
 

 ‘ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ MARKETING’ 

 

 

 

 

 

 

Τμιμα: Marketing και Επικοινωνία 

Υπεφκυνοσ κακθγθτισ: .Δθμθτριάδθσ 

Εξάμθνο: 6ο Εαρινό 2013 

Φοιτιτριεσ: Βαηοφρα Αλεξία, Γαλανοποφλου Χριςτίνα, Κακογιάννθ Παναγιώτα, 

πφρου Ακθνά  



1.Πλαίςιο και αντικείμενο εργαςίασ 

Στο πλαίςιο του μακιματοσ «Ηλεκτρονικό Marketing» ζχουμε προβεί ςτθ 

δθμιουργία μίασ ςελίδασ ςτο διαδίκτυο και ςτα κοινωνικά δίκτυα, το ςχεδιαςμό τθσ,  

αλλά και τθν υλοποίθςθ καμπάνιασ για τθν προβολι τθσ και προςζλκυςθ 

επιςκεπτϊν. Το όνομα τθσ ςελίδασ είναι ‘ Fun n’ the City’  και ο ιςτότοπόσ τθσ ςτο 

διαδίκτυο:  http://funthecity.weebly.com/index.html , ενϊ ςτο Facebook μπορεί 

κάποιoσ να τθν αναηθτιςει ςτο https://www.facebook.com/pages/Fun-n-the-

City/127401384112215?fref=ts . 

Η εν λόγω ςελίδα παρουςιάηει δυνατότθτεσ διαςκζδαςθσ και ψυχαγωγίασ ςτθν 

Ακινα. Ο επιςκζπτθσ μπορεί να ενθμερωκεί ςχετικά με τον κινθματογράφο, το 

κζατρο, για τθ νυχτερινι ηωι τθσ πόλθσ αλλά και για εκδθλϊςεισ και events που 

λαμβάνουν χϊρα ςτθν Ακινα. Επιπλζον, παρουςιάηονται μζρθ που μπορεί να φάει 

με τθν παρζα του ι να απολάυςει τον καφζ του. Ωςτόςο, υπάρχουν άτομα που 

προτιμοφν να μείνουν ςτο ςπίτι τουσ μαγειρεφοντασ και παρακολουκϊντασ 

τθλεόραςθ. Γι’ αυτό το λόγο,  μζςω του site δθμοςιεφουμε ςυνταγζσ για μαγείρεμα 

(με τθν παρζα τουσ ι και μόνοι! ),το επίκαιρο πρόγραμμα τθσ τθλεόραςθσ,  κακϊσ 

και  ενδιαφζρουςεσ ταινίεσ και  ξζνεσ ςειρζσ που μποροφν να παρακολουκιςουν. 

Τζλοσ, δίνουμε τθ δυνατότθτα ςτουσ επιςκζπτεσ να μασ προτείνουν και εκείνοι 

ιδζεσ,  να μασ εκφράςουν τθ γνϊμθ τουσ αλλά και τυχόν δυςαρζςκειζσ τουσ. 

Ο  βαςικότεροσ λόγοσ που αποφαςίςαμε να δθμιουργιςουμε μία τζτοια ιςτοςελίδα 

είναι  το γεγονόσ ότι υπάρχουν πάρα πολλζσ προςφορζσ για διαςκζδαςθ που δεν 

είναι ευρζωσ γνωςτζσ. Η ανάγκθ για τθν φπαρξθ μίασ ιςτοςελίδασ μόνο με 

προςφορζσ για άτομα νζα (κυρίωσ) ςυνζβαλε ςτθν ςυγκεκριμζνθ απόφαςθ. 

Αφενόσ, οι λεγόμενεσ “happy hours” ςε οριςμζνα μαγαηιά, αφετζρου θ ζκπτωςθ ςε 

φοιτθτζσ με τθν επίδειξθ του φοιτθτικοφ τουσ πάςο. Επίςθσ, πολφ ςυχνά 
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διοργανϊνονται εκδθλϊςεισ με ελεφκερθ είςοδο ι με πολφ χαμθλι τιμι ειςιτθρίου. 

Επιδιϊξαμε,  λοιπόν,  να τισ ςυγκεντρϊςουμε όλεσ μαηί και να τισ δθμοςιεφουμε. 

Κακϊσ, ο τομζασ τθσ διαςκζδαςθσ,  μασ ενδιαφζρει άμεςα ςτθ ςυγκεκριμζνθ θλικία, 

ιταν πιο ευχάριςτο για εμάσ να αςχολθκοφμε με αυτιν τθν ενότθτα και να 

δθμιουργιςουμε μία ςχετικι ςελίδα. Στόχοσ μασ ιταν να διευκολφνουμε άτομα τθσ 

θλικίασ μασ που ηουν ςτθν Ακινα, ενθμερϊνοντάσ τα για οικονομικζσ και ζξυπνεσ 

προτάςεισ διαςκζδαςθσ και ψυχαγωγίασ που ενδεχομζνωσ δεν γνϊριηαν 

πρωτίςτωσ.  

Όπωσ προαναφζρκθκε, το κοινό ςτο οποίο απευκφνεται κυρίωσ είναι οι φοιτθτζσ, οι 

οποίοι ζχουν ςτθν κατοχι τουσ το φοιτθτικό τουσ πάςο. Βζβαια, οι νζοι , άνδρεσ και 

γυναίκεσ, θλικίασ 20-30 ετϊν αποτελοφν ζνα ακόμθ κοινό – ςτόχο , κακϊσ ο τομζασ 

τθσ ψυχαγωγίασ  είναι ςθμαντικό μζροσ τθσ ηωισ τουσ. Σε μικρότερο ποςοςτό, 

απευκφνεται και ςτισ υπόλοιπεσ θλικίεσ, αν λάβουμε υπ’ όψιν οριςμζνεσ 

δυνατότθτεσ που προβάλλονται (πχ. φαγθτό, τθλεόραςθ, ςειρζσ). 

2. τόχοι: γενικότεροι και ειδικότεροι  

Λαμβάνοντασ υπ’ όψιν πωσ το διαδίκτυο και γενικότερα οι νζεσ τεχνολογίεσ 

επικοινωνίασ και πλθροφορίασ αποτελοφν πλζον κακοριςτικοφσ παράγοντεσ 

εξζλιξθσ και διαμόρφωςθσ των ςθμερινϊν αγορϊν προςφζροντασ νζεσ 

δυνατότθτεσ, ςτόχοσ μασ ιταν να διαπιςτϊςουμε και ςτθν πράξθ , ςτο βακμό που 

μποροφςαμε, τθ λειτουργία του θλεκτρονικοφ marketing. Επικυμοφςαμε να 

διερευνιςουμε τισ δεξιότθτεσ που χρειάηεται να ζχουμε αλλά και να 

καλλιεργιςουμε για να μπορζςουμε να αςχολθκοφμε μελλοντικά επιτυχθμζνα ςε 

αυτόν τον τομζα. Σθμαντικό για εμάσ ιταν να εξοικειωκοφμε και με τισ  

ςυγκεκριμζνεσ μεκόδουσ και εργαλεία που προςφζρει θ ανάπτυξθ των νζων 

τεχνολογιϊν ςτο marketing. 

Ειδικότερα, με τθ δθμιουργία τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςελίδασ, ςτοχεφαμε ςτθ  διαρκι 

ενθμζρωςθ των φοιτθτϊν για ζξυπνεσ προςφορζσ και προτάςεισ διαςκζδαςθσ, 

αλλά και ςτθ διευκόλυνςι τουσ – οφτωσ ϊςτε να εξοικονομοφν χρόνο και χριμα. 

Επιδιϊκαμε να προςελκφςουμε  τουσ φοιτθτζσ γνωρίηοντασ ότι ενδιαφζρονται για 

καλζσ και φκθνζσ προτάςεισ εξόδου και εμείσ κελιςαμε να τουσ τισ προςφζρουμε. 

Θεωριςαμε ότι οι φοιτθτζσ κα ικελαν να ενθμερωκοφν για το ςινεμά , το κζατρο , 

τθν νυχτερινι διαςκζδαςθ, μζρθ που κα μποροφςαν να απολαφςουν τον καφζ τουσ 

ι ζνα ωραίο γεφμα και φυςικά αν δεν υπιρχε διάκεςθ για ζξοδο ενθμερϊναμε τουσ 

φοιτθτζσ για το πρόγραμμα τθσ τθλεόραςθσ κακϊσ και για εφκολεσ, φκθνζσ και 

γριγορεσ ςυνταγζσ. Ο ειδικόσ ςτόχοσ ιταν να κεντρίςουμε το ενδιαφζρον των 

φοιτθτϊν και για αυτό το ςκοπό τουσ ενθμερϊναμε για προςφορζσ τισ οποίεσ 



αντλοφςαμε αποκλειςτικά από το διαδίκτυο από διάφορα site προςφορϊν. 

Επιπλζον, ςτόχοσ μασ ιταν θ αφξθςθ του κοινοφ μασ και γι αυτό το λόγο 

δθμιουργιςαμε τθ ςελίδα Fun n the City ςτο face book. Η ςελίδα ενθμερϊνονταν 

κακθμερινά και τα likes τθσ ςελίδασ ιταν 117 που αυτό ςιμαινε πωσ οι 

κοινοποιιςεισ που γίνονταν προβάλλονταν ςτο News Feed 117 ατόμων από τουσ 

οποίουσ το 50 %- 60%  περίπου παρακολουκοφςε τισ δθμοςιεφςεισ. Επόμενοσ 

ςτόχοσ μασ ιταν θ ςφνδεςθ τθσ ςελίδασ μασ με το twitter αλλά ςτθν πορεία 

διαπιςτϊκθκε ότι δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελζςματα και γι αυτό το λόγο 

διακόψαμε τθν ενζργεια αυτι. Η γνϊμθ του κοινοφ κακϊσ και οι ιδζεσ του 

αποτελοφν πθγι ζμπνευςθσ για κάκε επιχείρθςθ θλεκτρονικι ι μθ για αυτό ςτθν 

ςελίδα μασ Fun n the City ςυμπεριλάβαμε μια φόρμα επικοινωνίασ ςτθν οποία το 

κοινό είχε τθ δυνατότθτα να μασ γράφει τα ςχόλια του για τθ ςελίδα ι τα παράπονά 

του.  

3. Προτάςεισ: δθμιουργία / εμπλουτιςμό περιεχομζνου, προςζλκυςθ επιςκεπτών, 

αφξθςθ του engagement των επιςκεπτών 

Σε όλα τα site είναι απαραίτθτοσ ο εμπλουτιςμόσ περιεχομζνου για τθ ςυνεχι 

προςζλκυςθ επιςκεπτϊν. Αυτι τθ ςτρατθγικι ακολοφκθςε και το Fun n’ the city, 

προςπακϊντασ διαρκϊσ να ανανεϊνει το περιεχόμενό του προςκζτοντασ νζα 

δεδομζνα. Αναλυτικότερα: 

 Αρχικά, ςε όλεσ τισ κατθγορίεσ του site, υπιρχε ςυνεχισ ενθμζρωςθ ζτςι 

ϊςτε να αυξθκεί το engagement των επιςκεπτϊν. 

 Στθν κατθγορία city life πζρα από τισ προςφορζσ για καφετζριεσ και bars, 

προςκζςαμε ακόμθ και εκδθλϊςεισ που λάμβαναν χϊρα ςτθν πόλθ τθσ 

Ακινασ για να αυξιςουμε το κοινό μασ. 

 Στθν κατθγορία food εκτόσ από προςφορζσ για εςτιατόρια, προςτζκθκαν και 

πλθροφορίεσ για delivery, αφοφ απευκυνόμαςταν ςε φοιτθτζσ. 

 Στθν κατθγορία or..stay at home προςκζςαμε τισ υποκατθγορίεσ «ειρζσ» 

και «Cooking» προςφζροντασ πλθροφορίεσ για εφκολεσ ςυνταγζσ και 

επιτυχθμζνεσ ξζνεσ ςειρζσ, για τισ οποίεσ παραχωροφςαμε link για download 

(προςζλκυςθ επιςκεπτϊν). 

 Όςον αφορά τθν κεντρικι ςελίδα, ανανεϊναμε κακθμερινά το welcome 

song, ϊςτε θ περιιγθςθ ςτθν ιςτοςελίδα να γίνεται πιο ευχάριςτθ. Το ίδιο 

τραγοφδι αναρτιόταν κακθμερινά και ςτο like page. 

 Παράλλθλα, κακθμερινι ανανζωςθ γινόταν ςτισ κυριότερεσ προςφορζσ που 

προβάλλονταν ςτθν κεντρικι ςελίδα. 



 Ειδικότερα, ςτθν κατθγορία cinema και κζατρο υπιρχε εβδομαδιαία 

ανανζωςθ με πλθροφορίεσ για προςφορζσ όχι μόνο για τα κφρια cinema και 

κζατρα (πχ. Village cinemas) αλλά και για ςυνοικιακζσ ςκθνζσ, για να 

εξυπθρετείται το κοινό μασ. 

 Επίςθσ, προςτζκθκε και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα τθσ τθλεόραςθσ για 

όςουσ αποφάςιηαν να μείνουν ςπίτι. 

 Σχετικά με το like page του Fun n’ the city ςτο facebook, αναρτοφςαμε 

κακθμερινά τισ ςθμαντικότερεσ προςφορζσ όλων των κατθγοριϊν. 

 Επιπρόςκετα, δθμιουργοφςαμε ψθφοφορίεσ όπωσ: «Τι προτιμάτε να κάνετε 

ςιμερα το βράδυ;» , μζςω των οποίων ςυλλζγαμε πλθροφορίεσ για τισ 

επόμενεσ κινιςεισ μασ. 

 Τζλοσ, κάκε μζλοσ τθσ ομάδασ κοινοποιοφςε ςτο προςωπικό του profile ςτο 

facebook ότι νζο υπιρχε ςτο like page για περεταίρω προςζλκυςθ κοινοφ. 

 

4. Τλοποίθςθ των προτάςεων  

Στόχοσ μασ ιταν θ καλφτερθ πλθροφόρθςθ των φοιτθτϊν και θ παροχι τζτοιων 

προςφορϊν οφτωσ ϊςτε να αυξθκεί θ επιςκεψιμότθτα τθσ ςελίδασ Fun n the City 

όςο το δυνατόν περιςςότερο και μάλιςτα να αποτελεί τθν πρϊτθ επιλογι 

ενθμζρωςθσ για τθν ζξοδό ςτθν πόλθ. Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τθν πορεία 

του Fun n the City μπορζςαμε να ςυλλζξουμε από τα ςτατιςτικά ςτοιχεία τθσ 

ςελίδασ μασ ςτο face book. Από τισ 23/04/2013  ωσ τισ  29/04/2013 θ ςελίδα Fun n 

the City είχε τθν μεγαλφτερθ απιχθςθ από όλεσ τθσ εβδομάδεσ που ακολοφκθςαν.  

Παρατθρικθκε όμωσ μία πτϊςθ τθσ διάρκειασ μιασ εβδομάδασ ζωσ τθσ 7/5 αλλά 

φςτερα διατθρικθκε ςτακερά ανοδικι θ απιχθςθ του Fun n the City. Στο διάςτθμα  

20/4/2013 - 17/5/2013 (περίοδοσ που αςχολθκικαμε με τθν ςελίδα Fun n the City)  

ςτατιςτικά θ ςελίδα προςζλκυςε 61,2% γυναίκεσ και 37,1% άντρεσ γεγονόσ που 

δείχνει πωσ οι γυναίκεσ ζδειξαν μεγαλφτερο ενδιαφζρον για τθν αναηιτθςθ 

προςφορϊν αλλά και ιδεϊν για μία διαςκεδαςτικι αλλά και φκθνι ταυτόχρονα 

ζξοδο. Ο ςτόχοσ μασ να κεντρίςουμε το ενδιαφζρον των φοιτθτϊν ϊςτε να 

επιςκεφτοφν τθν ςελίδα μασ επετεφχκθ κακϊσ  το κοινό που επιςκζπτονταν τθν 

ςελίδα ιταν θλικίασ 18-24 ετϊν από τουσ οποίουσ ιταν 56,9% γυναίκεσ και 31% 

άντρεσ. Ενδιαφζρον βζβαια παρατθρικθκε και από θλικίεσ 25-34 ετϊν κακϊσ και 

θλικίεσ 35-44 και 45-54 με ζνα 3,4% γυναικϊν και αντρϊν να παρακολουκοφν τισ 

δθμοςιεφςεισ για τθν πρϊτθ θλικιακι κατθγορία και 0,9% γυναικϊν και αντρϊν για 

τισ άλλεσ δφο. Προςφζροντασ απόλυτα φρζςκιεσ, νεανικζσ και εξεηθτθμζνεσ λφςεισ 

διαςκζδαςθσ ςτθν πόλθ καταφζραμε να προςελκφςουμε και ζνα μικρό ποςοςτό 

μεγαλφτερων θλικιϊν γεγονόσ που προβάλλει τθν ανάγκθ εξοικονόμθςθσ χρθμάτων 

ςτθν διαςκζδαςθ και για αυτά τα θλικιακά γκρουπ. Σκοπόσ μασ από τθν αρχι ιταν 



να δίνουμε ιδζεσ ςτο κοινό μασ για τισ εξισ κατθγορίεσ διαςκζδαςθσ: ςινεμά, 

κζατρο, city life ( καφζ, bars, events ) , φαγθτό και ιδζεσ για αυτοφσ που επιλζγουν 

να μείνουν ςτο ςπίτι. Στισ 29/03/2013 θμζρα Παραςκευι, δφο μζρεσ μετά τθ 

δθμιουργία τθσ ςελίδασ Fun n the City ςτο face book, ςυμπεριλάβαμε μία ζρευνα 

όπου κζςαμε το εξισ ερϊτθμα ςτο κοινό μασ :   « Τι κα προτιμοφςεσ να κάνεισ 

απόψε βράδυ?» οι επιλογζσ που τουσ δϊςαμε ιταν οι κατθγορίεσ του site μασ 

δθλαδι ςινεμά, κζατρο, φαγθτό, ποτό, ςπίτι και ςτθν ζρευνα απάντθςαν 8 άτομα 

από τα οποία 2 ικελαν να βγουν για φαγθτό, 1 να μείνει ςτο ςπίτι και 5 να βγοφνε 

για ποτό. Πράγματι ςτθν πορεία φάνθκε ότι οι δθμοςιεφςεισ που αφοροφςαν μπαρ 

καφζ και  event που διαδραματίηονταν ςτθν πόλθ (εκδθλϊςεισ, ςυναυλίεσ κλπ ) 

είχαν τθν μεγαλφτερθ απιχθςθ. Εξίςου μεγάλθ απιχθςθ είχαν οι δθμοςιεφςεισ που 

αφοροφςαν το φαγθτό και φςτερα οι υπόλοιπεσ κατθγορίεσ δθλαδι το κζατρο και 

οι ιδζεσ για διαςκζδαςθ ςτο ςπίτι ( εφκολεσ και γριγορεσ ςυνταγζσ για φαγθτά και 

γλυκά, προγράμματα ςτθν τθλεόραςθ κακϊσ και επειςόδια από αγαπθμζνεσ ξζνεσ 

ςειρζσ που ανεβάηαμε ςτο site μασ.)  

5.  Αποτελζςματα: μζτρθςθ αποτελεςμάτων (ποςοτικι και ποιοτικι αποτίμθςθ), 

ανάλυςθ, ςχολιαςμόσ, δυςκολίεσ, αναςχεδιαςμοί. 

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση αποτελεσμάτων: 

Ποσοτικά δεδομζνα: 

 Συνολικά είχαμε 117 likes, εκ των οποίων το 62,4% ιταν γυναίκεσ και το 

υπόλοιπο 36,8% άνδρεσ. Η πλειοψθφία των likes προερχόταν από το 

θλικιακό group 18-24. 

 

 



 Επιςκζπτεσ που είδαν το like page μασ ςτο facebook. 

 

 

 Επιςκζπτεσ τθσ ιςτοςελίδασ Fun n’ the city. Το μζγιςτο επιςκζψεων ιταν 

210. 

 

 

Ποιοτικά δεδομζνα: 

Τα αποτελζςματα ςε ςχζςθ με τθν επιςκεψιμότθτα του site αλλά και του like 

page ιταν ικανοποιθτικά. Ο ςτόχοσ να προςεγγιςτεί το target group των 

φοιτθτϊν 18-24 επιτεφχκει, αφοφ τα περιςςότερα likes και page views 



προιλκαν από εκείνουσ. Υπιρχε διάδραςθ με τουσ χριςτεσ, αφοφ μζςω των 

ποςοτικϊν δεδομζνων είδαμε ότι υπιρχε απιχθςθ ςτισ ερωτιςεισ – 

ψθφοφορίεσ. Από τα παραπάνω καταλάβαμε πωσ θ διαδραςτικότθτα ςτα 

ςυγκεκριμζνα κοινά μζςω social media παίηει ςθμαντικό ρόλο ςτο loyalty αλλά 

και ςτθ ςυνεχι προςζλκυςθ κοινοφ. 

 

 

 

Οι ςτόχοι για ευρεία αναγνϊριςθ του like page και επομζνωσ του site από το 

ακθναϊκό κοινό επιτεφχκθκαν, αφοφ 81 χριςτεσ από τουσ 117 διαμζνουν ςτθν 

Ακινα. Από διαρκι επικοινωνία με τουσ χριςτεσ είδαμε πωσ το κοινό ιταν 

αρκετά ικανοποιθμζνο με το περιεχόμενο του site.  

Απ’ τθν άλλθ πλευρά, είδαμε, μζςω των πλθροφοριϊν που μασ παρείχε το 

facebook, πωσ κάποιεσ αναρτιςεισ δεν αφοροφςαν τόςο μεγάλο μζροσ του 

κοινοφ, όςο άλλεσ, όπωσ το μαγείρεμα, πράγμα που μασ ϊκθςε ςτθ μείωςθ των 

εν λόγω αναρτιςεων. 



    

 

Τθ μεγαλφτερθ ανταπόκριςθ είχαν αναρτιςεισ για ποτό, καφζ και 

κινθματογράφο, γεγονόσ που εκμεταλλευτικαμε δεόντωσ. Λαμβάναμε υπ’ όψιν 

μασ τθν ϊρα που κα γινόταν θ ανάρτθςθ και αναλόγωσ μεταβάλλαμε το 

περιεχόμενό τθσ(πχ. τισ πρωινζσ ϊρεσ γίνονταν αναρτιςεισ για καφετζριεσ ενϊ 

τισ πιο βραδινζσ για προςφορζσ κινθματογράφων και happy hours ςε bars τθσ 

Ακινασ).  

Λόγω τθσ ελάχιςτθσ ανταπόκριςθσ ςτο λογαριαςμό του Fun n’ the city ςτο 

Twitter, δεν υπάρχουν ποιοτικά και ποςοτικά δεδομζνα. 

6.  Προτάςεισ για ςυνζχιςθ 

DOs & DON’Ts 

 DOs  

 Συνεχισ εμπλουτιςμόσ και ενθμζρωςθ περιεχομζνου. 

 Διαδραςτικζσ ενζργειεσ όπωσ ερωτιςεισ και ψθφοφορίεσ μζςω facebook και 

επικοινωνία για τυχόν παράπονα, ελλείψεισ ι προτάςεισ για βελτιϊςεισ από 

τουσ χριςτεσ. 

 Συνεχισ αναηιτθςθ για τισ πιο ελκυςτικζσ προςφορζσ. 

 Χριςθ ενεργειϊν του facebook για προςζλκυςθ περιςςότερων εν δυνάμει 

επιςκεπτϊν (πχ. πρόςκλθςθ όλων των θλεκτρονικϊν φίλων για like ςτο like 

page ). 

Για περεταίρω ςυνζχιςθ του site και επαγγελματικι του χριςθ: 



 Συνεργαςία με μζρθ αναψυχισ (καφετζριεσ, κινθματογράφοι, bars κτλ) για παροχι 

εκπτωτικϊν κουπονιϊν ςτουσ χριςτεσ του Fun n’ the city (affiliation).  

 Δθμιουργία event ςε ςυνεργαςία με προβαλλόμενουσ ςτο Fun n’ the city χϊρουσ 

αναψυχισ για τθν κοινότθτα του site.  

 Δθμιουργία newsletter για engagement επιςκεπτϊν και ςυνεχισ ενθμζρωςθ για τα 

νζα δεδομζνα του site. 

DON’Ts 

 Η δθμιουργία λογαριαςμοφ ςτο Twitter δεν απζδωςε τα προςδοκϊμενα διότι δεν 

είναι τόςο διαδεδομζνθ θ χριςθ του ςτθν Ελλάδα. 

 Η μθ ςυνεχισ ανανζωςθ του site και του like page είχε αρνθτικά αποτελζςματα ςτθν 

επιςκεψιμότθτα. 

 Η ανανζωςθ πρζπει να γίνεται με μζτρο για να μθν αντιλαμβάνεται ενόχλθςθ ο 

χριςτθσ (spam). 

 Σε αναρτιςεισ των χρθςτϊν ςτο like page είναι απαραίτθτθ θ απάντθςθ και 

κατανόθςθ για να διατθρείται ςυνεχισ επικοινωνία και να χτίηεται μια υγιισ ςχζςθ 

με το χριςτθ και τθν επιχείρθςθ. 

 Δθμιουργία περιεχομζνου που να βαςίηεται ςτισ ανάγκεσ των πελατϊν και όχι ςτισ 

ανάγκεσ τθσ επιχείρθςθσ. 

 Η μθ επικοινωνία με τουσ χριςτεσ του site και τισ ερωτιςεισ ι προτάςεισ τουσ 

κακιςτά τθν επιχείρθςθ απρόςιτθ και μθ φιλικι προσ αυτοφσ. 

  Θα πρζπει οι χριςτεσ να μποροφν να βρουν όλεσ τισ πλθροφορίεσ που χρειάηονται 

ςτο site γι αυτό θ ςυνεχισ εφρεςθ νζων πλθροφοριϊν κακίςταται αναγκαία. Σε 

αντίκετθ περίπτωςθ, κα υπάρξουν αρνθτικζσ ςυνζπειεσ ςτθν επιςκεψιμότθτα και 

ςτο loyalty των επιςκεπτϊν. 
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