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Πλαίςιο και αντικείμενο εργαςίασ
Όλο και εντονότερα παρατθρείται το φαινόμενο τα τελευταία χρόνια οι
καταναλωτζσ πζφτουν κφματα εξαπάτθςθσ από επιτιδειουσ. Δεν είναι λίγοι οι φίλοι
και οι γνωςτοί που ζχουν ξεγελαςτεί από τον καταςτθματάρχθ ι τον ζμπορο
αγοράηοντασ ελλαττωματικά προϊόντα, ενϊ ςε ακόμα περιςςότερεσ περιπτϊςεισ ο
ζμποροσ δεν εξυπθρετοφςε τον πελάτθ κι ζτςι αρνοφνταν να επιςκευάςει το προϊόν
ακόμα κι αν θ εγγφθςθ ιταν ςε ιςχφ. Αποτζλεςμα όλων αυτϊν των ενεργειϊν ιταν
θ δυςαρζςκεια των καταναλωτϊν ωσ προσ τουσ εμπόρουσ αλλά και θ ζλλειψθ
εμπιςτοςφνθσ. Από τθν μεριά τουσ, οι καταςτθματάρχεσ ευνοοφμενοι από το
κεςμικό κενό είχαν τθ δυνατότθτα να κερδοςκοποφν εισ βάροσ των καταναλωτϊν.
Στθν χϊρα μασ αν και τα τελευταία χρόνια ζχουν κάνει τθν εμφάνιςθ τουσ αρκετζσ
καταναλωτικζσ οργανϊςεισ και ινςτιτοφτα καταναλωτϊν με γεωγραφικι διαςπορά,
δεν υπάρχει μια δυνατι και πλιρωσ οργανωμζνθ προςπάκεια, ενϊ επιπλζον θ
απουςία ενεργειϊν μάρκετινγκ είναι εμφανισ. Ναι μεν οι υφιςτάμενεσ οργανϊςεισ
ζχουν κερδίςει ςθμαντικζσ διαμάχεσ ζναντι των εμπόρων και για χάρθ των
καταναλωτϊν είναι αναγκαία μια από το κράτοσ ςυντονιςμζνθ προςπάκεια, με
απϊτερο τθν πανελλινια απιχθςθ.
Κλείνοντασ αφοφ εντοπίςαμε το αυτό το κεςμικό κενό και μζςα από τθν εργαςία
μασ ςτο μάκθμα θλεκτρονικό μάρκετινγκ καταβάλαμε ζςτω και μια προςπάκεια να
γνωςτοποιιςουμε ςτουσ καταναλωτζσ αρχικά τα δικαιϊματα τουσ κι ζπειτα τισ
διαδικαςίεσ που πρζπει να ακολουκοφν για να τα διεκδικιςουν.
Ζτςι προζκυψε θ ιδζα για τθν ιςτοςελίδα Save-Consumer, για να βοθκιςει να
ξεπεραςτεί το χάςμα και να ενθμερϊςει τουσ καταναλωτζσ.
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Στόχοι Εργαςίασ
Γενικότεροι – Ποιοτικοί Στόχοι
1. Κφριοσ ςτόχοσ θ ενθμζρωςθ του χριςτθ για τα δικαιϊματά του ωσ καταναλωτισ,
τουσ τρόπουσ που μπορεί να ακολουκιςει ϊςτε να τα διεκδικιςει και τισ
υποχρεϊςεισ που ζχει ο ίδιοσ . Ο ςκοπόσ μασ ιταν κακαρά ενθμερωτικόσ και ςε
ποιο κρίςιμα ηθτιματα κα επικαλοφμαςταν τουσ πλζον αρμόδιουσ ςε κάκε κζμα
2. Δθμιουργία ςελίδασ ςτο κοινωνικό δίκτυο Facebook και Twitter ,με ςυχνι
ενθμζρωςθ του υλικοφ, με επίκαιρα άρκρα και πλθροφορίεσ για αςφαλείσ
θλεκτρονικζσ αγορζσ.
3. Προςζλκυςθ ευρφ κοινοφ , ανεξαρτιτωσ θλικίασ τόςο ςτο Facebook όςο και ςτο
Twitter και θ ςυςτθματικι ενθμζρωςθ αυτοφ. Tο κοινό το οποίο απευκυνκικαμε
ιταν οι φίλοι τουσ οποίουσ ιδθ είχαμε και τουσ ενθμερϊςαμε για τθν ενζργεια που
κάναμε μζςω προςωπικϊν μθνυμάτων ( inbox ) και δθμοςίευςθ ςτον «τοίχο» τουσ.
4. Δθμιουργία ενόσ site, saveconsumer.wix.com/saveconsumer, με πλοφςιο και
ενδιαφζρον υλικό που κα λειτουργοφςε ςαν διαμεςολαβθτισ ανάμεςα ςτον
καταναλωτι και ςτισ υπεφκυνεσ μθ Κυβερνθτικζσ Οργανϊςεισ ( ΜΚΟ ) που είναι
πρόκυμεσ να τον βοθκιςουν .
5. Δθμιουργία μίασ κφριασ βάςθσ επιςκεπτϊν για το νζο μασ site. Από τθν ςτιγμι
που δθμιουργιςαμε μία καινοφργια ιςτοςελίδα ςτόχοσ μασ ιταν το κοινό που μασ
ζβριςκε ςτο Facebook να μασ επιςκεπτόταν και ςτο Site , και με τα κατάλλθλα μζςα
να το διατθριςουμε.
6. Θ ςυχνι επίςκεψθ του κοινοφ που είχαμε εξαςφαλίςει ςτο Facebook ςτο Twitter
και ςτο Site μζςω των ανανεϊςεων του υλικοφ και των πλθροφοριϊν που τουσ
δίναμε.
7. Ζνασ τελευταίοσ ςτόχοσ αποτελοφςε θ κοινοποίθςθ των ςελίδων μασ από τουσ
ιδθ «φίλουσ» μασ ϊςτε να προςελκφςουμε περιςςότερο κόςμο.
Ποσοτικοί Στόχοι
1. Συλλογι περίπου 300 Likes ςτθν ςελίδα μασ ςτο Facebook, ανεξαρτιτωσ θλικίασ.
2. 50-100 Followers ςτο Twitter. Μικρόσ αρικμόσ γιατί κανζνα μζλοσ τθσ ομάδασ δεν
χρθςιμοποιοφςε εντατικά το Twitter ϊςτε να ζχει αρκετοφσ Followers για να
προωκιςει τθν ςελίδα μασ.
3. Στόχοσ μασ ιταν όςοι μασ ζκαναν Like ςτο Facebook να επιςκεφτοφν και τθν
ςελίδα μασ ςτο διαδίκτυο . Στόχοσ επιςκεπτϊν ιςτοςελίδασ 200-250 μοναδικοί
επιςκζπτεσ.
4. Περίπου 20 άτομα να μιλιςουν ςε άλλουσ για τθν ςελίδασ μασ ςτο Facebook και
το site που δθμιουργιςαμε.
5 . Θ ςυνολικι εβδομαδιαία απιχθςθ του Facebook να αυξάνεται ςυνεχϊσ ι να
μζνει ςτακερι . Μικρι μείωςθ κα ιταν αποδεχτι.
6. Δθμιουργία ενδιαφζροντοσ υλικοφ ςτθν ιςτοςελίδα μασ ϊςτε το ποςοςτό
εγκατάλειψθσ να είναι ςχετικά μικρό για ζνα νζο site ,τθσ τάξθσ τουσ 30-40 % .
7. Μζςοσ όροσ διάρκειασ μιασ επίςκεψθσ ςτο Site 2-3 λεπτά
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Προτάςεισ για εμπλουτιςμό του περιεχομζνου τησ ιςτοςελίδασ μασ
Στισ μζρεσ μασ οι πιο αποδοτικζσ και παραγωγικζσ ζρευνεσ αγοράσ μποροφν να
πραγματοποιθκοφν με τθν παρατιρθςθ τθσ ςυμπεριφοράσ των καταναλωτϊν
μζςω των κοινωνικϊν δικτφων και γενικότερα των social media. Οι τρόποι που οι
καταναλωτζσ επικοινωνοφν μεταξφ τουσ, ανταλλάςουν πλθροφορίεσ και γνϊμεσ
κι αλλθλεπιδροφν ο ζνασ ςτισ αποφάςεισ του άλλου είναι ο καλφτεροσ τρόποσ
για να εκμαιεφςει κανείσ ποιεσ είναι οι προτιμιςεισ, οι ανάγκεσ και οι επικυμίεσ
τουσ.
Επίςθσ θ δθμιουργία προφίλ που απαιτείται για τθν ςυμμετοχι των χρθςτϊν ςε
οριςμζνα από τα social media είναι ζνασ από τουσ πιο αποδοτικοφσ τρόπουσ
ςυγκζντρωςθσ δθμογραφικϊν ςτοιχείων των καταναλωτϊν.
Προκειμζνου να εμπλουτίςουμε το περιεχόμενο τθσ ιςτοςελίδασ μασ επιλζξαμε
να ενθμερωκοφμε από τα παρακάτω μζςα:


Ψάχνοντασ ςτο internet ςε διάφορεσ ιςτοςελίδεσ του εξωτερικοφ.



Τwitter. Παρακολοφκθςθ των tweets που κάνουν άλλοι επαγγελματίεσ του
χϊρου που ακολουκοφμε.



Ιςτοςελίδεσ όπου γράφονται ςχόλια και εντυπϊςεισ πελατϊν (reviews sites).



Blogs ι εφθμερίδεσ.



Το κοινό και οι ακόλουκοί μασ. Θ επικοινωνία μαηί τουσ είναι πολφ
ςθμαντικι και μπορεί να μασ δϊςει εξαιρετικζσ ιδζεσ για νζο περιεχόμενο.



Στο Facebook, παρακολουκϊντασ τι αναρτοφν οι φίλοι μασ κακϊσ και οι
εταιρείεσ που μασ ενδιαφζρουν μποροφμε να αποκομίςουμε ςθμαντικζσ
πλθροφορίεσ



Forums.



Ενθμερωτικά email που λαμβάνουμε.



YouTube. Το γεγονόσ ότι είναι θ δεφτερθ μθχανι αναηιτθςθσ τθν κακιςτά
απαραίτθτο εργαλείο παροχισ πλθροφοριϊν και ιδεϊν.

Υλοποίηςη των προτάςεων (ενζργειεσ, αναλυτικι περιγραφι, χρονοδιάγραμμα)
Δθμιουργία ιςτοςελίδασ
Σε μια εποχι που το διαδίκτυο αποτελεί το πιο γριγορο και άμεςο μζςο
πλθροφόρθςθσ, θ καταςκευι ιςτοςελίδασ ιταν θ πρϊτθ ενζργεια που κα μασ
βοθκοφςε να προωκιςουμε και να διαφθμίςουμε τθν ιδζα μασ ςτο ευρφ κοινό.
Προτοφ αρχίςουμε να καταςκευάςουμε τθν ιςτοςελίδα μασ ζπρεπε να

4

αναρωτθκοφμε ποια κα ιταν τα πλεονεκτιματα που κα μασ πρόςφερε και αν κα
βοθκοφςε ςτθν πραγματοποίθςθ των παραπάνω ςτόχων.
Τα πλεονεκτιματα από τθ δθμιουργία μίασ ιςτοςελίδασ για τθν ιδζα μασ είναι τα
ακόλουκα:
 ∆θµιουργία παρουςίασ τθσ ιδζασ μασ ςτο διαδίκτυο
 Αφξθςθ αναγνωςιµότθτασ τθσ ιδζασ μασ και των προςφερόμενων υπθρεςιϊν τθσ
 Υποςτιριξθ των χρθςτϊν με πλθροφορίεσ ςχετικά μα τα δικαιϊματα τουσ ωσ
καταναλωτζσ.
 Εφκολθ επικοινωνία µε τουσ χριςτεσ μασ
 Παροχι πλθροφοριϊν ςχετικά µε νζα και ανακοινϊςεισ για τθν ιδζα/υπθρεςία μασ

Στθν ςυνζχεια, το πρϊτο βιμα κατά το ςχεδιαςμό τθσ ιςτοςελίδασ, ιταν θ ανάλυςθ
των χαρακτθριςτικϊν
τθσ. Μερικά ερωτιματα που ιταν απαραίτθτο να
απαντιςουμε ιταν τα ακόλουκα:
1. Ποιο κα είναι το όνομα τθσ και αν κα προϊδεάηει για τθν πλθροφορία που κα
πάρουν οι χριςτεσ;
2. Ποια είναι θ φφςθ και θ ποςότθτα του περιεχομζνου που κα παρουςιαςτεί μζςα
από αυτιν; Δθλαδι το είδοσ του υλικοφ που κα εμφανίηεται ςτισ ςελίδεσ τθσ
ιςτοςελίδασ, κείμενα, φωτογραφίεσ, και αν κα είναι το περιεχόμενο ςτατικό ι κα
ανανεϊνεται ςυχνά;
3. Ποιό κα είναι το κοινό ςτο οποίο κα απευκφνεται; Δθλαδι ποιοι κα είναι οι τελικοί
του χριςτεσ, αλλά και ποιοι κα είναι οι χριςτεσ που κα ενθμερϊνουν το
περιεχόμενο τθσ;
4. Ποιοσ κα είναι το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξθσ;

Οι απαντιςεισ που δϊςαμε ςε αυτά τα ερωτιματα είναι:
1. To όνομα που επιλζξαμε είναι: Save Consumer
Θεωριςαμε ότι με αυτό το όνομα ο χριςτθσ καταλαβαίνει απολφτωσ ποια είναι θ ιδζα μασ
και ποιεσ κα είναι οι υπθρεςίεσ που κα του προςφζραμε. Πρϊτα απϋόλα με τθ λζξθ
Consumer ο χριςτθσ προϊδεάηεται ότι ςτθν ιςτοςελίδα κα υπάρχουν κζματα γφρω από τον
καταναλωτι και αφοροφν άμεςα τον ίδιο. Από τθν άλλθ θ λζξθ save που μεταφράηεται ωσ
“ςϊηω” , υποδθλϊνει τθν άμεςθ ανάγκθ να πραγματοποιθκοφν ενζργειεσ ϊςτε να
αποφφγουμε κάποιο κίνδυνο. Σε ςυνδυαςμό με το consumer ο χριςτθσ ςυνειδθτοποιεί ότι
θ ιςτοςελίδα μασ κα τον ενθμερϊςει και κα τον προςτατζψει από τυχόν παραβιάςεισ των
δικαιωμάτων του ωσ καταναλωτισ.
2. Το περιεχόμενο τθσ ιςτοςελίδασ διαμορφϊκθκε με τζτοιο τρόπο ϊςτε να
ενθμερϊνει τον χριςτθ για κζματα που αφοροφν τα δικαιϊματα που ζχει ωσ
καταναλωτισ με εφκολο και ταυτόχρονα γριγορο τρόπο. Θ φφςθ του περιεχομζνου
είναι κακαρά ενθμερωτικι και ςυγκεντρϊνει άρκρα γφρω από τθν προςταςία του
καταναλωτι.
Το site αποτελείται από εφτά ςελίδεσ. Υπάρχει θ αρχικι όπου κυριαρχεί το κεντρικό
ςλόγκαν τθσ ιδζασ μασ
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«You have rights as a consumer. Understand them. Enforce them.»

( Ζχεισ δικαιϊματα ωσ καταναλωτισ, Κατάλαβε τα. Υποςτιριξε τα.)
Μαηί με τθν οριηόντια λωρίδα που εμφανίηεται πιο κάτω και περιλαμβάνει τα
τελευταία νζα μασ και ςυγκεκριμζνα διάφορα άρκρα. Εκτόσ από τθν αρχικι ςελίδα ,
υπάρχουν οι ςελίδεσ για εμάσ που αναφζρεται ςτο όραμα, ςτθν αποςτολι και ςτθν
ιδιότθτα μασ. Τρίτθ ςελίδα ζχουμε για τον καταναλωτι θ οποία περιλαμβάνει
χρθςτικζσ πλθροφορίεσ για τον καταναλωτι όπωσ τα δικαιϊματα του και τι πρζπει
να γνωρίηει πριν πραγματοποιιςει μία θλεκτρονικι αγορά. Στθν ςυνζχεια, ςτθ
καρτζλα ενθμζρωςθ ςυγκεντρϊνουμε τα τελευταία άρκρα που ςυλλζγουμε από
ςχετικζσ μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ. Τζλοσ, ζχουμε τισ καρτζλεσ καταγγελία όπου
ο χριςτθσ μπορεί να πραγματοποιιςει καταγγελία ςε περίπτωςθ καταπάτθςθσ των
δικαιωμάτων του, θ καρτζλα εν. φυλλάδια και θ επικοινωνία όπου ο χριςτθσ
μπορεί να επικοινωνιςει μαηί μασ για οτιδιποτε τον απαςχολεί.
Το κοινό ςτο οποίο απευκυνκικαμε
ιταν ςτο ευρφ κοινό αφοφ όλοι
πραγματοποιοφν αγορζσ και ενδιαφζρονται για τθν προςταςία των δικαιωμάτων
τουσ .Μία μεγάλθ ομάδα κοινοφ ιταν και οι φοιτθτζσ ϊςτε να ενθμερωκοφν και να
μθν πζφτουν κφματα εξαπάτθςθσ.H ενθμζρωςθ τθσ ιςτοςελίδασ γινόταν από όλουσ
τουσ χριςτεσ όταν κάποιο μζλοσ τθσ ζβριςκε κάτι ενδιαφζρον που ζπρεπε να
προωκθκεί ι ζπρεπε να γίνει κάποια βελτίωςθ ςτο site.
3. Θ ςειρά των ενεργειϊν που ακολουκιςαμε για να ολοκλθρϊςουμε τθν ιςτοςελίδα
ιταν ουςιαςτικά θ ςειρά που ακολουκικθκε για να απαντιςουμε ςτα παραπάνω
ερωτιματα.

Συμμετοχι ςτα social media
H ςυμμετοχι ςτα social media με τθ δθμιουργία facebook και twitter κρίκθκε
απαραίτθτθ. Θ ενθμζρωςθ των χρθςτϊν και θ παρουςίαςθ του υλικοφ μασ
προωκικθκε μζςω αυτϊν.
Υπάρχει πολλοί λόγοι για τουσ οποίουσ χρθςιμοποιιςαμε τα social media:
1. Τα social media αποτελοφν πολφ ςθμαντικά εργαλεία ζτςι ϊςτε οι χριςτεσ τθσ
ιςτοςελίδασ μασ να νιϊςουν οικειότθτα και να αποκτιςουν ενδιαφζρον για τθν
υπθρεςία που προςφζρουμε.
2. Ζνασ ςθμαντικόσ παράγοντασ είναι πωσ τα κοινωνικά δίκτυα κάνουν πιο εφκολθ τθν
ενθμζρωςθ των ατόμων. Ζτςι μακαίνουν άμεςα και γριγορα τα νζα μασ και
ειδικότερα τα άρκρα που κοινοποιοφςαμε.
3. Γίνεται τροφοδότθςθ από το κοινό άμεςα και γριγορα.

Αποτελζςματα
Ποςοτικι Αποτίμθςθ (6/4/2013 – 2/6/2013)
Σελίδα ςτο Facebook (Save Consumer)


158 Likes
6



14 ςυνολικζσ δθμοςιεφςεισ αναρτιςαμε ςτο timeline τθσ ςελίδασ



32 ςυνολικά χριςτεσ αλλθλεπίδραςαν με τα άρκρα που δθμοςιεφςαμε



Στο διάςτθμα 13/4-19/4 , 124 μοναδικά άτομα δθμιοφργθςαν ανακοίνωςθ
ςχετικά με τθν ςελίδα μασ και θ προςζλευςθ τθν περίοδο αυτι ιταν 2310
άτομα ( άτομα που είδαν μια ανακοίνωςθ που δθμοςίευςθ ζνασ φίλοσ τουσ
ςχετικά με το περιεχόμενό μασ ) – Μζγιςτοι Αρικμοί για τουσ 2 μινεσ.



608 ςυνολικζσ προβολζσ του timeline και 6 τθσ καρτζλασ « Πλθροφορίεσ»

Σελίδα ςτο Twitter (@saveconsumer)


3 tweets



8 Following



11 Followers

Ιςτοςελίδα ςτο διαδίκτυο ( www.saveconsumer.wix.com/saveconsumer)


203 επιςκζψεισ



115 μοναδικοί επιςκζπτεσ



238 προβολζσ τθσ ςελίδασ



1,17 ςελίδεσ ανά επίςκεψθ



1:12 μζςθ διάρκεια επίςκεψθσ



90,1 % ποςοςτό εγκατάλειψθσ των χρθςτϊν



56,7 % νζεσ επιςκζψεισ – 43,3 % των επιςκζψεων ιταν από επιςκζπτεσ που
είχαν ξανά ζρκει .



Κανείσ δεν μασ απζςτειλε email επικοινωνίασ και οφτε ςυμπλιρωςε τθν
φόρμα επικοινωνίασ

Ποιοτικι Αποτίμθςθ (6/4/2013 – 2/6/2013)
Τα αποτελζςματα ςτο Facebook και ςτο Twitter αλλά και ςτο site δεν ιταν τα
αναμενόμενα . Τα Likes και οι Followers ιταν πολφ ποιο χαμθλοί από όςο αρχικά
είχαμε υπολογίςει, ενϊ δεν καταφζραμε όςοι μασ ζκαναν Like να μασ
επιςκζπτονταν και ςτθν ςελίδα μασ ςτο διαδίκτυο. Παρ’ όλο τισ δθμοςιεφςεισ που
ανεβάηαμε οι “Fans” δεν ανταποκρίκθκαν να τα διαβάςουν και να τα
κοινοποιιςουν με τθν ςειρά τουσ ςτουσ δικοφσ τουσ φίλουσ. Αυτό είχε ωσ
αποτζλεςμα και αφοφ είχαμε εξαντλιςει τα Likes από φίλουσ μασ, θ ςελίδα ςτο
Facebook να πάρει πτωτικι πορεία. Οι αρικμοί του Twitter είναι τόςο χαμθλοί
κακϊσ κανζνα μζλοσ τθσ ομάδασ δεν το χρθςιμοποιεί εντατικά και δεν ζχει
αρκετοφσ Followers να προωκιςει τθν ςελίδα.
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χολιαςμόσ/Ανάλυςθ – Δυςκολίεσ
Θ πορεία κυρίωσ του Facebook εξθγείται ςτο γεγονόσ ότι ςτθριχτικαμε ϊςτε να
προωκιςουμε τθ ςελίδα μασ κυρίωσ ςτουσ φίλουσ που είχε το κάκε ζνα μζλοσ και
δεν επεκτακικαμε ςε άλλο τομζα. Από τθν ςτιγμι που οι φίλοι μασ ζκαναν Like και
παρατθρικθκε ανοδικι πορεία τθσ ςελίδασ, φςτερα από ζνα χρονικό ςθμείο υπιρξε
κορεςμόσ δεν μποροφςαμε να βροφμε άτομα επιπλζον να προωκιςουμε τθν ςελίδα
και άρχιςε θ πτωτικι πορεία αυτισ. Είναι κάτι φυςιολογικό αφοφ ςτθν αρχι όλοι
μπαίνουν για να μασ υποςτθρίξουν να δουν απλά τι δθμιουργιςαμε και φςτερα με
τθν ολοκλιρωςθ τθσ προςζλκυςθσ των φίλων μασ παρατθρείται πτωτικι πορεία
αφοφ δεν ζχουμε κοινό να επεκτακοφμε. Ζνασ τρόποσ για να αυξιςουμε τα Likes και
τθν δθμοτικότθτα τθσ ςελίδασ μασ ιταν θ πλθρωμζνθ διαφιμιςθ μζςω Facebook
κάτι όμωσ που ςυμφωνιςαμε να μθν ακολουκιςουμε
Θ πορεία επιπλζον τθσ ιςτοςελίδασ μασ ςτο διαδίκτυο δικαιολογείται , κακϊσ δεν
υπιρχαν ςυχνζσ ανανεϊςεισ του υλικοφ ϊςτε να κρατά τον χριςτθ ςε εγριγορςθ.
Οι χριςτεσ που μασ επιςκζπτονταν ζκαναν μία γριγορθ περιιγθςθ ςτισ ςελίδεσ και
καρτζλεσ, κυρίωσ όμωσ ζμεναν ςτθν αρχικι ςελίδα, και φςτερα μασ εγκατζλειπαν
χωρίσ να μασ ξανά επιςκεφτοφν, κάτι που βλζπουμε και ςτο ποςοςτό εγκατάλειψθσ
τθσ ςελίδασ. Το site το προωκοφςαμε μόνο μζςω Facebook και Twitter και δεν
πείςαμε εξ’ ολοκλιρου αυτοφσ που μασ ακολουκοφςαν να επιςκεφτοφν και τθν
ιςτοςελίδα αυτι.

Προτάςεισ για ςυνζχιςη
Στισ προτάςεισ που προαναφζρκθκαν είναι ςθμαντικό να αναφζρουμε τθν μεγάλθ
προςφορά των social media για τθν προϊκθςθ κάκε ιςτοςελίδασ. Θ διαφιμιςθ
μζςω των social media αποτελεί μια από τισ πιο ςφγχρονεσ μεκόδουσ marketing και
παράλλθλα μια από τισ πιο πετυχθμζνεσ ςτο internet.
Στόχοσ του marketing ςτα social media είναι θ αφξθςθ επιςκεψιμότθτασ ςε μια
ιςτοςελίδα ι θ προϊκθςθ και διάδοςθ μιασ πλθροφορίασ ςτα κοινωνικά μζςα
δικτφωςθσ. Για τισ επιχειριςεισ αποτελεί ζνα πολφ αποδοτικό μζςο δωρεάν
διαφιμιςθσ και για τουσ webmasters μια ευκαιρία για να κερδίςουν χριματα ςτο
internet.
Θ διαφιμιςθ ςτα social media κα μποροφςε να χαρακτθριςτεί ωσ μια μζκοδοσ
διαφιμιςθσ από ςτόμα ςε ςτόμα (Word Of Mouth), από τθ ςτιγμι που κάποια
πλθροφορία μπορεί να μοιραςτεί από ζνα χριςτθ ςε άλλουσ κάνοντασ share. Θ
πλθροφορία αφορά ζνα ελκυςτικό μινυμα το οποίο μπορεί να μεταδοκεί ςε μορφι
κειμζνου, εικόνασ ι video.
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Θ προϊκθςθ μιασ διαφθμιςτικισ καμπάνιασ γίνεται ςτα social media networks, τα
οποία αποτελοφν online κοινότθτεσ ανκρϊπων που επικοινωνοφν μζςω διαδικτφου
και ανταλλάςουν πλθροφορίεσ. Μερικά από τα κορυφαία social media networks
είναι το facebook, το twitter, το google plus, το youtube και φυςικά τα blogs.
Το κζρδοσ από το social media marketing ςε μικρζσ ι μεγάλεσ επιχειριςεισ είναι
ςθμαντικό, κακϊσ αφορά προςζλκυςθ νζων πελατϊν, γριγορθ προϊκθςθ νζων
προϊόντων, διαδραςτικι επικοινωνία με τουσ πελάτεσ, παρακολοφκθςθ των κετικϊν
ι αρνθτικϊν αντιδράςεων από μια διαφθμιςτικι καμπάνια και ςίγουρα ζςοδα από
το internet.
Ζνασ ςωςτόσ τρόποσ ςκζψθσ για να πάει καλά μια ιςτοςελίδα γενικότερα, είναι να
μπορζςει κανείσ να βρει τρόπουσ για να προςελκφςει επιςκζπτεσ ςτο site του.
Πολλοί είναι εκείνοι που χρθςιμοποιοφν τα social media ςαν μζςω προβολισ για
τθν επιχείρθςι τουσ και για να μπορζςουν να επεκτακοφν ςε καινοφργιο online
κοινό. Πωσ γίνεται λοιπόν να ξεκινιςει κανείσ μια τζτοια κίνθςθ.
Πρϊτα από όλα θ δθμιουργία links και θ ςυμμετοχι ςε group ςχετικά με το
αντικείμενο μασ. Αυτά τα group μπορεί να είναι καινοφργιοι επιςκζπτεσ-πελάτεσ ι
ακόμα και άλλοι επαγγελματίεσ που κάνουν ακριβϊσ το ίδιο με μασ. Τα social media
αποτελοφν ζναν τρόπο για να διερευνιςουμε τθν αγορά και να ςυναντιςουμε
ανκρϊπουσ που πραγματικά χρειαηόμαςτε.
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Do’s and Don’ts Παρατθριςεισ και Στρατθγικι για Social Media που απαιτοφν
προςοχι.

DO’S

Σημεία Εςτίαςησ



Σακτικζσ Αναρτιςεισ ςτα Social Media



Τλικό που είναι ενδιαφζρον



Απάντθςθ ςε κάκε απορία αναγνώςτθ ξεχωριςτά



Επαγγελματιςμόσ και ςοβαρότθτα από τθν πλευρά των διαχειριςτών τθσ
ςελίδασ



Επαφι με τισ κακθμερινζσ εξελίξεισ



Καλι γνώςθ του κζματοσ που άπτεται θ ςελίδα

DON’Ts


Προςοχι ςτο Spam



Αποφυγι προςωπικών διαμαχών μζςω ςχολίων



Οι <<καλθμζρεσ>> πρζπει να είναι με μζτρο διότι κουράηουν



Αποφυγι απρογραμμάτιςτθσ διαχείριςθσ
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Παράρτημα


Επιςκόπθςθ ςελίδασ



Δθμοςιεφςεισ – Απιχθςθ – Χριςτεσ που αλλθλεπίδραςαν



Τι λζνε οι άλλοι για τθν ςελίδα μασ ( Πόςοι μιλοφν – Προςζλκυςθ )
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Επιςκζψεισ ςτθν ςελίδα μασ ( Συνολικζσ προβολζσ ανά καρτζλα – Εξωτερικζσ
παραπομπζσ )



Tweets – Followers – Following



Google Analytics Ιςτοςελίδασ ( Μοναδικοί επιςκζπτεσ – Διάρκεια Επίςκεψθσ
– Ποςοςτό Εγκατάλειψθσ )
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Σχιμα 1 :Παρουςίαςθ τθσ ιςτοςελίδασ μασ



Σχιμα 2:Παρουςίαςθ προφίλ ςτο facebook
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