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                                                              ΣΥΝΟΨΗ 
 
          Η ςελίδα που δθμιουργιςαμε για τθ διάδοςθ τθσ ιδζασ του να ςτθρίηουμε τθν 
ελλθνικι οικονομία μασ, ονομάηεται «Στθρίηουμε τα ελλθνικά προϊόντα» και 
προωκικθκε κυρίωσ από το κοινωνικό μζςο δικτφωςθσ το Facebook. Οι ςτόχοι μασ 
για τθν ενζργεια αυτοί ιταν γενικοί, αλλά και ειδικότεροι όπωσ για παράδειγμα το 
ότι κζλαμε να προςεγγίςουμε ςυγκεκριμζνο target group, ςυγκεκριμζνα γυναίκεσ 
ζωσ 40 χρονϊν μιασ και αυτζσ πραγματοποιοφν πιο ςυχνά τα εβδομαδιαία ψϊνια. 
          Οι τρόποι που χρθςιμοποιικθκαν για τθ διάδοςθ τθσ ιδζασ ιταν μζςω 
αποςτολι προςκλιςεων ςε άτομα που ιδθ ζχουν προφίλ ςτο Facebοok. 
Ρροςκλιςεισ επίςθσ ςτάλκθκαν και μζςω email ςε κοινοφσ γνωςτοφσ, προκειμζνου 
να γίνουν μζλθ ςτθ ςελίδα μασ και να διαδϊςουν και οι ίδιοι με τθ ςειρά τουσ τθ 
ςελίδασ μασ. Επίςθσ, ςθμαντικόσ παράγοντασ ςτθν αφξθςθ τθσ επιςκεψιμότθτασ 
ιταν το γεγονόσ ότι ο τίτλοσ που επιλζγκθκε για τθ ςελίδα μασ, ιταν πολφ 
κατανοθτόσ και ςυγκεκριμζνοσ, με αποτζλεςμα όποιοσ βλζπει ι επιςκζπτεται τθ 
ςελίδασ μασ να τον προδιακζτουμε να διαβάςει και να ενθμερωκεί με το 
περιεχόμενο. 
          Το περιεχόμενο τθσ ςελίδασ αποτελοφταν από άρκρα, φωτογραφίεσ και 
κοινοποιιςεισ ελλθνικϊν επιχειριςεων και γενικότερα ενζργειεσ που αφοροφν τθν 
ενδυνάμωςθ τθσ πεςμζνθσ ελλθνικισ οικονομίασ. Ριο ςυγκεκριμζνα, ςτόχοσ μασ 
μζςα από αυτό το περιεχόμενο ιταν να περάςουμε τθν αντίλθψθ ςτα μζλθ μασ πωσ 
τα ελλθνικά προϊόντα δεν ζχουν τίποτα να ηθλζψουν από αντίςτοιχα ειςαγόμενα, 
και μάλιςτα αγοράηοντασ τα ενιςχφουμε και τθν οικονομία μασ. 
          Τα αποτελζςματα που βγικαν από τθ διεξαγωγι των ςτατιςτικϊν ςτοιχείων 
μετά το πζρασ  τθσ ενζργειασ, ιταν πωσ πετφχαμε ζωσ ζνα μεγάλο βακμό το ςτόχο 
μασ, κακϊσ πολλά ιταν τα μζλθ όπωσ είδαμε που επιςκζπτονταν τθ ςελίδα μασ για 
να ενθμερωκοφν για τα ελλθνικά προϊόντα. Ωςτόςο, είδαμε επίςθσ πωσ υπάρχουν 
πολλά περικϊρια βελτίωςθσ τθσ απιχθςθσ καινοφργιων μελϊν. Αυτό μπορεί να 
επιτευχτεί είτε με αλλαγι του περιεχομζνου που ζωσ τϊρα αναρτοφςαμε ςτθ 
ςελίδα μασ, είτε με τθν εφαρμογι επιπρόςκετων προωκθτικϊν ενεργειϊν ςε 
διάφορα μζρθ τθσ πόλθσ μασ. 
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Πλαίςιο και αντικείμενο εργαςίασ 

 
          Στθν εποχι που ηοφμε, ςτθ μζςθ τθσ ελλθνικισ κρίςθσ, είναι επιτακτικι 
ανάγκθ περιςςότερο τϊρα από ποτζ να ςτθρίηουμε τθν ελλθνικι αγορά και τα 
ελλθνικά προϊόντα μασ. Ζτςι, ςτα πλαίςια του μακιματοσ «Ηλεκτρονικό 
Μάρκετινγκ», αποφαςίςαμε να προωκιςουμε τθν ενζργεια αυτι και να ςτρζψουμε 
όςο το δυνατόν περιςςότερουσ ςυμπολίτεσ μασ να ςκζφτονται και να αγοράηουν 
«ελλθνικά». 
          Η ςελίδα που δθμιουργιςουμε ςτο γνωςτό ςε όλουσ μασ κοινωνικό μζςο 
δικτφωςθσ, Facebook, ονομάηεται «Στθρίηουμε τα ελλθνικά προϊόντα». Στόχοσ μασ 
μζςα από αυτι τθ ςελίδα ιταν να ενθμερϊνουμε κακθμερινά τα μζλθ τθσ ομάδασ 
μασ για τισ ελλθνικζσ εταιρίεσ που υπάρχουν και για τα αντίςτοιχα προϊόντα τουσ. 
Επίςθσ, υπιρξε ενθμζρωςθ και για το πόςο καλό κάνει ςτθν ελλθνικι μασ οικονομία 
το να ψωνίηουμε ελλθνικά προϊόντα, και όχι ειςαγόμενα από μεγάλεσ πολυεκνικζσ. 
          Η αγορά ςτόχοσ που κζλαμε να ςτοχεφςουμε μζςα από τθ ςυγκεκριμζνθ 
ςελίδα, ιταν κυρίωσ γυναίκεσ που ζχουν οικογζνειεσ, κακϊσ αυτζσ είναι που πιο 
ςυχνά κάνουν τα εβδομαδιαία ψϊνια από το super market. Ρράγματι, από τθν 
εξαγωγι των ςτατιςτικϊν ςτοιχείων, τα περιςςότερα μζλθ ιταν γυναίκεσ θλικίασ 
μεταξφ 25-40 χρονϊν. Ωςτόςο, υπιρχε μεγάλθ απιχθςθ και από άνδρεσ αλλά και 
από διαφορετικζσ ομάδεσ θλικιϊν.  Η κεματολογία και τα προϊόντα που κακθμερινά 
αναρτοφςαμε ςτθ ςελίδα μασ ιταν κυρίωσ προϊόντα ελλθνικά που παράγονται και 
ςυςκευάηονται ςτθν Ελλάδα. Θεματολόγια όμωσ υπιρχε και για ξζνα προϊόντα, όχι 
όμωσ ςαμποτάροντασ τα, άλλα ενθμερϊνοντασ τα μζλθ μασ πωσ ίδιασ κατθγορίασ 
προϊόντα υπάρχουν και αντίςτοιχα ελλθνικά, και μάλιςτα πολλζσ φορζσ καλφτερθσ 
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ποιότθτασ.  
          Αξιοςθμείωτο είναι το γεγονόσ ότι υπάρχουν και αρκετζσ άλλεσ ςελίδεσ που 
ςτόχοσ τουσ είναι ακριβϊσ θ ίδια ενθμζρωςθ προσ τουσ Ζλλθνεσ πολίτεσ. Ζτςι, όςον 
αφορά τθν μζχρι τϊρα κατάςταςθ τθσ ενζργειασ αυτισ ςτα μζςα κοινωνικισ 
δικτφωςθσ, πιςτεφουμε πωσ είναι ςε υψθλά επίπεδα κακϊσ θ ςυμμετοχι των μελϊν 
όπωσ διαπιςτϊςαμε από διάφορα ςχόλια είναι πολφ ςυχνι και με μεγάλο 
ενδιαφζρον. Είναι ςθμαντικό εδϊ να αναφζρουμε, ότι θ ςελίδα μασ «Στθρίηουμε τα 
Ελλθνικά προϊόντα»  είχε δθμιουργθκεί ακριβϊσ πριν από ζνα χρόνο για το ςκοπό 
μιασ άλλθσ εργαςίασ και όπου και τότε είχε μεγάλθ απιχθςθ, χαρακτθριςτικά «310 
likes». Συνεχίηοντασ τθ προςπάκεια μασ μζςα από τθ ςελίδα, καταφζραμε ςιμερα 
να διπλαςιάςουμε τθν απιχθςθ του κόςμου, φκάνοντασ τα «620 likes». 

 

 

          Στόχοι τθσ δθμιουργίασ τθσ ςελίδασ μασ «Στθρίηουμε τα Ελλθνικά προϊόντα» 

Γενικότεροι και Ειδικότεροι Στόχοι 

          Οι ςτόχοι για τουσ οποίουσ 
δθμιουργιςαμε τθν ςελίδα «Στθρίηουμε τα 
Ελλθνικά προϊόντα» ιταν πολλοί και 
μποροφν να διακρικοφν ςε γενικότερουσ και 
ειδικότερουσ, και οι οποίοι είναι εξίςου 
ςθμαντικισ ςθμαςίασ. . 
          Ο βαςικότεροσ ςτόχοσ μασ ιταν θ 
προςζλκυςθ και ςτθν ςυνζχεια θ 
ενθμζρωςθ του Ελλθνικοφ καταναλωτικοφ 
κοινοφ για τθν ποιότθτα των Ελλθνικϊν 
προϊόντων και πωσ μποροφν να τα 

ξεχωρίηουν ζναντι των ειςαγόμενων προϊόντων. Με το ςυνεχϊσ ανανεϊςιμο υλικό 
(όπωσ άρκρα, φωτογραφίεσ) απϊτεροσ ςκοπόσ ιταν να ενθμερωκοφν τα μζλθ μασ 
για όλα τα νζα που αφοροφν τα Ελλθνικά προϊόντα και γενικότερα τθν Ελλθνικι 
παραγωγι. Ακόμθ ιταν ςθμαντικό να ενθμερϊςουμε τα μζλθ τθσ ςελίδασ μασ για 
το ποιεσ από τισ γνωςτζσ εταιρείεσ που όλοι βλζπουμε κακθμερινά ςτα ράφια των 
Super Markets μασ είναι ελλθνικζσ και να παροτρφνουμε το κοινό να προτιμιςει τα 
προϊόντα τουσ που δεν ζχουν να ηθλζψουν τίποτα από τα παρόμοια προϊόντα των 
πολυεκνικϊν εταιρειϊν. Σθμαντικόσ επίςθσ ςτόχοσ ιταν, μζςω τθσ ςελίδασ μασ και 
τθσ ςυνεχισ προβολισ ελλθνικϊν προϊόντων και εταιρειϊν, το Ελλθνικό 
καταναλωτικό κοινό να ςυνειδθτοποιιςει πωσ με τθν αγορά αυτϊν ενιςχφει τθσ 
Ελλθνικζσ εταιρείεσ και κατά ςυνζπεια τθν πλθγμζνθ οικονομία τθσ χϊρασ μασ.  
          Εν ςυνεχεία, ζνασ από τουσ βαςικότερουσ ειδικοφσ ςτόχουσ μασ ιταν θ 
αφξθςθ των μελϊν τθσ ςελίδασ μασ, και λόγω του περιεχομζνου τθσ προςελκφςαμε 
κυρίωσ γυναίκεσ 25-40 ετϊν οι οποίεσ είναι αυτζσ που ςε πλειοψθφία αςχολοφνται 
με τθν περιποίθςθ του ελλθνικοφ νοικοκυριοφ. Μζςω των κοινοποιιςεων και τθν 
κακθμερινι προβολι του περιεχομζνου κζλαμε να επιτφχουμε όςο τον δυνατόν 
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καλφτερθ και ζγκυρθ ενθμζρωςθ ςτα μζλθ τθσ ςελίδασ και με τον τρόπο αυτό να τα 
κάνουμε να ςυμμετάςχουν και οι ίδιοι ςτθν λειτουργία τθσ ςελίδασ λζγοντασ τθν 
γνϊμθ τουσ ι ανεβάηοντασ ςχετικό υλικό το οποίο κα βοθκοφςε και κα ενθμζρωνε 
και εμάσ αλλά και τα υπόλοιπα μζλθ για τυχόν εκδθλϊςεισ με κζμα τα Ελλθνικά 
προϊόντα ι ακόμα και επιχειριςεισ οι οποίεσ είναι κακαρά Ελλθνικζσ και τυχαίνει να 
μθν είναι ευρζωσ γνωςτζσ. Ο ςτόχοσ μασ αυτόσ πραγματοποιικθκε εφόςον πολλά 
από τα μζλθ μασ είχαν ενεργι ςυμμετοχι και δραςτθριότθτα ςε άρκρα που είχαμε 
εμείσ αναρτιςει, κακϊσ επίςθσ και οι ίδιοι κατά καιροφσ ενθμζρωναν με ςχετικό 
υλικό ςτθν ςελίδα μασ. Στόχοσ μασ επίςθσ ιταν εκτόσ από τθν ενθμζρωςθ των 
μελϊν για τα Ελλθνικά προϊόντα, να καταφζρουμε να κάνουμε τα μζλθ μασ να 
αλλάξουν τισ ςυνικειεσ τουσ και να αντικαταςτιςουν κάποια από τα αγακά 
(ειςαγόμενα) που καταναλϊνουν με αντίςτοιχα Ελλθνικά. Ριςτεφουμε ότι δϊςαμε 
αρκετζσ προτάςεισ για τζτοιεσ αλλαγζσ ςτα μζλθ μασ και αν κρίνουμε από τθν 
απιχθςθ των ςχετικϊν αναρτιςεων αρκετοί ιταν αυτοί που προςπάκθςαν να 
ακολουκιςουν τθν τακτικι αυτιν και ανταποκρίκθκαν με παρόμοια άρκρα, βίντεο 
και φωτογραφίεσ προκειμζνου να παρακινιςουν και τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ςελίδασ 
μασ. Ακόμθ, ζγιναν αναρτιςεισ άρκρων οι οποίεσ είχαν εμψυχωτικό χαρακτιρα 
γιατί ςτόχοσ μασ δεν είναι μόνο θ ενθμζρωςθ των μελϊν μασ για τα ελλθνικά 
προϊόντα αλλά και θ ενκάρρυνςθ και παρότρυνςθ για καινοτομικζσ ιδζεσ.  

          

    Επίςθσ πιςτεφαμε ότι τα μζλθ μασ είχαν ανάγκθ να ακοφςουν και από ευχάριςτεσ 
ειδιςεισ που αφοροφςαν ςυμπολίτεσ τουσ ,οι οποίοι εν μζςω οικονομικισ κρίςθσ 
κατάφεραν να πρωτοτυπιςουν, να καινοτομιςουν και βζβαια αυτό επιβραβεφτθκε, 
χαρακτθριςτικό παράδειγμα ιταν το άρκρο-βίντεο που αναρτιςαμε ςτθν ςελίδα 
μασ ςτισ 29 Μαΐου με κζμα «Διακρίςεισ για Ελλθνικά προϊόντα» το οποίο είχε 
μεγάλθ επιςκεψιμότθτα και «likes».Το ςυγκεκριμζνο βίντεο κάνει λόγο για δφο 
κυρίεσ οι οποίεσ πωλοφν γλυκά του κουταλιοφ και επιπλζον κζρδιςαν ςε ζναν 
διαγωνιςμό (ευρωπαϊκό) το πρϊτο βραβείο εκπροςωπϊντασ τθν χϊρα μασ. Τζλοσ 
ακόμα ζνασ ςτόχοσ μασ ιταν θ ςτροφι του ελλθνικοφ νοικοκυριοφ ςτα αγροτικά 
προϊόντα ,τισ ευεργετικζσ τουσ ικανότθτεσ  και τθν ςτιριξθ των Ελλινων αγροτϊν 
που μασ ζχουν πιο πολφ ανάγκθ από ποτζ (ςχετικά άρκρα είχαν αναρτθκεί πολφ 
ςυχνά). 

 

Προτάςεισ: για δθμιουργία περιεχομζνου, προςζλκυςθ 
επιςκεπτών, αφξθςθ του engagement των επιςκεπτών 

 
Περιεχόμενο 

          Για μία ςωςτι και ολοκλθρωμζνθ ιςτοςελίδα το περιεχόμενο αποτελεί 
πρωτεφον παράγοντα. Γνωρίηοντασ ότι το περιεχόμενο αποκαλφπτει τα πάντα για 
τθν δράςθ τθσ ιςτοςελίδασ μασ, περιγράψαμε ςε αυτό τουσ ςτόχουσ που 
εξυπθρετοφμε: Στθρίηουμε τθν χϊρα μασ, γιατί ακόμα και με απλζσ κινιςεισ θ 
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πορεία τθσ Ελλάδασ μπορεί να ανατραπεί. Ρραγματοποιιςαμε αλλαγι του αρχικοφ 
ςτόχου τθσ υπάρχουςασ ςελίδασ που ιταν το μποϊκοτάη και ςτραφικαμε ςτα 
πλεονεκτιματα τθσ Ελλθνικισ παραγωγισ. Αςχολθκικαμε ζτςι με τθν αποκλειςτικι 
προϊκθςθ τθσ Ελλθνικισ παραγωγισ και των Ελλθνικϊν προϊόντων παρουςιάηοντασ 
τα ανταγωνιςτικά πλεονεκτιματα αυτϊν ζναντι των ειςαγόμενων προϊόντων, τθν 
ηιτθςθ ςυγκεκριμζνων Ελλθνικϊν προϊόντων από το εξωτερικό κακϊσ και τισ 
διακρίςεισ που ζχουν πάρει Ελλθνικά προϊόντα τόςο για τθν ποιότθτα όςο και για 
τθν φαρμακευτικι τουσ χριςθ. Για τθν επίτευξθ του ςκοποφ μασ αυτοφ προςκζταμε 
νζο περιεχόμενο ςτο site και φροντίηαμε να το προωκοφμε μζςα από το Facebook.   
          Ζτςι ανανεϊναμε ςυνεχϊσ τα κείμενα τθσ ςελίδασ και ανεβάηαμε νζεσ 
φωτογραφίεσ κακϊσ όλοι επικυμοφν μια ανανζωςθ και κάτι διαφορετικό από τθν 
προθγοφμενθ επίςκεψθ. Ρζρα από τισ εικόνεσ γνωςτϊν Ελλθνικϊν  προϊόντων και 
μθ, αναρτιςαμε αρκετά άρκρα και βίντεο για να ενθμερϊςουμε ποια προϊόντα 
είναι Ελλθνικά και ποια όχι κακϊσ και ποια παράγονται εξολοκλιρου ςτθν Ελλάδα. 
Ραραδείγματα του περιεχομζνου αποτελεί ζνασ αναλυτικόσ κατάλογοσ των 
Ελλθνικϊν προϊόντων που αναρτικθκε αρκετζσ φορζσ, άρκρα ςχετικά με το πϊσ να 
ξεχωρίηεισ τα Ελλθνικά προϊόντα από τα ξζνα, πωσ ξεκινά το barcode των Ελλθνικϊν 
προϊόντων κακϊσ και ποια super market προωκοφν τα Ελλθνικά προϊόντα. Τον 
μεγαλφτερο απόθχο είχαν οι εικόνεσ των Ελλθνικϊν προϊόντων.  
           Πςον αφορά τα ςχετικά άρκρα που αναρτικθκαν τα ποιο χαρακτθριςτικά 
είναι αυτά που ακολουκοφν. Το ςθμαντικότερο απ’ όλα είναι αυτό για τθν 
ενθμζρωςθ του κοινοφ μασ και γιατί κα πρζπει να ςτραφοφν ςτθν Ελλθνικι 
παραγωγι κακϊσ εάν δεν ςυνειδθτοποιιςουν τουσ λόγουσ δεν κα πειςτοφν να 
ακολουκιςουν τθν πρόταςθ μασ για ςτροφι ςτθν Ελλθνικι παραγωγι. 
Χαρακτθριςτικά παραδείγματα μάλιςτα αποτελοφν δφο άρκρα με τον αρκετά 
μεγάλο απόθχο που είχαν, θ  εξαγωγι των Ελλθνικϊν κραςιϊν κακϊσ και το ότι μια 
από τισ μεγαλφτερεσ εταιρείεσ προϊόντων προςωπικισ υγιεινισ ςτθν Ευρϊπθ, με 
παρουςία ςε περιςςότερεσ από 25 χϊρεσ, είναι μια άκρωσ επιτυχθμζνθ ελλθνικι 
επιχείρθςθ γνωςτι από τα προϊόντα  Babylino, θ ΜΕΓΑ Α.Ε. Και αφοφ ζγιναν 
κατανοθτοί οι λόγοι αυτοί, ςτθν ςυνζχεια ςτραφικαμε ςτουσ τρόπουσ με τουσ 
οποίουσ μπορεί να διακρικεί ζνα Ελλθνικό προϊόν, το barcode τουσ κακϊσ και ποια 
super market τα προωκοφν και τα ςτθρίηουν. Τα ανωτζρω πραγματοποιικθκαν 
μζςα από ςχετικά άρκρα, εικόνεσ αλλά και ζνα βίντεο με τίτλο «Βόλτα ςε ζνα super 
market». Ακολοφκθςαν άρκρα ςχετικά με τθν υπεροχι των Ελλθνικϊν προϊόντων 
και τθν προτίμθςθ των «ξζνων» χωρϊν ςε αυτά προςπακϊντασ να δείξουμε ότι 
«μιπωσ θ δικι μασ επιλογι ςτα ειςαγόμενα είναι λάκοσ?». Και τζλοσ ακολοφκθςαν 
κάποια άρκρα ςχετικά με προϊόντα τα οποία «γφριςαν» ξανά ςτα Ελλθνικά χζρια 
όπωσ  ο Μαλβαηίασ οίνοσ τθσ Μονεμβαςιάσ. 
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                                 Επίτευξη προςέλκυςησ επιςκεπτών 

          Για τθν επίτευξθ τθσ προςζλκυςθσ επιςκεπτϊν πρωτεφον για εμάσ ιταν θ 
προϊκθςθ μίασ εφχρθςτθσ ςελίδασ ζτςι ϊςτε ο επιςκζπτθσ να μπορεί να βρίςκει και 
να ενθμερϊνεται για όλα τα νζα που αφοροφν τα Ελλθνικά προϊόντα και γενικότερα 
τθν Ελλθνικι παραγωγι εφκολα και γριγορα. Πςο πιο ελκυςτικι είναι θ ςελίδα και 
όςο πιο «προςεγμζνθ» τόςο καλφτερεσ εντυπϊςεισ κα ςυγκεντρϊςει. Για τον λόγο 
αυτό προςζξαμε αρκετά το περιεχόμενο τθσ, ανανεϊνοντασ το με τθν ςυγκεκριμζνθ 
ςειρά περιεχομζνου όπωσ αναφζρκθκε πιο πάνω. Η ανανζωςθ του τελευταίου 
γινόταν ςε κακθμερινι βάςθ, με αποτζλεςμα να αυξθκεί θ ποιότθτα του και να 
δθμιουργθκεί πραγματικι αξία ςτισ παρεχόμενεσ  πλθροφορίεσ. 
          Επίςθσ, προωκιςαμε τθν ςελίδα ςε άλλεσ παρεμφερείσ ιςτοςελίδεσ, όπωσ θ 
ςελίδα Save Greece και Ψωνίηω μόνο Ελλθνικά προϊόντα. Με αυτό τον τρόπο 
κζλαμε να διαδϊςουμε τθν φπαρξθ τθσ ςελίδασ και κατ’ επζκταςθ να αυξιςουμε το 
ποςοςτό των επιςκεπτϊν τθσ. Σθμαντικισ ςθμαςίασ είναι ο εφκολοσ εντοπιςμόσ τθσ 
ςελίδασ μασ ςτισ μθχανζσ αναηιτθςθσ 
κακϊσ όλεσ οι λζξεισ είναι εφκολεσ, 
μικρζσ, κατανοιςιμεσ και δίνουν τον 
πλιρθ λόγο φπαρξθσ τθσ ςελίδασ μασ. 
Τελευταίο αλλά εξίςου ςθμαντικό 
αποτελεί θ γριγορθ και δωρεάν είςοδοσ 
ςτθν ιςτοςελίδα μασ αποφεφγοντασ τθν 
ταλαιπωρία τθσ ςυμπλιρωςθσ 
μακροςκελϊν φορμϊν. Ζτςι θ εφκολθ 
είςοδο μασ πρόςδωςε ανταγωνιςτικό 
πλεονζκτθμα, ειδικά όταν άλλα 
δθμοφιλι sites αφινουν τουσ 
επιςκζπτεσ να εγγραφοφν και να 
ςυνδεκοφν. 

 
 
 
                                       Αφξηςη του engagement των επιςκεπτών 

          Στθν προςπάκεια μασ δεν επαναπαυκικαμε με το να ζχουμε απλϊσ πολλοφσ 
επιςκζπτεσ, αλλά κζλαμε να τουσ προςεγγίςουμε ϊςτε να ςυμμετάςχουν ςτον 
εμπλουτιςμό περιεχομζνου τθσ (engagement επιςκεπτϊν)  και να τουσ κάνουμε να 
χαίρονται που βρίςκονται ςτθν ςελίδα μασ. Για τον λόγο αυτό προςπακιςαμε να 
προςφζρουμε όςο το δυνατόν πιο χριςιμεσ πλθροφορίεσ ςτουσ επιςκζπτεσ ζχοντασ 
κατά νου ότι θ ςτιγμι αυτι είναι θ ευκαιρία μασ για να ξεχωρίςουμε από άλλεσ 
παρεμφερείσ ςελίδεσ. Στθν αφξθςθ του engagement των επιςκεπτϊν, ςθμαντικό 
ιταν επίςθσ και θ άμεςθ επαφι που είχαμε με τα μζλθ. Δθλαδι, ςθμαντικό ιταν 
επίςθσ να απαντάμε ςε οποιεςδιποτε ερωτιςεισ και ςχόλια των επιςκεπτϊν τθσ 
ςελίδασ που τυχόν δθμιουργθκοφν. Το δυναμικό και ςυνεχϊσ ανανεϊςιμο 
περιεχόμενο βοικθςε ςτθν πιο γριγορθ χρονικά αφξθςθ του engagement 
επιςκεπτϊν αφοφ προςζδωςε ςτο site μασ μια εικόνα ςυνεχοφσ παρουςίασ με τθν 
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“ηωντανι” παρουςία των μελϊν μασ μζςα από τακτικά ενθμερωμζνεσ 
φωτογραφίεσ, βίντεο και άρκρα.    

 

                      Υλοποίθςθ των προτάςεων  

                             Ενέργειεσ και Αναλυτική περιγραφή 

          Αναφζραμε και πιο πάνω τθν ςθμαντικότθτα τθσ ςυνεχισ ενθμζρωςθσ του 
περιεχομζνου τθσ ςελίδασ μασ αλλά και τθν προϊκθςθ τθσ ςε άλλα μζςα 
κοινωνικισ δικτφωςθσ προκειμζνου να προςελκφςουμε νζα μζλθ αλλά και να 
κάνουμε και τα ιδθ υπάρχοντα να μασ εμπιςτευτοφν και να μασ κεωροφν ζνα 
ζγκυρο μζςο ενθμζρωςθσ πάνω ςτα κζματα που αςχολοφμαςτε. Ζτςι ςαν 
διαχειριςτζσ τθσ ςελίδασ που ιμαςταν φροντίηαμε κακθμερινά να 
ενθμερωνόμαςτε, να διαβάηουμε ςχετικά άρκρα και να βλζπουμε εκπομπζσ με 
αντίςτοιχο περιεχόμενο προκειμζνου ότι αναρτοφμε ςτθν ςελίδα μασ να είναι νζεσ 
ειδιςεισ με ζγκυρο περιεχόμενο και ζντονο ενδιαφζρον. Θζλοντασ να κάνουμε τθν 
ςελίδα μασ πιο ελκυςτικι ςτα μζλθ μασ και να τα ενκαρρφνουμε να πάρουν κζςθ 
και να ςχολιάςουν πάνω ςε άρκρα και ςχετικζσ φωτογραφίεσ κοιτοφςαμε τι ςτυλ 
άρκρων ιταν αυτά που είχαν τθν μεγαλφτερθ απιχθςθ και το πιο ζντονο 
ενδιαφζρον και προςπακοφςαμε να βρίςκουμε και να αναρτοφμε παρόμοιου 
περιεχομζνου ζτςι ϊςτε να κινιςουμε το ενδιαφζρον τουσ. Τζτοια άρκρα ιταν για 
παράδειγμα άρκρα με κεματολογία τθσ διακρίςεισ τθσ Ελλάδασ ςε μεγάλουσ 
διαγωνιςμοφσ για τα παραδοςιακά τθσ προϊόντα, νζεσ ιδζεσ ςυμπολιτϊν ςε κζματα 
διατροφισ και μαγειρζματοσ, λίςτεσ κάποιων Ελλθνικϊν τροφίμων και εταιρειϊν, 
άρκρα για ζρευνεσ πάνω ςε παραδοςιακά/αγροτικά προϊόντα που ζδειξαν 
φαρμακευτικζσ ιδιότθτεσ ςε πολφ γνωςτά και προςιτά προϊόντα για εμάσ τουσ 
Ζλλθνεσ και άλλα πολλά. 
          Ρροκειμζνου να προςελκφςουμε και νζα μζλθ ςτθν ςελίδα μασ είχαμε τθν 
ιδζα τθσ διανομισ φυλλαδίων ςε κεντρικά ςθμεία τθσ πόλθσ ,τα οποία κα 
ενθμζρωναν τον ςκοπό τθσ δθμιουργίασ τθσ ςελίδασ, ςτουσ ςτόχουσ τθσ ,κάποια 
παραδείγματα των περιεχομζνων των άρκρων τθσ και το πϊσ κάποιοσ κα μασ 
ζβριςκε ςτο μζςο κοινωνικισ δικτφωςθσ «Facebook». Η ιδζα αυτι δυςτυχϊσ δεν 
υλοποιικθκε λόγω του ότι ηοφμε ςε ζνα μεγάλο αςτικό κζντρο και θ διανομι 
φυλλαδίων χρειαηόταν πολφ χρόνο αλλά και ςτο ότι ο κόςμοσ δζχεται από παντοφ 
φυλλάδια με αποτζλεςμα πλζον να τα πετάνε ςτα ςκουπίδια χωρίσ καν να τα ζχουν 
κοιτάξει. Ζτςι λοιπόν ςκεφτικαμε αντί τθν διανομι φυλλαδίων να ςτζλνουμε ςε 
φίλουσ και γνωςτοφσ e-mail με το link τθσ ςελίδασ μασ και τα ςτοιχεία που 
αναφζραμε πιο πάνω με ςκοπό τθν προςζλκυςθ αρχικά αυτϊν και ςτθν ςυνζχεια οι 
ίδιοι διαπιςτϊνοντασ το καλό και ζγκυρο περιεχόμενο τθσ ςελίδασ κα διάδιδαν και 
ςε άλλουσ τθν φπαρξθ τθσ ςελίδασ παροτρφνοντασ τουσ να κάνουν και αυτοί με τθν 
ςειρά τουσ like. 
          Οι ενζργειεσ για τθν αφξθςθ τθσ δθμοτικότθτασ τθσ ςελίδασ μασ δεν 
ςταμάτθςαν μόνο ςτθν αποςτολι των e-mails ,και οι τζςςερισ διαχειρίςτριεσ (τθσ 
ςελίδασ ) κάναμε ςε τακτά χρονικά διαςτιματα κοινοποιιςεισ τθσ  με ςκοπό τθν 
προβολι τθσ ςτουσ «φίλουσ» μασ ςτο Facebook και τουσ ενκαρρφναμε να 
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ςυμμετζχουν ςτθν προςπάκεια μασ . Επίςθσ κοινοποιιςεισ τθσ ςελίδασ ζγιναν και 
ςτο twitter ,ςτο site τθσ ςχολισ αλλά και ςτθν ςελίδα του τμιματοσ μασ ςτο 
Facebook.  
 
 
                                                        Αποτελζςματα 
 
          Για τθν ανάλυςθ των αποτελεςμάτων ςτθριχκικαμε ςτα διαγράμματα του 
Facebook από 10/3 ζωσ και 5/6. Τα ςυμπεράςματα τα οποία καταλιξαμε δείχνουν 
ότι οι ςτόχοι που τζκθκαν ςτθν αρχι και αναλφκθκαν και ςτο αντίςτοιχο κομμάτι τθ 
εργαςίασ επιτεφχκθκαν ωσ ζνα μεγάλο βακμό.  
          Αρχικά θ ςελίδα ςυγκζντρωςε 588 «μου αρζςει» από χριςτεσ ςε διάφορα 
μζρθ τθσ Ελλάδασ και κυρίωσ από τθν Ακινα ενϊ είναι εντυπωςιακό ότι υπάρχουν 
άλλα 22 likes από άλλεσ χϊρεσ του κόςμου.  Τα μεγαλφτερα θλικιακά κοινά τθσ 
ςελίδασ ανικουν ςτισ θλικίεσ 18-24 και 25-40 με μικρι διαφορά ανάμεςά τουσ και 
είναι το μεγαλφτερο ποςοςτό τουσ γυναίκεσ, επιτυγχάνοντασ ζτςι το ςτόχο μασ.     
          Τα αποτελζςματα ωςτόςο που μασ ενδιζφεραν περιςςότερο ιταν αυτά τθσ 
απιχθςθσ τθσ ςελίδασ. Για αυτό και κρίνουμε χριςιμο να ςασ παρουςιάςουμε 
αναλυτικά τα διαγράμματα για κάκε μια ανάλυςθ. Αρχικά το πρϊτο διάγραμμα 

δείχνει πόςα άτομα είδαν το 
περιεχόμενο τθσ ςελίδασ και πϊσ τουσ 
προςελκφςαμε. 
          Ππωσ φαίνεται τα περιςςότερα 
μζλθ είδαν το περιεχόμενο μζςω 
διάδοςθσ δθλαδι από κάποιον άλλο 
φίλο τουσ, ζνα ςτοιχείο που είναι πολφ 
ςθμαντικό κακϊσ δείχνει και το 
ενδιαφζρον που είχαν οι χριςτεσ αλλά 
και ότι υπιρχαν αρκετά άτομα που 
επθρεάςτθκαν και κοίταξαν τθν 
δθμοςίευςθ. Φυςικά θ απιχθςθ με 

ςυνδρομι είναι λογικό να είναι μθδενικι κακϊσ δεν χρθςιμοποιικθκε πλθρωμζνθ 
διαφιμιςθ για αφξθςθ των επιςκεπτϊν.  
 
 
          Συνεχίηοντασ ςτθν ανάλυςθ των ςυνολικϊν προβολϊν που κάκε άτομο είδε 
κάποιο από το περιεχόμενο τθσ ςελίδασ, όπωσ φαίνεται και ςτο διάγραμμα τα 

περιςςότερα άτομα   (212) βρίςκονται 
ςτο μία μόλισ φορά και πάνω από 21 
φορζσ βρίςκονται μόλισ 12 άτομα.  
Αυτό είναι και το ςθμείο το οποίο κα 
κζλαμε να το βελτιϊςουμε για να 
αυξθκεί το ποςοςτό των ατόμων όςο 
γίνεται περιςςότερο ςτισ ςυχνότθτεσ 
πάνω από το ζνα .  
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          Το πιο ςθμαντικό διάγραμμα είναι αυτό τθσ προβολισ τθσ ςελίδασ και 
ςυγκεκριμζνα ποία καρτζλα τθσ ςελίδασ μασ προβλικθκε περιςςότερο. 
 

 
 
Αναλυτικότερα: 

1.578 φορζσ timeline 

68 photos_stream 

42 photos_albums 

15 Ενότθτα "Ρλθροφορίεσ" 

13 Φωτογραφίεσ 

6 likes 

4 profile 

2 Χρονολόγιο 

1 messages_inbox 

 
          Τζλοσ τα διαγράμματα παρακάτω δείχνουν πόςα άτομα δθμιοφργθςαν μία 
ανακοίνωςθ και μιλοφν για τθν ςελίδα, με το μζγιςτο αρικμό να φτάνει τα 54 άτομα 
ενϊ ςτο διπλανό διάγραμμα που αφορά τθν προςζκυςθ βάςθ διάδοςθσ, δθλαδι 
πόςα άτομα είδαν τθν ανακόινωςθ κάποιου φίλου, ο μζγιςτοσ αρικμόσ είναι 1037 
άτομα. 
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          Γενικά μποροφμε να ποφμε ότι όλα τα ςτοιχεία είναι ςφμφωνα με τουσ 
ςτόχουσ μασ τουσ οποίουσ ζχουμε πετφχει ςτο μεγαλφτερο μζροσ τουσ. Δεν 
μποροφμε να ποφμε ότι ςυναντικθκαν ιδιαίτερεσ δυςκολίεσ κακϊσ θ ςελίδα μασ 
ιταν οικεία οπότε γνωρίηοντασ τα δυνατά και τα αδφναμα ςθμεία τθσ κακϊσ και τα 
λάκθ του παρελκόντοσ μπορζςαμε να φτάςουμε ςε πολφ καλφτερα αποτελζςματα. 

 
 
 
                                                    

Προτάςεισ για ςυνζχιςθ 
 
                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos  and don’ts  
 

          Και ςτθν δικι μασ περίπτωςθ θ ςελίδα μασ ακολουκεί κατά κφριο λόγο τα 
πρζπει και τα μθ που διζπουν όλεσ τισ ςελίδεσ που βρίςκονται ςτον διαδικτυακό 
τόπο του Facebook.  
          Ξεκινϊντασ από τα don’ts δεν χρθςιμοποιιςαμε κακόλου τθν αποςτολι 
μαηικϊν προςκλιςεων και μαηικϊν μθνυμάτων προσ τουσ φίλουσ μασ ςτο Facebook 
αποςκοπϊντασ ςτο να ςυγκεντρϊςουμε απλά likes. Η προςζλκυςθ τουσ ζγινε μζςω 
προςωπικϊν μθνυμάτων ςτα οποία εξθγοφςαμε και τον λόγο δθμιουργίασ τθσ 
ςελίδασ αλλά και το πλαίςιο κάτω από το οποίο καταςκευάςτθκε. Σε καμία 
περίπτωςθ δεν κζλαμε να ηθτιανζψουμε τα likes και τα άτομα ςτα οποία 
απευκυνόμαςταν πιςτεφαμε ότι κα τουσ ενδιζφερε το περιεχόμενο που 

          Η ενζργεια αυτι, του να ςτθρίηουμε τθν ελλθνικι οικονομίασ μασ, είναι τόςο 
ςθμαντικι, που δεν πρζπει να ςταματιςει, αλλά να ςυνεχίςει να γίνεται και μετά 
τθν «ζξοδο» των μελϊν από τθ ςελίδα. 
          Μερικζσ προτάςεισ μασ για τθ ςυνζχιςθ τθσ ενζργεια αυτισ, είναι πρϊτα απ’ 
όλα θ εφαρμογι τθσ ενζργειασ των φυλλαδίων που αναφζρκθκε πιο πάνω αλλά 
τελικϊσ δεν πραγματοποιικθκε. Ριο ςυγκεκριμζνα, κατά τθ διάρκεια του 
καλοκαιριοφ κεωροφμε ότι είναι μία καλι περίοδοσ να τρζξουμε τθν ενζργεια 
αυτι, κυρίωσ ςτα πιο πολυςφχναςτα μζρθ τθσ Αττικισ. Στόχοσ μασ κα είναι αφενόσ 
θ ενθμζρωςθ του κόςμου ςτο να ςτθρίηει τθν ελλθνικι οικονομία, αλλά και 
αφετζρου θ αφξθςθ τθσ επιςκεψιμότθτασ τθσ ςελίδασ κακϊσ από εκεί οι 
ενδιαφερόμενοι κα μποροφν να μακαίνουν όλα τα τελευταία νζα. 
          Επίςθσ, το γεγονόσ ότι 212 άτομα είδαν μόνο μία φορά κάποια δθμοςίευςθ 
μασ (από τθ διεξαγωγι αποτελεςμάτων) μασ αφυπνίηει ςτο να ςκεφτοφμε μία 
αλλαγι του περιεχομζνου τθσ ςελίδασ. Ζτςι, κα μποροφςαμε να αναρτοφμε κυρίωσ 
άρκρα που βλζπουμε ότι ζχουν τθ μεγαλφτερθ απιχθςθ ςτα μζλθ μασ, μιασ και 
αυτά είναι που προτιμοφν να διαβάηουν περιςςότερο. Για παράδειγμα τζτοιεσ 
κοινοποιιςεισ κα μποροφςαν να αφοροφν άρκρα με τισ διακρίςεισ των ελλθνικϊν 
προϊόντων παγκοςμίωσ. 
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δθμοςιεφαμε. Επίςθσ δεν δθμοςιεφςαμε ποτζ τθν ςελίδα ςτον χρονολόγιο κανενόσ 
φίλου μασ οφτε τουσ αφιςαμε ποτζ διαφθμιςτικζσ δθμοςιεφςεισ τα οποία κα 
μποροφςαν να κεωρθκοφν και ενοχλθτικά αλλά και spam από τουσ χριςτεσ 
δθμιουργϊντασ ταυτόχρονα και αντίκετο αποτζλεςμα. 
          Αντίκετα μετά από κάποιο διάςτθμα και ενϊ τα likes μασ άρχιςαν να 
αυξάνονται υπιρχαν φίλοι τθσ ςελίδασ που από μόνοι τουσ τθν κοινοποιοφςαν ι 
ζδειχναν το ενδιαφζρον τουσ με δθμοςιεφςεισ ςτο χρονολόγιο μασ και ςχόλια 
ακόμα και likes ςτα άρκρα τα οποία δθμοςιεφαμε και φυςικά ιταν αρκετοί εκείνοι 
που κεϊρθςαν τθ ςελίδα ενδιαφζρουςα για αυτό και τθν προϊκθςαν και ςε φίλουσ 
τουσ αυξάνοντασ ακόμα περιςςότερο τουσ επιςκζπτεσ μασ. 
          Τα πρζπει τα οποία διζπανε τισ ενζργειζσ μασ ιταν πρϊτα από όλα να 
προςπακιςουμε να δθμιουργιςουμε αλθκινζσ ςχζςεισ με το κοινό μασ αυξάνοντασ 
πακθτικά τθν περιζργειά τουσ με ςκοπό να τουσ κάνουμε πιο ενεργθτικοφσ με τθν 
ςελίδα και το περιεχόμενό τθσ. Το όνομα το οποίο επιλζξαμε εξάλλου δεν είναι 
τυχαίο αφοφ από τον τίτλο και μόνο οι επιςκζπτεσ μποροφςαν να καταλάβουν με τι 
πραγματευόταν και τι είδουσ πλθροφορίεσ κα μποροφςαν να βρουν ςε αυτι. 
          Χρθςιμοποιϊντασ το Facebook με το όνομα τθσ ςελίδασ προςπακιςαμε να 
γίνουμε μζλθ ςε παρεμφερείσ ομάδασ ςτισ οποίεσ γράφαμε ςχόλια ι δθμοςιεφαμε 
κάποια άρκρα, ενϊ αντίκετα κάποιεσ άλλεσ επιχειριςεισ με ελλθνικά προϊόντα 
κζλθςαν να χρθςιμοποιιςουν τθν ςελίδα μασ με ςκοπό να διαφθμιςτοφν. 
          Τζλοσ όπωσ φαίνεται και από τθν ανάλυςθ των ςτατιςτικϊν ςτοιχείων θ 
εναςχόλθςθ μασ ιταν εντατικι ιδιαίτερα τισ ϊρεσ αιχμισ ,οι οποίεσ ζχουν και τισ 
περιςςότερεσ δθμοςιεφςεισ, και ςε κακθμερινι κυρίωσ βάςθ. Οι ενθμερϊςεισ, τα 
άρκρα και οι εικόνεσ που δθμοςιεφονταν ιταν όλα άρρθκτα ςυνδεδεμζνα με το 
κζμα και με τον ςκοπό δθμιουργίασ τθσ ςελίδασ και όλα είχαν ςτόχο να 
προςδϊςουν αξία ςτουσ χριςτεσ και να αςχολθκοφν ςοβαρά με το κζμα τθσ και να 
επθρεαςτοφν ωσ ζνα βακμό από αυτι.   

 
 

 


