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1.Πλαίςιο και αντικείμενο εργαςίασ 

Αντικείμενο τθσ εργαςίασ μασ ςτα πλαίςια του μακιματοσ του “Ηλεκτρονικοφ 

Μάρκετινγκ”  ιταν θ δθμιουργία μιασ ςελίδασ ςτο διαδίκτυο και ςτο Facebook με 

ςτόχο το ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ μιασ καμπάνιασ για τθν προςζλκυςθ 

επιςκεπτϊν και τθν προβολι τθσ. 

 

Click into nature – ‘Δεσ την πόλη ςου αλλιϊσ’      

Η ιςτοςελίδα που δθμιουργιςαμε με το όνομα “Click Into Nature” αποςκοπεί ςτθν 

ενθμζρωςθ του κοινοφ τθσ ςχετικά με τθν πράςινθ ανάπτυξθ, κακϊσ επίςθσ και ςτθ 

μφθςθ των επιςκεπτϊν τθσ ςε ζναν πιο υγιεινό και ποιοτικό τρόπο ηωισ. Για να 

επιτευχκεί ζνασ καλφτεροσ τρόποσ ηωισ προαπαιτείται το διαρκζσ ενδιαφζρον και θ 

εναςχόλθςθ των ανκρϊπων με τον ακλθτιςμό, τθ διατροφι, τθν ανακφκλωςθ, τον 

εκελοντιςμό ακόμα και τθν ποιοτικι διαςκζδαςθ και ψυχαγωγία. Λαμβάνοντασ 

υπόψθ τα παραπάνω, όπωσ και τα προςωπικά μασ ερεκίςματα από εκελοντικζσ και 

άλλεσ ενζργειεσ, κρίναμε ςκόπιμθ τθ δθμιουργία του Click Into Nature, ϊςτε να 

δϊςουμε μια πιο δθμιουργικι και ευχάριςτθ νότα  ςτθ ηωι των ανκρϊπων ςε μια 

«τςιμεντζνια Βαβυλϊνα», τθν Ακινα του 2013. 

 

 

Οι θλεκτρονικζσ μασ διευκφνςεισ είναι οι παρακάτω:  

Ιςτοςελίδα : http://clickintonature.wix.com/clickintonature 

Facebook Page : https://www.facebook.com/pages/Click-Into-Nature/509863542382541 

 

 

http://clickintonature.wix.com/clickintonature
https://www.facebook.com/pages/Click-Into-Nature/509863542382541
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1.1. Προςφερόμενη Αξία 

Η “Click Into Nature” είναι μια μθ κερδοςκοπικι ιςτοςελίδα που   παράγει και 

διακινεί πλθροφορίεσ πάνω ςε κζματα πράςινθσ ανάπτυξθσ, όπωσ αυτά 

αναφζρκθκαν παραπάνω. Μζςω τθσ διαδικτυακισ μασ ςελίδασ μειϊνεται το κόςτοσ 

πρόςβαςθσ, ο χρόνοσ και θ προςπάκεια-ενζργεια που κα πρζπει να καταναλϊςει ο 

αναγνϊςτθσ προκειμζνου να ενθμερωκεί ςχετικά με κζματα οικολογίασ και 

ποιοτικισ ψυχαγωγίασ. Κατά αυτόν τον τρόπο παρζχουμε ςτο χριςτθ του 

κοινωνικοφ μασ δικτφου μια πολφ πιο οικονομικι, αποτελεςματικι και ςτοχευμζνθ 

“διανομι” πλθροφοριϊν. Ταυτόχρονα δίνεται ςτο κοινό του “Click Into Nature” θ 

αυτοματοποιθμζνθ δυνατότθτα αναηιτθςθσ και εντοπιςμοφ πλθροφοριϊν με 

ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν ποιότθτα, αλλά και ποςότθτα  του περιεχομζνου τθσ, κακϊσ 

επίςθσ ςτθν ταχφτθτα διάδοςθσ των δεδομζνων. Δωρεάν άυλο περιεχόμενο από 

ζγκυρεσ και αξιόπιςτεσ πθγζσ το οποίο εμπλουτίηεται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα 

κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ.  

Οι πλθροφορίεσ που διακζτουμε είναι πρωτίςτωσ ςυγκεντρωμζνεσ ςτθν ίδια τθν 

ιςτοςελίδα μασ  “Click Into Nature”. Οριςμζνεσ από αυτζσ, κυρίωσ οι πιο κρίςιμεσ 

(για παράδειγμα εκελοντικζσ δράςεισ) κακίςτανται προςβάςιμεσ και ςτθν 

αντίςτοιχθ ςελίδα μασ ςτο Facebook. Σχετικά με τθν οργάνωςθ του περιεχομζνου οι 

πλθροφορίεσ είναι κατανεμθμζνεσ ςε κεματικζσ ενότθτεσ, παρουςιαςμζνεσ 

ανάλογα με τθ ςπουδαιότθτά τουσ, χρονικά ενθμερωμζνεσ καλφπτοντασ όλεσ τισ 

διαςτάςεισ που κα λάβει υπόψθ του ο χριςτθσ ςτθ ςτάκμιςθ «οφζλουσ» προσ 

«κόςτοσ». (Αξίηει λόγου χάρθ να επενδφςει τα χριματα του και να εμπλακεί 

προςωπικά ςε κάποια εκελοντικι ομάδα όπωσ είναι θ Get Involved ?) 

 

 

 

 

http://get-involved-aueb.blogspot.com/
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1.2. Κοινό-Στόχοσ 

Το target-group τθσ ιςτοςελίδασ μασ περιλαμβάνει άτομα τα οποία είναι 

ευαιςκθτοποιθμζνα ςε κζματα προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και ακολουκοφν 

ζναν ποιοτικό και υγιεινό τρόπο ηωισ. Απευκφνεται, κυρίωσ, ςε άτομα εντόσ τθσ 

ελλθνικισ επικράτειασ και ακόμα πιο ςυγκεκριμζνα ςτοχεφει ςτο κοινό τθσ Ακινασ. 

Κάκε άτομο που ζχει πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο, θλικίασ από 13 ζωσ 65 ετϊν 

εντάςςεται ςτο δυνθτικό κοινό-ςτόχο. 

Επίςθσ, ςε δεφτερο επίπεδο ςτοχεφουμε ςε άτομα που διακζτουν ζνα εκπαιδευτικό 

υπόβακρο και μόρφωςθ και άρα είναι ςε κζςθ να ςτθρίξουν εκελοντικζσ δράςεισ, 

ενϊ ενδιαφζρονται ενεργά για εκδθλϊςεισ που αφοροφν ςτισ τζχνεσ και τον 

πολιτιςμό. 

 

Στρατηγική κάλυψησ τησ ηλεκτρονικήσ αγοράσ: 

Ακολουκείται θ μθ διαφοροποιθμζνθ ςτρατθγικι κάλυψθσ, αφοφ το περιεχόμενο 

τθσ ιςτοςελίδασ και τθσ ςελίδασ ςτο (facebook) είναι το ίδιο για τισ διάφορεσ 

ομάδεσ χρθςτϊν, δε διαφοροποιείται.  

1.3.Εκτίμηςη τησ υπάρχουςασ κατάςταςησ 

 

Ευκαιρίεσ 

 Αφξθςθ τθσ οικολογικισ ενθμερότθτασ και κατ’ επζκταςιν 
ςυνείδθςθσ τα τελευταία ζτθ. 

Απειλζσ 

 Ανταγωνιςτικζσ ιςτοςελίδεσ με παρόμοιο περιεχόμενο ςτο 
διαδίκτυο, αλλά και ςτα κοινωνικά δίκτυα. 

Δυνατά ςημεία 

 Ενδιαφζρον και πλοφςιο περιεχόμενο. 

 Χρθςτικότθτα ιςτοςελίδασ 

 Δυνατότθτα διαδραςτικότθτασ 

 Αμεςότθτα και ανταλλαγι απόψεων με τον επιςκζπτθ. 
 Επικζντρωςθ ςε κζματα οικολογίασ,αλλά και ςε κζματα ευ 

ηθν(προςωπικό όφελοσ) 
 Προτάςεισ εκελοντικισ δράςθσ, και παράλλθλθ παράκεςθ 

Αδφνατα ςημεία 

 Ο μικρόσ αρικμόσ του πλθκυςμοφ που ενδιαφζρονται για 
κζματα οικολογίασ και προςταςίασ περιβάλλοντοσ 

 Μθ ανεπτυγμζνο ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα  
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events ακλθτιςμοφ και ψυχαγωγίασ. 

 

1.4. Στόχοι 

Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ-ιδζα δθμιουργίασ τθσ ιςτοςελίδασ: 

 Η ευαιςκθτοποίθςθ των επιςκεπτϊν τθσ ςελίδασ μασ πάνω ςε κζματα που 

αφοροφν ςτθν οικολογία, τισ εναλλακτικζσ μορφζσ ενζργειασ, τθ διατροφι, 

τον εκελοντιςμό και τον ποιοτικό βίο εν γζνει. 

Ειδικότερα: 

 Η γνωςτοποίθςθ του «Click Into Nature» ςε όλο και πιο ευρφ κφκλο 

ανκρϊπων. (αφξθςθ του awareness του site και τθσ ςελίδασ μασ ςτο 

facebook). 

 Προςζλκυςθ πλθκϊρασ επιςκεπτϊν και αφξθςθ τθσ κίνθςθσ τθσ ιςτοςελίδασ.  

 H διατιρθςθ των ιδθ υπαρχόντων επιςκεπτϊν τθσ ιςτοςελίδασ μασ 

 Η διαδραςτικότθτα- ενεργόσ ρόλοσ των χρθςτϊν του Click Into Nature. 

 

1.5. Στρατηγικζσ και ενζργειεσ μάρκετινγκ: 

 

 Διαρκισ προβολι  του site ςτα social media και ςτο διαδίκτυο, κακϊσ και 

διάδοςθ τθσ φπαρξθσ του μζςω του word of mouth. 

 Διαφοροποίθςθ του περιεχομζνου ςε ςχζςθ με περιεχόμενα που 

προςφζρονται ςε αντίςτοιχεσ ιςτοςελίδεσ. Συνεπϊσ δθμιουργία 

προςτικζμενθσ αξίασ για το κοινό-ςτόχο ςτο οποίο απευκυνόμαςτε μζςω 

ςυλλογισ, διακίνθςθσ και προϊκθςθσ πλθκϊρασ πλθροφοριϊν που να 

άπτονται του ενδιαφζροντοσ του κοινοφ τθσ ιςτοςελίδασ μασ. Ανταγωνιςτικό 

πλεονζκτθμα τθσ ιςτοςελίδασ μασ ο προςανατολιςμόσ ςε δρϊμενα τθσ 

πόλθσ μασ. 

 Αφξθςθ τθσ πιςτότθτασ, μζςω αφξθςθσ τθσ ικανοποίθςθσ των επιςκεπτϊν. 

Αυτό επιτυγχάνεται μζςω προςφοράσ ποικίλλου και ςυνεχϊσ ανανεωμζνου 

περιεχομζνου που ικανοποιεί τισ προςδοκίεσ των επιςκεπτϊν τθσ 
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ιςτοςελίδασ. Υποβολι εξειδικευμζνων προτάςεων και πλθροφοριϊν ςε κάκε 

επιςκζπτθ μεμονωμζνα εάν απευκυνκεί ςε εμάσ μζςω τθσ πλατφόρμασ 

επικοινωνίασ. 

 O επιςκζπτθσ γίνεται δθμιουργόσ περιεχομζνου και μζςο επικοινωνίασ. 

Αλλθλεπίδραςθ διαμζςου τθσ φόρμασ επικοινωνίασ μασ για τυχόν 

παρατθριςεισ, ςχόλια αλλά και ιδζεσ. 

 

 

2.Προτάςεισ για Δημιουργία Περιεχομζνου 

 Η ιςτοςελίδα μασ είναι μια ενθμερωτικι ςελίδα, όπωσ αναφζρκθκε, που θ 

κεματολογία τθσ περιλαμβάνει άρκρα ςχετικά με ςυμβουλζσ, προτάςεισ, 

πλθροφορίεσ ζρευνεσ για το πϊσ μπορείσ να ςυνειςφζρεισ ςτθν προςταςία του 

περιβάλλοντοσ κακϊσ και να επιτφχεισ μακροηωια μζςω μιασ υγιεινισ και ποιοτικισ 

ηωισ. Επίςθσ ενθμερϊνει ςχετικά με events ακλθτιςμοφ και ψυχαγωγίασ που 

ςυμβαίνουν ςτθν πόλθ μασ και δράςεισ εκελοντικϊν ομάδων, με ςκοπό τθ 

προςταςία του περιβάλλοντοσ. 

 

Στόχοσ μασ ιταν θ δθμιουργία περιεχομζνου (content) ςτθν ιςτοςελίδα μασ, αλλά 

και ςτθ ςελίδα μασ ςτο κοινωνικό δίκτυο (Facebook), το οποίο να αποτελεί μια 

προςτικζμενθ αξία για τον κάκε επιςκζπτθ. Συνεπϊσ, ζπρεπε το περιεχόμενο τθσ 

ιςτοςελίδασ και των αναρτιςεων μασ να ςυςχετίηεται με τα ενδιαφζροντα και τισ 

επικυμίεσ του κοινοφ ςτο οποίο απευκυνόμαςτε.  

 

Ζτςι κα μποροφςαμε να επιτφχουμε τθν προςζλκυςθ επιςκεπτϊν, που 

ενδιαφζρονται ι είναι κετικά διακείμενοι απζναντι ςτθ κεματολογία τθσ 

ιςτοςελίδασ μασ. Στθ ςυνζχεια, μζςω ενόσ ελκυςτικοφ, ποικίλλου και ςυνεχϊσ 

ενθμερωμζνου περιεχομζνου κα μποροφςε να επιτευχκεί θ ικανοποίθςθ των 

επιςκεπτϊν μασ, αφοφ κα ανταποκρινόμαςταν ςτισ προςδοκίεσ τουσ ςχετικά με τθ 

κεματολογία που επικυμοφν να διαβάηουν (αφξθςθ του engagement). Άρα, χτίςιμο 
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ςχζςεων με τουσ επιςκζπτεσ μασ και  μζςω αυτϊν αφξθςθ  του word of mouth και 

προςζλκυςθ νζων επιςκεπτϊν. 

 

Θεματολογία τησ ιςτοςελίδασ μασ (θεματικζσ ενότητεσ): 

-Ανακφκλωςθ 

-Υγιεινόσ τρόποσ ηωισ (healthy life) 

-Ποδθλατοδρομίεσ 

-Εξοικονόμθςθ ενζργειασ 

-Εκελοντικζσ ενζργειεσ 

-Events ςτθν πόλθ(ψυχαγωγίασ αι ακλθτιςμοφ) 

-βιολογικόσ κακαριςμόσ 

 

2.1. Επιλογή ονόματοσ 

Αρχικό ςτάδιο ςτθ δθμιουργία τθσ ιςτοςελίδασ ιταν θ επιλογι του ονόματοσ(πρϊτο 

ςτάδιο επϊνυμθσ πολιτικισ). 

Το όνομα τθσ ιςτοςελίδασ μασ, κακϊσ και τθσ ςελίδασ μασ ςτο Facebook, ”Click into 

Nature”, κλικ ςτθ φφςθ, ιταν ςχετικό με το κεματικό  αντικείμενο που 

διαπραγματευόταν και ιταν το ίδιο με αυτό τθσ θλεκτρονικισ διεφκυνςθσ. Οι λόγοι 

που μασ οδιγθςαν ςε αυτό το όνομα ιταν ότι το κεωριςαμε πρωτότυπο, 

ςχετιηόμενο με τθ κεματολογία μασ και αξιομνθμόνευτο από τουσ επιςκζπτεσ μασ. 

 

2.2. Σλόγκαν ιςτοςελίδασ: «Δεσ την πόλη ςου αλλιώσ..!» 

Στα πλαίςια τθσ επικοινωνιακισ πολιτικισ τθσ ιςτοςελίδασ κελιςαμε να 

δθμιουργιςουμε και κάποιο ςλόγκαν με ςτόχο να εκφράςουμε μζςα από αυτό το 
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βαςικό αντικείμενο που διαπραγματεφεται το site μασ .Επιπλζον με τον 

επικοινωνιακό αυτό μζςο απευκυνόμαςτε άμεςα ςτον κάκε επιςκζπτθ και 

ςτοχεφουμε ςτο να αποκθκεφςει ςτθ μνιμθ του το κεντρικό νόθμα δθμιουργίασ 

αυτισ τθσ ιςτοςελίδασ μζςα από μια φράςθ. 

2.3. Περιεχόμενο ιςτοςελίδασ 

Το περιεχόμενο τθσ ιταν δομθμζνο με βάςθ τισ παραπάνω κεματικζσ ενότθτεσ. Στθν 

αρχικι ςελίδα τθσ ιςτοςελίδασ ο επικείμενοσ επιςκζπτθσ ενθμερωνόταν για το 

ςκοπό δθμιουργίασ  τθσ ιςτοςελίδασ, κακϊσ και παρακολουκοφςε αναρτθμζνα τα 

πιο δθμοφιλι δρϊμενα τθσ πόλθσ για εκείνθ τθν χρονικι περίοδο. Στθ ςυνζχεια, θ 

κάκε κεματικι ενότθτα τθσ ιςτοςελίδασ περιλάμβανε άρκρα, εικόνεσ ι βίντεο τα 

οποία περιείχαν πλθροφορίεσ, ιδζεσ ι προτάςεισ ςχετικά με τα αντίςτοιχα κζματα 

.Χαρακτθριςτικό ςτοιχείο τθσ δθμιουργίασ τθσ  ιςτοςελίδασ ιταν πζρα από τθν 

αιςκθτικι τθσ παρουςία θ απλότθτα και θ χρθςτικότθτα τθσ αρχιτεκτονικισ τθσ. Ο 

κάκε επιςκζπτθσ μποροφςε  να περιθγθκεί εφκολα, μζςα ςε ζνα ευχάριςτο και 

φιλικό προσ το χριςτθ περιβάλλον . 

 

Τα κζματα παρουςιάηονταν με κατανοθτό και απλό τρόπο, ενϊ εικόνεσ και βίντεο 

χρθςιμοποιοφνταν με ςκοπό τθ δθμιουργία ενόσ πιο ενδιαφζροντοσ κλίματοσ. 

 

Χαρακτθριςτικά περιεχομζνου: 

 Ζμπιςτο, αξιόπιςτο και αμερόλθπτο πλθροφοριακό υλικό.  

 Αξιόπιςτεσ πθγζσ προζλευςθσ περιεχόμενου 

 Περιεχόμενο που ανανεϊνεται ςυνεχϊσ και ανταποκρίνεται ςτισ εξελίξεισ 

 Μεγάλθ ποικιλία κεμάτων  

 

Επιπλζον δυνατότθτα διαδραςτικότθτασ του επιςκζπτθ μζςω πλατφόρμασ 

επικοινωνίασ. Ο επιςκζπτθσ μπορεί να επικοινωνεί με εμάσ για τθ διευκρίνθςθ 

διαφόρων πλθροφοριϊν, για να διακινεί τισ δικζσ του ιδζεσ κακϊσ και να του 

προτείνουμε εξατομικευμζνεσ προτάςεισ που μπορεί να ενδιαφζρουν αυτόν 
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προςωπικά.(Για παράδειγμα αν κάποιοσ ενδιαφζρεται να μάκει για τυχόν 

ποδθλατοδρομίεσ που λαμβάνουν χϊρα αυτι τθ περίοδο ςτθν Ακινα). Στο 

Facebook ακόμθ ο κάκε επιςκζπτθσ είναι ςε κζςθ να “τοιχοκολλάει” ςτο profile τθσ 

ςελίδασ μασ τισ δικζσ του δθμοςιεφςεισ. 

 

3. Ενζργειεσ Προςζλκυςησ επιςκεπτών 

 

Πρωταρχικό μζλθμα  μετά τθ δθμιουργία του site ,ιταν να το καταςτιςουμε γνωςτό 

ςτο κοινό-ςτόχο. Δθμιουργία, λοιπόν, μζγιςτθσ κίνθςθσ(traffic) για να 

προςελκφςουμε δυνθτικοφσ επιςκζπτεσ. 

 

Ενζργειεσ: 

 Η δθμιουργία τθσ ςελίδασ ςτα κοινωνικά δίκτυα( Facebook) ζπαιξε καταλυτικό 

ρόλο ςτο να γνωρίςουν οι επιςκζπτεσ τθν φπαρξθ τθσ ιςτοςελίδασ μασ, κακϊσ και 

να μεταβοφν μζςω ςυνδζςμου(link) ςε αυτι. Συγκεκριμζνα, πρόςκλθςθ ατόμων ςτο 

να κάνουν “like” ςτθν ιςτοςελίδα μασ, κοινοποίθςθ ςτα προφίλ των διαχειριςτϊν, 

κακϊσ και παρότρυνςθ επίςκεψθσ μζςω προςωπικϊν μθνυμάτων. 

 Παρουςία τθσ ιςτοςελίδασ μασ ςτθ μθχανι αναηιτθςθσ,Google. 

 Προςζλκυςθ δυνθτικϊν επιςκεπτϊν μζςω του “Word of mouth”, ςε επίπεδο 

διαδικτφου, αλλά και μζςω επαφϊν ςε πραγματικό επίπεδο. 
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4. Μζτρηςη αποτελεςμάτων  

Η μζτρθςθ των αποτελεςμάτων ζγινε μόνο ςτθ ςελίδα μασ ςτο κοινωνικό δίκτυο 

Facebook οπότε κα παρουςιάςουμε τα αποτελζςματά μασ ςε αυτό το κομμάτι τθσ 

εργαςίασ μασ.  

Η ςελίδα «Click into Nature» ςτο Facebook μετρά 63 likes και κα ςασ παρακζςουμε 

παρακάτω και τα διαγράμματα με τθν εξζλιξθ τθσ πορείασ «δθμοςιότθτάσ» τθσ 

αλλά και τθ δθμοτικότθτα των αναρτιςεων , των λεγόμενων “posts”.  

Οι περιςςότερεσ δθμοςιεφςεισ που ζγιναν ιτανε με τθ μορφι ςυνδζςμων τουσ 

οποίουσ δθμοςιεφαμε απο άλλεσ ςελίδεσ παρόμοιου ενδιαφζροντοσ με τθ δικι μασ. 

Αυτζσ είχαν τθ μεγαλφτερθ απιχθςθ ςτο ενδιαφερόμενο κοινό. Παρακάτω 

φαίνονται μερικά παραδείγματα απιχθςθσ των ςυνδζςμων, ζτςι όπωσ φαίνεται 

από τα ςτατιςτικά τθσ ςελίδασ «Click into Nature» ςτο facebook :  

Δραςτηριότητα Δημοςιεφςεων 
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Επιςκόπηςη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Σε πόςουσ αρζςει η ςελίδα; 

 

 

 

Από ποιεσ πόλεισ υπήρχε ανταπόκριςη για τη ςελίδα Click into Nature? 
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Τί λζνε οι άλλοι για τη ςελίδα Click into Nature? 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. DO’s DON’T’s 

Μζςω τθσ εκπόνθςθσ τθσ εργαςίασ μασ και τθ δθμιουργία τθσ ςελίδασ μασ «Click 

into Nature »  καταλιξαμε ςε κάποια ςυμπεράςματα. Αφοροφν το πϊσ πρζπει να 

ςυμπεριφζρεται ο ιδιοκτιτθσ- δθμιουργόσ μιασ ςελίδασ με το ςυγκεκριμζνο 

περιεχόμενο ζτςι ϊςτε να αποφφγει τα λανκαςμζνα ι να ακολουκιςει κάποια 

ςωςτά βιματα απο αυτά που ζχουμε κάνει ςαν ομάδα. 

Αρχικά, κα αναλυκοφν κάποια βιματα τα οποία χρειάζεται να ακολουθεί κάκε 

δθμιουργόσ μίασ ιςτοςελίδασ: 

 Το περιεχόμενο τθσ ςελίδασ να ςυμφωνεί με το κζμα και τθ δομι αυτισ. 

 Να υπάρχουν ςυνεχόμενα updates ςφμφωνα με τισ αρχζσ που δθλϊνει το 

διαδίκτυο και οι προδιαγραφζσ του  
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 Να είναι κατανοθτι απο το ευρφ κοινό, να μθν χρθςιμοποιοφνται λζξεισ οι 

οποίεσ κα δυςκολεφουν το κεατι να κατανοιςει το περιεχόμενο (αυτό 

εξαρτάται απο το κζμα τθσ ιςτοςελίδασ) 

Ζπειτα κα αναλφςουμε το τί πρζπει να κάνει κάποιοσ δθμιουργόσ μίασ ιςτοςελίδασ 

με περιεχόμενο παρόμοιο με αυτό τθσ ςελίδασ «Click into Nature». 

 Οι αναρτιςεισ και ανακοινϊςεισ που γίνονται ςτθ ςελίδα πρζπει να είναι 

ςυνεχϊσ ανανεωμζνεσ και ςφμφωνα με τισ εξελίξεισ τθσ εποχισ, τόςο όςον 

αφορά τθν ανακφκλωςθ, ό,τι αφορά τα events που ςυμβαίνουν ςτθν πόλθ 

όςο και τισ άλλεσ ενότθτεσ αυτισ. 

   Κακθμερινά οι εξελίξεισ γφρω απο το χϊρο τθσ ανακφκλωςθσ αλλά και του 

βιολογικοφ κακαριςμοφ είναι ραγδαίεσ και για αυτό τισ παρακολουκοφςαμε 

ζτςι ϊςτε να είναι το περιεχόμενο τθσ ςελίδασ μασ ενδιαφζρον και  το κοινό 

να κζλει να το διαβάςει και να ενθμερϊνεται απο εκεί ςχεδόν κακθμερινά .  

 Εφόςον υπάρχει μία ενότθτα που αφορά τα events ςτθν πόλθ, χρειάςτθκε θ 

ομάδα να να ενθμερϊνεται απο κεντρικοφσ φορείσ που ςχετίηονται με τισ 

εκδθλϊςεισ ι οποιεςδιποτε άλλεσ ενζργειεσ ψυχαγωγίασ ςτθν πόλθ, ζτςι 

ϊςτε να επιλζγουν ποιεσ απο αυτζσ κα «ειςζρχονται» ςτθ ςελίδα. Για κάκε 

τζτοια μασ ενζργεια χρειαηόταν να λαμβάνουμε τισ κατάλλθλεσ άδειεσ απο 

τα αρμόδια άτομα, και για αυτό χρειαηόταν κάποιοσ παραπάνω χρόνοσ. 

Σε αυτό το ςθμείο χρειάηεται να αναφζρουμε κάποιεσ ενζργειεσ που πρζπει να 

αποφεφγονται απο τουσ δθμιουργοφσ κάποιασ ιςτοςελίδασ ςαν και τθ δικι μασ : 

 

 Αρχικά, δεν πρζπει να αμελθκεί, από τθν πρϊτθ ςτιγμι, να ςυνδεκεί ο 

λογαριαςμόσ τθσ ςελίδασ μασ με λογαριαςμό ςτα Google analytics ζτςι ϊςτε 

να μποροφμε να μετριςουμε αποτελζςματα ανα πάςα ςτιγμι. Επίςθσ 

μποροφμε να γνωρίηουμε αν το target group μασ είναι όντωσ αυτό ςτο οποίο 

ςτοχεφαμε ι αν θ ςελίδα μασ τελικά αφοροφςε κοινό με διαφορετικά 

χαρτακτθριςτικά απο τα αναμενόμενα. 
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 Ζνα άλλο ςθμείο ςτο οποίο χρειάηεται μεγάλθ προςοχι είναι να μθν 

αναρτϊνται «ειδιςεισ» που ξεφεφγουνα απο το νόθμα και το κζμα τθσ 

ςελίδασ μασ. Πολλζσ φορζσ μπορεί να παραςυρκοφμε και να ειςάγουμε ζνα 

κζμα απο κεκτθμζνθ ταχφτθτα το οποίο μπορεί να είναι παρεμφερζσ με τθ 

κεματολογία τθσ εργαςίασ μασ αλλά να αποςυντονίςει το κοινό ςτο οποίο 

απευκυνόμαςτε γιατί δεν είναι 100% επί τθσ κεματολογίασ. 

 Όςον αφορά τθν εμφάνιςθ τθσ ιςτοςελίδασ χρειάηεται τα χρϊματα να είναι 

προςεγμζνα και να μθν κουράηουν τον αναγνϊςτθ. Τα ζντονα χρϊματα είναι 

δεν βοθκοφν ςτο να ξοδζψει ο αναγνϊςτθσ το χρόνο που χρειάηεται ζτςι 

ϊςτε να επεξεργαςτεί το περιεχόμενό μασ. 

 

6.Προτάςεισ για μελλοντική εξζλιξη  

H ιςτοςελίδα μασ βρίςκεται ςτο αρχικό ςτάδιο ανάπτυξθσ τθσ και δεν ζχει ακόμθ 

προςελκφςει ζνα ευρφ κοινό. Για το λόγο αυτό οι προςπάκειεσ προςζλκυςθσ κα 

πρζπει να ςυνεχιςτοφν. 

 

 Παρουςία τθσ ιςτοςελίδασ μασ και ςε άλλα κοινωνικά δίκτυα, όπωσ το 

twitter, Google + 

 H δθμιουργία ενόσ forum ςτθν ιςτοςελίδα μασ όπου μια ομάδα επιςκεπτϊν 

κα ζχει τθ δυνατότθτα να ανταλλάςςει απόψεισ, πλθροφορίεσ και να 

ςχολιάηει τα αναρτθμζνα κζματα του site. Κατά αυτόν τον τρόπο κι εμείσ ωσ 

διαχειριςτζσ κα ζρκουμε εισ γνϊςιν τθσ εικόνασ των επιςκεπτϊν μασ για το 

“Click Into Nature” και κα μποροφμε να  δθμιουργιςουμε το προφίλ του 

κάκε χριςτθ ξεχωριςτά. 

 Η πελατειακι βάςθ αποτελεί «περιουςιακό ςτοιχείο» του οργανιςμοφ μασ 

και ζτςι ςκοπεφουμε να επικεντρωκοφμε ςτθ διατιρθςθ των υπαρχόντων 

επιςκεπτϊν μασ προςαρμόηοντασ διαρκϊσ το περιεχόμενό μασ ςτα 

ενδιαφζροντα τουσ, αφοφ οι πόροι μασ δε μασ επιτρζπουν μια πολυδάπανθ 

προςζλκυςθ νζων αναγνωςτϊν. 
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Είναι ςθμαντικό να ποφμε πωσ θ ςυνζχεια αυτισ τθσ ιςτοςελίδασ χρειάηεται μεράκι 

και αγάπθ για το περιβάλλον και τον εκελοντιςμό. Χρειάηεται, επίςθσ, χρόνο ζτςι 

ϊςτε να φιλτράρονται όλεσ οι πλθροφορίεσ και το περιεχόμενο κάκε ςτιγμι.  

Η ςυνζχεια τθσ ςελίδασ χρειάηεται να δίνει τθ δυνατότθτα ςτον αναγνϊςτθ να 

γνωρίηει νζεσ ομάδεσ εκελοντιςμοφ που τον ενδιαφζρουν, νζα και γνϊμεσ ειδικϊν 

ςτο κζμα τθσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και ςτο κζμα τθσ ανακφκλωςθσ και 

του βιολογικοφ κακαριςμοφ ίςωσ πιο ςυγκεκριμζνα.  

Να ςυνεχίςει δθλαδι να δίνει το ερζκιςμα ςε νζουσ επιςκζπτεσ για εξερεφνθςθ τθσ 

ςελίδασ.  

 

Ίςωσ να χρειαςτεί να υπάρξουν και κάποιεσ προςκικεσ ςτθν ςελίδα όπωσ θ 

ςφνδεςθ αυτισ με κάποιεσ ιςτοςελίδεσ του εξωτερικοφ, ι και φορείσ ςτο εςωτερικό 

τθσ χϊρασ, που αςχολοφνται πιο ενεργά με το να ξεχωρίςουν με κάποια 

θλεκτρονικά μζςα τισ ςυςκευαςίεσ και τα υλικά ανακφκλωςθσ για παράδειγμα. Να 

υπάρχει παραπάνω διαδραςτικότθτα με το κοινό, κζτοντασ τουσ ςτθ διαδικαςία να 

κάνουν ενζργειεσ και από μόνοι τουσ. 
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