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ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΕ;
Ονομαηόμαςτε Αςκιανάκθσ Αντϊνθσ , Σιχνισ Αντϊνθσ
και είμαςτε φοιτθτζσ 3ου ζτουσ του τμιματοσ
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίασ , ιδρυτζσ τθσ ςελίδασ
MovieAddict.

ΚΟΠΟ ΜΑ
Στο πλαίςιο του μακιματοσ «Ηλεκτρονικό Marketing» προβικαμε ςτθ δθμιουργία
μίασ ςελίδασ ςτο διαδίκτυο και ςτα κοινωνικά δίκτυα, αλλά και ςτθν υλοποίθςθ
καμπάνιασ με ςκοπό τθν προβολι και προςζλκυςθ επιςκεπτϊν. Βαςικόσ ςκοπόσ
μασ , να δείξουμε τθν ικανότθτα μασ , ςτο να επικοινωνιςουμε ςε ςχετικά
περιοριςμζνο χρονικό διάςτθμα με το κοινό και να ‘προμοτάρουμε’ μζςω τθσ
χριςθσ διαδικτφου (site , κοινωνικά δίκτυα ) τθν καμπάνια μασ για το κζμα που
προεπιλζξαμε αποκτϊντασ φαινομενικά ζνα ‘πιςτό’ κοινό-χριςτεσ τθσ θλεκτρονικισ
μασ ςελίδασ και τθσ ςελίδασ μασ ςτο Facebook. Επιλζξαμε ωσ κζμα εργαςίασ τθν
δθμιουργία του ιςτότοπου με όνομα ‘MovieAddict’ μζςα από τον οποίο
προτείνουμε παλιζσ και νζεσ ταινίεσ όπου ζχουμε δει κακϊσ επίςθσ ενθμερϊνουμε
για αφίξεισ ςε κινθματογράφο και διάφορα νζα ςχετικά με το cinefilm.
Συνοψίηοντασ είμαςτε μία ενθμερωτικι-ψυχαγωγικι ςελίδα θ οποία βοθκάει το
κοινό να αξιοποιιςει ευχάριςτα και ποιοτικά το χρόνο του. Μπορείτε μασ βρείτε
ςτισ ακόλουκεσ διευκφνςεισ: https://www.facebook.com/MovieAdct ςτο Facebook.

ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΛΙΔΑ
H ςυγκεκριμζνθ ςελίδα παρουςιάηει μια γκάμα από ταινίεσ οι οποίεσ ζχουν ωσ
απϊτερο ςκοπό τθν ψυχαγωγία των επιςκεπτϊν τθσ. Οι επιςκζπτεσ μποροφν να
ενθμερωκοφν ςχετικά με τισ νζεσ ταινίεσ που προβάλλονται ςτον κινθματογράφο,
για ταινίεσ που ζχουν ιδθ προβλθκεί ι τζλοσ για ταινίεσ που ζπεται να
προβλθκοφν. Ασ μθν ξεχνάμε όμωσ και τα άτομα που, για παράδειγμα λόγω φόρτου
εργαςίασ , δεν επιλζγουν να διακζςουν κάποιο χρθματικό ποςό για να
παρακολουκιςουν μία ταινία παρά μζνουν ςτο ςπίτι τουσ , άτομα που αποτελοφν
το πυρινα τθσ ςελίδασ μασ . Για τον λόγο αυτό , μζςα από τθ ςελίδα μασ τουσ
δίνεται θ ευκαιρία να επιλζξουν μία ιδθ υπάρχουςα ταινία και να τθν
παρακολουκιςουν ευχάριςτα ςτο ςπίτι τουσ (με παρζα ι χωρίσ).
Αφορμι για τθν δθμιουργία τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςελίδασ υπιρξε θ ανάγκθ που
είχαμε εμείσ οι ίδιοι κάκε φορά που αποφαςίηαμε να μείνουμε ςπίτι ι δεν είχαμε
κάποια επιλογι εξόδου και αναηθτοφςαμε κάποια ταινία να μασ κρατιςει
‘ςυντροφιά’ χωρίσ όμωσ να υπάρχει κάποιο ςυγκεκριμζνο site το οποίο να είναι
εξειδικευμζνο και πετυχθμζνο ςε αυτό. Η ανάγκθ για τθν φπαρξθ μιασ ιςτοςελίδασ
μόνο με προτάςεισ ταινιϊν , για άτομα που αγαποφν τον κινθματογράφο αλλά (πιο
ςυγκεκριμζνα) για κάποιο λόγο δεν μποροφν να διακζςουν χριματα για αυτόν ,
ςυνζβαλε ςτθν ςυγκειμζνθ απόφαςθ.
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Σαν ομάδα επιδιϊξαμε να μαηζψουμε κάκε ταινία που ζχουμε παρακολουκιςει
μεμονωμζνα ο κακζνασ και ςτθν ςυνζχεια να προβοφμε ςτθν επιλογι των
καλφτερων με ςκοπό να τισ προτείνουμε ςτο κοινό μασ. Αυτό δεν ςθμαίνει όμωσ
πωσ προτείναμε μόνο δικζσ μασ ταινίεσ. Δεχόμαςταν κακθμερινά προτάςεισ και από
το κοινό το οποίο αποτελοφςε και το κφριο ‘εργαλείο’ ανανζωςθσ τθσ βιβλιοκικθσ
με τισ ταινίεσ. Ζτςι 2 φορζσ τθν εβδομάδα επιλεγόταν μία ταινία από το κοινό και
τθν προτείναμε εκ νζου κάνοντασ αναφορά (με το μικρό του όνομα) ςτο άτομο που
τθν είχε προτείνει.
Το κοινό ςτο οποίο απευκφνεται θ ςυγκεκριμζνθ ιςτοςελίδα , είναι οποιοδιποτε
άτομο γνωρίηει από Internet κακϊσ επίςθσ διακζτει και Λογαριαςμό ςτο Facebook.
Το γεγονόσ αυτό περιορίηει κάπωσ το κοινό ςτο οποίο απευκυνόμαςτε ςτθν
περίπτωςθ που δεν γνωρίηει θ δεν διακζτει κάτι από τα παραπάνω. Στοχεφςαμε
κυρίωσ ςε νζα άτομα , άντρεσ και γυναίκεσ , θλικίασ από 15-35 χρονϊν κακϊσ
πιςτεφουμε πωσ ο κινθματογράφοσ και το διαδίκτυο αποτελοφν βαςικά ςτοιχεία τθσ
ηωισ/ψυχαγωγίασ τουσ.

ΕΙΔΙΚΟΙ/ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ
Γνωρίηοντασ πωσ τα τελευταία χρόνια το διαδίκτυο αποτελεί βαςικι πθγι
ενθμζρωςθσ , κοινωνικοποίθςθσ , επικοινωνίασ κ.α. των ανκρϊπων προςπακιςαμε
να το εκλάβουμε ωσ δεδομζνο και μζςα από αυτό να δοφμε μζςω τθσ ςελίδασ μασ ,
ςτθν πράξθ , τη λειτουργία του ηλεκτρονικοφ μάρκετινγκ. Θελιςαμε να
ανακαλφψουμε τισ δυνατότητες που χρειάηεται να ζχουμε αλλά και να
δθμιουργιςουμε για να μπορζςουμε να αςχολθκοφμε κάποια ςτιγμι ςτο μζλλον
επιτυχθμζνα ςτον τομζα αυτό. Σθμαντικό ςτοιχείο για εμάσ ιταν θ εξοικείωςθ με τισ
ςυγκεκριμζνεσ μεκόδουσ/εργαλεία που προςφζρει ςτισ μζρεσ μασ θ ανάπτυξθ των
νζων τεχνολογιϊν ςτο marketing.
Ειδικότερα , μζςω τθσ ςελίδασ μασ , είχαμε ωσ ςτόχο τθν ςυχνι ενθμζρωςθ του
κοινοφ μασ για τισ ταινίεσ που μποροφν να παρακολουκιςουν ανά πάςα ςτιγμι
κακϊσ επίςθσ και τθ διευκόλυνςθ των χρθςτϊν που επικυμοφςαν να
παρακολουκιςουν μία ταινία με απϊτερο ςκοπό να ςυνειςφζρουμε και να
βοθκιςουμε ςτθν ικανοποίθςθ των αναγκϊν τουσ , είτε από το ςπίτι (εξοικονόμθςθ
χρόνου και χριματοσ) , είτε με το να πάνε ςτον κινθματογράφο (ψυχαγωγία ,
προτάςεισ). Με λίγα λόγια ειδικόσ ςκοπόσ μασ ιταν να τραβιξουμε το ενδιαφζρον
και τθν περιζργεια του κοινοφ μζςα από τθν πρωτοπορία τθσ ςελίδασ μασ με
αποτζλεςμα να παρατθροφμε τθν γοργι αφξθςθ των χρθςτϊν μασ.
Η αφξθςθ αυτι προιλκε κυρίωσ μζςα από τθν ςυνεχι ενθμζρωςθ του κοινοφ μασ
με αποτζλεςμα να παρατθροφμε πωσ πια οι ίδιοι οι χριςτεσ ςυηθτάγανε για το
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περιεχόμενο τθσ ςελίδασ μασ μαηί με άλλουσ χριςτεσ με αποτζλεςμα να διαδοκεί
ςε πολφ ςφντομο χρονικό διάςτθμα. Ξεκινϊντασ από τον κλειςτό μασ κφκλο θ
ςελίδα τθν πρϊτθ μζρα ζφταςε τα 63 μζλθ και ςιμερα 1 μινα μετά τθν δθμιουργία
τθσ ζχει φτάςει ςχεδόν τα 200 μζλθ (197 χριςτεσ). Από αυτοφσ ςχεδόν το 45% - 60%
παρακολουκοφςε κακθμερινά τισ αναρτιςεισ μασ , γεγονόσ που ςθμαίνει πωσ
κάνανε ‘κλικ’ ςτουσ ςυνδζςμουσ μασ. Το ποςοςτό αυτό βοικθςε ςτθν γριγορθ
γνωςτοποίθςθ του page μασ και ςε υπόλοιπουσ χριςτεσ , κακϊσ το Facebook δίνει
τθν δυνατότθτα ςτουσ χριςτεσ να γνωρίηουν ανά πάςα ςτιγμι τι κάνουν οι φίλοι
τουσ με τθν βοικεια του ‘Τicker’ , μιασ ειδικά διαμορφωμζνθσ μπάρασ που
ανανεϊνεται διαρκϊσ ανάλογα με τισ δραςτθριότθτεσ των χρθςτϊν του Facebook.
Αυτό μασ ζδειξε πωσ το περιεχόμενο των ςυνδζςμων μασ ιταν αρκετά ενδιαφζρον
με αποτζλεςμα κάκε φορά που πατοφςε κάποιοσ ‘Like’ ι ςχολίαηε κάποια
δθμοςίευςθ μασ αυτι αυτομάτωσ εμφανιηόταν ςτο ‘Ticker’ κάκε χριςτθ.
Η γνϊμθ του κοινοφ κακϊσ και οι ιδζεσ του αποτελοφν πθγι ζμπνευςθσ μασ για το
λόγο αυτό τουσ ενθμερϊςαμε πωσ μποροφν ανά πάςα ςτιγμι (όπωσ
προαναφζραμε) να επικοινωνοφν μαηί μασ , δίνοντασ μασ νζεσ προτάςεισ και ιδζεσ
για τθν ςελίδα.

ΠΡΟΣΑΕΙ/ΕΜΠΛΟΤΣΙΜΟ/ΠΟΕΛΚΤΗ
Γνωρίηουμε πωσ ςε όλα τα site ο ςυνεχισ εμπλουτιςμόσ του περιεχομζνου αποτελεί
καμιά φορά το κλειδί για τθν προςζλκυςθ περιςςότερων χρθςτϊν. Στθν δικιά μασ
περίπτωςθ αυτό αποτζλεςε δφςκολο κομμάτι κακϊσ δεν προβικαμε ςτθ
δθμιουργία αυτόνομθσ ιςτοςελίδασ αλλά ςτθ δθμιουργία Like Page, γεγονόσ που
μασ περιόριηε ςε ζνα βακμό.
Καταφζραμε όμωσ να αποδεχτοφμε τισ ςυνκικεσ και να εξελιχκοφμε μζςα από
αυτζσ. Πιο αναλυτικά :
 Ενϊ αρχικά παρακζταμε μόνο όςεσ ταινίεσ είχαμε παρακολουκιςει ατομικά
ο κακζνασ , καταφζραμε ςτθν πορεία να δθμιουργιςουμε ζνα δεςμό με το
κοινό μασ και πλζον κατά 30% οι ταινίεσ που προτείνονται προζρχονται από
το κοινό.
 Επιπλζον , προχωριςαμε ςε αλλαγι των ειδϊν που προτείναμε. Για
παράδειγμα εμπλουτίςαμε τισ προτάςεισ μασ με παιδικζσ ταινίεσ ζπειτα από
παράκλθςθ ενόσ χριςτθ. Αυτό μασ άνοιξε τα μάτια και καταφζραμε να
κερδίςουμε κι άλλο κοινό μικρότερθσ θλικίασ (12-15 ετϊν).
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 Για τθν αφξθςθ τθσ επιςκεψιμότθτασ επιλζξαμε ωσ τρόπο προςζλκυςθσ τθν
ςυνεργαςία μασ με άλλουσ ςυναδζλφουσ του ίδιου χϊρου. Συγκεκριμζνα
ηθτιςαμε τθν προϊκθςθ τθσ ςελίδασ μασ μζςω άλλων ςελίδων που
δθμιουργικθκαν για τον ίδιο ςκοπό για να γίνει ευρζωσ γνωςτι και ςε
άλλουσ χριςτεσ με διαφορετικά ενδιαφζροντα π.χ. StudentLife.

ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΤΝΕΧΙΗ
DOs & DON’Ts
DOs
 Συνεχισ εμπλουτιςμόσ και ενθμζρωςθ περιεχομζνου.
 Συνεχισ αναηιτθςθ νζων/παλιϊν ταινιϊν.
 Χριςθ ενεργειϊν του Facebook για προςζλκυςθ περιςςότερων εν
δυνάμει επιςκεπτϊν.
 Διαδραςτικζσ ενζργειεσ όπωσ ερωτιςεισ και ψθφοφορίεσ μζςω
Facebook και επικοινωνία για τυχόν παράπονα, ελλείψεισ ι προτάςεισ
για βελτιϊςεισ από τουσ χριςτεσ.
Για περεταίρω ςυνζχιςθ του site και επαγγελματικι του χριςθ :
 Συνεργαςία με κινθματογράφουσ για τθν δθμιουργία προςφορϊν μζςω του
Page μασ προσ όφελοσ του κοινοφ μασ.
 Συνεργαςία

με

κινθματογράφουσ/Facebook

για

τθν

καλφτερθ

προβολι/διαφιμιςθ του Page μασ.

 Δθμιουργία αυτόνομου/επαγγελματικοφ site για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ
των χρθςτϊν μασ.

DON’Ts
 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 για
να διατθρείται ςυνεχισ επικοινωνία και να χτίηεται μια υγιισ ςχζςθ με το
χριςτθ και τθν επιχείρθςθ.
 Η μθ επικοινωνία με τουσ χριςτεσ του site και τισ ερωτιςεισ ι προτάςεισ
τουσ κακιςτά τθν επιχείρθςθ απρόςιτθ και μθ φιλικι προσ αυτοφσ.
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ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ/ΜΕΣΡΗΗ/ΠΟΟΣΙΚΗ/ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ

Ποιοτική και ποςοτική ανάλυςη αποτελεςμάτων:
Ποςοτικά δεδομζνα:
 Συνολικά είχαμε 202 likes, εκ των οποίων το 64,1% ιταν γυναίκεσ και το
υπόλοιπο 35,9% άνδρεσ. Η πλειοψθφία των likes

προερχόταν από το

θλικιακό group 18-24.



Επιςκζπτεσ που είδαν το like page μασ ςτο Facebook.
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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 ατόμων 18-24
επετεφχκθ, αφοφ τα περιςςότερα likes και page views προιλκαν από εκείνουσ.
Υπιρχε διάδραςθ με τουσ χριςτεσ, αφοφ μζςω των ποςοτικϊν δεδομζνων είδαμε
ότι υπιρχε απιχθςθ ςτθν ςελίδα.
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