αξρηθφ ζηάδην ηεο δηαρείξηζεο ηνπ 
δηαδηθηπαθνχ κάξθεηηλγθ. Γηα ην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ είλαη ην κέζν κε ην νπνίν ζα 
επηηεπρζνχλ νη πσιεζηαθνί ζηφρνη, γίλεηαη ε έξεπλα αγνξάο, επηηπγράλεηαη ε 
επηθνηλσλία κε πειάηεο ή νκάδεο πειαηψλ θαη ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ. Βέβαηα, κε 
δεδνκέλν φηη ην δηαδηθηπαθφ κάξθεηηλγθ βαζίδεηαη ζηνπο ζηφρνπο ηεο δηαδηθηπαθήο 
επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο, ππάξρεη ζίγνπξα επηθάιπςε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ 
ηνπο φπσο ηεο αλάιπζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηνπ θαζνξηζκνχ ζηφρσλ θαη ηεο 
γεληθφηεξεο ζηξαηεγηθήο αλάιπζεο. Σν πιάλν ηνπ e-marketing ζα εθπνλεζεί 
πξσηίζησο ζηα πιαίζηα ηνπ ππάξρνληνο πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ e-
marketing, ελψ  ην πιαίζην ηνπ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα αλακελφκελα νθέιε. Απηφ ην 
πιάλν απνηειείηαη απφ θνκκάηηα αληίζηνηρα ηεο επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο θαη 
νδεγεί κε ηε ζεηξά ηνπ ζηα επφκελα βήκαηα, απηά ηεο αλάιπζεο δήηεζεο θαη ηεο 
αλάιπζεο αληαγσληζκνχ. Απφ εθεί νη δηαρεηξηζηέο ηνπ δηαδηθηπαθνχ κάξθεηηλγθ 
πξνρσξνχλ ζηελ ράξαμε ηεο ηαθηηθήο θαη ηεο ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ, γηα 
παξάδεηγκα, κε βήκαηα φπσο κείγκα κάξθεηηλγθ  θαη πξνψζεζε εκπνξηθνχ ζήκαηνο 
(branding). 
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Δηθόλα 20. Σν πιάλν ηνπ e-marketing  

Πεγή:  Combe Colin. (2006)
53

, page 119 

 

3.3.1 Αλάιπζε πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο. 

Καηαξρήλ, ε επηρείξεζε μεθηλάεη κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο 
(situation analysis) πνπ είλαη ε νπζηαζηηθά ε απάληεζε ζηελ εξψηεζε «Πνχ 
βξηζθφκαζηε;». ε απηή ηε θάζε θξίλνληαη εζσηεξηθνί θαη εμσηεξηθνί παξάγνληεο 
πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ απφδνζε ηνπ πιάλνπ. Μεξηθέο απφ ηηο ηερληθέο 
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ε αλάιπζε ησλ 5 S, ε αλάιπζε ηνπ Κχθινπ Εσήο ηνπ 
Πειάηε θαη ε αλάιπζε S.W.O.T. 

 

Α) Αλάιπζε ησλ 5 S (5 S‟s analysis). Παξνπζηάζηεθε απφ ηνπο εηδήκνλεο ηνπ 
ςεθηαθνχ κάξθεηηλγθ Smith θαη Chaffey (et. al. 2006)54 θαη βνεζά ζηελ αλάιπζε ηεο 
θαηάζηαζεο γηα κηα επηρείξεζε πνπ δξα θαη ειεθηξνληθά. Σα 5 S είλαη ζπλνπηηθά: 

Πψιεζε (Sell), κε ηελ έλλνηα ηεο αχμεζεο ησλ πσιήζεσλ θαη ηεο αμηνιφγεζεο 
ησλ πην ζεκαληηθψλ ζπλαιιαγψλ πνπ νδεγνχλ ζε έζνδα.  

Δπηθνηλσλία (Speak), κε ηελ έλλνηα ηνπ πφζν ρξεζηκνπνηνχληαη ηα θαλάιηα ηνπ 
δηαδηθηχνπ φρη κφλν γηα πσιήζεηο αιιά θαη γηα δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε 
επηζθεπηψλ/ πειαηψλ. 

Τπεξεζία (Serve), κε ηελ έλλνηα ηνπ ηη θάλεη ε επηρείξεζε γηα λα πξνζδψζεη 
επηπιένλ αμία ζηελ πψιεζε. 

Δμνηθνλφκεζε (Save), κε ηελ έλλνηα ηνπ θαηά πφζν ε επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί 
απνηειεζκαηηθά θαη φρη αθξηβά ηα θαλάιηα ηνπ δηαδηθηχνπ ή/θαη ησλ λέσλ 
ηερλνινγηψλ. 

Γεκηνπξγία εκπνξηθνχ νλφκαηνο (Sizzle the Brand), κε ηελ έλλνηα ηνπ θαηά πφζν 
έρεη ε επηρείξεζε ηηο βάζεηο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ εκπνξηθνχ νλφκαηφο ηεο. 

                                                
53

 Combe C., (2006), “Introduction to e-business. Management and strategy” Elvisier Ltd 
54

 Smith PR, Chaffey D., (2006), “Emarketing Excellence (Emarketing Essentials)”, 
Butterwoth-Heinemann 
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Β) Ο Κχθινο Εσήο Πειάηε (Customer Life Cycle- CLC). Απηή ε αλάιπζε έρεη λα 
θάλεη κε ηε δεκηνπξγία αμίαο ζην δηάζηεκα πνπ ζρεηίδεηαη ν πειάηεο κε ηελ 
επηρείξεζε (ειεθηξνληθά) κε απψηεξν ζθνπφ λα εμππεξεηεί ηνλ πειάηε απηφ ζε φιε 
ηε δσή ηνπ55.  

 

Γ) Σέινο, κηα αλάιπζε S.W.O.T., φπνπ πεξηιεπηηθά είλαη: 

Γπλάκεηο ηεο επηρείξεζεο είλαη ε ππάξρνπζα κάξθα (brand), ε βάζε πειαηψλ θαη 
ε ππάξρνπζα δηαλνκή. Γηα παξάδεηγκα ε Yahoo έρεη εμαηξεηηθά κεγάιν θνηλφ 
(ρξήζηεο) ελψ ην brand ηεο είλαη δηεζλψο αλαγλσξίζηκν. 

Αδπλακίεο ηεο επηρείξεζεο είλαη ην πψο αληηιακβάλνληαη νη πειάηεο ηελ 
ππάξρνπζα κάξθα (brand perception), νη δεμηφηεηεο ησλ ρξεζηψλ ζηε ρξήζε ηνπ 
δηαδηθηχνπ, ν ξπζκφο εγγξαθήο λέσλ πειαηψλ θαη ε ηπρφλ αλαπνηειεζκαηηθή 
δηαζηαχξσζε ησλ θαλαιηψλ δηαλνκήο. Γηα παξάδεηγκα ε Amazon έρεη παξφκνην (αλ 
φρη φιν) παθέην δξαζηεξηνηήησλ κε ην E-bay, Alibaba θαη άιινπο ηζηφηνπνπο. 

Δπθαηξίεο ηεο επηρείξεζεο είλαη ε είζνδνο ζε λέεο αγνξέο, είζνδνο/ παξαγσγή 
λέσλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, νη ζηαπξνεηδείο πσιήζεηο θαη νη ζπκκαρίεο κε άιιεο 
επηρεηξήζεηο. Γηα παξάδεηγκα ε facebook, κπνξεί λα αιιάδεη ην εζσηεξηθφ ησλ 
εθαξκνγψλ ηεο βαζηζκέλε ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηψλ θαη λα θξαηάεη πηζηά κέιε 
(brand loyalty)  

Απεηιέο ηεο επηρείξεζεο είλαη ε είζνδνο λέσλ αληαγσληζηψλ, λέσλ πξντφλησλ 
απφ αληαγσληζηέο, ελδερνκέλσο ε ηηκή πνπ παξέρεη ηα πξντφληα/ ππεξεζίεο ηεο θα 
άιια. Γηα παξάδεηγκα ε e-bay αληηκεησπίδεη απεηιέο ιφγσ ηεο αλαγλσζηκφηεηαο ηεο 
κάξθαο e-bay πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ςεπδή πηζηνπνίεζε πξντφλησλ.  

 

3.3.2 Δζωηεξηθόο έιεγρνο. 

εκαληηθφ κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ζρεδηαζκνχ πιάλνπ, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο 
ιακβάλεη ππφςε ηηο δπλαηφηεηεο γηα ηελ θάιπςε ηνπ πιάλνπ ηνπ κάξθεηηλγθ. Γελ 
δηεμάγεηαη θαηά ηελ έλαξμε ζρεδίαζεο ηνπ πιάλνπ αιιά ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν θαη 
θαηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιάλνπ. Υξεζηκνπνηνχληαη θαη εδψ 
ηερληθέο φπσο αλάιπζε S.W.O.T, αλάιπζε S.M.A.R.T., αλάιπζε P.E.S.T. θαη άιιεο. 

Σα βαζηθά ζεκεία ηνπ είλαη ηξία: 

 Σν εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ κάξθεηηλγθ θαη απαληά ζε εξσηήζεηο φπσο: 

-Ση πφξνη ππάξρνπλ δηαζέζηκνη ζε εξγαζία, ρξεκαηνδφηεζε, εμνπιηζκφ, 
ρξφλν, πιηθφ56; 

-Πφζν απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή είλαη ε νκάδα κάξθεηηλγθ; 

-Πψο αιιειεπηδξά ε νκάδα κάξθεηηλγθ κε άιινπο ηνκείο δηαρείξηζεο ηεο 
επηρείξεζεο; 

-ε ηη θαηάζηαζε είλαη ε φιε δηαδηθαζία ηνπ κάξθεηηλγθ; 

-Πφζν απνηειεζκαηηθή είλαη ε επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο καο; 

Καη άιια… 

                                                
55

 Απηή ηελ αλάιπζε ρξεζηκνπνηεί ζαλ κηα νπηηθή ε Γηαρείξεζε ρέζεσλ Πειάηε (CRM- 
Customer Relationship Management) 

56
 Απηφ είλαη γλσζηφ ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία σο ηα 5Μ‟s (Men, Money, Machinery, 

Minutes, Materials) 
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 Σν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ κάξθεηηλγθ  θαη απαληά ζε εξσηήζεηο φπσο: 

   -Πνηα είλαη ε „θχζε‟ ηνπ πειάηε; 

   -Πνηα ε ζπκπεξηθνξά ηνπ κέζνπ θαηαλαισηή 

   -Πσο αληηιακβάλεηαη ν κέζσο πειάηεο ην brand καο 

   Καη άιια… 

 

 Αμηνιφγεζε ηνπ ππάξρνληνο ζρεδίνπ κάξθεηηλγθ θαη απαληά ζε εξσηήκαηα 
φπσο: 

   -Πνηνη είλαη νη ππάξρνληεο ζηφρνη καο γηα ην κάξθεηηλγθ; 

   -Ηθαλνπνηνχκε θαη ειέγρνπκε ηνπο ησξηλνχο καο ζηφρνπο; 

   Καη άιια… 

 

3.3.3 Αλάιπζε δήηεζεο. 

Ζ αλάιπζε δήηεζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάιπζε πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, 
εμεηάδεη πσο νη δηαθνξεηηθνί πειάηεο ή νκάδεο πειαηψλ, δπλεηηθνί θαη ππάξρνληεο, 
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα δηάθνξα ςεθηαθά θαλάιηα θαη ππεξεζίεο. Μεξηθά 
ζηνηρεία πνπ απνθαιχπηεη ε αλάιπζε δήηεζεο (θπξίσο αλάιπζε ζπκπεξηθνξά 
θαηαλαισηή) είλαη: 

-Πφζνη δπλεηηθνί πειάηεο έρνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. 

-Απφ ηνπο ππάξρνληεο πειάηεο ηη πνζνζηφ έρεη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν 

-Απφ απηνχο πφζνη εμεξεπλνχλ ηε ζειίδα ηεο επηρείξεζεο (ηη αλαδεηνχλ θπξίσο). 

-Απφ ηηο αλαδεηήζεηο απηέο, πφζνη ηειηθά αγνξάδνπλ. 

-Απηνί πνπ αγνξάδνπλ, ηη πνζνζηφ είλαη ζε δηαδηθηπαθή αγνξά. 

-Πφζα ρξήκαηα μνδεχνπλ νη πειάηεο ζηηο δηαδηθηπαθέο ηνπο αγνξέο. 

-Πφζν ρξφλν μνδεχνπλ (activity) γηα ηηο αγνξέο απηέο. 

-Πνηα ηεο επηρείξεζεο πξντφληα αγνξάδνληαη πεξηζζφηεξν δηαδηθηπαθά. 

-Πνηα κέζα/ θαλάιηα κάξθεηηλγθ „ηξαβάλε‟ πεξηζζφηεξν ηνπο λένπο πειάηεο. 

-Πνηα κέζα/ θαλάιηα δπζθνιεχνπλ πεξηζζφηεξν ηνπο πειάηεο ζηε ρξήζε ηνπο. 

-Ση αλαζηνιέο/ εκπφδηα εκθαλίδνληαη ζηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ θαλαιηψλ/κέζσλ. 

-Με πνηεο ιέμεηο/θξάζεηο γίλεηαη πεξηζζφηεξν ε αλαδήηεζε απφ πειάηεο γηα ηα 
πξντφληα ηεο επηρείξεζεο κέζσ ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο. 

Γηα ηελ πιεξέζηεξε εηθφλα θαη θαηαλφεζε ησλ παξαπάλσ είλαη ζπλεζηζκέλν νη 
επηρεηξήζεηο λα δηαρσξίδνπλ ηνπο ρξήζηεο ή ηνπο πειάηεο ζε κηα αγνξά 
δηαζηξσκαηηθά κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Γηα παξάδεηγκα ηα παπνχηζηα είλαη έλα 
πξντφλ πνπ απεπζχλεηαη ζε φινπο. Απφ ηελ άιιε ε πψιεζε λπθηθψλ απεπζχλεηαη ζε 
κηα πνιχ ζπγθεθξηκέλε αγνξά. Έηζη, ππάξρεη ηκεκαηνπνίεζε ηεο αγνξάο κε βάζε 
δηάθνξνπο παξάγνληεο φπσο ην θχιν, ε ειηθία, ε εξγαζία, ν ηφπνο δηακνλήο 
(γεσγξαθηθά), ηδηψηεο ή επηρεηξήζεηο είλαη νη πειάηεο θαη άιια. ηελ παξαθάησ 
εηθφλα θαίλεηαη ην ζηξαηεγηθφ πιάλν φπνπ ε αγνξά δηαρσξίδεηαη ζε ηξία ηκήκαηα ηα 
νπνία εθαξκφδνληαο ηελ θεληξηθή ζηξαηεγηθή ζα δψζνπλ ηα αληίζηνηρν πιάλν 
κάξθεηηλγθ: 
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Δηθόλα 21. Σκεκαηνπνίεζε αγνξάο θαη πιάλα  

Πεγή: customshow.com άξζξν ηνπ Justin Croxton 2015 

Με ιίγα ιφγηα ζθνπφο ηεο αλάιπζεο ηεο δήηεζεο γηα ην πιάλν ηνπ κάξθεηηλγθ 
είλαη ε πξνζβαζηκφηεηα θαη ν φγθνο ησλ πειαηψλ (ππαξρφλησλ θαη δπλεηηθψλ). Να 
κάζεη δειαδή ν δηαρεηξηζηήο ζε πφζνπο θαη πνηνπο κπνξεί λα απεπζπλζεί. Ση 
ρξήκαηα ίζσο δηαζέηνπλ απηνί θαη άξα ηη νθέιε κπνξεί λα απνθνκίζεη ε επηρείξεζε 
απφ ηε δήηεζε ζε κηα αγνξά. Δίλαη κηα πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αλάιπζε. 

 

3.3.4 Αλάιπζε αληαγωληζκνύ. 

ε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάιπζε πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ε αλάιπζε 
αληαγσληζκνχ είλαη ν έιεγρνο θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ θηλήζεσλ ηνπ 
αληαγσληζκνχ. Λφγσ ηεο δπλακηθήο αληαγσληζηηθήο κνξθήο πνπ πξνζδίδεη ην 
δηαδίθηπν ζην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ θξίλεηαη αλαγθαία ε γλψζε ηνπ αληαγσληζκνχ 
ζε ζέκαηα φπσο: 

-Πνηνη αθξηβψο είλαη νη αληαγσληζηέο (θχξηνη, δεπηεξεχνληεο). 

-Αμηνιφγεζε ησλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ ησλ αληαγσληζηψλ. 

-Αμηνιφγεζε επηδφζεσλ ησλ αληαγσληζηψλ ζηελ αγνξά ζηφρν. 

-Αμηνιφγεζε ησλ επηθνηλσληαθψλ θαλαιηψλ ηνπο. 

-Αμηνιφγεζε ζηξαηεγηθψλ κάξθεηηλγθ ησλ αληαγσληζηψλ. 

Καηά ηνπο Chaffey (et. al. 2009)57, Deise, Nowikow, King, Wright (et. al. 2000)58 ε 
ζπγθξηηηθή απηή αμηνιφγεζε εμππεξεηεί ζθνπνχο φπσο 

-Μέηξεζε εζσηεξηθψλ δπλαηνηήησλ. 

-Πσο έλα πξντφλ/ ππεξεζία γίλεηαη κηα απεπζείαο πξφηαζε αμίαο (value 
proposition) ζην δηαδίθηπν 

-Μέηξεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ πηπρψλ ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ 
ρξεζηψλ (έιθπζε λέσλ πειαηψλ, ζπληήξεζε παιαηψλ θαη άιια) 

                                                
57

 Chaffey D. (2009): “E-Business and E-Commerce Management”, Financial Times/ 
Prentice Hall; 4

th
  edition 

58
 Deise M., Nowikow C., King P., Wright A., (2000), “Executive‟s Guide to E-Business. 

From Tactics to Strategy”, Wiley, PriceWaterHouseCoopers LLC 
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-Πσο ε πξνζέιθπζε φγθνπ πειαηψλ γίλεηαη θάηη πνηνηηθά σθέιηκν γηα ηελ 
επηρείξεζε (πνζνζηά αγνξψλ, θπγήο-πξνζέιθπζεο θαη άιια). 

-χγθξηζε κε επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ ηα ίδηα πξντφληα εθηφο φκσο 
δηαδηθηχνπ. χγθξηζε κε παξφκνηεο επηρεηξήζεηο (sites, πξντφληα/ππεξεζίεο) 

-Αμηνιφγεζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ αληηπάισλ (λέεο επελδχζεηο, δάλεηα, 
θαηλνηνκία, θνξνινγία ζηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά θαη άιια) 

-Σα ζπκπεξάζκαηα ησλ εηδηθψλ ζηηο έξεπλεο γηα ηελ εκπεηξία ρξήζηε (ηα 
ιεγφκελα reviews). 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη νη δηαρεηξηζηέο ηεο επηρείξεζεο γηα λα δηεμάγνπλ 
ηελ αλάιπζε ζηνλ αληαγσληζκφ ηνπο πξνέξρεηαη εθηφο απφ ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ γηα 
απηνχο59 θαη απφ θνηλνχο πξνκεζεπηέο θαη πειάηεο.  

 

3.3.5 ηνρνζεζία 

ε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο δηαρείξηζεο, έλα ζεκαληηθφ κέξνο είλαη ε ζηνρνζεζία60. 
Οη ζηφρνη δηαθέξνπλ απφ ηνπο ζθνπνχο ηνπ κάξθεηηλγθ κε ηελ έλλνηα φηη ν ζθνπφο 
είλαη επξχηεξνο θαη έξρεηαη απφ πςειφηεξα θιηκάθηα δηαρείξηζεο ηεο νξγάλσζεο. Γηα 
παξάδεηγκα ζθνπφο είλαη ε αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο ζε φιε ηελ 
Αζία, αιιά ζηφρνο είλαη ε αχμεζε κεξηδίνπ αγνξάο ζηε Μαιαηζία θαηά 20% κέζα ζην 
2016. Έλα εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο νδεγφο ζηνρνζεζίαο είλαη ε αλάιπζε 
S.M.A.R.T. (φπσο αλαθέξζεθε θαη ζην Κεθάιαην 2). Παξαθάησ παξαηίζεληαη νη 
επηκέξνπο πηπρέο ηεο αλάιπζεο S.M.A.R.T. κε παξάδεηγκα. 

Ζ ζηνρνζεζία πξέπεη λα είλαη: 

-πγθεθξηκέλε (Specific). Τπάξρνπλ νη αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο γηα πξνψζεζε 
ηνπ Υ πξντφληνο ζηε λνηηαλαηνιηθή Δπξψπε; 

-Μεηξήζηκε (Measurable). Πψο ζα βξεζεί ε επηηπρία ή απνηπρία ηνπ πιάλνπ 
κάξθεηηλγθ ζηελ πξνψζεζε ηνπ πξντφληνο ζηελ Ηζπαλία; 

- Δθηθηή (Attainable). Οη πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ, βνεζνχλ ζηε βειηίσζε ηεο 
απφδνζεο; 

- ρεηηθή (Relevant). Οη πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ θηλέδηθε αγνξά, 
αξθνχλ γηα δηείζδπζε ζηελ θνξεάηηθε; 

-Υξνληθά δηαρεηξίζηκε (Time-bound). Γίλεηαη ν ζηφρνο λα εθπιεξσζεί ζην 
επφκελν ηξίκελν;  

ηφρνη κπνξνχλ λα νξηζηνχλ γηα δηάθνξεο πηπρέο ηνπ κάξθεηηλγθ φπσο: 

-ηφρνη κεξηδίνπ αγνξάο. Παξάδεηγκα, γηα ηελ apple, αχμεζε 30% πσιήζεσλ i-
phone ζηελ Διιάδα ην 2017. 

-ηφρνη πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ. Παξάδεηγκα, ην παζίγλσζην ice bucket 
challenge, πνπ είρε ζαλ ζηφρσλ ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θφζκνπ γηα ην ζχλδξνκν 
ALS. 

-ηφρνη θεξδνθνξίαο. Παξάδεηγκα, γηα  

-ηφρνη κεγέζπλζεο επηρείξεζεο. Παξάδεηγκα, ε facebook, ζηφρνο αχμεζε κειψλ 
θαηά 100.000 κέρξη ηνλ επηέκβξε ηνπ 2016. 

                                                
59

 Μειέηεο, αλάιπζε δηαθεκηζηηθψλ δξάζεσλ, δειηία ηχπνπ θιπ 
60

 Μεηά ηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, δειαδή ην „πνχ βξηζθφκαζηε;‟, ε 
ζηνρνζεζία πξέπεη λα απαληά ζην εξψηεκα „πνχ ζέινπκε λα πάκε;‟. 
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-ηφρνη γηα ηελ εκπνξηθή επσλπκία. Παξάδεηγκα, γηα ηελ Nike, ζηφρνο ε αχμεζε 
ηεο εκπνξηθήο ηεο επσλπκίαο ζηελ ηζηνζειίδα amazon ζην ηκήκα αγνξψλ γηα 
παηδηθή έλδπζε-ππφδπζε.  

-ηφρνη επηβίσζεο.  

Οη Yemm (et. al. 2013)61, Piskurich (et. al. 2011)62 θαη Frey, Osterloh (et. al. 
2002)63 εηζήγαγαλ ζηε βηβιηνγξαθία ηνπο δχν επηπιένλ ζηνηρεία γηα ηελ αλάιπζε 
S.M.A.R.T. Σα ζηνηρεία είλαη ηα: „Αμηνιφγεζε (Evaluate)‟ θαη „Δπαλαμηνιφγεζε 
(Reevaluate)‟, δειαδή κηα S.M.A.R.T.E.R. αλάιπζε. Απηά αλαδεηθλχνπλ ηε 
ζεκαληηθφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ νπνηνλδήπνηε ζηφρσλ.  Απηά ηα ζηνηρεία 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ εξγαιείν απφ ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν φπσο αλαθέξζεθε ζηελ 
παξάγξαθν 3.3.2. Δπίζεο εξγαιεία αμηνιφγεζεο είλαη θαη νη βαζηθνί δείθηεο 
απφδνζεο κάξθεηηλγθ (Marketing KPIs- Key Performance Indicators). 

 

 

3.4 ΣΑΚΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ  

3.4.1 Σν κείγκα ηνπ κάξθεηηλγθ- Σα ηέζζεξα P’s. 

Ο φξνο marketing mix, πηνζεηήζεθε πξψηε θνξά ην 1953 απφ ηνλ πξφεδξν ηεο 
Ακεξηθαληθήο Έλσζεο Μάξθεηηλγθ Neil Borden64. Χο νξνινγία ηνπ κάξθεηηλγθ 
ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα γηα λα πεξηγξάςεη ην κείγκα απφ ηδέεο θαη ζρέδηα πνπ 
αθνινπζνχληαη απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ή εθπξνζψπνπο ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ 
πξνψζεζε ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο/ ππεξεζίαο ή ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο ηεο 
εηαηξίαο. Σα ηέζζεξα απηά P, αληηπξνζσπεχνπλ ην πξντφλ (product), ηελ ηνπνζεζία 
(place), ηελ ηηκή (price) θαη ηελ πξνψζεζε (promotion). Με ηελ εμέιημε ηνπ 
κάλαηδκελη θαη ηεο ηερλνινγίαο πξνζηέζεθαλ απφ δηάθνξνπο αθαδεκατθνχο θαη 
δηαρεηξηζηέο65 άιια ηξία Ps, άλζξσπνη (people), δηαδηθαζία (process) θαη ζηνηρεία 
(physical evidence). ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ζπλαληψληαη θαη άιιεο θαηεγνξίεο Ps 
φπσο ε παξαγσγηθφηεηα (productivity). Σν 1973 ν Koichi Shimizu εηζήγαγε ηα 
ηέζζεξα Cs σο αληηθαηαζηάηεο ησλ αληίζηνηρσλ Ps (commodity- product, cost- price, 
communication- promotion, channel- place). Αληίζηνηρε ηαμηλφκεζε έθαλε θαη ν 
Robert F. Lauterborn ην 1990 κε ηε δηθή ηνπ εξκελεία γηα ηα ηέζζεξα Cs. Σν κνληέιν 
ηνπ Shimizu επεθηάζεθε θαη κεηαηξάπεθε ζην 7Cs Compass Model (corporation, 
consumer, circumstances). 

Ζ κνλαδηθή ζχλζεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ απνηεινχλ ην κείγκα ηνπ κάξθεηηλγθ, 
κπνξεί λα βνεζήζεη ηηο επηρεηξήζεηο λα πεηχρνπλ αληαγσληζηηθή 
απνηειεζκαηηθφηεηα, απνδνηηθφηεηα θαη επνκέλσο αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Σν 
δηαδίθηπν πξνζδίδεη επηπιένλ πεδίν γηα εθαξκνγή ηαθηηθψλ κάξθεηηλγθ θαη νη 
απνθάζεηο ησλ δηαδηθηπαθψλ επηρεηξήζεσλ επεξεάδνληαη απφ ην e-marketing. 

ηα επφκελα ππνθεθάιαηα ηεο αλάιπζεο πνπ αθνινπζεί έρεη επηιερζεί ην κείγκα 
κάξθεηηλγθ πνπ πεξηιακβάλεη ηα 7 Ps, θαζψο ζεσξείηαη πιεξέζηεξν γηα ην 
ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ. ηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλεηαη ην κείγκα ησλ 7 Ps ησλ 
Booms & Bitner: 
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 Yemm G., (2013), “Essential Guide to Leading Your Team: How to set Goals, Measure 
Performance and Reward Talent”, Pearson Education, pp.37-39 

62
 Piskurich G.M., (2011), “Rapid Instructional Design: learning ID Fast and Right”, John 

Wiley & Sons p.132 
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 Frey B., Osterloh M., (2002), “Successful Management by Motivation: Balancing 
Intrinsic and Extrinsic Incentives”, Springer, p.234 
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 Γηα ηελ ηζηνξηθή αθξίβεηα ν φξνο marketing mix είλαη κηα επέθηαζε ηεο επηζηεκνληθήο 

έξεπλαο ηνπ James Culliton ην 1948, ζπλεξγάηε ηνπ N.Borden. 
65

 Πξψηνη εηζήγαγαλ ηα 7 Ps νη Booms & Bitner ην 1981. 
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Δηθόλα 22. Σα επηά Ps ηωλ Booms θαη Bitner  

Πεγή: ζηελ αξηζηεξή θάηω άθξε ηεο εηθόλαο 

 

3.4.2 Πξνϊόλ. 

Σν πξντφλ (λνείηαη πξντφλ θαη ππεξεζία- product), είλαη ε πξαθηηθή πινπνίεζε 
ηεο επηρείξεζεο γηα απηφ πνπ πηζηεχεη φηη ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ησλ 
πειαηψλ ηεο (ή κηαο νκάδαο πειαηψλ). Σν θάζε πξντφλ έρεη έλα θχθιν δσήο κε ηηο 
εμήο θάζεηο: αλάπηπμε, σξίκαλζε, πψιεζε θαη ηελ εμαζζέληζε (πσιεζηαθά). Έηζη, 
είλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ επηρείξεζε λα πξνσζήζεη ην ζσζηφ ηχπν πξντφληνο, κε ην 
ζσζηφ ηξφπν γηα κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο θαη λα αλαθαιχπηεη λέα πξντφληα. Απηφ 
πξνυπνζέηεη εθηεηακέλε έξεπλα θαη επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ κείγκαηνο πξντφληνο. 
Γηα παξάδεηγκα: αχμεζε βάζνπο ζεηξάο πξντφληνο, ζηαπξνεηδήο πψιεζε, κεηεμέιημε 
ηνπ ππάξρνληνο πξντφληνο, επέθηαζε ηεο ζεηξάο πξντφλησλ (π.ρ. ζεηξά i ηεο apple), 
θαη άιια.  

Γηα πξντφληα ζην δηαδίθηπν νη απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ αλάπηπμή ηνπο, 
κπνξεί λα γίλεη δηαρσξηζκφο ζε θεληξηθφ (core product) θαη επέθηαζε (extension 
product). Γηα παξάδεηγκα ην  θεληξηθφ πξντφλ ηεο mozila είλαη ε κεραλή αλαδήηεζεο 
mozila firefox, ελψ επέθηαζε είλαη γηα παξάδεηγκα ην επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 
λα „ζπκάηαη‟ ε κεραλή ηνπο θσδηθνχο ζε δηάθνξα site. Σν δηαδίθηπν επίζεο 
πξνζθέξεη επηινγή γηα καδηθή παξακεηξνπνίεζε πξντφλησλ, έηζη ψζηε λα ηαηξηάδνπλ 
ζηηο αλάγθεο θαη επηζπκίεο ηνπ θαηαλαισηή. Γηα παξάδεηγκα ε facebook έρεη 
ακέηξεηεο επηινγέο απφ εηθφλεο πξνθίι κέρξη εκθάληζε θαη πξνβνιή εηδνπνηήζεσλ 
πνπ ξπζκίδνληαη θαηά ην δνθνχλ απφ ηνπο ρξήζηεο (κέζα απφ επηινγέο πνπ δίλεη ν 
ηζηφηνπνο). Ζ ίδηα επηρείξεζε, δίλεη κέζα απφ ηνλ ηζηφηνπφ ηεο κηα δέζκε (bundling) 
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απφ ππεξεζίεο φπσο κελχκαηα, αλαδήηεζε θίισλ, δηαθεκίζεηο πξντφλησλ πνπ 
ελδηαθέξνπλ ην θάζε ρξήζηε μερσξηζηά, εθαξκνγέο γηα λα ιεηηνπξγεί ζε θηλεηά, 
δεκνζίεπζε θαη αλαδεκνζίεπζε βίληεν θαη θσηνγξαθηψλ θαη άιια. 

Αξά γηα ην θαηάιιειν κείγκα πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο νη δηαρεηξηζηέο 
θαινχληαη λα επηιέμνπλ έλα κείγκα κεηαμχ: 

Α. Κεληξηθφ πξντφλ:  

-παξνρή πιεξνθνξηψλ/ νδεγηψλ ρξήζεο 

-πξνζσπνπνίεζε (personalization) 

-έξεπλα (π.ρ. κε εξσηεκαηνιφγηα ή reviews) 

-επέθηαζε ρξήζεο 

Β. Δπέθηαζε πξντφληνο: 

-Δπηπιένλ ρξήζεηο, ππεξεζίεο 

-Δγγπήζεηο (warranties) 

-πλνδεπηηθά ζρφιηα/αμηνινγήζεηο ρξεζηψλ πνπ ήδε ρξεζηκνπνηνχλ ην πξντφλ.  

Γ. Δπσλπκία (Branding), δειαδή ηη πηζηεχεη ε επηρείξεζε φηη „ζθέθηεηαη‟ ν 
ρξήζηεο φηαλ βιέπεη ηε ζπγθεθξηκέλε κάξθα. 

Γ. Online Πξφηαζε Αμίαο. Γειαδή πσο πηζηεχεη ε επηρείξεζε φηη πξέπεη λα είλαη 
ε νινθιεξσκέλε εκπεηξία ηεο επηινγήο, αγνξάο θαη ρξήζεο ηνπ πξντφληνο.  

 

Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζσζηνχ κείγκαηνο κηα επηρείξεζε κπνξεί λα ζέζεη ζηνλ εαπηφ 
ηεο εξσηήζεηο πνπ ζα ηηο βνεζήζνπλ, φπσο: 

-Πψο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην πξντφλ καο ν ρξήζηεο; 

-Πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην πξντφλ καο ν ρξήζηεο; 

-Τπάξρνπλ ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα έπξεπε λα πξνζηεζνχλ; 

-Τπάξρνπλ ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα έπξεπε λα αθαηξεζνχλ; 

-Ση ζέιεη ν πειάηεο απφ ην πξντφλ καο; 

-Πψο ζα πξέπεη λα απεηθνλίδεηαη ην πξντφλ καο; 

-Πψο λα νλνκάζνπκε ην πξντφλ καο; 

Καη άιια… 

 

3.4.3 Σηκή. 

 Ζ ηηκή (price) είλαη ην αληίηηκν πνπ θαηαβάιεη ν πειάηεο γηα ηελ αγνξά 
ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηαο ή ρξήζε. Ζ ηηκή ηνπ πξντφληνο ζαλ ζηνηρείν  ηνπ 
marketing mix αλαθέξεηαη ζηηο δηάθνξεο πνιηηηθέο ηηκνιφγεζεο ηεο επηρείξεζεο. Απφ 
ηελ άιιε είλαη θαη ζηνηρείν θεξδνθνξίαο θαη ζε πεξηπηψζεηο επηβίσζεο ηεο 
επηρείξεζεο. Οη Baker  (et. al. 2001) θαη Xing (et. al. 2006) παξαηεξνχλ επηρεηξήζεηο 
πνπ μεθηλνχλ ζην δηαδίθηπν (start ups) ηείλνπλ λα ηηκνινγνχλ ρακειά, ελψ 
επηρεηξήζεηο πνπ κεηαθέξνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο δηαδηθηπαθά ηείλνπλ λα 
θξαηνχλ ηνλ ππάξρνλ ηηκνθαηάινγν.  

Δλδεηθηηθά ηα ζέκαηα πνπ απνηεινχλ ηελ ηαθηηθή ηηκνιφγεζεο κπνξνχλ λα 
εθθξαζηνχλ κε εξσηήζεηο φπσο: 

-Πφζν θνζηίδεη ε παξαγσγή/ παξνρή ηνπ πξντφληνο/ ππεξεζίαο; 
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-Πνηά εηθφλα έρεη ν πειάηεο ή ν δπλεηηθφο πειάηεο γηα ηελ ηηκή ή γηα ην πφζε 
πξέπεη λα είλαη; 

-Πνηα είλαη ε ειαζηηθφηεηα ηεο ηηκήο ζε πεξηπηψζεηο απμνκεηψζεσλ; 

-Πνηα ε ζρέζε ηεο ηηκήο καο κε ηνπο άκεζνπο αληαγσληζηέο;  

 

Σν δηαδίθηπν έθεξε λέεο πηπρέο ζηελ ηαθηηθή ηεο ηηκήο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, φπσο 

-Πίεζε ηηκψλ, ιφγσ φγθνπ αληαγσληζηψλ. 

-Νέεο ηαθηηθέο ηηκνιφγεζεο (π.ρ. έθπησζε ζηελ πξψηε αγνξά πνπ είλαη ηαθηηθή 
πσιψλ δηαδηθηπαθψλ θαηαζηεκάησλ έλδπζεο) 

-Μεγαιχηεξε δηαθνξνπνίεζε ηηκψλ φηαλ παξέρεηαη θαη κεγαιχηεξε 
δηαθνξνπνίεζε θαη πξνζσπνπνίεζε ππεξεζηψλ/πξντφλησλ. 

-Μεγαιχηεξε δηαθάλεηα ζηελ ηηκνιφγεζε αθνχ ππάξρνπλ πνιινί ηξφπνη 
ζχγθξηζεο απφ ηνπο ρξήζηεο/ πειάηεο.   

 

3.4.4 Σνπνζεζία. 

Σνπνζεζία (place) ζην κάξθεηηλγθ είλαη ηφζν ην πνπ γίλεηαη δηαλνκή πξντφληνο 
φζν θαη πνπ θαηαλαιψλεηαη. πγθεθξηκέλα γηα ην δηαδηθηπαθφ κάξθεηηλγθ ε 
ηνπνζεζία (ή ηνπνζέηεζε) αλαθέξεηαη ζηα θαλάιηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ε επηρείξεζε 
θαη παξέρεη ην πξντφλ/ ππεξεζία ηεο ζηνπο πειάηεο ηεο. Σέηνηα θαλάιηα κπνξεί λα 
είλαη επηθνηλσληαθά (π.ρ. e-mail), δηαλεκεηηθά (π.ρ. δηακεζνιαβεηηθή εηαηξία) θαη 
θαλάιηα άκεζεο επαθήο κε ηνλ πειάηε.  

Σν δηαδίθηπν έρεη αιιάμεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θαζνξίδεηαη ε ηνπνζεζία ζην 
κείγκα κάξθεηηλγθ κε ηηο εμήο ζπλέπεηεο: 

-Σφπνο αγνξαπσιεζίαο (ςεθηαθέο επηρεηξήζεηο- φρη θπζηθέο). 

-Σξφπνο θαηαλάισζεο (π.ρ. εθεκεξίδα ζην tablet).. 

-Νέα θαλάιηα, εηδηθά κε ηελ απφ-δηακεζνιάβεζε εηαηξηψλ. 

-Αληηθξνπφκελα θαλάιηα (π.ρ. πνιιά θαλάιηα επηθνηλσλίαο- email, facebook, 
twitter θηι). 

-Γηαθνξνπνίεζε ηχπνπ επηρεηξήζεσλ. Γηα παξάδεηγκα νη „εηθνληθέο‟ επηρεηξήζεηο 
ιακβάλνπλ παξαγγειίεο απφ ηνπο πειάηεο ηνπο θαη θαηά πεξίπησζε ρξεζηκνπνηνχλ 
ελδηάκεζνπο δηαλνκείο ή ρνλδξέκπνξνπο (wholesalers) γηα ηελ παξάδνζε ησλ 
αγαζψλ. 

Ζ επηινγή ηεο ηνπνζεζίαο εμαξηάηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο πνπ έρνπλ λα 
θάλνπλ κε ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο/ ππεξεζίαο, ηε δχλακε ησλ 
δηακεζνιαβεηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παξαδνζηαθήο 
εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, ηα αληηθξνπφκελα θαλάιηα θαη ην κέγεζνο ηεο δέζκεπζεο πνπ 
επηδηψθεη ε επηρείξεζε κε ηνπο πειάηεο ηεο. Μεξηθέο εξσηήζεηο  πνπ βνεζνχλ ζηελ 
ηαθηηθή ηεο ηνπνζεζίαο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη: 

-Πνχ αλαδεηνχλ θαη αγνξάδνπλ νη πειάηεο ηα αληίζηνηρα πξντφληα/ππεξεζίεο; 
(online ή ζε θαηάζηεκα).  

-Πσο έρνπκε πξφζβαζε ζε δηαλεκεηηθά θαλάιηα; 

-Ση θάλνπλ νη άκεζνη αληαγσληζηέο καο; Ση θάλνπλ απηνί πνπ έρνπλ κφλν θπζηθή 
παξνπζία; 
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3.4.5 Πξνώζεζε. 

ην κάξθεηηλγθ ε πξνψζεζε είλαη νπζηαζηηθά ε επηθνηλσλία κε ηνλ πειάηε θαη ηνλ 
δπλεηηθφ πειάηε. Σν δηαδίθηπν είλαη έλα θαλάιη επηθνηλσλίαο ζε απηή ηελ πεξίπησζε 
πνπ δηαθξίλεηαη απφ καδηθφηεηα αιιά θαη απφ επθνιία ζηελ πξνζσπνπνίεζε/ 
παξακεηξνπνίεζε επηινγψλ επηθνηλσλίαο.  

Βαζηθά είδε πξνψζεζεο66 είλαη ε δηαθήκηζε, νη δεκφζηεο ζρέζεηο θαη ην branding. 
Δπίζεο ην ιεγφκελν word of mouth (απφ ζηφκα ζε ζηφκα) ηζρχεη θαη γηα ην δηαδίθηπν 
θαη είλαη βαζηθφ είδνο πξνψζεζεο ζηα social media. Γηα απηά ρξεζηκνπνηνχληαη 
ηαθηηθέο φπσο απνζηνιή e-mail (καδηθή ή πξνζσπηθή),  πιεξνθφξεζε κέζσ 
ηζηνζειίδσλ αιιά θαη κε παξαδνζηαθά κέζα φπσο ξαδηφθσλν, ηειεφξαζε, 
εθεκεξίδα. 

Πξνθαλψο, ε επηηπρία ησλ πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ είλαη ε ζσζηά ζρεδηαζκέλε 
ηζηνζειίδα. Ζ ηζηνζειίδα ζα πξέπεη λα είλαη: 

-Με εχθνιε πξφζβαζε θαη ρξήζε (π.ρ. λα εκθαλίδεηαη ςειά ζηελ θαηάηαμε 
κεραλψλ αλαδήηεζεο). 

-Να „ελεκεξψλεηαη‟ (updates) κε ηαρείο ξπζκνχο ψζηε λα παξέρεη ηηο λεφηεξεο 
πιεξνθνξίεο ζηνπο επηζθέπηεο ηεο. 

-Γηαζέζηκε ζπλερψο. Σν δηαδίθηπν είλαη „αλνηθηφ‟ ζπλερψο, ην ίδην πξέπεη θαη ε 
ηζηνζειίδα. 

-Αζθαιήο (πηνί, πξνζσπηθά δεδνκέλα) θαη κε αζθαιείο ζπλαιιαγέο. 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ππάξρνπλ θάπνηεο βαζηθέο επελδπηηθέο απνθάζεηο γηα 
ηελ επηινγή ηεο ηαθηηθήο ηεο πξνψζεζεο απφ πιεπξάο επηρείξεζεο: 

-Ζ αλαινγία ηεο επέλδπζεο ζηηο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο 
πνπ ζα εκθαληζηνχλ ζε δηαηήξεζε θαη ζπληήξεζε ηεο ηζηνζειίδαο. 

-Ζ αλαινγία ζε δηαδηθηπαθή πξνψζεζε θαη ζε παξαδνζηαθή πξνψζεζε. Ζ 
αλαινγία απηή αθνξά ηφζν ην κέγεζνο φζν θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ. 

-Ζ αλαινγία ζε πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο.  Ζ αλαινγία απηή αθνξά ηφζν ην κέγεζνο 
φζν θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ. 

 

3.4.6 Άλζξωπνη. 

Σν κείγκα κάξθεηηλγθ πνπ αθνξά ηα ππφινηπα 3 P‟s, δειαδή άλζξσπνη, 
δηαδηθαζίεο θαη πιηθά ζηνηρεία είλαη αξθεηά ζεκαληηθφ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ. Οη 
άλζξσπνη είλαη νη εξγαδφκελνη ζηελ επηρείξεζε. Απηνί, ινηπφλ, έρνπλ ζεκαληηθφ 
αληίθηππν ζην πσο αληηιακβάλεηαη ηελ επηρείξεζε ν πειάηεο. Μέζα απφ ηελ 
θαηάιιειε έξεπλα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί πφζνη άλζξσπνη ρξεηάδνληαη γηα λα 
ζηειερψζνπλ κηα επηρείξεζε, εηδηθά εάλ απηή ε επηρείξεζε βξίζθεηαη ζε θάζε 
δηείζδπζεο αγνξψλ. Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, νη άλζξσπνη 
πνπ ρξεζηκνπνηεί ε επηρείξεζε (είηε ππάιιεινη, είηε ελδηάκεζνη) πξέπεη λα είλαη 
απφιπηα θαηαξηηζκέλνη γηα λα παξέρνπλ ηηο ζσζηέο ππεξεζίεο. 
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Οη Smith θαη Chaffey (et. al. 2001)67 αλαθέξνπλ πσο νη άλζξσπνη ζηηο ππεξεζίεο 
επηιέγνληαη ζην κείγκα κάξθεηηλγθ θαη αληηθαζηζηψληαη κε ζπγθεθξηκέλεο αλαινγίεο 
γηα ιφγνπο ηαρχηεηαο, θφζηνπο θαη απηνκαηηζκνχ κε ηα εμήο: 

-Απηνκαηνπνηεκέλεο απαληήζεηο. 

-Απηνκαηνπνηεκέλε απνζηνιή e-mail (e-mail notification).. 

-Σνκέαο «πρλέο Δξσηήζεηο» ζηελ ηζηνζειίδα (FAQs) 

-Μεραλέο αλαδήηεζεο (search) ζηνλ ηζηφηνπν. 

-Βίληεν πνπ δείρλνπλ πσο ρξεζηκνπνηείηαη ή θαηαζθεπάδεηαη έλα πξντφλ. 

-Τπεξεζία επαλάθιεζεο68 (call back facility). 

Σν κείγκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη επηρεηξήζεηο έρεη ζηνηρεία απφ:  

-Πφζνπο αλζξψπνπο ρξεηάδνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ κάξθεηηλγθ 

-Πφζνπο αλζξψπνπο ρξεηάδνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο 
πειάηεο. 

- Ση εθπαίδεπζε θαη ηθαλφηεηεο ρξεηάδνληαη, γηα λα ζηειερσζεί ε επηρείξεζε. 

-Ση ακνηβέο πξέπεη λα δίλνληαη.  

  

3.4.7 Γηαδηθαζία. 

Με απηφ ηνλ φξν λννχληαη ηα ζπζηήκαηα θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ ζα επεξεάζνπλ 
ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο. Με ηηο δηαδηθαζίεο απηέο νη δηαρεηξηζηέο αληηιακβάλνληαη 
ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ην θφζηνο θαη ηα ζεκεία πνπ 
κπνξνχλ λα ην θάλνπλ ζηα δηάθνξα δηαλεκεηηθά θαλάιηα κε κηθξναιιαγέο θαη 
βειηηψζεηο. 

Σν κείγκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη επηρεηξήζεηο έρεη ζηνηρεία απφ:  

-Μέγεζνο εζηίαζεο ζηνλ πειάηε. 

-Αλαινγία δηαδηθαζηψλ ππφ ηε επίβιεςε ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ ελδηάκεζσλ 
ζπλεξγαηψλ. 

-Τπνζηήξημε Απφ ηερλνινγίεο πιεξνθνξίαο  (ΗΣ Support). 

-Υαξαθηεξηζηηθά γξακκήο πξντφλησλ/ ππεξεζηψλ. 

-Σκήκα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. 

 

3.4.8 Τιηθά ζηνηρεία. 

Δδψ λννχληαη φια ηα πιηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην πψο είλαη θπζηθά (απηά) 
έλα πξντφλ/ππεξεζία θαη πσο απηφ αγνξάδεηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη. Κπξίσο γηα ηηο 
επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο, πξέπεη λα δηαζέηνπλ απνδείμεηο φηη νη 
ππεξεζίεο ηνπο παξαδίδνληαη. Με ηα πιηθά πξντφληα είλαη πην εχθνιν απηφ. Γηα 
παξάδεηγκα, έλαο θαηαλαισηήο ζθεπηφκελνο ην αλαςπθηηθφ, ζην κπαιφ ηνπ είλαη 
πηζαλφηεξν λα έξζεη ε κάξθα Coca Cola. Απηφ έρεη λα θάλεη κε ην branding ηεο 
κάξθαο θαη κε ην γεγνλφο φηη ν θαηαλαισηήο „βιέπεη‟ παληνχ ηε κάξθα απηή, ην ίδην 
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 Smith P., Chaffey D. (2001), “EMarketing Excellence at the Heart of Ebussines”, 
Butterworth Heinemann. 

68
 To call-back facility είλαη κηα ππεξεζία πνπ ν ρξήζηεο δίλεη ηνλ πξνζσπηθφ αξηζκφ 

ηειεθψλνπ ηνπ θαη επηιέγεη κηα επηζπκεηή ψξα, ψζηε λα ηνλ θαιέζεη θάπνηνο αξκφδηνο εθ 
κέξνπο ηεο  επηρείξεζεο. 
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ην πξντφλ ζε ζνχπεξ-κάξθεη, ζε δηαθεκίζεηο ή ην αθνχεη απφ άιινπο θαη θπζηθά 
μέξεη πνπ λα ην βξεη. 

Γηα ηηο δηαδηθηπαθέο επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο, ην κείγκα πνπ 
ρξεζηκνπνηνχλ πξέπεη έρεη ζηνηρεία απφ:  

-Δπαθή κε ην πξνζσπηθφ ζηε δηάξθεηα ηεο πψιεζεο. 

-Πσο „παθεηάξεηαη‟ ην πξντφλ/ππεξεζία 

-Reviews ρξεζηψλ ή δηαδηθηπαθή εκπεηξία απφ ηελ ππεξεζία. 

 

Παξάδεηγκα ηνπ κείγκαηνο κάξθεηηλγθ ηεο ηζηνζειίδαο facebook69: 

Πξντφλ: Δίλαη έλα θνηλσληθφ δίθηπν πνπ παξέρεη κηα δσξεάλ ππεξεζία. Ο 
ρξήζηεο πξέπεη λα θάλεη κηα εγγξαθή κέινπο πνπ απαηηεί ηε ρξήζε κηαο 
ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο, απφ ηελ νπνία ζα ιακβάλνληαη νη ελεκεξψζεηο. Γίλεη ηε 
δπλαηφηεηα ζην κέινο λα δεκνζηεχεη ζην πξνθίι ηνπ εηθφλεο, βίληεν, ππεξζπλδέζεηο 
κε άιινπο ηζηφηνπνπο θαη γξαπηέο πιεξνθνξίεο. Δπίζεο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 
ξχζκηζεο ηεο πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθφηεηαο γηα παξάδεηγκα ηνπ πνζνζηνχ 
δεκνζηφηεηαο πνπ ζέιεη λα έρεη ν ρξήζηεο ζηηο ελεκεξψζεηο ηνπ (π.ρ. κφλν „νη θίινη‟). 

Σηκή: Οη ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηζηνζειίδα θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο δσξεάλ. Οη 
πεγέο εηζνδήκαηνο ηεο ηζηνζειίδαο είλαη νη δηαθεκίζεηο (ζηα πιάγηα) θαη νη 
ρνξεγνχκελεο ελεκεξψζεηο (αλάκεζα ζηηο ινηπέο ελεκεξψζεηο ηνπ πξνθίι ηνπ 
ρξήζηε). Οη ρξεψζεηο γίλνληαη κε ηελ εκθάληζε (πφζεο θνξέο) ή κε ηα „θιηθ‟. 

Σνπνζεζία: Ο ηζηφηνπνο ηνπ facebook ζην δηαδίθηπν. Ζ ζχλδεζε γίλεηαη είηε κε 
ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, είηε κε tablet, είηε κε θηλεηφ ηειέθσλν θαη απαηηεί ζχλδεζε 
ζην δηαδίθηπν. Βάζε λφκνπ, ε εηαηξία δηαζέηεη κηα θπζηθή έδξα ζηελ Καιηθφξληα ησλ 
Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ Ακεξηθήο. 

Πξνψζεζε: Όπσο αλαθέξζεθε ε ελεξγνπνίεζε κέινπο ζηνλ ηζηφηνπν είλαη 
δσξεάλ. Σα έζνδα πξνέξρνληαη απφ δηαθεκηδφκελνπο ηδηψηεο ή επηρεηξήζεηο. Όκσο, 
ε επηηπρία ηνπ ηζηφηνπνπ απηνχ είλαη ε δπλαηφηεηα πνπ δίλεη ζηελ επηθνηλσλία 
κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ ηνπ. Απηφ γίλεηαη κε ηξεηο ηξφπνπο: Πξψηνλ,  κπνξεί 
νπνηνζδήπνηε ρξήζηεο λα δεκηνπξγήζεη ηε δηθή ηνπ „ζειίδα‟. Γεχηεξνλ, ηα ζηαηηζηηθά 
πνπ καδεχεη ην facebook είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά γηα ηνπο δηαθεκηδφκελνπο 
επηρεηξεκαηίεο. Ζ αληαπφθξηζε ζηηο παξαηεξήζεηο ησλ ρξεζηψλ θαη ε 
αιιειεπίδξαζε κε ηνπο εμσηεξηθνχο  ηζηφηνπνπο ησλ είλαη βαζηθφο παξάγνληαο 
επηηπρίαο ηνπ facebook. Σξίηνλ, ην νπνηνδήπνηε κέινο κπνξεί λα αλαξηήζεη κηα 
αγγειία.  

Άλζξσπνη: Ζ γλσζηή θπζηνγλσκία θαη εηθφλα ηνπ facebook δελ είλαη άιιε απφ 
ηνλ ηδξπηή ηεο ηνλ Mark Zuckerberg. Δπίζεο, γλσζηά νλφκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 
ηνλ ηζηφηνπν είλαη ν Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz θαη Chris Hughes νη νπνίνη 
έγηλαλ επξέσο γλσζηνί κεηά ηελ πξνβνιή ηεο ηαηλίαο κε ζέκα ην facebook ην 201070. 
Πέξαλ ηνχησλ, ππάξρνπλ κεξηθέο ρηιηάδεο εξγαδφκελνη71 πνπ πξνθαλψο ρξεηάδνληαη 
γηα λα εμππεξεηήζνπλ θαη λα πξνβιέςνπλ ηηο αλάγθεο ησλ 1,04 δηο ρξεζηψλ. 
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 Ζ ηαηλία έρεη ηίηιν The Social Network (2010) θαη ραξαθηεξίδεηαη σο βηνγξαθηθφ δξάκα 
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3.5 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΦΖΜΖ 

3.5.1 Ση είλαη ε δηαρείξηζε δηαδηθηπαθήο θήκεο. 

Ζ δηαρείξηζε δηαδηθηπαθήο θήκεο (online reputation management- ORM), είλαη ε 
επηξξνή θαη ν έιεγρνο ηεο θήκεο κηαο νξγάλσζεο ζην δηαδίθηπν. Με ηελ εμάπισζε 
ηεο εηδίθεπζεο ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο, ε ORM είλαη νπζηαζηηθά ε δηαρείξηζε ησλ 
απνηειεζκάησλ ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο θαη ε παξέκβαζε ζηα θνηλσληθά δίθηπα.  

Ζ ORM γίλεηαη κε δχν ηξφπνπο. Πξψηνλ, γίλεηαη πξνζπάζεηα πξνψζεζεο ηεο 
εηθφλαο πνπ ζέιεη ε  νξγάλσζε λα θαίλεηαη ζηνπ απνδέθηεο. Γεχηεξνλ, είλαη ε 
δηαρείξηζε ζεηηθψλ ή αξλεηηθψλ θξηηηθψλ ζε θνηλσληθά δίθηπα θαη ηζηφηνπνπο κε 
reviews. πλήζσο νη νξγαλψζεηο αλαζέηνπλ ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο απηφ ηε 
δηαρείξηζε θαζψο είλαη κηα ρξνλνβφξα δηαδηθαζία θαη πηζαλφλ λα απαηηεί επηπιένλ 
αλζξψπηλν δπλακηθφ. 

 

3.5.2 ηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο δηαδηθηπαθήο θήκεο. 

Οη θπξηφηεξεο ζηξαηεγηθέο πεξηιακβάλνπλ: 

 Δλεξγνπνίεζε alert. Γειαδή, εηζαγσγή ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ ζέιεη  ε 
νξγάλσζε λα θαηαγξάςεη. Γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα ηεζεί κέζσ ηνπ 
google alerts (πξφγξακκα), κηα εηδνπνίεζε θαηαγξαθήο π.ρ. 
νπνηεδήπνηε αλνίγεη link ηεο νξγάλσζεο κέζσ facebook. 

 Απάληεζε ζε reviews ρξεζηψλ, είηε απηά είλαη ζεηηθά, είηε αξλεηηθά.  

 Παξαθίλεζε, πειαηψλ ή ρξεζηψλ ζε αλάξηεζε review. Αθφκα, ε δήηεζε 
„like‟ ζην facebook είλαη κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα δηάθνξνπο 
ιφγνπο, φπσο λα δεη πνηνη απφ ηνπο ππάξρνληεο πειάηεο „αθνινπζνχλ‟ 
πηζηά ηελ νξγάλσζε ζε νηηδήπνηε δεκνζηεχζεη ζην ζπγθεθξηκέλν 
θνηλσληθφ δίθηπν.  

 Γεκηνπξγία πξνθίι ζε θνηλσληθά δίθηπα, φρη φκσο ζε φια. 

 Γεκηνπξγία blog, forum ή άιισλ γηα κηα πην „αλνηθηή‟ επηθνηλσλία κε ηνπο 
ρξήζηεο. 

 

3.6 ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟ BRANDING 

3.6.1 Οξηζκόο 

Σν branding (νλνκαηνζήκαλζε, ή εκπνξηθή νλνκαζία) είλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ 
νπνία δεκηνπξγείηαη θαη  αλαπηχζζεηαη ε εκπνξηθή επσλπκία ελφο πξντφληνο ή 
ππεξεζίαο κε ζθνπφ λα δεκηνπξγεί πξφζζεηε αμία ζην κπαιφ ηνπ θαηαλαισηή.  Γηα 
απηφ ην ιφγν ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ αμηψλ, ηελ απνζηνιή θαη ηελ 
„πξνζσπηθφηεηα‟ ηεο εηαηξίαο πνπ πξνβάιινληαη δηαδηθηπαθά ζην θνηλφ. Δπίζεο νη 
επηρεηξήζεηο πξέπεη λα δηαιέγνπλ νλνκαηνζεκάλζεηο πνπ δηαθνξνπνηνχληαη απφ 
ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο θαη δεκηνπξγνχλ θαηάιιεινπο ζπζρεηηζκνχο ζην θνηλφ. 

 

3.6.2 θνπόο e-branding 

Ο ζθνπφο ηνπ e-branding πεξηγξάθεηαη πεξηιεπηηθά ζηα εμήο: 

-Ζ δεκηνπξγία άκεζεο ζρέζεο κε ηνπο πειάηεο ή δπλεηηθνχο πειάηεο θαη ηελ 
επηρείξεζε, ελψ παξάιιεια ηνπο θηλεηνπνηεί πξνο ην φθεινο ηεο. 

-Βνήζα ζην λα είλαη επθνιφηεξε ε αλαγλψξηζε ηεο κάξθαο ή ζεηξάο πξντφλησλ 
θαη ππεξεζηψλ, θάηη ην νπνίν ηειηθά ζα απνδψζεη ζηηο πσιήζεηο θαη κειινληηθά ζηελ 
πίζηε ηνπ πειάηε (brand loyalty). 
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-Βνεζά ζηελ ελδπλάκσζε ηεο επηρείξεζεο αθφκα θαη κέζσ κφλν ελφο 
επηηπρεκέλνπ πξντφληνο. 

-Βνεζά ζηελ πξνζέιθπζε ζπλεξγαηψλ πνπ έρνπλ πίζηε ζην φξακα θαη ζε απηφ 
πνπ αληηπξνζσπεχεη ην brand ηεο επηρείξεζεο. 

 

3.6.3 Γηαρείξηζε e-branding 

Καηαξρήλ, ην branding μεθηλάεη απφ ην φλνκα πνπ ζα δνζεί ζηελ εηαηξία, ζηα 
πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο. Ζ νπνηαδήπνηε νλνκαηνζήκαλζε ζα πξέπεη λα: 

-Πξνζδηνξίδεη ηε κνλαδηθφηεηα ηε εηαηξίαο ζην κπαιφ ηνπ θνηλνχ. 

-Δπηθνηλσλεί κε ην θνηλφ ηνπο ζηφρνπο ηεο εηαηξίαο κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα είλαη 
αληηιεπηνί απφ έλα επξχ αθξναηήξην (π.ρ. θαη λεαξνχο θαη ειηθησκέλνπο). 

-Βνεζά ζηελ πξνζηαζία ηεο θήκεο θαη ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξίαο. 

Σν δηαδίθηπν επηηξέπεη ηελ πξνβνιή ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ θαη 
έηζη ε θάζε επηρείξεζε κπνξεί λα „ρηίζεη‟ ην θάζε brand παξακεηξνπνηψληαο απηέο 
ηηο αλάγθεο, δεκηνπξγψληαο „δεζκνχο‟ κε ηνλ θάζε ρξήζηε. Οη δηαρεηξηζηέο πξέπεη λα 
γλσξίδνπλ φηη ην branding είλαη απνηέιεζκα θαη φρη ηαθηηθή θαη λα αλαξσηεζνχλ ηη 
είλαη απηφ πνπ θάλεη έλα επηηπρεκέλν e-brand θαη ηη είλαη απηφ πνπ απνδεηνχλ: 

-Σν e-brand είλαη απιά έλα logo, νλνκαζία, ζήκα θαηαηεζέλ πνπ απιά 
παξαηίζεηαη ζην δηαδίθηπν;  

-Δίλαη κηα κεηαθνξά ηνπ θπζηθνχ ηφπνπ ζε έλα ηζηφηνπν κε επξεία 
επηζθεςηκφηεηα; 

-Δίλαη έλα εχερν φλνκα πνπ απνθέξεη πσιήζεηο ή κέηξηεο πσιήζεηο αιιά 
άξηζηεο ππεξεζίεο; 

Ζ ζεκαζία ηνπ branding θαίλεηαη πεξηζζφηεξν ζηα ζηνηρεία πνπ έρεη αληίθηππν, 
δειαδή ζηελ ηηκή, ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο πξνψζεζεο (αθνχ ην brand είλαη 
γλσζηφ) θαη ζηε δεκηνπξγία κηα αμηφπηζηεο εηαηξίαο. Μεξηθά απφ ηα πιενλεθηήκαηα 
ηνπ e-branding είλαη ηα εμήο: 

-H e-brand eείλαη πιένλ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν γηα ην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ.  

-ην ζθιεξφ αληαγσληζκφ ηνπ δηαδηθηχνπ, δίλεη πξνβάδηζκα ζηελ επηβίσζε 
έλαληη ηνπ αληαγσληζκνχ. 

-Δχρξεζην θαη βνιηθφ γηα ηελ απφθηεζε θήκεο κέζσ word-of-mouth κεηαμχ 
ρξεζηψλ. 

-Γηεπθνιχλεη ηηο πειαηεηαθέο ζρέζεηο. 

-Γηεπθνιχλεη ηε δηείζδπζε ζε αγνξέο ή ζε ηκήκαηα αγνξψλ. 

-Βνεζά ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηελ ηηκή θαη ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ πειαηψλ κε 
θαιχηεξν ηξφπν απφ ην παξαδνζηαθφ branding.  

  

3.7 ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 

3.7.1 Οξηζκόο. 

Ζ εθπφλεζε ζηξαηεγηθήο πεξηιακβάλεη ζπλδπαζκφ ηξηψλ ζηνηρείσλ. Σα εξγαιεία 
θαη ηηο κνξθέο κάξθεηηλγθ (ππνθεθάιαην 3.2.2) θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ πιάλνπ 
(ππνθεθάιαην 3.3). ε απηή ηελ πεξίπησζε ε ζηξαηεγηθή είλαη νινθιεξψλεηαη κέζα 
απφ ην πιάλν ηνπ κάξθεηηλγθ θαη νπζηαζηηθά είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα 
εθπιεξσζνχλ νη ζηφρνη ηνπ e-marketing. Όπσο αλαθέξζεθε ζην Κεθάιαην 2, 
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ππάξρνπλ θάπνηεο ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο πνπ πξέπεη λα παξζνχλ νη νπνίεο έρνπλ 
εθαξκνγή θαη ζην δηαδηθηπαθφ κάξθεηηλγθ. Οη ππιψλεο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ e-
marketing είλαη νη εμήο: 

 Ο ηζηφηνπνο. εκαληηθφο γηα νπνηαδήπνηε επηρείξεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ 
επηρεηξείλ. Δίλαη ε ξαρνθνθαιηά νπνηνπδήπνηε εγρεηξήκαηνο ηεο 
νξγάλσζεο. 

 Ζ επηζθεςηκφηεηα ηνπ ηζηφηνπνπ.  

 Ζ επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο. Γπλεηηθνί θαη ππάξρνληεο πειάηεο είλαη 
απηνί πνπ ζα δψζνπλ, κε ηηο πξνηηκήζεηο θαη αγνξέο ηνπο, ην βήκα γηα λα 
θηάζεη ε επηρείξεζε ηνπο ζηφρνπο ηεο. 

 Ζ έθζεζε ηεο εκπνξηθήο επσλπκίαο. Ζ εκπνξηθή επσλπκία ρηίδεηαη 
δχζθνια θαη θαηαζηξέθεηαη εχθνια ζην δηαδίθηπν πνπ είλαη δίαπινο 
αλνηθηήο επηθνηλσλίαο. 

 Βειηηζηνπνίεζε κεραλψλ αλαδήηεζεο. 

Ση θάλεη ε επηρείξεζε κε βάζε ηα παξαπάλσ; Πξψηνλ, κνηξάδεηαη απηφ πνπ 
ζεσξεί απηή πνιχηηκν (π.ρ. άξηζηε ππεξεζία) κέζα απφ ην site ηεο, blog, 
ελεκεξψζεηο ζε θνηλσληθά δίθηπα θαη άιια κέζα. Γεχηεξνλ, ζπκκεηέρεη ελεξγά κε 
ηνπο ρξήζηεο θαη ηδηαίηεξα κε ηνπο πειάηεο ηεο. Γηα παξάδεηγκα, ε πιεξνθφξεζε θαη 
ε αιιειεπίδξαζε ηνπ θνηλνχ δελ κπνξεί λα είλαη νη απιέο νδεγίεο ρξήζεο. Πξέπεη λα 
είλαη βίληεν, πξνβνιή αμηνινγήζεσλ απφ πειάηεο, εηθφλεο θαη άιια. Ο πειάηεο δελ 
ζα ςάμεη κφλνο ηνπ ζηηο „γσλίεο‟ ελφο ηπραίνπ ηζηφηνπνπ γηα λα βξεη απηφ πνπ ζέιεη. 
Πξέπεη λα „νδεγεζεί‟ εθεί. Σέινο, ζεκαληηθή είλαη ε κέηξεζε θαη θαηαγξαθή ησλ 
απνηειεζκάησλ. Πνηα ε δπλακηθή ηεο επηρείξεζεο; Έρεη επηξξνή ζηνπο ρξήζηεο; Ση 
πηζαλφηεηεο ππάξρνπλ γηα παξάδεηγκα ζηελ αχμεζε πειαηψλ, δηαηήξεζε πειαηψλ, 
επηηπρή δηείζδπζε αγνξψλ/ λέν θνηλφ; 

 

3.7.2 Γηάθνξεο ζηξαηεγηθέο. 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο δηαδηθηπαθνχ κάξθεηηλγθ 
πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ νη επηρεηξήζεηο. 

A. Νέν πξντφλ/ ππεξεζία. Πξφθεηηαη γηα κηα λέα πξφηαζε πνπ απεπζχλεηαη 
ζε ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ κέζσ ελφο λένπ ηζηφηνπνπ ή ελφο ήδε 
ππάξρνληνο αιιά κε επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά. Υξεζηκνπνηνχληαη 
ζηνηρεία απφ ην κείγκα κάξθεηηλγθ φπσο έλα πξντφλ κε ηηκή ρακειφηεξε 
απφ ηνλ άκεζν αληαγσληζκφ, ζε έλα λέν (ή δηακνξθσκέλν) ηζηφηνπν (ηηκή 
θαη ηνπνζεζία). Γηα παξάδεηγκα, έλα δηαδηθηπαθφ πεξηνδηθφ ηηκνινγεί κηα 
λέα ζηήιε (π.ρ. νηθνλνκηθά άξζξα απφ λνκπειίζηεο νηθνλνκνιφγνπο) κε 
κεγάιε έθπησζε γηα κηα εηήζηα δέζκεπζε κέινπο. 

B. Μεηάηαμε ρξεζηψλ ζε πειάηεο. Απφ πιεπξάο επηρείξεζεο ρξεηάδνληαη 
επελδχζεηο ζε λέα ραξαθηεξηζηηθά ζηα παξερφκελα (πξντφληα/ 
ππεξεζίεο) θαη απφ ηελ άιιε πηζαλφλ λα ρξεηάδεηαη αλαλέσζε ηνπ 
ηζηφηνπνπ ή θαη κεηάιιαμή ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, ρξεηάδεηαη νινθιεξσηηθή 
αλαλέσζε έλαο ηζηφηνπνο πνπ απιά δηαθήκηδε θαη παξείρε πιεξνθνξίεο 
γηα έλα πξντφλ πνπ πσιείηαη απφ θπζηθά θαηαζηήκαηα γηα λα γίλεη θαη 
δηαδηθηπαθφ θαηάζηεκα.  

C. Αλάπηπμε πειαηείαο θαη κεγέζπλζε επηρείξεζεο. Ζ ζηξαηεγηθή απηή είλαη 
δηηηή. Ζ αλάπηπμε πειαηείαο αθνξά ηε βειηίσζε ηεο εκπεηξίαο ησλ ήδε 
ππαξρφλησλ πειαηψλ θάηη πνπ ηνπο θάλεη πηζηνχο ζηελ εηαηξία (brand 
loyalty). Ζ κεγέζπλζε ηεο επηρείξεζεο νθείιεηαη ζε δχν παξάγνληεο. 
Πξψηνλ, κέζα απφ ηνπο ηθαλνπνηεκέλνπο πειάηεο πνπ ειθχνπλ λένπο. 
Γεχηεξνλ, κέζα απφ ήδε ππάξρνληεο πειάηεο πνπ πηζηεχνπλ ζηελ 
αμηνπηζηία ηεο επηρείξεζεο θαη επνκέλσο γίλνληαη δέθηεο λέσλ 
πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ γηα λέα πξντφληα/ ππεξεζίεο θαη πξφζζεησλ 
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ζηνηρείσλ ζηα ήδε ππάξρνληα. Απηά γίλνληαη κε πξνζσπνπνηεκέλε 
επηθνηλσλία, πξνζσπνπνηεκέλεο πξνηάζεηο πνπ ηαηξηάδνπλ ζηηο αλάγθεο 
θαη επηζπκίεο ηνπ πειάηε, πξνψζεζε ηαθηηθψλ CRM, ελεκέξσζε γηα 
blogs θαη ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο ( π.ρ. ηαθηηθή „ε 
γλώκε ζνπ κεηξάεη‟).  

D. Απφθηεζε/ πξνζέιθπζε πειαηψλ. Πξφθεηηαη γηα ελίζρπζε, θαηλνηνκία θαη 
αχμεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ηζηφηνπνπ κε ηε ρξήζε δηαθφξσλ ηερληθψλ 
δηαδηθηπαθνχ κάξθεηηλγθ κε ζθνπφ λα δψζνπλ κηα πξννπηηθή ζηα 
παξερφκελα ζηνηρεία απφ ηνλ ηζηφηνπν (κε ζπλερή ηξφπν). Μεξηθέο απφ 
απηέο ηηο ηερληθέο είλαη ην PPC, SEO, affiliate marketing θαη άιια (φπσο 
πεξηγξάθεθαλ ζην ππνθεθάιαην 3.2). 

E. Δλζσκάησζε επηθνηλσληαθψλ ζηνηρείσλ ζηα ςεθηαθά θαλάιηα. 
Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηέηνηαο ζηξαηεγηθήο είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ 
νπνίν κηα θπζηθή επηρείξεζε γίλεηαη θαη ςεθηαθή (ή κφλν ςεθηαθή) θαη 
πσο επηθνηλσλεί απηή ηε κεηάβαζε ζηνπο πειάηεο ηεο.  

F. Δλίζρπζε δπλακηθφηεηαο ηζηνζειίδαο γηα ζθνπνχο κάξθεηηλγθ. Απηή ε 
πεξίπησζε έρεη λα θάλεη θπξίσο κε ηε δηαρείξηζε θαη πεξηιακβάλεη 
ζηνηρεία ηα νπνία δελ είλαη ζπλήζσο εκθαλή ζηνλ πειάηε. Δθαξκφδνληαη, 
θπξίσο γηα ηε βειηίσζε ηνπ δηαδηθηπαθνχ κάλαηδκελη ζην κάξθεηηλγθ ή θαη 
ζην γεληθφηεξν πιαίζην ηνπ κάλαηδκελη. 
 

3.7.3  ηξαηεγηθή ζηελ αγνξά ζηόρν. 

Ζ επηινγή ηεο ρξήζεο ησλ δηαδηθηπαθψλ κέζσ ηνπ κάξθεηηλγθ γηα αλάιπζε θαη 
εμαθξίβσζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη πξννπηηθψλ, νλνκάδεηαη ζηξαηεγηθή ζηελ αγνξά 
ζηφρν. πλεζηζκέλε ηαθηηθή είλαη ν δηαρσξηζκφο ζε δηάθνξα ηκήκαηα ζηα νπνία 
ζπζηαηηθά είλαη νκάδεο ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ. Σα ηκήκαηα απηά ζα δψζνπλ ζηνπο 
δηαρεηξηζηέο δπλαηφηεηα λα αμηνινγήζνπλ ηα εμήο: 

-Σν κέγεζνο ηεο αγνξάο ή ηελ αμία ηεο. 

-Σν κέγεζνο ηνπ αληαγσληζκνχ. 

-Σηο πηζαλέο εηδηθέο πεξηπηψζεηο ζε νκάδεο ρξεζηψλ. 

-Πηζαλέο αλάγθεο πνπ δελ ηθαλνπνηνχληαη απφ άιιεο εηαηξίεο ή (ηθαλνπνηνχληαη 
ιίγν). 

-Σνλ ηξφπν νξγάλσζεο , ψζηε λα αληηκεησπηζηεί ν αληαγσληζκφο ζε θάζε ηκήκα 
μερσξηζηά. 

Οη κάλαηδεξο κηαο επηρείξεζεο ζηελ εθπφλεζε κηαο θακπάληαο δηαδηθηπαθνχ 
κάξθεηηλγθ ζηνρνζεηνχλ κε βάζε ηε δπλακηθή ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο θαη ηηο 
δηάθνξεο παξακέηξνπο, πειαηεηαθήο ηκεκαηνπνίεζεο θαη ζηφρεπζεο, σο εμήο: 

Πειαηεηαθή ζηφρεπζε: 

 ρέζε κε ηελ επηρείξεζε. Νέεο επαθέο, δηαζπλδέζεηο κε δπλεηηθνχο θαη 
ήδε ππάξρνληεο πειάηεο. 

 Αμία. Ζ αμία πνπ δίλεηαη ηψξα ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο (θαη πξντφληα) 
θαη πσο ζα κπνξνχζε απηή λα δηακνξθσζεί κειινληηθά. 

 πκπεξηθνξά. Μεγάιν θνκκάηη ηεο έξεπλαο είλαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ 
θαηαλαισηή, παξαδνζηαθά ηα ήζε θαη έζηκα ηνπ ηφπνπ θαζψο θαη νη λέεο 
ζπλήζεηεο, φπσο ε πην δηάζεκε κεραλή αλαδήηεζεο, ε θαιχηεξε 
εθαξκνγή πνπ ππάξρεη ζηε γιψζζα ηνπ πειάηε (π.ρ. skroutz.gr).   

Πειαηεηαθή ηκεκαηνπνίεζε: 

 Γεκνγξαθηθή ηκεκαηνπνίεζε. Ζιηθία, θχιν, θνηλσληθή ζηξσκάησζε, 
νηθνλνκηθή ζηξσκάησζε θαη άιια. 
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 πκπεξηθνξνινγηθή ηκεκαηνπνίεζε. Όπσο ην brand loyalty, ειαζηηθφηεηα 
δήηεζεο ζηελ ηηκή θαη άιια. 
 

3.7.4 Έιεγρνο.  

Ο έιεγρνο ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο γίλεηαη κε βήκαηα 
φπσο: 

-Υξήζε ηνπ θαηάιιεινπ εξγαιείνπ κέηξεζε απνηειεζκάησλ θαη ζχγθξηζεο γηα ηηο 
δηάθνξεο ηαθηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο. 

-Απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ κάξθεηηλγθ. Δδψ ρξεζηκνπνηνχληαη δεδνκέλα απφ ηα 
θαλάιηα δηαλνκήο, πσιήζεηο, κεηάηαμε ρξεζηψλ ζε πειάηεο θαη δεδνκέλα 
ηθαλνπνίεζεο πειαηψλ. 

-Απνηειέζκαηα ηνπ θαζαξά δηαδηθηπαθνχ κάξθεηηλγθ, φπσο επηζθεςηκφηεηα 
ζειίδαο, δεδνκέλα απφ ζπγθεθξηκέλα θαλάιηα δηαλνκήο, reviews γηα ην πξντφλ/ 
ππεξεζία/ ηζηφηνπν. 

-πλεηζθνξά ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο φπσο νη επελδχζεηο (π.ρ. ROI- 
Return On Investment), ηα θφζηε/ έζνδα, δειαδή ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα γηα  ην 
θάζε θαλάιη δηαλνκήο. 

 

3.8 ΟΗ ΣΑΔΗ ΣΟΤ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 

Ζ εμάπισζε ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ε γλψζε ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ 
γηα ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαζψο θαη ηηο δηαδηθηπαθέο αγνξέο, ζέηνπλ ηηο βάζεηο γηα ηηο 
κειινληηθέο ηάζεηο ζην δηαδηθηπαθφ κάξθεηηλγθ. Μεξηθέο απφ ηηο πην ζεκαληηθέο είλαη: 

 Σάζε γηα κεγαιχηεξε βειηηζηνπνίεζε θαη ηκεκαηνπνίεζε ζηηο κεραλέο 
αλαδήηεζεο. 

 Οη ηζηνζειίδεο θαηά πιεηνςεθία ζα έρνπλ δηαδξαζηηθφ πεξηερφκελν. 

 Ζ αλαδήηεζε θαη ε πξνψζεζε πσιήζεσλ κέζσ δηάζεκσλ ηζηφηνπσλ 
φπσο ην facebook αλακέλεηαη λα θζίλεη θαζψο λένη „παίθηεο‟ εηζέξρνληαη 
ζηελ αγνξά (φπσο έγηλε κε ην intstagram, ην snapchat θ.α.) 

 Σάζε γηα επηθνηλσλία κε ηνπο ρξήζηεο κέζσ βίληεν θαη ιηγφηεξν κέζσ 
„ςπρξψλ‟ θεηκέλσλ (θαη video ads). 

 Σα ζηνηρεία ησλ Pay-per-Click πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ, γίλνληαη νινέλα 
θαη πην ζεκαληηθνί πιεξνθνξηαθνί ππιψλεο (data segmentation) γηα 
κεγαιχηεξε πξνζσπνπνίεζε ζηελ πξνψζεζε κελπκάησλ θαη πσιήζεσλ. 

 Σα smartwatches θαη φιεο νη θνξεηέο ζπζθεπέο πνπ βνεζνχλ λα 
θαηαγξάθεηαη ν „πγηήο‟ ηξφπνο δσήο είλαη ην λέν κέζν πξνψζεζεο θαη 
δηαθήκηζεο. 

 Ζ πξνζσπνπνηεκέλε παξακεηξνπνίεζε ππεξεζηψλ νδεγεί ζην λα είλαη νη 
ίδηνη νη πειάηεο νη „δηαθεκηζηέο‟ ηεο επηρείξεζεο κε απνηέιεζκα 
κεγαιχηεξε αμηνπηζηία (ή δπζπηζηία;). 

 Απηνκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ κάξθεηηλγθ πνπ απνδίδνπλ 
πεξηζζφηεξν. Απηφ έρεη ζαλ ζηφρν κεγαιχηεξν πνζνζηφ κεηάηαμεο 
ρξεζηψλ ζε πειάηεο. 

 Πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο θαη πεξηζζφηεξα θηλεηά κε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν, 
δεκηνπξγνχλ ηελ ηάζε γηα μερσξηζηφ „mobile‟ κάξθεηηλγθ (π.ρ. mobile 
banking).. 

 Ζ εθζεηηθή αχμεζε ηνπ „buy button‟. Πιένλ ε αχμεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ 
επηρεηξείλ θαη ε αλάπηπμε ησλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ ζέηεη ηελ 
πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ αλάγθε λα πσινχλ απεπζείαο ηηο 
ππεξεζίεο/πξντφληα.  
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Με βάζε ηηο ηάζεηο απηέο ηα πην ζεκαληηθά εξγαιεία κάξθεηηλγθ ζα είλαη: 

 Δξγαιεία επηκέιεηαο πεξηερνκέλνπ (π.ρ. θηιηξάξηζκα ζην 
κάξθεηηλγθ). 

 Δξγαιεία ζχζηαζεο, εμαηνκίθεπζεο θαη θξηηηθήο πεξηερνκέλνπ 
(π.ρ. B2B θαη B2C.ζπζηάζεηο) 

 Τπεξεζίεο δηαλνκήο πεξηερνκέλνπ. 

 Πηζαλφηαηα λέεο δηαδηθαζίεο κάλαηδκελη ζηε βειηηζηνπνίεζε 
κεραλψλ αλαδήηεζεο θαη πξνψζεζεο κέζσ θνηλσληθψλ δηθηχσλ. 

 Αχμεζε αμίαο κέζσ ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ ίδησλ ησλ 
πειαηψλ. 

 Αχμεζε ζηε δηαρείξηζε θαη ρξήζε ππεξεζηψλ φπσο ην google 
analytics. 

 Ζ λέα ηάζε ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο (oculus rift) ζα 
δεκηνπξγήζεη έλα λέν θιάδν πξνψζεζεο θαη πσιήζεσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ  

4.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

ε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νξηζκέλα ζηνηρεία ησλ ειεθηξνληθψλ 
θαηαζηεκάησλ φζν αθνξά ηε δηαρείξηζε ησλ ειεθηξνληθψλ εκπνξηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ, ηελ αζθάιεηα ζπλαιιαγψλ θαη ηηο πειαηεηαθέο ζρέζεηο. Σν 
ειεθηξνληθφ εκπφξην (e-commerce) είλαη ε θάζε εκπνξηθή ζπλαιιαγή πξντφλησλ/ 
ππεξεζηψλ ή δηεπθφιπλζε εκπνξηθήο ζπλαιιαγήο (π.ρ. δηακεζνιάβεζε) πνπ 
απαηηείηαη ε ρξήζε δηθηχσλ φπσο ην ίληεξλεη. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ειεθηξνληθνχ 
εκπνξίνπ επξίζθνληαη κέζα ζην θάζκα δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ, 
φπσο αλαθέξζεθε ζην Κεθάιαην 1.  

ε απηφ ην θεθάιαην ε αλάιπζε εζηηάδεηαη ζην δηαδηθηπαθφ ειεθηξνληθφ εκπφξην 
θαη ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα (e-shops). 

 

4.2 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ 

4.2.1 Ζ ηερλνινγία ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ. 

Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην βξίζθεηαη ζε κηα πεξίνδν αχμνπζαο δεκνηηθφηεηαο γηα 
ηνπο απαληαρνχ εκπφξνπο ζε φιν ηνλ θφζκν. Πνιινί ζπεχδνπλ λα 
ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ηειεπηαίεο ηερλνινγίεο γηα λα δηεπθνιχλνπλ θαη λα επεθηείλνπλ 
ηηο εκπνξηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο. Οη επηθξαηνχζεο ηάζεηο ηεο ηερλνινγίαο απηή ηελ 
πεξίνδν είλαη: 

 Αζχξκαηε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν. Γειαδή ε απνκαθξπζκέλε ζχλδεζε 
ζην δηαδίθηπν θαη ρσξίο ηελ παξνπζία θαισδίνπ ζχλδεζε. Απηή ε 
ηερλνινγία βνεζά ηα κέγηζηα θαη ζηελ εμέιημε ηνπ M-commerce, ηνπ 
κνληέινπ ηνπ „θηλεηνχ‟ εκπνξίνπ φπσο ζα αλαιπζεί ζηελ ελφηεηα 4.3 
παξαθάησ. 

 Μεγάιε αχμεζε ζηηο ηαρχηεηεο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν πνπ δίλνπλ ηε 
δπλαηφηεηα πξνζπέιαζεο ζε κεγαιχηεξνπο φγθνπο δεδνκέλσλ, πην 
πνιχπινθν πιηθφ θαη „θαηέβαζκα‟ πξντφλησλ.  

 Σν ςεθηαθφ κέζν, podcast72. Μηα ζεηξά ςεθηαθψλ αξρείσλ (ήρνπ, βίληεν, 
εηθφλαο, θεηκέλνπ θηι) πνπ είλαη δηαζέζηκα πξνο πξνζπέιαζε θαη 
„θαηέβαζκα‟ απφ ηνλ ρξήζηε/κέινο. Γηάζεκν podcast είλαη ην δηαδηθηπαθφ 
ςεθηαθφ θαηάζηεκα πψιεζεο κνπζηθψλ θαη βίληεν αξρείσλ, i-tunes.  

 Σν „δηαδίθηπν πξαγκάησλ‟ (the internet of things). Δίλαη ν φξνο πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηελ λέα ηάζε ζηελ ηερλνινγία ηνπ 
ηληεξλέη πνπ ην ζέιεη λα απνηειεί κέξνο θπζηθψλ ειεθηξνληθψλ 
πξαγκάησλ φπσο απηνθίλεηα, ξνιφγηα (smartwatches) θα γεληθά 
νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή ζπζθεπή πνπ κπνξεί λα ζπιιέμεη θαη λα 
απνζηείιεη δεδνκέλα.  

 Ζιεθηξνληθή αζθάιεηα. Ζ απηνλφεηε πιένλ αζθάιεηα ζηηο ζπλαιιαγέο θαη 
ε απμεκέλε εμεηδίθεπζε γηα ηηο ιεγφκελεο „θπβεξλνεπηζέζεηο‟. 

 Ζ εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα. Όιν θαη πην απμεκέλεο εθαξκνγέο πνπ ηελ 
θαζηζηνχλ ηνλ „λέν‟ ηερλνινγηθφ ζηφρν. Παξαδείγκαηα ηα google glasses, 
oculus rift, xbox kinect.  

 Σερλνινγία cloud. Πξφθεηηαη γηα ηελ απνζήθεπζε θαη δηαρείξηζε αξρείσλ ή 
πξνγξακκάησλ ζε έλα δηαδηθηπαθφ ζθιεξφ δίζθν κε ζθνπφ ηε δηαρείξηζε 
ηνπο απφ απφζηαζε απφ ηελ πεγή (ησλ αξρείσλ ή πξνγξακκάησλ). 

                                                
72

 Podcast (i-Pod + broadcast).  
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Πνηα είλαη φκσο ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θάλνπλ ηελ ηερλνινγία ηνπ ειεθηξνληθνχ 
εκπνξίνπ ηφζν απνηειεζκαηηθή θαη κνλαδηθή γηα ην εκπφξην; 

-Παξνπζία δηαδηθηχνπ πάληα θαη παληνχ. Γηαηί είλαη ζεκαληηθή γηα ην εκπφξην;  

Πιένλ, αγνξά δελ είλαη κηα πεξηνξηζκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή αιιά φινο ν 
θφζκνο. Οη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα είλαη ζπλδεδεκέλνη ζε 
απηφ ζπλερψο θαη λα επηθνηλσλνχλ ή λα θάλνπλ αγνξέο.  

-Τπάξρνπλ ίδηα ραξαθηεξηζηηθά. Γηαηί είλαη ζεκαληηθά γηα ην εκπφξην; 

Όπσο ηα αγγιηθά είλαη κηα δηεζλήο γιψζζα θαη νη πηζαλφηεηεο είλαη πσο θάπνηνο 
ζα κηιάεη αγγιηθά, έηζη ιεηηνπξγεί θαη ην δηαδίθηπν γηα ηηο επηρεηξήζεηο. „Μηιάεη‟ κηα 
θνηλή γιψζζα θαη νη ηερλνινγίεο ηνπ είλαη θνηλέο. Απιφ παξάδεηγκα, φια ηα e-mail 
έρνπλ κέζα ην ραξαθηεξηζηηθφ @.  

-Γηαδξαζηηθφηεηα θαη πξνζσπηθή επαθή. Γηαηί είλαη ζεκαληηθά γηα ην εκπφξην; 

Πιένλ, είλαη δπλαηφλ λα γίλεηαη πξνζέγγηζε πειαηψλ κε βίληεν, ήρν, εηθφλα θαη 
άιια ςεθηαθά κέζα. Οη θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα αιιειεπηδξνχλ κε ηα κελχκαηα 
πνπ ζέινπλ, λα εθθξάδνπλ ηελ άπνςή ηνπο θαη γεληθά λα ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο 
πνπ ζα βνεζήζνπλ θαη απηνχο θαη ηνλ πσιεηή λα θάλνπλ ηελ θαιχηεξε δπλαηή 
επηινγή. Σν κάξθεηηλγθ πνηέ δελ ήηαλ πην πξνζσπνπνηεκέλν. 

-Υεηξηζκφο φγθνπ πιεξνθνξηψλ. Γηαηί είλαη ζεκαληηθφ γηα ην εκπφξην; 

Δίλαη δεδνκέλν φηη ην δηαδίθηπν παξέρεη έλα ηεξάζηην φγθν πιεξνθνξηψλ. Οη 
ηερλνινγίεο πνπ ππάξρνπλ φκσο επηηξέπνπλ ζηελ επηρείξεζε λα ρεηξίδεηαη εχθνια 
ηνλ φγθν πνπ ζέιεη θαη λα βξίζθεη επθνιφηεξα απηφ πνπ αλαδεηά. Δπίζεο, ν 
απμεκέλνο φγθνο πειαηψλ δελ απνηειεί πξφβιεκα γηα κηα επηρείξεζε δηφηη νη 
ηερλνινγίεο πνπ πεξηβάιινπλ απηφ ην θάζκα δξαζηεξηνηήησλ είλαη ζεκαληηθά 
θζελφηεξεο ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ.  

 

4.2.2 Πιενλεθηήκαηα ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ. 

Με βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, κπνξνχλ λα εμαρζνχλ 
κεξηθά απφ ηα βαζηθφηεξα πιενλεθηήκαηά ηνπ ζε ζρέζε κε ην παξαδνζηαθφ εκπφξην: 

 Γξεγνξφηεξεο ζπλαιιαγέο.  

 πλαιιαγέο φιν ην 24σξν. 

 Ακεζφηεξε θαη κεγαιχηεξε επαθή κε ηνπο πειάηεο. 

 Υακειφηεξα ιεηηνπξγηθά έμνδα. 

 Γελ ρξεηάδεηαη θπζηθή παξνπζία. 

 Δπθνιφηεξν ζηε δηαρείξηζε. 

 Δπθνιία γηα ηνπο πειάηεο, πνπ δελ ρξεηάδεηαη λα κεηαθηλνχληαη απφ ην έλα 
„θαηάζηεκα‟ ζην άιιν. 
 

4.2.3. Μεηνλεθηήκαηα  ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ. 

Φπζηθά, ππάξρνπλ θαη κεηνλεθηήκαηα ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην: 

Γεληθά: 

 Αληαγσληζκφο θαη θαθή δηαρείξηζε. 

 Σερλνινγηθά ζθάικαηα πνπ νδεγνχλ ζε ιάζε. 

 Ζ πίζηε ηνπ πειάηε ζε κηα επηρείξεζε είλαη πάληα ππφ δνθηκή. 

 Θα ππάξρνπλ πάληα ζέκαηα αζθάιεηαο. 
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Ζζηθά: 

 Ηρλειάηεζε θίλεζεο ζην δηαδίθηπν. Μπνξεί ε επηρείξεζε λα εγγπάηαη ζην 
ρξήζηε φηη ν ρξήζηεο παξακέλεη αλψλπκνο ή  φηη δελ θαηαγξάθνληαη νη 
θηλήζεηο ηνπ, αιιά απηά αθξηβψο είλαη ηα δεδνκέλα πνπ ρξεηάδεηαη ην 
κάξθεηηλγθ γηα λα γίλεη απνηειεζκαηηθφηεξν. Σα ιεγφκελα cookies, 
εγείξνπλ πνιιά ζέκαηα γχξσ απφ απηφ ην ζέκα. 

 Ηδησηηθφηεηα. Ηδηαίηεξα ζηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο. Οη επηρεηξήζεηο 
πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζηαηέςνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ πειάηε ηνπο. 

 Απνδηακεζνιάβεζε. Όζν πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο θάλνπλ αγνξέο κέζσ 
δηαδηθηχνπ, ηφζν νη επηρεηξήζεηο πνπ δηαηεξνχλ θαη θπζηθά θαηαζηήκαηα 
δελ ζα ρξεηάδνληαη φγθν πξνζσπηθνχ. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη γηα θάπνηεο 
επηρεηξήζεηο πνπ δξνπλ σο κεζνιαβεηέο. 

 

Ννκηθά: 

 Πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία. Δίλαη νινέλα θαη πην δχζθνιε ε πξνζηαζία ηεο 
πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ιφγσ ηνπ „αραλνχο‟ ραξαθηήξα ηνπ δηαδηθηχνπ. 

 Όλνκα ηζηφηνπνπ. Δχθνια κπνξεί λα επηιέμεη έλα αληαγσληζηήο έλα 
φλνκα πνπ λα κνηάδεη κε έλα επηηπρεκέλν αληίπαιν. Έηζη, κπνξεί λα 
πεηχρεη νηθνλνκίεο θιίκαθαο πάλσ ζηε θήκε ηνπ αληαγσληζηή ηνπ.  

 Φφξνη θαη ηέιε. Όζν πεξηζζφηεξν πξνηηκάηαη ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, ην 
ζίγνπξν είλαη πσο ε θάζε αξρή ζα πξνζπαζήζεη λα αληιήζεη πφξνπο απφ 
απηή ηελ πξνηίκεζε κέζσ θφξσλ ή άιισλ εδηθψλ ηειψλ. 

 

4.3 ΜΟΝΣΔΛΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ 

4.3.1 Οη κνξθέο ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ. 

Οη κνξθέο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε πέληε 
κεγάιεο θαηεγνξίεο κε βάζε ην πνπ απεπζχλνληαη: Καηαλαισηέο (consumers) ή 
επηρεηξήζεηο (business). Δίλαη νη Β2Β, B2C, C2C, C2B, m-Commerce φπσο θαίλνληαη 
ζηελ παξαθάησ εηθφλα: 

 

Δηθόλα 23. Μνξθέο ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ  

Πεγή: bptrends.com [ηζηόηνπνο] 
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Οη κνξθέο απηέο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ ζπλνπηηθά: 

-Δπηρεηξήζεηο πξνο επηρεηξήζεηο (business to business- Β2Β). Δίλαη νη εκπνξηθέο 
ζπλαιιαγέο θαη ζρέζεηο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ειεθηξνληθνχ 
εκπνξίνπ γίλεηαη κέζα απφ απηφ ην κνληέιν. Δδψ αλήθνπλ ηχπνη φπσο νη 
ζπλεξγαηηθέο πιαηθφξκεο θαη ε αγνξά ηξίηνπ θνξέα. 

-Δπηρεηξήζεηο πξνο θαηαλαισηέο (business to consumers- Β2C). Πξφθεηηαη γηα ηηο 
πεξηπηψζεηο φπνπ νη ζπλαιιαγέο γίλνληαη κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη θαηαλαισηψλ. 
Δίλαη ε δεχηεξε κεγαιχηεξε θαηεγνξία ζε εκθάληζε κεηά ην B2B. Δδψ αλήθνπλ 
κνληέια φπσο ηα e-shop, e-malls, ειεθηξνληθέο θνηλφηεηεο θ.α. 

-Καηαλαισηέο πξνο θαηαλαισηέο (consumers to consumers- C2C): Αθνξά φιεο 
ηηο ζπλαιιαγέο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηδησηψλ κεηαμχ ηνπο ή θαηαλαισηψλ κε 
θαηαλαισηέο. ηεξίδεηαη ζηα δεκνπξαηηθά κνληέια θαη ζηηο ηδησηηθνχο θαηαιφγνπο. 

-Καηαλαισηέο πξνο επηρεηξήζεηο (consumers to business- C2B): ε απηή ηελ 
πεξίπησζε ε αγνξά ιεηηνπξγεί αλάπνδα, αθνχ νη θαηαλαισηέο ηελ δηακνξθψλνπλ 
πξνηάζζνληαο κηα ζπλαιιαγή θαη νη επηρεηξήζεηο αληαγσλίδνληαη γηα λα ηελ 
θαιχςνπλ.  Αθνξά νπνηνδήπνηε θαηαλαισηή πνπιάεη έλα πξντφλ ή ππεξεζία ζε 
επηρείξεζε (π.ρ. e-auctions).  

-Σν „θηλεηφ εκπφξην‟ (m-commerce). Δίλαη ε ηειεπηαία αλαπηπζζφκελε θαηεγνξία 
φπνπ εδψ λνείηαη φιε ε δξαζηεξηφηεηα πνπ γίλεηαη κε ζπζθεπέο ζπλδεδεκέλεο ζην 
δηαδίθηπν φπσο θηλεηά ηειέθσλα, tablets θαη άιιεο κηθξνεθεπξέζεηο (gadgets).  

ηελ θαζεκεξηλφηεηα, απηέο νη πέληε κεγάιεο θαηεγνξίεο κνληέισλ 
αιιεινζπκπιεξψλνληαη θαη αιιειεπηθαιχπηνληαη κεηαμχ ηνπο, ιφγσ ηεο 
θαζεηνπνίεζεο ηεο πξνζθνξάο ππεξεζηψλ θαη ηεο ζπγθέληξσζεο ζπλαιιαγψλ ζε 
έλα ηζηφηνπν.  

Θα κπνξνχζε ζε απηφ ην ζεκείν λα πξνζηεζνχλ δχν αθφκε κνξθέο πνπ 
αθνξνχλ φκσο ην επξχηεξν ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ θαη φρη απαξαίηεηα ην ειεθηξνληθφ 
εκπφξην. Απηέο είλαη: 

- Κπβέξλεζε πξνο πνιίηεο (government to citizens- G2C). Δδψ ε θπβέξλεζε 
παξέρεη, κέζσ δηαδηθηχνπ, δηάθνξεο ππεξεζίεο πξνο ηνπ πνιίηεο φπσο πιεξσκέο, 
ελεκέξσζε γηα πξνζσπηθά αιιά θαη άιια ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ. 

-Κπβέξλεζε πξνο επηρεηξήζεηο (government to business- G2B). Ηδία κε ηελ 
παξαπάλσ πεξίπησζε, κφλν πνπ ηψξα αληί γηα ηνπο πνιίηεο ηε ζέζε ηνπο έρνπλ νη 
επηρεηξήζεηο. 

Οη παξερφκελεο δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο κπνξνχλ λα γίλνπλ θαη δηαθπβεξλεηηθέο 
(government to government). 

 

4.3.2 Μνληέια ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ. 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη κεξηθά απφ ηα πην ζπλεζηζκέλα κνληέια 
ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ: 

I. Ζ κεζηηεία. Πξφθεηηαη γηα ηε δξαζηεξηφηεηα θαηά ηελ νπνία έξρνληαη ζε επαθή 
ζπλαιιαζζφκελνη κέζσ ελφο ηξίηνπ ζπκκεηέρνληα. Οη κεζίηεο δεκηνπξγνχλ 
ζηελ νπζία κηα δηθή ηνπο αγνξά πνπ εθεί ζπλδηαιέγνληαη νη ελδηαθεξφκελνη. 
Δίλαη αξθεηά ζπλεζηζκέλε κνξθή ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην. Μεξηθέο απφ ηηο 
κνξθέο πνπ παίξλεη ν ηχπνο ηε κεζηηείαο είλαη: 
a) Αγνξά αμηψλ. Πξνζθέξεηαη έλα επξχ θάζκα ππεξεζηψλ απφ ηελ 

αλαδήηεζε έσο ηελ ηειηθή δηαπξαγκάηεπζε γηα ηελ ηηκή ζην 
δηαπξαγκαηεπφκελν πξντφλ ή ππεξεζία. Παξάδεηγκα: Airtickets.gr 
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b) Μεζηηεία αγνξάο/ πψιεζεο. Πξφθεηηαη γηα παξαγγειίεο απφ πειάηεο γηα 
αγνξά ή πψιεζε πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ (καδί κε ηνπο φξνπο 
παξαιαβήο/ παξάδνζεο). Παξάδεηγκα: iForex.  

c) Γεκνπξαζία. Ζ δηεμαγσγή ειεθηξνληθψλ δεκνπξαζηψλ. Παξάδεηγκα: e-
bay.com 

d) Μεζηηεία ζπλαιιαγψλ. Παξνρή κεραληζκνχ ζπλαιιαγψλ απφ ηξίηνπο 
κεηαμχ αγνξαζηψλ- πσιεηψλ θαη δηεπζέηεζε πιεξσκψλ. Παξάδεηγκα: 
paypal.com. 

e) Γηαλνκή. Δίλαη κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ ζπλδέεη ρνλδξεκπφξνπο θαη 
αγνξαζηέο ιηαληθήο.     

f) Δηθνληθή αγνξά/πνιπθαηάζηεκα. Δίλαη ππεξεζία θηινμελίαο γηα 
ειεθηξνληθνχο εκπφξνπο. Παξάδεηγκα: amazon.com 

g) Γηαθήκηζε. Ζ παξνρή ηεο ππεξεζίαο ηεο ηνπνζέηεζεο δηαθεκίζεσλ ή ηνπ 
ρψξνπ γηα ηνπνζέηεζε δηαθεκίζεσλ, infomercials73, ultramercials74 θαη 
άιια  

h) Πχιεο. Σα ιεγφκελα portals, είλαη εηδηθέο κεραλέο αλαδήηεζεο πνπ 
δηαθνξνπνηνχλ ην πεξηερφκελφ ηνπο ζεκαηηθά, γεσγξαθηθά, ηηκνινγηαθά 
θηι. 

i) Αγγειία. Σν δηάζεκν ζηελ Ακεξηθή craigslist.com είλαη κηα κνξθή 
ηζηφηνπνπ κηθξψλ αγγειηψλ πνπ απιά επηθνηλσλνχλ νη ρξήζηεο κεηαμχ 
ηνπο ρσξίο παξέκβαζε ηξίηνπ.  

j) Με εγγξαθή. Ηζηφηνπνη πνπ παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο δσξεάλ, αιιά 
απαηηείηαη ε εγγξαθή κέινπο/ ρξήζηε πξψηα. Παξάδεηγκα 
financialtimes.com. 
 

II. Μεζνιάβεζε πιεξνθνξηψλ. Πξφθεηηαη γηα κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ έρεη ζθνπφ 
ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη ην μεθαζάξηζκά ηνπο γηα λα κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί απφ φπνηνλ ην δεηήζεη (κε αληίηηκν βέβαηα). Δπίζεο, 
πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα αλάιεςεο εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πάλσ ζε 
ζέκα πνπ ππνδεηθλχεη ν ελδηαθεξφκελνο. Μεξηθέο απφ ηηο κνξθέο είλαη: 
a) Γηαθεκηζηηθά δίθηπα. 
b) Τπεξεζίεο κέηξεζεο αθξνακαηηθφηεηαο. 
c) Δξεπλεηηθέο κέζνδνη γηα πξνγξάκκαηα πηζηφηεηαο θαη εκπηζηνζχλεο 

ρξεζηψλ. Γηα παξάδεηγκα ε αλάζεζε ηεο θακπάληαο έθδνζεο εθπησηηθψλ 
θνππνληψλ ζε παιαηνχο πειάηεο. 

III. Δκπνξία. Έλα απφ ηνπο δχν πην ζπλεζηζκέλνπο ηχπνη ειεθηξνληθνχ 
εκπνξίνπ. Μνξθέο πνπ κπνξεί λα πάξεη:  
a) Δηθνληθφ εκπφξην. Παξάδεηγκα: amazon.com 
b) Ζιεθηξνληθφ θαηάζηεκα. Παξάδεηγκα: Πιαίζην. 
c) Καηάζηεκα ςεθηαθψλ πξντφλησλ/ ππεξεζηψλ. Σν ιεγφκελν bit vendor, 

πνπ είλαη απνθιεηζηηθά γηα άπια πξντφληα/ ππεξεζίεο. Παξάδεηγκα: 
itunes.   

IV. Άκεζνο ηχπνο. Δίλαη ν δεχηεξνο πην ζπλεζηζκέλνο ηχπνο ειεθηξνληθνχ 
εκπνξίνπ. Πξφθεηηαη γηα ηελ επηρείξεζε πνπ ε ίδηα παξάγεη θαη πξνσζεί 
πξντφληα. Παξάδεηγκα IBM computers.  

V. πλεξγαζία. Μνηάδεη κε ηνλ ηχπν ηνπ portal, φκσο εδψ ζηνρεπκέλα γίλεηαη 
πξνζπάζεηα πξνψζεζεο δηαδηθηπαθήο θίλεζεο ζην ζπλεξγαδφκελν ηζηφηνπν. 
Μνξθέο ηνπ ηχπνπ απηνχ είλαη: 
a) Pay- per- click κνξθή (πεξηγξάθεηαη ζην θεθάιαην 3). 
b) Πξνζθνξά ρψξνπ γηα banner placement (πεξηγξάθεηαη ζην θεθάιαην 3). 

                                                
73

 Infomercials, είλαη νη θηλνχκελεο δηαθεκίζεηο πνπ ηνπνζεηνχληαη κφιηο ν ρξήζηεο 
„θιηθάξεη‟ πάλσ ζην πξνβιεπφκελν πεξηερφκελν. 

74
 Ultramercials, είλαη δηαδξαζηηθέο δηαθεκίζεηο πνπ απαηηνχλ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ρξήζηε 

γηα λα ιάβεη γλψζε ηνπ λνήκαηνο ηεο δηαθήκηζεο πξηλ κπεη ζην πεξηερφκελφ ηεο.  
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c) Μεξίδην απφ θέξδε βάζε κεηαθεξφκελεο θίλεζεο (πεξηγξάθεηαη ζην 
θεθάιαην 3). 

VI. Σχπνο θνηλσληθνχ δηθηχνπ. Βαζίδεηαη ζηε ζπρλή ρξήζε θαη ηελ θαηαλαισηηθή 
πίζηε. Μνξθέο είλαη: 
a) Αλνηθηνχ θψδηθα. Παξάδεηγκα: linux. 
b) Αλνηθηνχ πεξηερνκέλνπ. Παξάδεηγκα: Wikipedia. 
c) Γεκφζηα αλακεηάδνζε. 
d) Κνηλσληθά δίθηπα. Παξάδεηγκα: facebook. 

VII. Σχπνο ζπλδξνκήο. Οη ρξήζηεο ρξεψλνληαη κε κηα πεξηνδηθή επηβάξπλζε γηα 
ηε ρξήζε ηνπ πεξηερνκέλνπ/ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη. 
Μνξθέο ηνπ ηχπνπ απηνχ είλαη: 
a) Τπεξεζίεο πεξηερνκέλνπ. Παξάδεηγκα: Netflix. 
b) Τπεξεζίεο παξνρήο δηαδηθηπαθήο ζχλδεζεο. Παξάδεηγκα ΟΣΔ. 
c) Τπεξεζίεο “pay as you go”. Πξφθεηηαη γηα πιεξσκή ζπλδξνκήο ζην χςνο 

ηεο ρξήζεο θαη φρη πεξηνδηθά. Παξάδεηγκα: ΟΣΔtv ππεξεζία cinema on 
demand. 

d) Τπεξεζίεο κε παθέηα ρξήζεο. Πιεξψλεη ν ρξήζηεο κηα πξνθαζνξηζκέλε 
ηηκή γηα έλα πξνθαζνξηζκέλν φγθν ππεξεζηψλ.  

 

Φπζηθά, δελ ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρνπλ θαη άιια κνληέια. Σν ειεθηξνληθφ 
επηρεηξείλ θαη ην εκπφξην είλαη ζε ζπλερή αλάπηπμε. Πξέπεη λα ζεσξείηαη δεδνκέλν 
φηη ζα εκθαληζηνχλ θαη ζα δηακνξθσζνχλ λένη ηχπνη θαη λέα κνληέια.  

 

4.4 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ 

4.4.1 Υαξαθηεξηζηηθά ειεθηξνληθνύ θαηαζηήκαηνο. 

Σα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα είλαη κνξθή  ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Γίλεη ηε 
δπλαηφηεηα ζηνπο πειάηεο λα αγνξάζνπλ ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία πνπ ρξεηάδνληαη 
άκεζα, κέζσ δηαδηθηχνπ. Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα έρεη έλα ειεθηξνληθφ 
θαηάζηεκα είλαη ηα έμεο: 

a) πγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο. Γηα λα ιεηηνπξγήζεη έλα ειεθηξνληθφ 
θαηάζηεκα πξέπεη λα έρεη θαηαξρήλ δηθφ ηνπ ηζηφηνπν. Πξέπεη λα πξνβάιεη 
ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη ζηνλ πειάηε, φπσο ε θπζηθή έδξα (αλ 
ππάξρεη), ην αληηθείκελν ηνπ θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο. Ζ παξνπζίαζε απηψλ 
πνπ πξνζθέξεη είλαη αξθεηά ζεκαληηθή. Πξέπεη λα παξέρεη επθνιία ζηελ 
πινήγεζε θαη λα δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε ππνδνκή γηα λα κελ 
ππεξθνξηψλεηαη φηαλ ην ζπλαιιάζζνληαη πνιινί πειάηεο καδί.  

b) Καηάινγνο πξντφλησλ. Πξνθαλψο γηα ζηελ επνρή ηνπ δηαδηθηχνπ, φπνπ νη 
επηινγέο είλαη απεξηφξηζηεο, πξέπεη ν θαηάινγσλ απηψλ πνπ πξνζθέξεη ην 
ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα λα είλαη πιήξσο ελεκεξσκέλνο θαη ζε πεξηπηψζεηο 
αξθεηά επξχ ζε επηινγέο. Πξέπεη λα είλαη δπλαηφλ λα αλαδεηείηαη κε επθνιία ε 
θάζε επηινγή ηνπ πειάηε κέζα ζηνλ ηζηφηνπν θαη λα είλαη ζσζηά 
θαηεγνξηνπνηεκέλα.  

c) Καιάζη αγνξψλ. Απφ ηε ζηηγκή ηεο επηινγήο κέρξη ηε ζηηγκή ηεο πιεξσκήο, 
πξέπεη λα είλαη εκθαλή ζηνλ πειάηε νη επηινγέο ηνπ, νη ηηκέο, ην ζχλνιν ησλ 
αγνξψλ θαη νη ηξφπνη πιεξσκήο (καδί κε ηηο επηπιένλ επηβαξχλζεηο φπσο ε 
επηβάξπλζε ηεο αληηθαηαβνιήο). 

d) Αζθάιεηα. Πξέπεη λα έρεη θξνληίζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ε επηρείξεζε γηα ηα 
ζέκαηα αζθαιείαο θαη πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ πειαηψλ 
ηεο.  
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Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, πιένλ ζεσξνχληαη βαζηθά γηα έλα ειεθηξνληθφ 
θαηάζηεκα θαη φζν πην ζσζηά ηα δηαρεηξίδεηαη ε επηρείξεζε ηφζν κεγαιχηεξε 
εκπηζηνζχλε εκπλέεη ζηνπο πειάηεο ηεο θαη θαη‟ επέθηαζε θεξδίδεη ζε θαηαλαισηηθή 
πίζηε.  

 

4.4.2 Ζ κεηάβαζε από ην θπζηθό ζην ειεθηξνληθό θαηάζηεκα. 

Ζ επηινγή κηα επηρείξεζεο λα κεηαβεί απφ ηε θπζηθή παξνπζία ζηελ ειεθηξνληθή 
δελ είλαη ζπλήζσο κηα απιή απφθαζε. ηα πξνεγνχκελα έγηλε ιφγνο γηα επθνιία 
δηείζδπζεο ζε λέεο αγνξέο, ρακειφηεξα ιεηηνπξγηθά θφζηε θαη λέεο ηερλνινγίεο. Γελ 
παχνπλ φκσο λα ππάξρνπλ αληηθεηκεληθά εκπφδηα ζηε κεηάβαζε απηή.  

Καηαξρήλ, ην ζεκαληηθφηεξν είλαη ε πξνυπάξρνπζα ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο 
λα δηαρεηξηζηεί ην λέν πεξηβάιινλ. Πφζν κάιινλ φηαλ ζην ήδε ππάξρνλ απνηπγράλεη. 
Αθφκα, δεδνκέλνπ φηη κηα επηρείξεζε έρεη ζρεδηάζεη ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο γηα 
βειηηζηνπνίεζε  ζε ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο, ίζσο είλαη δχζθνιν λα αιιάμεη 
πξνζαλαηνιηζκφ. Γηα παξάδεηγκα ππάξρνπλ θαλάιηα δξαζηεξηνηήησλ πνπ δελ 
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην ειεθηξνληθφ εκπφξην. 

Γεχηεξνλ, είλαη ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ θαη ησλ 
θαηάιιεισλ ππνδνκψλ. Πάιη, απηφ εκπίπηεη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ κάλαηδκελη πνπ 
πξέπεη λα έρεη κηα ζρεηηθή εθπαίδεπζε. Απηφ, ίζσο λα δεκηνπξγεί δπζρέξεηεο θαη 
θαζπζηεξήζεηο, πνπ ζεκαίλνπλ απμεκέλα θφζηε θαη κεγαιχηεξν ξίζθν.  

Σξίηνλ, φπσο έρεη αλαθεξζεί ζε άιια θεθάιαηα, ην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ είλαη 
έλαο „δσληαλφο‟ νξγαληζκφο θαη ηα κνληέια ηνπ εμειίζζνληαη θαη αλαλεψλνληαη καδί 
κε ην ξαγδαία κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ. Μηα επηρείξεζε, ίζσο λα κελ έρεη ηε 
δπλαηφηεηα λα αληηδξάζεη αθαξηαία ζε ηέηνηεο απφηνκεο αιιαγέο. Άξα, πξφθεηηαη γηα 
κηα κεηαβαηηθή πεξίνδν ακθηβφινπ ρξφλνπ.  

Απηά ηα ζεκεία, δίλνπλ θαη έλαλ ηέηαξην αλαζηαιηηθφ παξάγνληα, πνπ είλαη ε 
ηαπηφρξνλε δηαρείξηζε επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Μηα επηρείξεζε πνπ 
δηαηεξεί θαη θπζηθφ θαη ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα έρεη έλα παξαπάλσ ιφγσ λα 
ρξεηάδεηαη πάξα πνιχ θαιφ κάλαηδκελη, πνπ θπζηθά μεθηλά απφ ην ζρεδηαζκφ. 

πκπεξαζκαηηθά, κηα νξγάλσζε πξέπεη λα αλαξσηεζεί εζσηεξηθά πνηεο απφ ηηο 
δξαζηεξηφηεηέο ηεο κεηαβηβάδνληαη απεπζείαο ζην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα θαη πνηεο 
ρξεηάδνληαη ρξφλν. Πνηεο δξαζηεξηφηεηεο ρξεηάδνληαη απφ ηελ αξρή ζρεδηαζκφ θαη 
πνηεο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο ζπλήζσο. Σέινο, ε κεηάβαζε ζην ειεθηξνληθφ 
θαηάζηεκα ζεκαίλεη πσο έρεη γίλεη ε ζηνρνζεζία γηα λένπο πειάηεο. Ση θαηεγνξίεο 
ζέιεη ε επηρείξεζε θαη πνπ ζα ηνπο βξεη.   

 

4.4.3 Θα αληηθαηαζηήζεη ην e-business ηα θπζηθά θαηαζηήκαηα;  

Ζ ηερλνινγηθή πξφνδνο θαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο ρξήζεο ησλ εθαξκνγψλ ηνπ 
δηαδηθηχνπ, κάιινλ ζα εμαλαγθάζνπλ θαη ηνπο ιίγνπο παξαδνζηαθνχο επηρεηξεκαηίεο 
λα ζθεθηνχλ ηνπιάρηζηνλ ηελ ειεθηξνληθή δηαθήκηζε, αλ φρη εμνινθιήξνπ ην 
ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ. Θα κπνξνχζε φκσο ην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ λα 
αληηθαηαζηήζεη ηα θπζηθά θαηαζηήκαηα; Ζ ππνθεηκεληθή καο άπνςε: Μάιινλ φρη. 

Πξψηνλ, ε απφιαπζε ηνπ λα „πεγαίλεηο ζηα καγαδηά‟ δελ κπνξεί λα αλαπαξαρζεί 
απφ θαλέλα εηθνληθφ θαηάζηεκα. Μπνξεί νη ηηκέο λα είλαη πςειφηεξεο, κπνξεί λα 
ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο αιιά ν άλζξσπνο είλαη θνηλσληθφ νλ θαη απηφ 
απνδεηθλχεηαη απφ ηελ επηηπρία ησλ κέζσλ καδηθήο δηθηχσζεο. Μάιηζηα, εηαηξίεο 
θνινζζνί ηνπ δηαδηθηχνπ φπσο ε amazon, εηνηκάδνπλ έλα λέν είδνο θπζηθνχ 
θαηαζηήκαηνο ην νπνίν νλνκάδεηαη pop-up. Απηνχ ηνπ είδνπο ηα θαηαζηήκαηα, 
κνηάδνπλ κε πεξίπηεξα κε ηα νπνία δνθηκάδνληαη γεσγξαθηθέο πεξηνρέο θαη 
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παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη πξντφληα. Μεηά ηηο δνθηκέο θαη φηαλ ην αληίζηνηρν ηκήκα 
θξίλεη θαηάιιεια, ηφηε ηδξχεηαη ην θπζηθφ θαηάζηεκα. Κάηη αλάινγν έρεη θάλεη θαη ε 
apple κφλν πνπ απεπζχλεηαη ζπγθεθξηκέλα ζηε ζεηξά πξντφλησλ ηεο “i”.  

Γεχηεξνλ, γηα ηελ επηρείξεζε ην θπζηθφ θαηάζηεκα πξνζδίδεη αμία ζηελ 
επηρείξεζε θαη άξα ζηα παξερφκελα πξντφληα/ ππεξεζίεο. Δπίζεο, ε επηζθεπή ελφο 
αληηθεηκέλνπ είλαη δπλαηή κφλν κε θπζηθή παξνπζία. Ση θαιχηεξν ινηπφλ απφ κηα 
ειεγρφκελε θαηάζηαζε γηα ηελ επηρείξεζε κε ηαπηφρξνλε ζπιινγή απφςεσλ θαη 
πιεξνθνξηψλ απφ ήδε εηδηθεπκέλνπο/‟εθπαηδεπκέλνπο‟ θαηαλαισηέο ζηα πξντφληα 
ηεο επηρείξεζεο.  

Σξίηνλ, είλαη δχζθνιν έσο αδχλαην λα αγνξάζεη θαλείο ηα πάληα απφ ην 
δηαδίθηπν. Γηα παξάδεηγκα είλαη δχζθνιν λα βξεη θαλείο λσπά ηξφθηκα ζηελ 
θαηάζηαζε πνπ ηα ζέιεη ρσξίο λα κπνξεί λα ηα δεη/ κπξίζεη θιπ. Δίλαη θαη ην ζέκα ηεο 
εκπηζηνζχλεο ησλ ζπλαιιαγψλ κε έλαλ αφξαην πσιεηή. 

Σέηαξηνλ, ε κεηάβαζε κηαο επηρείξεζεο κε αλαγλσξίζηκν εκπνξηθφ ζήκα ζην 
ειεθηξνληθφ εκπφξην, κέρξη ζηηγκήο είλαη ε απφδεημε εγγχεζεο πνηφηεηαο θαη 
αζθάιεηαο γηα ηελ επηρείξεζε. 

Πέκπηνλ, ε εγγχηεηα ηνπ θπζηθνχ θαηαζηήκαηνο πνπ θάλεη κέξνο ηεο 
δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ηελ αιιαγή αλεπηζχκεησλ πξντφλησλ είλαη θάηη πνπ είλαη 
δχζθνιν ζην δηαδίθηπν γηα δχν ιφγνπο. Γηα ηελ θαζπζηέξεζε ηεο αιιαγήο θαη γηα ην 
φηη κεηά ηελ αγνξά, πηζαλφλ, ε πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο λα θαζηζηά απηή ηελ πξάμε 
αδχλαηε.  

Έθηνλ, ν αγνξαζηήο δελ κπνξεί λα εμαθξηβψζεη ζε ηη θαηάζηαζε απνζεθεχνληαη 
θαη ζπληεξνχληαη ηα πξντφληα πνπ αγνξάδεη.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ 

5.1 ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΔΡΔΤΝΑ 

5.1.1 Γεληθά ζηνηρεία. 

Ζ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε είρε σο ζέκα ηελ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ηηο 
επηρεηξήζεηο γηα επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο. Δπηιέρζεθε σο πεξηνρή ιήςεο ηνπ 
ζηαηηζηηθνχ δείγκαηνο ε πφιε ησλ Υαλίσλ απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Αθξσηεξίνπ κέρξη 
ηελ πεξηνρή ηεο Αγίαο Μαξίλαο. Δπηιέρζεθαλ ηπραία ηξηάληα (30) επηρεηξήζεηο κε 
ηξεηο ηχπνπο δξαζηεξηφηεηαο: παξνρή ππεξεζηψλ, εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα θαη 
κεηθηφο ηχπνο (δειαδή ζπλδπαζκφο ησλ δχν άιισλ). Οη απαληήζεηο ησλ 
εξσηεκαηνινγίσλ έγηλαλ απνθιεηζηηθά απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ 
θαη ζα δηαηεξεζεί ε αλσλπκία ηνπο. 

Απφ ην ηπραίν απηφ δείγκα πξνέθπςε ε εμήο αλαινγία επηρεηξήζεσλ, φπσο 
θαίλεηαη ζην παξαθάησ γξάθεκα: 

 

 

Γξάθεκα 1. Σύπνο επηρείξεζεο 

 

Γεσγξαθηθά, ε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ είλαη θπξίσο ηνπηθά, 
κεηά εζληθά θαη ιηγφηεξν δηεζλψο φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ γξάθεκα: 

50%

30%

20%

ΣΤΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΙΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΗ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΜΕΙΚΣΟ ΣΤΠΟ
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Γξάθεκα 2. Γξαζηεξηνπνίεζε 

 

5.1.2 Οηθνλνκηθά ζηνηρεία 

Έγηλε θαηεγνξηνπνίεζε απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζε κηθξέο, κεζαίεο θαη κεγάιεο75 
θαη απφ απηέο ην 23,3% θαηεγνξηνπνηνχληαη σο κεγάιεο. Ο κέζνο αξηζκφο 
εξγαδνκέλσλ αλά επηρείξεζε είλαη 4,7 άηνκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
ηδηνθηεηψλ.  

Σν επφκελν εχξεκα θαη πην ζεκαληηθφ αθνξά ηα έζνδα θαη ηα έμνδα πνπ 
πξνέξρνληαη απφ ειεθηξνληθή δξαζηεξηφηεηα. Όπσο θαίλεηαη ζην γξάθεκα 3, ην  
πνζνζηφ εζφδσλ (απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα) απφ ειεθηξνληθέο πσιήζεηο. 

 

 

Γξάθεκα 3. Έζνδα από ειεθηξνληθέο πωιήζεηο 

                                                
75

 Μηθξή= ηδίξνο έσο 50 ρηιηάδεο επξψ, Μεζαία= ηδίξνο απφ 50 ρηιηάδεο έσο 100 ρηιηάδεο 
επξψ θαη Μεγάιε= ηδίξνο κεγαιχηεξνο ησλ 100 ρηιηάδσλ επξψ. 

63%

29%

8%

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΠΟΙΗΗ

ΣΟΠΙΚΑ ΜΟΝΟ

ΣΟΠΙΚΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΑ

ΜΟΝΟ ΔΙΕΘΝΩ

ΠΑΝΕΘΝΙΚΑ & ΔΙΕΘΝΩ

63%

29%

8%

ΕΟΔΑ ΑΠΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΠΩΛΗΕΙ

ΕΩ 20%

ΑΠΟ 20% ΕΩ 50%

ΑΠO 50% ΕΩ 80%
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ην γξάθεκα 4 θαίλνληαη ηα έμνδα σο πνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εμφδσλ γηα 
ηελ δηαδηθηπαθή παξνπζία ηεο επηρείξεζεο. 

 

 

Γξάθεκα 4. Έμνδα από ειεθηξνληθέο πωιήζεηο 

 

εκαληηθή παξαηήξεζε ζε απηφ ην ζεκείν είλαη φηη ηα πνζνζηά ησλ εζφδσλ θαη 
πνπ θηάλνπλ ην 50% είλαη κηθξφηεξα (83%) απφ απηά ησλ εμφδσλ (92%) θάηη ην 
νπνίν ζεκαίλεη φηη νη επηρεηξήζεηο δελ εθκεηαιιεχνληαη ζσζηά ή πιήξσο ηηο 
δπλαηφηεηεο ηνπ δηαδηθηχνπ γηα αχμεζε ησλ εζφδσλ ηνπο. 

Απηφ επηβεβαηψλεηαη απφ ην επφκελν ζηνηρείν πνπ δειψλνπλ νη ηδηνθηήηεο ησλ 
επηρεηξήζεσλ φηη ζε πνζνζηφ 93,3% πηζηεχνπλ φηη ε δηαδηθηπαθή παξνπζία 
«ζπκβάιιεη ζηελ αύμεζε ηεο πειαηείαο». 

 

 

5.2 ΥΡΖΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ 

Ζ έξεπλα ζε απηφ ην ηκήκα εζηηάδεη ζηελ γεληθή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ. Πφζν θαη 
πψο, δειαδή, ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ην δηαδίθηπν θαη νη εθαξκνγέο 
ηνπ απφ ηνπο ηδηνθηήηεο επηρεηξήζεσλ θαη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο.  

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ζε πνζνζηφ 86,6% ην δηαδίθηπν ρξεζηκνπνηείηαη 
απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, θπξίσο γηα 
επηθνηλσληαθνχο ζθνπνχο, αθνχ ην 93,3% ην ρξεζηκνπνηεί θαη σο εξγαιείν 
επηθνηλσλίαο, κεηαμχ άιισλ εθαξκνγψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. Κπξηφηεξεο εθαξκνγέο 
επηθνηλσλίαο είλαη ηα e-mail θαη ηα θνηλσληθά δίθηπα. Κπξηφηεξν θνηλσληθφ δίθηπν πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ην facebook.  

Οη πην ζεκαληηθέο εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κεηά ηελ επηθνηλσλία είλαη ε 
ελεκέξσζε θαη ε παξαθνινχζεζε ςπραγσγηθψλ θαλαιηψλ (φπσο π.ρ. ην youtube). 

Όζν αθνξά ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ θαζεκεξηλή δσή, νη 
απαληήζεηο είλαη θαηεγνξεκαηηθά ππέξ ηνπ δηαδηθηχνπ. Όπσο θαίλεηαη ζην 
παξαθάησ γξάθεκα (Γξάθεκα 6), ην 9% ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί ην δηαδίθηπν 

63%

29%

8%

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΠΩΛΗΕΙ

ΕΩ 20%

ΑΠΟ 20% ΕΩ 50%

ΑΠO 50% ΕΩ 80%
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θαζεκεξηλή αλάγθε. Μάιηζηα ην 20% απηψλ ζεσξεί απφιπηε αλάγθε ηελ θαζεκεξηλή 
επαθή κε ην δηαδίθηπν. 

 

 

Γξάθεκα 5. Αλαγθαηόηεηα δηαδηθηύνπ 

 

 

5.3 ΥΡΖΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ ΓΗΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΤ ΚΟΠΟΤ 

ε πνζνζηφ 76,6% νη ηδηνθηήηεο δήισζαλ φηη δηαζέηεη ε επηρείξεζε ηνπο 
ηζηφηνπν. Οη ππφινηπνη ηδηνθηήηεο δειψλνπλ φηη ζα θαηαζθεπαζηεί γηα ηελ επηρείξεζή 
ηνπ ηζηφηνπνο ζην κέιινλ (62%), ελψ ζε πνζνζηφ 23% δελ ηνλ ζεσξνχλ αλαγθαίν 
φπσο θαίλεηαη ζην γξάθεκα 6. 

 

 

Γξάθεκα 6. Αλαγθαηόηεηα ηζηόηνπνπ 
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ΛΙΓΟ

ΑΡΚΕΣΑ

ΠΟΛY

ΑΠΟΛΤΣΑ
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ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΙΣΟΣΟΠΟΤ

ΘΑ ΦΣΙΑΧΣΕΙ

ΔΕΝ ΕIΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ

ΧΡΗΗ ΑΛΛΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΜΕΩΝ
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Ζ έξεπλα έδεημε φηη ζε πνζνζηφ 83,3% (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
εξγαδνκέλσλ), ρξεζηκνπνηείηαη ην δηαδίθηπν γηα επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο.  

 

 

Γξάθεκα 7. Δπαγγεικαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

ην παξαπάλσ γξάθεκα (Γξάθεκα 7), θαίλνληαη νη θπξηφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο 
γηα επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο. αθψο θαη ν θαζεκεξηλφο έιεγρνο ηεο αιιεινγξαθίαο 
είλαη ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ, αιιά θαη ε δηαθήκηζε. Ακέζσο κεηά είλαη ε απνζηνιή 
ζε πξνκεζεπηέο θαη ιήςε παξαγγειηψλ απφ πειάηεο.  

ε ζρεηηθφ εξψηεκα θαη ζε πνζνζηφ 86,6%, νη εξσηεζέληεο απάληεζαλ φηη 
ρξεηάδεηαη ε επηθνηλσλία κε πειάηεο (δπλεηηθνχο θαη ππάξρνληεο). Οη ηδηνθηήηεο 
δειψλνπλ φηη ζηελ πξάμε ρξεηάδεηαη αξθεηά έσο πνιχ ε επηθνηλσλία κε ππάξρνληεο 
θαη δπλεηηθνχο πειάηεο (69%), ελψ ην 31% δειψλεη φηη πξαθηηθά ρξεηάδεηαη ιίγν ε 
δηαδηθηπαθή επηθνηλσλία.  

Σέινο, κηα ζεκαληηθή πιεξνθνξία είλαη φηη ζε πνζνζηφ 93,3% νη ηδηνθηήηεο 
ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν γηα επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο εθηφο ρψξνπ εξγαζίαο. 

 

 

5.4 ΘΔΜΑΣΑ ΗΣΟΣΟΠΟΤ 

ε απηφ ην ηκήκα ηεο έξεπλαο κφλν φζνη ηδηνθηήηεο δήισζαλ φηη δηαζέηεη ε 
επηρείξεζή ηνπο ηζηφηνπν ζπκκεηείραλ, αθνχ ην πεξηερφκελν αθνξά ζέκαηα 
ηζηφηνπνπ. 

ε ζρεηηθφ εξψηεκα, νη ηδηνθηήηεο δήισζαλ ζε πνζνζηφ 70% φηη ν ηζηφηνπνο 
ηνπο παξέρεη κφλν πιεξνθνξίεο θαη δελ γίλνληαη ειεθηξνληθέο παξαγγειίεο απφ 
πειάηεο κέζσ απηνχ.  

πκπιεξσκαηηθά ηνπ ηζηφηνπνπ νη πεξηζζφηεξνη ηδηνθηήηεο δήισζαλ φηη 
ρξεζηκνπνηνχλ ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, φπσο 
facebook, viber, instagram θαη twiter. ε πνζνζηφ 30% δειψλνπλ φηη δελ 
ρξεζηκνπνηνχλ θάηη άιιν πέξαλ ηνπ ηζηφηνπνπ γηα επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο. Απηά 
θαίλνληαη παξαθάησ ζην γξάθεκα 8. 

24%

21%

20%

19%

16%

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ

EMAIL

ΔΙΑΦΗΜΙΗ

ΛΗΨΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΑΠΟΣΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΤΝΣΗΡΗΗ ΙΣΟΣΟΠΟΤ



88 
 

 

 

Γξάθεκα 8. πκπιεξωκαηηθή ρξήζε 

 

ηηο πξνζθεξφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ηζηφηνπν ηνπο, νη ηδηνθηήηεο δήισζαλ 
θαηά θχξην ιφγν φηη δέρνληαη παξαγγειίεο θαη ππάξρνπλ νη πεξηγξαθέο ησλ 
πξντφλησλ ή/θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ.  

 

 

Γξάθεκα 9. Ση πξνζθέξεη ν ηζηόηνπνο 
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ην παξαπάλσ γξάθεκα (Γξάθεκα 9), παξνπζηάδεηαη ην θπξίσο πεξηερφκελν ησλ 
ηζηνηφπσλ. 

Δπίζεο, νη ηδηνθηήηεο δήισζαλ φηη δελ πξνβάιινπλ ζηνηρεία ηξίησλ ζηνλ 
ηζηφηνπν ηνπο ζε πνζνζηφ 67,7%, δειαδή ην πεξηερφκελν ηνπ site ηνπο πεξηέρεη 
κφλν δηθέο ηνπο πιεξνθνξίεο. 

ην παξαθάησ γξάθεκα (Γξάθεκα 10), παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο ζπληήξεζεο ηνπ 
ηζηφηνπνπ. Σν ζέκα απηφ αθνξά ηα εμήο: δηαδηθηπαθή παξνπζία, δηαθεκίζεηο, 
ζπληήξεζε ηζηνηφπνπ, αλαλέσζε πεξηερνκέλνπ θηι. 

 

 

Γξάθεκα 10. πληήξεζε 

 

 

5.5 ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΥΡΖΖ 

Δδψ, νη ηδηνθηήηεο δήισζαλ φηη ζε πνζνζηφ 36,6% ρξεζηκνπνηνχλ θάπνην 
ζχζηεκα δηαρείξηζεο πφξσλ είηε δηαδηθηπαθά, είηε δηθηπαθά (εζσηεξηθά ηεο 
επηρείξεζεο). Δπίζεο, ζε πνζνζηφ κφιηο 26,6% ρξεζηκνπνηείηαη θάπνην ζχζηεκα 
δηαρείξηζεο πειαηνινγίνπ δηαδηθηπαθά ή δηθηπαθά.  

Αθφκα, νη ηδηνθηήηεο δήισζαλ φηη  ζε πνζνζηφ 70% δέρνληαη ειεθηξνληθέο 
πιεξσκέο, αιιά κφλν ην 46,6% απηψλ εθδίδνπλ ειεθηξνληθά ηηκνιφγηα. 

ην παξαθάησ γξάθεκα (Γξάθεκα 11) θαίλνληαη νη θπξηφηεξνη ηξφπνη 
δηαθήκηζεο/ πξνψζεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζην δηαδίθηπν. Μέζα 
θνηλσληθήο δηθηχσζεο (Μ.Κ.Γ.) θαη πξνψζεζε ζε κεραλέο αλαδήηεζεο είλαη νη πην 
δεκνθηιείο ηξφπνη. 
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Σέινο, ζε εξψηεζε ζρεηηθά κε ηα κέηξα πξνζηαζίαο, κφλν ην 40% ιακβάλεη θάπνηα 
ζρεηηθά κέηξα. Απφ απηνχο κφλν ην 16,7% ιακβάλεη πεξηζζφηεξα κέηξα αζθάιεηαο 
απφ ην ηππηθφ antivirus. Μεξηθά απφ απηά ηα κέηξα είλαη, ε αζθάιεηα πιεξσκψλ, ην 
firewall, ην θιείδσκα κε ρξφλν θαη κφιηο ην 3,3% έρεη αλαζέζεη ζε επαγγεικαηίεο ην 
έξγν απηφ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ: ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 

Π.1 AMAZON.COM 

Ζ επηρείξεζε amazon.com μεθίλεζε ζαλ ακεξηθάληθν δηαδηθηπαθφ θαηάζηεκα 
πψιεζεο βηβιίσλ. Με ηελ πάξνδν ησλ εηψλ δηαθνξνπνηήζεθε θαη ζήκεξα είλαη κηα 
πνιπεζληθή νξγάλσζε κε πνηθίιεο ζεηξέο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

Δπηρεηξεζηαθνί ζηφρνη: 

 Πειαηνθεληξηθή επηκνλή. Καζψο ην επηρεηξεζηαθφ κφην ηεο επηρείξεζεο 
είλαη “earth‟s most customer centric company”. 

 Να γίλεη ε πην θαηλνηφκνο επηρείξεζε ηνπ θιάδνπ. 

 Να γίλεη ε θαιχηεξε επηρείξεζε ηνπ θιάδνπ ζηε δηαρείξηζε ηνπ θφζηνπο. 

 

Πξφηαζε αμίαο: 

Ζ δεκηνπξγία αμίαο γηα ηνπο πειάηεο ηεο κέζσ ηεο άξηζηεο ρξήζεο ηεο 
ηερλνινγίαο. 

 

Πεγέο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο: 

 Σερλνινγία. 

 Οηθνλνκίεο θιίκαθαο. 

 Δηδηθεπκέλν, ηαιαληνχρν πξνζσπηθφ. 

 Απνηειεζκαηηθφ κάξθεηηλγθ. 

 Πνιηηηθή ηηκνιφγεζεο. 

 

Αλάιπζε S.W.O.T.: 

 Γπλάκεηο: Σερλνινγηθέο ηθαλφηεηεο, ηηκνινγηαθή πνιηηηθή, εκπνξηθή 
επσλπκία. 

 Αδπλακίεο: Μηθξή δηαθνξνπνίεζε πξντφλησλ, κηθξά πεξηζψξηα θέξδνπο, 
κηθξή πξνζσπνπνηεκέλε πξνζέγγηζε ιφγσ κεγέζνπο. 

 Δπθαηξίεο: Δηζαγσγή θαη άιισλ πξντφλησλ/ ππεξεζηψλ, αλάπηπμε κέζσ 
ηεο ηερλνινγίαο cloud, αλάπηπμε κέζσ εμαγνξψλ. 

 Απεηιέο: Δμάξηεζε απφ ηνπο πσιεηέο θαη δηαλνκείο, ζθιεξφο 
αληαγσληζκφο. 
 

 

Π.2 SPORTSDIRECT.COM 

Ζ επηρείξεζε sportsdirect.com μεθίλεζε ζαλ θπζηθφ αζιεηηθφ θαηάζηεκα θαη 
επεθηάζεθε ζηελ δηαδηθηπαθή πψιεζε κε ηελ παξάιιειε εηζαγσγή πξντφλησλ 
ζρεηηθψλ κε ην ξνπρηζκφ θαη ηηο αζιεηηθέο, ππαίζξηεο θαη ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Δπηρεηξεζηαθνί ζηφρνη: 

 Πσιήζεηο ζε ρακειφ θφζηνο. Καζψο ην επηρεηξεζηαθφ κφην ηεο 
επηρείξεζεο είλαη “sell „em cheap”. 

 Να γίλεη ν κεγαιχηεξνο ιηαλνπσιεηήο. 

 Να επηβηψζεη ζηελ χθεζε. 
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Πξφηαζε αμίαο: 

Ζ δεκηνπξγία αμίαο γηα ηνπο πειάηεο ηεο κέζσ ηεο πψιεζεο ζηε ρακειφηεξε ηηκή 
ζε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκφ. 

 

Πεγέο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο: 

 Πνηθηιία, θαλάιηα δξάζεο. 

 Γηαλνκή. 

 Πνιηηηθή ηηκνιφγεζεο. 

 Πηζαλφλ ε πνιηηηθή ηεο εηαηξίαο λα απμήζεη ηε θπζηθή ηεο παξνπζία, λα 
ζεκαίλεη ηελ επίηεπμε ελφο λένπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. 

 

Αλάιπζε S.W.O.T.: 

 Γπλάκεηο: Πψιεζε γλσζηψλ brands, ρακειφ θφζηνο, πνηθηιία, θπξίαξρε 
ζέζε ζηελ αγνξά ηεο ιηαληθήο, δηαλνκή. 

 Αδπλακίεο: Γπζρεξήο εμππεξέηεζε πειαηψλ, θπζηθφ θαηάζηεκα κε θαθή 
„εηθφλα‟, νη πειάηεο εθιακβάλνληαη ην brand σο „θηεληάξηθν‟. 

 Δπθαηξίεο: Δηζαγσγή θαη άιισλ πξντφλησλ/ ππεξεζηψλ, αλάπηπμε κέζσ 
αζιεηηθψλ δηνξγαλψζεσλ, αλάπηπμε κέζσ εηδίθεπζεο ζε αζιεηηθνχο 
ηνκείο, δεκηνπξγία ζπκκαρηψλ κε άιιεο επηρεηξήζεηο, re-branding. 

 Απεηιέο: Απμεκέλα ιεηηνπξγηθά θφζηε, ζθιεξφο αληαγσληζκφο, 
πξνβιήκαηα απφ ηελ θπθινθνξία παξαπνηεκέλσλ/ πιαζηψλ 
ππνθαηάζηαησλ. 
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