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1. Ειςαγωγή 
 

Είμαςτε μια ομάδα φοιτθτϊν, ι οποία 
δθμιοφργθςε μια ςελίδα ςτα κοινωνικά δίκτυα 
/ Facebook / ι οποία ζχει ωσ ςτόχο τθν 
προςζλκυςθ επιςκεπτϊν χρθςιμοποιϊντασ 
διάφορεσ τεχνικζσ για τθν υλοποίθςθ των 
ςτόχων μασ. Επειδι δεν ιμαςτε οργανιςμόσ ι 
επιχείρθςθ δεν ιταν κατάλλθλο να κάνουμε 
profile ςτο LinkedIn και Twitter. Δεν κα μασ 
βοθκοφςε ςε τίποτα. Με το Facebook ζχουμε 
τθν δυνατότθτα να προςεγγίςουμε  το κοινό 
που επικυμοφμε,  να επικοινωνοφμε και να 
ςυηθτάμε με αυτοφσ, να δθμοςιεφουμε 
ςτοχευόμενο υλικό. Μποροφμε να 
επθρεάηουμε τουσ φίλουσ των φίλων που 

ζχουν κάνει like ςτθν ςελίδα μασ και ίςωσ το πιο ςθμαντικό, γνωρίηουμε το προφίλ, τισ 
προτιμιςεισ, τα ενδιαφζροντα και πολλά άλλα για τουσ χριςτεσ τθσ ςελίδασ. Ζνασ άλλοσ λόγοσ 
που επιλζξαμε το Facebook είναι ότι κάκε εβδομάδα λαμβάνουμε feedback. Πόςοι ζκαναν like, 
πόςοι μιλοφν για αυτι και γενικϊσ πωσ πορεφεται θ ςελίδα. Πρζπει να είμαςτε ενιμεροι για τθν 
ςυμπεριφορά των υπαρχόντων «πελατϊν», τθν διατιρθςι τουσ, όπωσ και για τουσ νζουσ και 
τουσ δυνθτικοφσ. Με το facebook δεν ζχουμε γεωγραφικό περιοριςμό. Όλοι είναι χριςτεσ ςτα 
social media.  
 Θ ςελίδα μασ ζχει τθν ονομαςία Studen Life και ςτοχεφει ςτο να πλθροφοριςει τον κάκε 

επιςκζπτθ για τθν εκπαίδευςθ και οτιδιποτε αφορά τθν φοιτθτικι ηωι. Ο λόγοσ να διαλζξουμε 

να δθμιουργιςουμε μια τζτοια ςελίδα είναι ότι ιμαςτε και εμείσ φοιτιτριεσ και για να ιμαςτε 

ενθμερωμζνοι πλιρθσ πρζπει ςε κακθμερινι βάςθ να επιςκεπτόμαςτε αμζτρθτα sites. Ζτςι 

κεωριςαμε καλι ιδζα μια ςελίδα ςτο κοινωνικό δίκτυο Facebook θ οποία κα περιζχει ςτοιχεία 

από διαφορετικζσ πθγζσ ϊςτε ο κάκε φοιτθτισ με τθν επίςκεψθ τθσ ςελίδασ μασ να είναι 

καλυμμζνοσ ςτο ότι τον αφορά για τισ ςπουδζσ του.  Δεν κζλαμε να περιοριςτοφμε μόνο ςτουσ 

ιδθ υπάρχουςεσ φοιτθτζσ, αλλά να απευκυνκοφμε και τουσ μελλοντικοφσ.  

  

τθν ςυνζχεια κα ςασ παρουςιάςουμε τα ακόλουκα ςτοιχεία: 

 ςε ποιουσ ςτοχεφουμε  

 τι  προςφζρουμε  

 ποιοι είναι οι ςτόχοι μασ  

 τι ενζργειεσ και πρακτικζσ χρθςιμοποιοφμε για τθ υλοποίθςθ των ςτόχων μασ 
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 αποτελζςματα  

 προτάςεισ για ςυνζχιςθ  

 Do’s &Don’ts 

 

 

2. Κοινό ςτόχο  

 
Μια κοινωνικι υπθρεςία δικτφων εςτιάηει ςτθ δθμιουργία online κοινοτιτων από ανκρϊπουσ 
με κοινά ενδιαφζροντα και δραςτθριότθτεσ, ι από ανκρϊπουσ που ενδιαφζρονται να 
εξερευνιςουν τα χόμπι και τισ ςυνικειεσ άλλων. Οι περιςςότερεσ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ δικτφων 
είναι βαςιςμζνεσ ςε ιςτοςελίδεσ και παρζχουν ποικίλουσ τρόπουσ αλλθλεπίδραςθσ για τουσ 
χριςτεσ, όπωσ το θλεκτρονικό ταχυδρομείο και οι υπθρεςίεσ μθνφματοσ ςε πραγματικό χρόνο.  
 
Θ κοινωνικι δικτφωςθ ζχει προωκιςει καινοφριουσ τρόπουσ επικοινωνίασ και διαμοίραςθσ 
πλθροφοριϊν. Όταν μιλάμε για κοινωνικι δικτφωςθ, χρθςιμοποιοφνται ςυνικωσ ιςτοςελίδεσ. Οι 
ιςτοςελίδεσ αυτζσ είναι γνωςτζσ ωσ κοινωνικά δίκτυα και χρθςιμοποιοφνται τακτικά από 

εκατομμφρια χριςτεσ.  
 
Όπωσ παρατθρείται από το 
ςφνολο που ζχουν κάνει like ςτθν 
ςελίδα μασ, το 63,6% είναι 
γυναίκεσ και το υπόλοιπο 36,1% 
είναι άνδρεσ. Σο 58%  από τα 
κορίτςια και 25,3% από τα αγόρια 
είναι ςε θλικία από 18-24 ετϊν. 
Αυτό είναι το κοινό ςτόχοσ μασ. 
Επίςθσ το μεγαλφτερο ποςοςτό 
που μασ ζχει κάνει like είναι από 
τθν Ελλάδα, ακολουκεί θ 
Βουλγαρία και Βζλγιο. Οπότε και 
οι δθμοςιεφςεισ μασ δεν ζπρεπε 
να περιοριςτοφν μόνο ςε 

ελλθνικά γεγονότα, sites και δεν κα ιταν ςωςτό να γράφουμε αποκλειςτικά ςτα ελλθνικά ϊςτε 
να ιμαςτε κατανοθτοί για όλουσ. Βλζπουμε τα χαρακτθριςτικά του κοινό μασ, και ζχοντασ 
υπόψθ αυτά τα χαρακτθριςτικά κα μποροφςαμε ακόμα πιο αποτελεςματικά να 
χρθςιμοποιιςουμε διάφορεσ ενζργειεσ ϊςτε να πετφχουμε τουσ ςτόχουσ μασ. Βλζπουμε ότι θ 
θλικία που επικρατεί είναι από 18 μζχρι 24 ετϊν άρα θ ενθμζρωςθ και θ πλθροφόρθςθ που 
προςφζρουμε είναι ανάλογα με αυτιν τθν ομάδα ατόμων.  
 

Δθμιουργϊντασ μια ςελίδα ςτο facebook και προςφζροντασ πλθροφόρθςθ ςτο κοινό 
μασ, προςπακοφμε να προςελκφςουμε όςο περιςςότερουσ επιςκζπτεσ μποροφμε.  
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3. Στόχοι  
 
Δθμιουργϊντασ λοιπόν τθν ςελίδα μασ ςτο Facebook, ςτα πλαίςια τθσ εργαςίασ, βαςικόσ μασ 
ςτόχοσ ιταν να εφαρμόςουμε όλεσ τισ πρακτικζσ θλεκτρονικοφ μάρκετινγκ, να εφαρμόςουμε τον 
τρόπο που πρζπει να λειτουργεί μια ςελίδα ςτο Facebook, και κατά ςυνζπεια να κάνουμε τθ 
ςελίδα μασ δθμοφιλι ςτο κοινό ςτόχο, αυξάνοντασ τθν επιςκεψιμότθτα τθσ. Επίςθσ ςτοχεφςαμε 
ςτο να δθμιουργιςουμε κατάλλθλο περιεχόμενο για τουσ χριςτεσ μασ που να κεντρίηει το 
ενδιαφζρον, επιδιϊξαμε δθμιουργικότθτα και εφευρετικότθτα ςτισ δθμοςιεφςεισ μασ, αφξθςθ 
των “likes”, των κοινοποιιςεων και τθσ γενικότερθσ απιχθςθσ. 
 

4. Προτάςεισ  
 
ε μια ςελίδα όπωσ θ δικι μασ με αυτό το κοινό ςτόχο και με αυτι τθν τοποκζτθςθ, ζχει 
τεράςτια ςθμαςία θ ποιότθτα και θ καταλλθλότθτα του περιεχομζνου που δθμοςιεφουμε. 
Απαιτείται λοιπόν πολφ εξειδικευμζνο υλικό που να απευκφνεται ειδικά ςτο κοινό μασ, δθλαδι 
ςτουσ φοιτθτζσ και ακόμα καλφτερα ςτουσ φοιτθτζσ τθσ Α..Ο.Ε.Ε. Ζτςι δθμιουργοφμε δζςμευςθ 
ςτουσ χριςτεσ μασ γιατί πολφ απλά νιϊκουν ότι κζλουν να ενθμερϊνονται για τθν 
πανεπιςτθμιακι κοινότθτα ςτθν οποία ανικουν αλλά και γενικότερα για κζματα ςχετικά με τθν 
φοιτθτικι τουσ ταυτότθτα. Είναι αξιοςθμείωτο ότι το οπτικοακουςτικό υλικό αποτελεί ιδιαίτερα 
χριςιμο εργαλείο κακϊσ προςελκφουν πολλά ‘’likes”. Σο ίδιο αποτελεςματικζσ είναι και οι 
ερωτιςεισ τφπου δθμοςκοπιςεων οι οποίεσ όχι μόνο μασ παρζχουν χριςιμεσ πλθροφορίεσ για 
τουσ χριςτεσ μασ αλλά και προκαλοφν τα ςχόλια των επιςκεπτϊν μασ, όπωσ κάνουν και τα 
ζξυπνα “status”. Επιπλζον είναι πολφ ςθμαντικό να χρθςιμοποιοφμε τθν επίκλθςθ ςτο 
ςυναίςκθμα ςτισ δθμοςιεφςεισ μασ ζτςι ϊςτε να προςελκφςουμε τον επιςκζπτθ και ακόμθ να 
κίγουμε και άλλα πεδία ενδιαφζροντοσ ενόσ φοιτθτι πιο κακθμερινά όπωσ είναι θ διαςκζδαςθ. 
Σζλοσ είναι ωφζλιμο να χρθςιμοποιοφμε τθν ταυτότθτα τθσ ςελίδασ μασ και να κοινοποιοφμε, να 
ςχολιάηουμε ι να δθμοςιεφουμε ςε άλλεσ ςελίδεσ είτε φίλων μασ είτε επαγγελματικζσ ζτςι ϊςτε 
να αυξάνουμε τισ προβολζσ μασ και τθν γνωςτοποίθςθ τθσ ςελίδασ μασ. Όλεσ αυτζσ οι μζκοδοι 
αυξάνουν το “engagement” των επιςκεπτϊν μασ αλλά απαιτοφν και ςυνεχι πλθροφόρθςθ και 
εναςχόλθςθ από μζρουσ μασ με τθ ςελίδα. 
 
 

5. Υλοποίηςη   
 
 

Όπωσ αναφερκικαμε πιο πάνω θ ςελίδα μασ ζχει τθν ονομαςία Student Life και προςφζρει 
πλθροφόρθςθ ςχετικά με τθν φοιτθτικι ηωι, τα νζα ςτθν εκπαίδευςθ, θ διαςκζδαςθ και 
οτιδιποτε ενδιαφζρεται ζνασ φοιτθτισ ι "μελλοντικόσ φοιτθτισ". Αρχικά τθσ είχαμε βάλει το 
όνομα MyΦθτοιτοπαρζα, αλλά παρατθριςαμε ότι ςτο ςφςτθμα αναηιτθςθσ ιταν αρκετά 
δφςκολο να τθν βρεισ και για αυτό αποφαςίςαμε να αλλάξουμε όνομα. Σελικά ιταν μια καλι 
πράξθ και θ επιςκεψιμότθτα και τα likes είναι πολφ περιςςότερα τϊρα παρόλο που υπάρχουν 
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και άλλεσ ςελίδεσ ςτο Facebook με το ίδιο όνομα. Βεβαίωσ υπάρχει πολφ μεγάλθ 
ανταγωνιςτικότθτα. Εμείσ όμωσ ζχουμε ωσ ςτόχο μια προςωπικι επαφι. Δεν ζχουμε ςτόχο να 
φτάςουμε ςτα 100.000 likes. Κζλουμε ζνα οικογενειακό περιβάλλον. Επίςθσ δεν ζχουμε το 
χρόνο που απαιτείται για να χειριςτοφμε ζνα τόςο μεγάλο κοινό. Σο περιεχόμενο τθσ ςελίδασ 
μασ εκτόσ από τθν ενθμζρωςθ αποτελείται από διάφορεσ φωτογραφίεσ με τισ οποίεσ 
προςπακοφμε να τραβιξουμε τθν προςοχι των επιςκεπτϊν μασ και λιγότερα τραγοφδια.  Ζτςι 
διαφοροποιιςαμε από τισ άλλεσ παρόμοιεσ ςελίδεσ. Ο ρόλοσ μασ είναι κυρίωσ τθν ενθμζρωςθ 
μζςω διαφόρων „posts”.   

Θ ςφντομθ περιγραφι τθσ ςελίδα μασ είναι και το logo τθσ ςελίδασ μασ - υντονίςου, 

Ενθμερϊςου, Διαςκζδαςε!  

„ Είςαι φοιτθτισ?! Σότε μθν ζχεισ αμφιβολίεσ, αυτι είναι θ ςελίδα ςου! Νζα και 

ανακοινϊςεισ ςχολϊν, διαςκζδαςθ και ψυχαγωγία και γενικά ό,τι πλθροφορία 

χρειάηεςαι για τθ φοιτθτικι ηωι ςου είναι εδϊ!! Είςαι ζνα click πριν τθν είςοδο ςτο 

Student life. Κα αντιςτακείσ?? ‘’  

Για να φτάςουμε ςτουσ φίλουσ των φίλων που μασ ακολουκοφν δθμοςιεφουμε αςτείεσ 

φωτογραφίεσ, ανζκδοτα  ϊςτε να τα κοινοποιοφν και να μεγαλϊνει θ «παρζα» μασ. Αλλάξαμε 

αρκετζσ profile pictures. Για να νιϊςουν οι φίλοι μασ ότι είμαςτε κοντά τουσ, τουσ κάναμε 

ερωτιςεισ. Κζλαμε να κάνουμε διάλογο μαηί τουσ. Αυτόσ ιταν ο τρόποσ να μάκουμε παραπάνω 

πράγματα για αυτοφσ. Όπωσ αναφζραμε και πιο πάνω ο ςτόχοσ μασ είναι να δθμιουργιςουμε 

οικογενειακό περιβάλλον. Όςον αφορά τα μζλθ τθσ «οικογζνειάσ” μασ, για να 

πολλαπλαςιάςουμε τον αρικμό τουσ κοινοποιοφμε τθν ςελίδα μασ ςε άλλεσ ςχετικζσ με τθν 

εκπαίδευςθ ςελίδεσ. Ο ςκοπόσ μασ είναι να μθν περιορίηουμε τον αρικμό τουσ μόνο ςε δικοφσ 

μασ προςωπικοφσ φίλουσ, αλλά να κάνουμε πολλζσ καινοφριεσ φιλίεσ.  

 
 

 
6. Αποτελέςματα  
 
Ωσ ποφ να καταλάβουμε τι ακριβϊσ ζχουν ανάγκθ οι «φίλοι» μασ ποςτάραμε πολφ 
επαγγελματικά links. Όμωσ καταλάβαμε ότι ςτθν φάςθ που βρίςκονται δεν τουσ 
πολυενδιαφζρουν τα μεταπτυχιακά και οι προτεινόμενεσ δουλειζσ. Πιο ελκυςτικά βρίςκουν νζα 
για ςυμφοιτθτζσ τουσ, κακθγθτζσ και αλλαγζσ νόμουσ. Με τα likes που κάνουν είδαμε ότι τουσ 
αρζςουν οι φωτογραφίεσ με ευχζσ για Καλθμζρα και Καλθνφχτα. τθν αρχι με τθν κζλθςθ να 
δίνουμε πολλζσ πλθροφορείσ ποςτάραμε πολλά links. Βεβαιωκικαμε ότι θ υπζρ-πλθροφόρθςθ 
δεν είναι καλό. Ζτςι αλλάξαμε ςτρατθγικι και βάηουμε το πολφ τρία ςθμαντικά άρκρα τθν 
θμζρα. Πριν το κάνουμε όμωσ θ επιςκεψιμότθτα τθσ ςελίδασ είχε πζςει. Για να επανορκϊςουμε 
το λάκοσ μασ για ζνα χρονικό διάςτθμα δεν τουσ ενοχλοφςαμε. Όςων αφορά τθν Profile picture 
και τθν Cover picture ζπρεπε να είναι κάτι πρωτότυπο και χαροφμενο. Για το διάςτθμα δυο 
εβδομάδων όπου ιταν απλόσ άςπρο φόντο με μαφρα γράμματα StudentLife δεν είχαμε κανζνα 
New Like. Με τθν αλλαγι με μια μυςτιρια κα ζλεγα, που είναι τϊρα, ςυνζχιςαν τα likes να 
ανεβαίνουν. Εντοπίςαμε  μια ςφγκρουςθ με μια διαφορετικι από τθν δικιά μασ ςελίδα. Ευτυχϊσ  
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ςυνζχεια κάποιοσ από εμάσ ιταν ςτθν ςελίδα για να παρακολουκεί , να τθν εμπλουτίηει και το 
χειριςτικαμε εκείνθ τθν ςτιγμι. Ικελαν να δθμιουργιςουν conflict, αλλά θ δικι μασ απάντθςθ 
ιταν ότι μποροφμε να ςυνεργαςτοφμε. Ζτςι αποφφγαμε να αποκτιςουμε  εχκροί. Αν δεν 
ιμαςταν εκείνθ των ϊρα online πολφ εφκολα μποροφςαν να ποκοφν κακά λόγια και να 
ςτραφοφν εναντίον μασ.  (print screen se auto to post)   
 

 
7. Προτάςεισ για ςυνέχιςη  
 
Κάτι το οποίο το αρχίςαμε, αλλά εκείνθ τθν περίοδο δεν μποροφςαμε να το ςυνεχίςουμε και κα 
κζλαμε να το υλοποιιςουμε είναι να βγάλουμε φωτογραφίεσ και να δθμιουργιςουμε ζνα 
Album που κα ονομάηεται «Team in action». Με αυτό τον τρόπο κα γνωριςτοφμε ακόμα 
καλφτερα με τουσ χριςτεσ τθσ ςελίδασ μασ και κα τουσ παρακινιςουμε να μοιραςτοφν μαηί μασ 
δικζσ τουσ φωτογραφίεσ ι video. Αναλόγωσ με το αρικμό των φωτογραφιϊν κα 
δθμιουργιςουμε Albums για κάκε ςχολι ξεχωριςτά. Ζτςι κα φζρουμε ςε επαφι άτομα τα όποια 
πρζπει να γνωρίηονται και ίςωσ είναι ςθμαντικοί ο ζνασ για των άλλον. Λόγο του ενδιαφζροντοσ 
για διαςκζδαςθ ςτθν ςελίδα μασ κα προςκζςουμε  προτάςεισ για ςυναυλίεσ, ταινίεσ, clubs κ.λ.π. 
Αυτό όμωσ δεν ςθμαίνει ότι κα υπερβαίνουν τθν ενθμζρωςθ. Θ γενικι μασ ιδζα κα παραμείνει θ 
ίδια.  
 

 
 

8. DO’s & DON’ts 

 

υνοπτικά και με βάςθ τθν εμπειρία μασ από τθν εναςχόλθςθ ςτθ δικι μασ ςελίδα “Student life” 

 DO’s 

1. Εξειδίκευςθ ςτο περιεχόμενο και το υλικό δθμοςίευςθσ 

2. Ηθτάμε τθν άποψθ και τα ςχόλια των επιςκεπτϊν μασ 

3. Προςφζρουμε διαςκζδαςθ με οποιοδιποτε τρόπο  

4. Δθμοςιεφουμε μετρθμζνα και ςε κατάλλθλεσ ϊρεσ 

5. υλλζγουμε πλθροφορίεσ για το προφίλ των επιςκεπτϊν μασ 

6. Παίρνουμε feedback και αναδιοργανϊνουμε το περιεχόμενο των δθμοςιεφςεων με 

βάςθ τισ προτιμιςεισ 

7. Παρζχουμε ςυμβουλζσ ςτουσ χριςτεσ 

8. Προωκοφμε τθν ποικιλία αναρτιςεων ςτθ ςελίδα 

9.  Προςφζρουμε διαγωνιςμοφσ (αν είναι εφικτό) 

10. E-mail invitations 

11. Χρθςιμοποιοφμε το humor όπου είναι δυνατό 
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 DON’Ts 

1. Δεν αφινουμε αναπάντθτα ςχόλια ι παρατθριςεισ των επιςκεπτϊν μασ. 

2. Δεν δθμοςιεφουμε περιεχόμενο που ςίγουρα δεν ενδιαφζρει τουσ επιςκζπτεσ μασ, 

άςχετο, ενοχλθτικό ι προςβλθτικό 

3. Αποφεφγουμε δθμοςιεφςεισ που αφοροφν διαφθμιηόμενα προϊόντα ι υπθρεςίεσ. 

4. Δεν δθμοςιεφουμε ςε ακατάλλθλεσ ϊρεσ, όταν οι on line χριςτεσ είναι ελάχιςτοι 

5. Δεν δθμοςιεφουμε πλθκϊρα ειδιςεων και νζων 

6. Δεν παρακαλάμε για “likes”  

 

 

 

 

 

 

 

 


