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ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΙΑ 

 

Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

Ο οργανιςμόσ που κλθκικαμε να ςυμβουλεφςουμε είναι το τμιμα Μάρκετινγκ 

και Επικοινωνίασ του Ο.Ρ.Α. Συγκεκριμζνα, αναλάβαμε το content marketing των 

ςελίδων του τμιματοσ ςτα κοινωνικά δίκτυα. Τα δίκτυα αυτά, ιτανε τα Facebook, 

LinkedIn, Twitter και Youtube.  

Το τμιμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίασ ιδρφκθκε το 1992 ςτο Οικονομικό 

Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν. Κάκε ακαδθμαϊκό ζτοσ υποδζχεται 120 φοιτθτζσ, οι οποίοι 

ςτα επόμενα 4 χρόνια ςπουδϊν κα παρακολουκιςουν μακιματα που καλφπτουν 

τουσ κλάδουσ του Μάρκετινγκ και τθσ Επικοινωνίασ. Μζχρι και ςιμερα αποτελεί το 

μοναδικό πανεπιςτθμιακό τμιμα, που ειδικεφεται ςτθν επιςτιμθ του μάρκετινγκ. 

 

Η ΑΓΟΡΑ-ΣΟΧΟ 

Στθν αρχι τθσ ςυνεργαςίασ μασ με τον οργανιςμό ςυνκζςαμε τθν αγορά-ςτόχο 

ςτθν οποία απευκφνεται. Θ χριςθ του διαδικτφου και των κοινωνικϊν δικτφων 

παρζχει τθ δυνατότθτα να προςεγγιςτεί ζνα μεγάλο εφροσ κοινοφ. Θ τόςο ευρεία 

χριςθ τουσ δυςκολεφει το διαχωριςμό των ξεχωριςτϊν κοινϊν ςτα οποία ςτοχεφει 

μια εταιρεία ι ζνασ οργανιςμόσ. Πςον αφορά το τμιμα Μάρκετινγκ και 

Επικοινωνίασ, υπιρχε ανάγκθ για τθ ςφνκεςθ ενόσ ςυγκροτθμζνου κοινοφ-ςτόχου. 

Με αυτό τον τρόπο, δεν αποκλείεισ ανκρϊπουσ που δεν ανικουν ςε αυτι αλλά ςου 

δίνεται θ δυνατότθτα να εςτιάςεισ ςε μια ςυγκεκριμζνθ ομάδα που είναι πιο 

πικανό να τουσ ενδιαφζρει το προϊόν ςου. 

Για τον προςδιοριςμό τθσ αγοράσ ςτόχου του τμιματοσ απαντιςαμε ςε 

ερωτιςεισ όπωσ «Σε ποιόν απευκυνόμαςτε, ποιόσ είναι ο «καταναλωτισ» μασ ;», 

«Τι ενδιαφζροντα ζχει;», «Γιατί τον ενδιαφζρουν τα κοινωνικά δίκτυα του τμιματοσ 

Μάρκετινγκ και Επικοινωνίασ;», «Ρου εςτιάηουν τα κοινωνικά δίκτυα άλλων 

πανεπιςτθμιακϊν τμθμάτων;». Τζλοσ, κεωριςαμε απαραίτθτο να λάβουμε υπόψθ 

και κάποια χαρακτθριςτικά του πελάτθ μασ, με κυριότερο το γεγονόσ ότι αποτελεί 

πανεπιςτθμιακό τμιμα. 

Αναφορικά με τα παραπάνω, καταλιξαμε ςτισ εξισ ομάδεσ που κεωριςαμε ότι 

ςυνκζτουν τθν αγορά ςτόχο του τμιματοσ: 

 Φοιτθτζσ του τμιματοσ Μ&Ε, 

 Κακθγθτζσ του τμιματοσ Μ&Ε, 

 Απόφοιτοι του τμιματοσ Μ&Ε, 

 Εν δυνάμει φοιτθτζσ (που ςκζφτονται οι φιλοδοξοφν να ςπουδάςουν ςτο 

τμιμα), 

 Επαγγελματίεσ των κλάδων του μάρκετινγκ και τθσ επικοινωνίασ, 
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 Πποιοσ ενδιαφζρεται για τα νζα και τισ εξελίξεισ του κλάδου. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΤΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ  

 

Facebook 

Πταν ξεκίνθςε θ ςυνεργαςία μασ με το τμιμα, θ ςελίδα του ςτο Facebook 

βριςκόταν ςε ικανοποιθτικό επίπεδο. Σφμφωνα με τα ςτατιςτικά, τθν 1θ Απριλίου 

είχε 919 likes και ο αρικμόσ αυτόσ αυξανόταν ςτακερά. Θ ςελίδα ανανεωνόταν 

ςίγουρα μια φορά τθν θμζρα, με αναρτιςεισ ςχετικζσ με το τμιμα. 

 

 
Εικόνα 1: Κατάσταση σελίδας τμήματος στο facebook, 10.04.2013 

 

LinkedIn 

Στο LinkedIn, το τμιμα είχε δθμιουργιςει group όπου μποροφςαν οι 

ενδιαφερόμενοι να γίνουν μζλθ. Το group βριςκόταν ςε ικανοποιθτικό επίπεδο, 

κακϊσ ςτισ αρχζσ Απριλίου είχε ςχεδόν 700 μζλθ. Επιπλζον, είχε κίνθςθ και υπιρχε 

αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των μελϊν, μζςα από ςυηθτιςεισ για ςχετικά κζματα. 

 

 
Εικόνα 2: Κατάσταση του group του τμήματος στο LinkedIn, 10.04.2013 

 

Youtube 

Θ ςελίδα ςτο Youtube ιταν ανανεωμζνθ και περιλάμβανε όλα τα βίντεο του 

τμιματοσ. Στισ αρχζσ του Απριλίου μετροφςε πάνω από 40 μζλθ. 

 



5 
 

 
Εικόνα 3: Κατάσταση της σελίδας του τμήματος στο Youtube, 10.04.2013 

 

Twitter 

Θ ςελίδα του τμιματοσ ςτο Twitter βριςκόταν ςε αρχικό ςτάδιο. Τθν 1θ Απριλίου 

είχε κάτω από 10 followers. Αυτό εξθγείται από το γεγονόσ ότι δθμιουργικθκε ςτισ 

αρχζσ του ζτουσ (2013). Το κυριότερο πρόβλθμα πιγαηε από το γεγονόσ ότι θ 

ςελίδα ιταν ςυνδεδεμζνθ με αυτιν ςτο facebook. Ωσ επακόλουκο, δθμοςίευε 

ανακοινϊςεισ οι οποίεσ «κόβονταν» ςτθ μζςθ λόγω του περιοριςτικοφ αρικμοφ 

χαρακτιρων που προςφζρει το Twitter για μια ανάρτθςθ, με αποτζλεςμα να μθ 

βγάηουν νόθμα. 

 

 
Εικόνα 4: Κατάσταση της σελίδας του τμήματος στο Twitter, 10.04.2013 
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ΣΟΧΟΙ 

 

Κακϊσ κζλαμε να εςτιάςουμε ςτθν εδραίωςθ τθσ ιςχυρισ παρουςίασ του 

πανεπιςτθμίου ςτο χϊρο των  Social Media, όςο και ςτθν αναγνϊριςι τουσ από τον 

κόςμο κζςαμε τουσ εξισ ςτόχουσ: 

1. Αφξθςθ των εγγεγραμμζνων μελϊν ςε κάκε κοινωνικό δίκτυο. 

a. Facebook: μζχρι 1000 likes 

b. Twitter: αφξθςθ τουλάχιςτον 50% 

c. LinkedIn: αφξθςθ κίνθςθσ ςτο group μζςω ςυηθτιςεων 

d. YouTube: αφξθςθ μελϊν και του αρικμοφ προβολϊν των βίντεο 

2. Αφξθςθ του engagement, προςωπικι εμπλοκι των μελϊν.  

3. Ενίςχυςθ τθσ διαδραςτικότθτασ. 

4. Μετατροπι των χρθςτϊν ςε δθμιουργοφσ περιεχομζνου (ςε ςυνδυαςμό 

με τα παραπάνω). 

 

Ρρωτίςτωσ, κεωριςαμε αναγκαίο να κάνουμε γνωςτι τθν παρουςία του 

πανεπιςτθμίου ςτα Social Media, αφοφ διαπιςτϊςαμε ότι πολλοί από τουσ φοιτθτζσ 

δε γνϊριηαν για τισ ςυγκεκριμζνεσ ςελίδεσ. Αναπτφςςοντασ τα προφίλ του 

πανεπιςτθμίου και χρθςιμοποιϊντασ όλα τα εργαλεία που προςφζρουν, 

οδθγοφμαςτε ςτθν προςζλκυςθ περιςςότερων επιςκεπτϊν εντόσ ι εκτόσ του 

πανεπιςτθμίου.  

Σθμαντικι είναι και θ προβολι των δράςεων του πανεπιςτθμίου προσ τα ζξω, 

πράγμα το οποίο προςελκφει το ενδιαφζρον και των εν δυνάμει φοιτθτϊν αλλά και 

του υπόλοιπου κόςμου, και βοθκά ςτθν εδραίωςθ μίασ καλισ εικόνασ για το 

πανεπιςτιμιο.  
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ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΤΣΙΜΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ, ΠΡΟΕΛΚΤΗ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ 

ΚΑΙ ΑΤΞΗΗ ΣΟΤ ENGAGEMENT. 

 

 

Για δημιουργία και εμπλουτιςμό περιεχομζνου: 

Ξεκινϊντασ από το Facebook προτείναμε τθ ςυνζχιςθ τθσ λειτουργίασ που είχε 

ωσ τότε κακϊσ φαίνεται να ζχει μεγάλθ απιχθςθ ςτουσ φοιτθτζσ, ενϊ το 

περιεχόμενό του ανανεϊνεται ςυχνά και με ενδιαφζροντα κζματα.  Ριο 

ςυγκεκριμζνα, προτείναμε τθν ενθμζρωςθ για κζματα που αφοροφν νζα από το 

Ο.Ρ.Α και τουσ κλάδουσ του marketing και τθσ επικοινωνίασ. Επιπλζον, ςτθ ςελίδα 

κελιςαμε να αναρτιςουμε και νζα των φοιτθτϊν όπωσ είναι διαγωνιςμοί ςτουσ 

οποίουσ λάμβαναν μζροσ αλλά και ενθμζρωςθ ςχετικά με ςεμινάρια και 

διαγωνιςμοφσ που μπορεί να αφοροφν τουσ φοιτθτζσ. 

Μζςω του Twitter, ςτοχεφαμε κυρίωσ ςτθν ανάρτθςθ ανακοινϊςεων από τθ 

γραμματεία του τμιματοσ και ςτθν υπενκφμιςθ ενεργειϊν που λαμβάνουν χϊρα 

ςτο πανεπιςτιμιο αλλά και των διαφόρων προκεςμιϊν π.χ. αιτιςεισ για πρακτικι 

άςκθςθ, Erasmus κτλ. Γενικότερα, ςυμβουλεφςαμε τθν κα. Ρολιτοποφλου να 

«ακολουκιςει» ο λογαριαςμόσ του οριςμζνουσ άλλουσ λογαριαςμοφσ από τουσ 

οποίουσ κα μπορεί να αντλεί περιεχόμενο. Ειδικότερα, βρικαμε και προτείναμε 

τουσ εξισ λογαριαςμοφσ:  

 Aueb i-MBA 

 Career Office-AUEB 

 MSc in HRM_AUEB 

 EntrepreneurshipAUEB 

 iMBA Alumni 

 AUEB Debating Club 

 Aueb Alumni 

 GetInvolved Aueb 

 Internet Marketing (MarketingTips) 

Επιπλζον, προκειμζνου να δθμιουργιςουμε περιεχόμενο και κυρίωσ να 

ενεργοποιιςουμε τθν παροχι περιεχομζνου από τουσ φοιτθτζσ, προτείναμε τθν 

χριςθ #hashtags . Ενδεικτικά, ςυηθτιςαμε τθ χριςθ των εξισ  hashtags:  

 #mbc 

 #grammateiambc 

 #anakoinosimbc 

Στθ ςυνζχεια, κάναμε οριςμζνεσ προτάςεισ ςχετικά με το LinkedIn. Θεωριςαμε 

ότι θ χριςθ του πρζπει να είναι πιο «επαγγελματικι» ςυγκριτικά με τα δυο 

https://twitter.com/auebimba
https://twitter.com/CareerAueb
https://twitter.com/aueb_hrm
https://twitter.com/MoKEaueb
https://twitter.com/imbalumni
https://twitter.com/AUEBdebating
https://twitter.com/Auebalumni
https://twitter.com/GetInvolvedAueb
https://twitter.com/MarketingTips
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προαναφερκζντα  μζςα. Για το λόγο αυτό επικυμιςαμε τθ δθμοςίευςθ 

επιςτθμονικϊν άρκρων τα οποία κα αφοροφςαν τουσ κλάδουσ του Μάρκετινγκ και 

τθσ Επικοινωνίασ, τθ δθμοςίευςθ τυχόν κζςεων εργαςίασ ςε ςυνεργαηόμενουσ 

οργανιςμοφσ αλλά και τθν λεπτομερζςτερθ ενθμζρωςθ ςχετικά με ςεμινάρια και 

θμερίδεσ. 

Τζλοσ, όςον αφορά το YouTube προτείναμε τθν ανάρτθςθ διαφόρων 

φωτογραφιϊν (ςε μορφι βίντεο- slideshow) και βίντεο.  Τα βίντεο κα προζρχονταν 

είτε από το τμιμα είτε από τουσ φοιτθτζσ. Ραράλλθλα, μποροφν να δθμοςιεφονται 

βίντεο με περιςςότερο ψυχαγωγικό αλλά πάντα εκπαιδευτικό και ενθμερωτικό 

χαρακτιρα όπωσ ομιλίεσ από τα TED. 

 

Για προςζλκυςη επιςκεπτών και αφξηςη του engagement: 

 Θ προςζλκυςθ των επιςκεπτϊν κα γινόταν με τθν ενθμζρωςθ των 

ενδιαφερόμενων ςχετικά με τθν φπαρξθ προφίλ του τμιματοσ ςτα ςυγκεκριμζνα 

κοινωνικά δίκτυα. Ρροτείναμε λοιπόν, τθν ανάρτθςθ του link που οδθγεί ςτθ ςελίδα 

του τμιματοσ ςτο Facebook ςτα διάφορα groups που παρακολουκοφν ςυςτθματικά 

οι φοιτθτζσ του τμιματοσ1. Επιπλζον, προτείναμε τθ δθμοςίευςθ των links των 

υπόλοιπων λογαριαςμϊν (Twitter, LinkedIn YouTube) ςτθ ςελίδα ςτο Facebook. 

 Μια δράςθ που κεωριςαμε ότι κα αυξιςει τόςο τθν προςζλκυςθ όςο και το 

engagement είναι θ χριςθ των #hashtags τα οποία αναφζραμε και προθγουμζνωσ. 

Τζλοσ, θ παρότρυνςθ τθσ δθμιουργίασ περιεχομζνου κυρίωσ με τθ δθμιουργία 

βίντεο αλλά και μζςω πικανϊν ςυηθτιςεων ςτο comment section του Facebook 

λειτουργεί κετικά όςον αφορά το engagement των ςυμμετεχόντων. 

  

                                                           
1
 π.χ. Marketing και Επικοινωνία 3ο ζτοσ 2012-2013 
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ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΑΕΩΝ  

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

Θ ςυνεργαςία μασ με τθν κα. Ρολιτοποφλου ξεκίνθςε ςτισ αρχζσ Απριλίου και 

διιρκεςε ωσ τισ αρχζσ Ιουνίου. Κατά τθ διάρκεια αυτοφ του διαςτιματοσ τθσ 

παρείχαμε υλικό ςχετικά για τα προαναφερκζντα κοινωνικά δίκτυα. Το υλικό 

προιλκε από διάφορεσ πθγζσ και ιταν πάντα ςφμφωνα με τισ ςτρατθγικζσ που 

είχαμε ςυηθτιςει.2  

 

Πιο υγκεκριμζνα  

Το υλικό που ςτείλαμε ςτθν κα. Ρολιτοποφλου αφοροφςε κυρίωσ το Facebook. 

Ρεριελάμβανε, κατά κφριο λόγο, νζα και εξελίξεισ του ευρφτερου κλάδου του 

Marketing, διάφορα ςεμινάρια που κρίναμε χριςιμα  κακϊσ και κάποιοι 

διαγωνιςμοί φοιτθτϊν που λάμβαναν χϊρα τθν αντίςτοιχθ περίοδο. 

 Πςον αφορά το Twitter, ςυηθτιςαμε αρκετζσ προτάςεισ με τθν κ. Ρολιτοποφλου 

και τον κ. Δθμθτριάδθ, κακϊσ κζλαμε να εςτιάςουμε τισ ενζργειζσ μασ ςτο 

ςυγκεκριμζνο δίκτυο. Στο δεφτερο μινα τθσ ςυνεργαςίασ μασ, ζπειτα από 

ςυνάντθςθ με τθν ίδια, υποβάλλαμε τισ προτάςεισ μασ τισ οποίεσ το επόμενο 

διάςτθμα δεν μπόρεςε να υλοποιιςει λόγω του φόρτου εργαςίασ. Ωςτόςο, ζγινε 

μια προϊκθςθ του λογαριαςμοφ του twitter ςτο λογαριαςμό του Facebook ζτςι 

ϊςτε οι φοιτθτζσ του τμιματοσ που ζχουν λογαριαςμό ςτο Twitter να ενθμερωκοφν 

για τθ λειτουργία του.  

Στθν αρχι του πρϊτου μινα υποβάλλαμε τισ ςχετικζσ προτάςεισ για το LinkedIn. 

Φςτερα από ςυνεννόθςθ με τθν κα. Ρολιτοποφλου και τον υπεφκυνο κακθγθτι 

αποφαςίςαμε να εςτιάςουμε περιςςότερο ςτα άλλα μζςα κακϊσ είχαν μεγαλφτερθ 

απιχθςθ και απαιτοφςαν μεγαλφτερθ προςοχι.  

Στο YouTube είχαμε επίςθσ λιγότερεσ αναρτιςεισ κακϊσ ζπρεπε να είναι ςε 

μορφι βίντεο. Επικεντρωκικαμε ςτθν επιλογι κεμάτων με ενθμερωτικό αλλά και 

ψυχαγωγικό χαρακτιρα (όπωσ ενδιαφζρουςεσ ομιλίεσ κακθγθτϊν του Μ&Ε κλπ.). 

Τζλοσ, για τθν προςζλκυςθ των επιςκεπτϊν και τθν προϊκθςθ των ιςτοςελίδων 

κοινωνικισ δικτφωςθσ, επικεντρϊςαμε τισ προςπάκειζσ μασ ςτθν δθμοςίευςθ των 

links ςε διάφορα group του Facebook που επιςκζπτονταν οι φοιτθτζσ του Ο.Ρ.Α., 

αλλά και πιο ςυγκεκριμζνα του τμιματοσ Μ&Ε. Θεωριςαμε ςωςτό θ προϊκθςθ 

των ςελίδων να γίνει ςτο τζλοσ του δεφτερου μινα, ϊςτε να ζχει ςθμειωκεί ιδθ 

κάποια πρόοδοσ ςχετικά με το υλικό που κζλαμε να ζχουμε αναρτιςει.  

 

                                                           
 

2 Για τθν άμεςθ επικοινωνία τθσ ομάδασ με τθν κ. Ρολιτοποφλου, είχαμε δθμιουργιςει 

ζναν κοινό λογαριαςμό mail για τθν ομάδα μασ. 
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΑΡΙΛΙΟΣ (1οσ μινασ) 

i. Ρροτάςεισ για το είδοσ του υλικοφ που κα πρζπει να 

δθμοςιεφεται/ςκιαγράφθςθ των ςτρατθγικϊν που κα ζπρεπε να 

ακολουκιςουμε. 

ii. Συνάντθςθ με τθν κα. Ρολιτοποφλου για τθ ςυηιτθςθ των προτάςεων. 

iii. Δυο ςυναντιςεισ με τον κακθγθτι κ. Δθμθτριάδθ, μία διερευνθτικι και μία 

για τθν διευκρίνιςθ των ενεργειϊν που αφοροφςαν το Twitter, το LinkedIn 

και το YouTube.  

iv. Αναρτιςεισ κεμάτων που κεωροφςαμε ότι κα ενδιαφζρουν το κοινό-ςτόχο 

(κακθμερινά κατά τθ διάρκεια όλου του μινα) 

v. Συνάντθςθ με τθν κ. Ρολιτοποφλου για ςυηιτθςθ τθσ προόδου των ςελίδων. 

ΜΑΪΟΣ (2οσ μινασ) 

i. 3θ ςυνάντθςθ με τθν κ. Ρολιτοποφλου για ςυηιτθςθ περεταίρω προτάςεων 

ςχετικά με το Twitter. 

ii. Αναρτιςεισ κεμάτων που κεωροφςαμε ότι κα ενδιαφζρουν το κοινό-ςτόχο 

(κακθμερινά κατά τθ διάρκεια όλου του μινα) 

iii. Ρροτάςεισ ςχετικά με τθν προϊκθςθ των ςελίδων 
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ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μζτρηςη αποτελεςμάτων (ποςοτική και ποιοτική αποτίμηςη), ανάλυςη 

/ςχολιαςμόσ, δυςκολίεσ, αναςχεδιαςμοί. 

 

Τα αποτελζςματα από το content marketing του Facebook ιταν αρκετά 

ικανοποιθτικά.  Συνολικά, τα likes τθσ ςελίδασ αυξικθκαν από 919 τθν πρϊτθ 

Απριλίου, ςε 1001 ςτισ αρχζσ Ιουνίου ςθμειϊνοντασ μια αφξθςθ του 9%. 

 

Διάγραμμα 1: Likes τησ ςελίδασ από 01/04 μζχρι 01/06. 

 

Ραρατθροφμε ακόμθ, ότι αυξικθκε θ αλλθλεπίδραςθ με τθ ςελίδα δθλαδι, πόςα κλικ 

ζκαναν οι μεμονωμζνοι χριςτεσ ανά θμζρα για το διάςτθμα 01/04 – 30/05. Θ τάςθ είναι 

αυξθτικι ενϊ  κατά το διάςτθμα 25/04-05/05 βλζπουμε μια ςθμαντικι άνοδο.  

 

 

 

Διάγραμμα 2: Καθημερινή αλληλεπίδραςη με τη ςελίδα/Πόςα κλικ από 01/04 μζχρι 01/06 
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Πςον αφορά το twitter, το βαςικό μασ μζλθμα ιταν θ αφξθςθ των followers. Στθν 

αρχι του Απριλίου οι followers ιταν 20 ενϊ ςτισ αρχζσ του Ιουνίου είχαν αγγίξει 

τουσ 80 με αποτζλεςμα να παρουςιάηουν αφξθςθ φψουσ 240%. 

Το LinkedIn ςθμείωςε αφξθςθ αλλά μικρότερθ ςε ςχζςθ με το twitter. Τα μζλθ 

τθσ ςελίδασ κινικθκαν από 697 ςτισ αρχζσ Απριλίου ςε 753 ςτισ αρχζσ Ιουνίου 

παρουςιάηοντασ μια αφξθςθ του 8%. 

Τζλοσ, τα εγγεγραμμζνα μζλθ ςτο YouTube ιταν 43 ςτισ αρχζσ του Απριλίου ενϊ 

ςτισ αρχζσ του Ιουνίου ζφταςαν τουσ 51. Σθμειϊκθκε λοιπόν, μια αρκετά 

ικανοποιθτικι αφξθςθ του 18,6%. 

Ππωσ είναι φυςικό, αντιμετωπίςαμε οριςμζνεσ δυςκολίεσ οι οποίεσ προζρχονταν 

κυρίωσ από το γεγονόσ ότι δεν είχαμε άμεςο ζλεγχο των δικτφων.  Θ ανάρτθςθ των 

δθμοςιεφςεων γινόταν μζςω τθσ κασ. Ρολιτοποφλου γι’ αυτό και μερικζσ φορζσ 

παρουςιαηόταν κακυςτζρθςθ ςτθν ανάρτθςθ κακϊσ ο ζλεγχοσ των social media 

ιταν μια από τισ πολλζσ διαφορετικζσ αρμοδιότθτζσ τθσ. Για το λόγο αυτό, δεν 

πετφχαμε το επικυμθτό engagement κακϊσ ζνα άτομο δεν επαρκεί για τον ζλεγχο 

των ςυηθτιςεων που μπορεί να προκφπτουν ςτθν κάκε ςελίδα. Ραρόλ’ αυτά, θ 

ςυνεργαςία μασ ιταν πολφ καλι και μερικά από τα προβλιματα και τισ 

κακυςτεριςεισ οφείλονταν κυρίωσ ςε τεχνικά προβλιματα. 

 

Συνολικά, πιςτεφουμε ότι θ εργαςία μασ πάνω ςτα social media του τμιματοσ 

είχε ικανοποιθτικά αποτελζςματα. Σε όλα τα μζςα παρουςιάςτθκε αφξθςθ των 

μελϊν και τθσ απιχθςθσ που ζχουν ςτο κοινό ενϊ το twitter, που μασ ενδιζφερε 

ιδιαιτζρωσ, ςθμείωςε ςθμαντικι άνοδο. Θεωροφμε ότι κζςαμε τισ βάςεισ για τθν 

ανάπτυξθ των κοινωνικϊν δικτφων, ζχοντασ κακοδθγιςει και βοθκιςει τον πελάτθ 

με το ςχεδιαςμό τθσ ςτρατθγικισ που πρζπει να ακολουκιςει για κάκε δίκτυο. 

Θ μοναδικι επιπλζον πρόταςθ που κα κάναμε ςτον πελάτθ είναι να ανακζςουν 

ςε ζνα ακόμθ άτομο τον ζλεγχο των κοινωνικϊν δικτφων ζτςι ϊςτε να είναι πιο 

λειτουργικά και ολοκλθρωμζνα. 
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ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΤΝΕΧΙΗ 

Τα ςυμπεράςματα τθσ εργαςίασ μασ μάσ οδιγθςαν ςε μία ςειρά προτάςεων για 

ςυνζχιςθ τθσ βελτίωςθσ και ανάπτυξθσ των προφίλ του πανεπιςτθμίου ςτισ 

ιςτοςελίδεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ.  

Ρρϊτον, χρθςιμοποιϊντασ τα εργαλεία που παρζχουν τα κοινωνικά δίκτυα για τθ 

μζτρθςθ των αποτελεςμάτων κάκε ανάρτθςθσ, μποροφμε να εξάγουμε 

ςυμπεράςματα πάνω ςτο τι ενδιαφζρει περιςςότερο τουσ επιςκζπτεσ των 

ιςτοςελίδων. Με αυτόν τον τρόπο κα καταφζρουμε να επικεντρωκοφμε 

περιςςότερο ςε τζτοιου είδουσ αναρτιςεισ. 

Δεφτερον, κα προτείναμε, εφόςον αυτό είναι εφικτό, τθν εναςχόλθςθ παραπάνω 

του ενόσ ατόμων με τισ ιςτοςελίδεσ του πανεπιςτθμίου ςτα  Social Media. Αυτό κα 

ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν αφιζρωςθ περιςςότερου χρόνου ςε αυτόν τον τομζα και 

ςυνεπϊσ, τθν αφξθςθ των αναρτιςεων. Επιπλζον, οι διαχειριςτζσ κα ζχουν τθν 

ευκαιρία και το χρόνο να γνωρίςουν ςε βάκοσ το κοινωνικό δίκτυο με το οποίο 

αςχολοφνται και να επικεντρωκοφν ςε αναρτιςεισ που ταιριάηουν ςε αυτό. 

Τρίτον, ζνα ακόμα ςθμαντικό εργαλείο που προςφζρεται από τα κοινωνικά 

δίκτυα είναι θ φπαρξθ περιοχϊν ςυηθτιςεων όπωσ τα hashtags ςτο Twitter και τα 

polls ςτο Facebook. Ζνα κζμα προσ ςυηιτθςθ κεντρίηει το ενδιαφζρον των 

επιςκεπτϊν και τουσ ωκεί να εκφράςουν τθν άποψι τουσ ι ακόμα και να 

‘καλζςουν’ και άλλουσ ςτθ ςυηιτθςθ. Φυςικά, ςε μία ιςτοςελίδα κοινωνικισ 

δικτφωςθσ, όλοι μποροφν να εκφράςουν τισ απόψεισ τουσ, χωρίσ να είναι 

ανιδιοτελείσ ι χωρίσ να διακζτουν τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ ι μόνο και μόνο για να 

προκαλζςουν, με αποτζλεςμα να βλάπτουν τθν εικόνα του πανεπιςτθμίου. Για αυτό 

χρειάηεται ιδιαίτερθ προςοχι όςον αφορά τθ διαχείριςθ των ςυηθτιςεων αυτϊν.  

Θ πορεία των ιςτοςελίδων είναι ςφμφωνα με τισ μετριςεισ αρκετά καλι και 

ςτακερά ανοδικι. Ριςτεφουμε ότι οι παραπάνω ενζργειεσ κα βοθκιςουν ςε ακόμα 

μεγαλφτερθ ανάπτυξθ και κα προωκιςουν τθν καλι εικόνα του πανεπιςτθμίου 

ςτον υπόλοιπο κόςμο. 
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DO’s & DONT’s 

 

DO’s 

1. Ρροςζξτε να ζχετε μια ςυγκροτθμζνθ αγορά ςτόχο. 

2. Δϊςτε προςοχι, ϊςτε οι αναρτιςεισ ςε κάκε κοινωνικό δίκτυο να ζχουν 

ςυνοχι μεταξφ τουσ. Το κάκε κοινωνικό δίκτυο πρζπει να ζχει μια 

ταυτότθτα. 

3. Χρθςιμοποιιςτε τα κοινωνικά δίκτυα για να προβάλλετε μια καλι εικόνα 

για τθν εταιρεία ςασ, τονίηοντασ τα κετικά τθσ ςτοιχεία. 

4. Οι αναρτιςεισ ςασ να χαρακτθρίηονται από ποικιλομορφία. Ανεβάςτε 

εικόνεσ, βίντεο, links. 

5. Επιδιϊξτε τθν φπαρξθ αλλθλεπίδραςθσ με τουσ followers. 

6. Δθμιουργείςτε υλικό και εκτόσ του διαδικτφου, το οποίο να μπορεί να 

καλυφκεί από τα κοινωνικά ςασ δίκτυα (πχ. Διοργάνωςθ εκδιλωςθσ). 

7. Κάντε χριςθ των διαφόρων δυνατοτιτων που ςασ παρζχουν τα κοινωνικά 

δίκτυα, όπωσ είναι τα hashtags ςτο twitter και τα polls ςτο facebook. 

8. Να κυμάςτε πάντα ότι οι αναρτιςεισ πρζπει είναι ανάλογεσ με τθ χριςθ 

που γίνεται για το κάκε κοινωνικό δίκτυο (πχ. Το twitter είναι για να 

χτίηεισ ςχζςεισ και να μοιράηεςαι) 

9. Αφοφ χτίςετε ζνα δίκτυο μζςα από τουσ followers ςασ, προςπακιςτε να 

το αξιοποιιςετε μακαίνοντασ και τι κα ικελαν οι ίδιοι από τθ ςελίδα ςασ. 

 

DONT’s 

1. Μθν αγνοείτε τουσ followers ςασ κακυςτερϊντασ να απαντιςετε ςε τυχόν 

μθνφματα ι ςχόλια. 

2. Μθν επαναλαμβάνεςτε κουράηοντασ τουσ followers ςασ. Είναι ο πιο 

εφκολοσ τρόποσ για να τουσ χάςετε. 

3. Μθν κάνετε αναρτιςεισ χωρίσ μζτρο –μπορεί να καταλιξετε ςτο άλλο 

άκρο και να ενοχλιςετε τουσ followers ςασ. 

4. Μθν διαγράφετε ςχόλια, ι ςυηθτιςεισ αν κεωρείτε ότι δεν μπορείτε να 

τισ ελζγξετε. Απαντιςτε με θρεμία και κριτικι ςκζψθ. 

5. Μθν ζχετε τθν ίδια ςτρατθγικι για όλα τα κοινωνικά δίκτυα ςτα οποία 

ςυμμετζχετε. 

6. Αν καταφζρετε να δθμιουργιςετε ζνα επιτυχθμζνο κοινωνικό δίκτυο, μθν 

επαναπαυτείτε και χαλαρϊςετε τουσ ρυκμοφσ με τουσ οποίουσ 

δουλεφετε. Ο αρικμόσ των followers ςασ κα μειωκεί με πολφ 

γρθγορότερουσ ρυκμοφσ από τθν αφξθςθ του. 

 


