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Η παρουσίαση της ιστοσελίδας The Other Greece 

1. Το Επιχειρηματικό Μοντέλο  

O διαδικτυακόσ ιςτότοποσ για τθ διάχυςθ τθσ ιδζασ του εναλλακτικοφ τουριςμοφ ςτθν Ελλάδα 

(http://theothergreece.wix.com/alternativetourism) εξυπθρετείται από ζνα επιχειρθματικό μοντζλο 

απευκυνόμενο ςτθν καταναλωτικι αγορά και ειδικότερα παρόχου περιεχομζνου.  

i. Η Προσφερόμενη Αξία και η Πολιτική Προϊόντος 

 

 Το Προςφερόμενο Όφελοσ 

Η πρόταςθ αξίασ τθσ ςελίδασ ανάγεται ςε όρουσ οφζλουσ τόςο ςε χρθςτικό όςο και ςε ςυμβολικό επίπεδο. 

Αρχικά θ προςφορά πλθροφοριακοφ περιεχομζνου ςτράφθκε ςτθν πλθρότθτα για τθν κάλυψθσ πολλαπλϊν 

πεδίων πλθροφοριακϊν αναγκϊν που δφνανται να ανακφψουν κατά τον προγραμματιςμό διακοπϊν από τον 

επιςκζπτθ ςχετικά με προοριςμοφσ και δραςτθριότθτεσ. 

Συμπλθρωματικά, οι κοινωνικζσ ανάγκεσ των ςφγχρονων χρθςτϊν οι οποίεσ αναηθτοφν διζξοδο ικανοποίθςθσ 

πλζον και μζςα από το διαδίκτυο όπωσ θ διαλεκτικι ςυμμετοχι και τθν ανταλλαγι ιδεϊν με άτομα ομοειδϊν 

ενδιαφερόντων διαςκζδαςθσ για αυτά επιχειρικθκαν να καλυφκοφν μζςα από τθν αξιοποίθςθ τθσ πλατφόρμασ 

άμεςθσ αλλθλεπίδραςθσ του Facebook για τθν ικανοποίθςθσ του αιςκιματοσ τθσ ςυλλογικότθτασ και παράλλθλα 

ατομικισ ζκφραςθσ με δυνατότθτα ανάρτθςθσ εκδθλϊςεων, φωτογραφιϊν με τθν πρωτοβουλία του 

μεμονωμζνου χριςτθ ϊςτε θ εμπλοκι του να τρζφει τθ ςελίδα με user generated περιεχόμενο αλλά να ςυντελεί 

και ςτθ ςυναιςκθματικι του πλιρωςθ.  

 Η Πολιτική Προϊόντοσ 

Σχετικά με το ςχεδιαςμό του άυλου προϊόντοσ, ςτόχοσ μασ ιταν να προβάλλουμε μια άλλθ εικόνα τθσ Ελλάδασ  

που δεν ζχει γνωρίςει παρακμι και δεν ζχει ςφυρθλατθκεί με ςτερεότυπα, καταφεφγοντασ ςε μορφζσ 

εναλλακτικοφ τουριςμοφ, ιδζα θ οποία αποτυπϊνεται ςτο όνομα τθσ ιςτοςελίδασ. Προςπακιςαμε λοιπόν να 

ςυμπεριλάβουμε όςεσ περιςςότερεσ δραςτθριότθτεσ ιταν δυνατόν για να παραδϊςουμε ζνα άρτιο και 

ικανοποιθτικό αποτζλεςμα ςτουσ επιςκζπτεσ τθσ ιςτοςελίδασ. 

Η αρχικι δομι του περιεχομζνου τθσ ιςτοςελίδασ ιταν αρκετά απλι αποτελείτο από μια αρχικι ςελίδα που 

περιείχε ζνα ειςαγωγικό ςθμείωμα που ζβαηε τον αναγνϊςτθ ςτθν φιλοςοφία του site, μια ςελίδα με τίτλο «Ποιοι 

Είμαςτε;»  που περιζχει πλθροφορίεσ για τουσ ςυντάκτεσ αλλά και τθν αποςτολι μασ. Επίςθσ ςυναντάμε και δφο 

κατθγορίεσ διακοπϊν. Η μία με τίτλο «Αναηωογονθτικζσ Εξορμιςεισ» όπου κανείσ μπορεί να βρει άρκρα για 

περιοχζσ τθσ Ελλάδασ που δεν ζχουν επθρεαςκεί από τθν τουριςτικι βιομθχανία και προςφζρουν ςτιγμζσ 

χαλάρωςθσ και αναηωογόνθςθσ  όπωσ πχ Ικαρία, Τηουμζρκα, Μεςςθνία κλπ Ενϊ θ άλλθ ζχει τον τίτλο «Για τουσ 

πιο Τολμθροφσ» και εκεί βρίςκουμε προτάςεισ για extreme sports με διάφορα επίπεδα κινδφνου όπωσ πχ 

αναρρίχθςθ, παραπζντε, ιππαςία κλπ. Τζλοσ, ςτθν αρχικι δομι τθσ ιςτοςελίδασ περιλαμβάνεται και μια ςελίδα θ 

οποία προτρζπει τουσ αναγνϊςτεσ να μασ ςτείλουν τισ δικζσ τουσ ιςτορίεσ, φωτογραφίεσ, εντυπϊςεισ και 

προτάςεισ βαςιςμζνεσ ςτισ εμπειρίεσ τουσ. Αργότερα εμπλουτίςαμε τθν ιςτοςελίδα μασ με μια πλθκϊρα 

πρόςκετων, ςχετικϊν με τον εναλλακτικό τουριςμό άρκρων:  κρθςκευτικοφ, ιαματικοφ, γαςτρονομικοφ, 

ςπθλαιολογικοφ και τουριςμό ακλθτικϊν δραςτθριοτιτων όπου αφοφ εξθγιςουμε περιλθπτικά τι περιλαμβάνει 

κάκε είδοσ προτείνουμε μζρθ προσ επίςκεψθ. 

Άλλεσ ςτιλεσ του site ςτόχο ζχουν να βοθκιςουν τον επιςκζπτθ να βρει τισ διακοπζσ που του ταιριάηουν με βάςθ 

τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά του. Για αυτό τον ςκοπό οργανϊςαμε τουσ προοριςμοφσ για τουσ οποίουσ είχαμε 

ςυντάξει άρκρα με βάςει διάφορα κριτιρια όπωσ τθν απόςταςθ από τον τόπο κατοικίασ, τον αρικμό των 

ςυνταξιδιωτϊν (ηευγάρια, οικογζνειεσ, παρζεσ) και τθν κεματολογία των διακοπϊν που κάποιοσ κζλει να 
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πραγματοποιιςει. Ενϊ τζλοσ ςυμπεριλάβαμε εμβόλιμα ςτθν αρχικι ςελίδα και polls ερωτιςεισ προσ τουσ 

επιςκζπτεσ που ςκοπό ζχουν να κάνουν τον ιςτότοπο πιο διαδραςτικό και τα μζλθ τθσ ομάδασ να ςυλλζξουν 

πλθροφορίεσ για τισ προτιμιςεισ του κοινοφ τουσ. Επιπρόςκετα, ενυπάρχει θ δυνατότθτα αςφγχρονθσ 

επικοινωνίασ, κακϊσ νοείται ωσ τυποποιθμζνθ παροχι θ απουςία τθσ οποίασ εγείρει αντικίνθτρα και αμυντικι 

ςτάςθ.  

Ταυτόχρονα, κεωρικθκε απαραίτθτο ο αρχιτεκτονικόσ ςχεδιαςμόσ τθσ ιςτοςελίδασ να διευκολφνει τθν ομαλι 

πλοιγθςθ και θ αιςκθτικι του περιβάλλοντοσ περιιγθςθσ να είναι επιμελθμζνθ, ενϊ θ εικόνα τθσ ιςτοςελίδασ 

φροντίςαμε να είναι ςυμβατι με το κζμα που επιλζξαμε να αναπτφξουμε και να ανταποκρίνεται ςε ζνα ευρφ 

φάςμα του κοινοφ. Το κυρίαρχο χρϊμα είναι το γαλάηιο που ςυνάδει με το χρϊμα που πολλοί ζχουν ςτο μυαλό 

τουσ όταν ςκζφτονται τθν Ελλάδα. Η γραμματοςειρά είναι ευκολοδιάβαςτθ και ξεκοφραςτθ για τον αναγνϊςτθ. 

Ενϊ μεγάλθ φροντίδα λιφκθκε για τθν επιλογι των φωτογραφιϊν που ςυμπεριλιφκθκαν  κακϊσ είναι θ κφρια 

πθγι προςζλκυςθσ του ενδιαφζροντοσ του επιςκζπτθ ςε ζνα άρκρο αλλά και επειδι μια εικόνα είναι πιο 

αποτελεςματικι για τθ μεταφορά του μθνφματόσ μασ από οποιαδιποτε κείμενο. 

Τζλοσ, προκειμζνου να υπάρξει ολοκλιρωςθ ςτθν πλθροφορία μζςα από διακειμενικότθτα ςυμπεριλάβαμε μια 

πλθκϊρα υπερςυνδζςμων που μεταφζρουν τον χριςτθ ςε ςυγγενείσ ιςτοςελίδεσ όπου μποροφν να βρουν 

περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για ζνα κζμα π.χ. λίςτα με κζντρα καταδφςεων ςτθ περιοχι τθσ Κριτθσ. 

Συμπεριλάβαμε επίςθσ, buttons που ςυνδζουν εςωτερικά τα διάφορα άρκρα. Ενϊ ςτον ιςτότοπο υπάρχουν  

πλαίςια επικοινωνίασ για social media (facebook, twitter) που διευκολφνουν τουσ χριςτεσ να αφιςουν ςχόλια και 

να μοιραςτοφν τα άρκρα με τρίτουσ. 

ii. Η Αλυσίδα αξίας – Το δίκτυο των εταίρων 

Χειριςμόσ Ειςροών: Οι δραςτθριότθτεσ ςυςχετιηόμενεσ με τθ ςυςςϊρευςθ από διάφορεσ πθγζσ, τθν επιλογι και 

τθν αποκικευςθ των ακατζργαςτων, αδόμθτων δεδομζνων οι οποίεσ αποτελοφν το ςυςτατικό ςτοιχείο του 

τελικοφ πλθροφοριακοφ περιεχομζνου (ειςροζσ) είναι μια διαδικαςία θ οποία πραγματοποιείται εςωτερικά. 

Παραγωγή: Η διαδικαςία του βαςικοφ μεταςχθματιςμοφ ςτθ περίπτωςθ αυτι θ επεξεργαςία, θ ομαδοποίθςθ, θ 

μορφοποίθςθ των ςυγκεντρωμζνων δεδομζνων ςε μια λογικι ςυνάκροιςθ ϊςτε να νοθματοδοτοφνται από τον 

αποδζκτθ αυτϊν υλοποιείται επίςθσ εςωτερικά. Ταυτόχρονα, θ προζλευςθ δεδομζνων από τθν εναςχόλθςθ του 

χριςτθ (user generated) τον κακιςτά ςυνδθμιουργό περιεχομζνου, ςτθν παραγωγι πλθροφοριακισ φλθσ.  

Διανομή: Η διανεμθτικι λειτουργία με δεδομζνθ τθν πλθροφοριακι, άυλθ φφςθ του διακινοφμενου αγακοφ 

πραγματοποιείται μζςω αποκλειςτικά διαδικτυακϊν διαφλων. Συγκεκριμζνα, θ θλεκτρονικι διαςπορά των 

πλθροφοριϊν ευνοείται από τθ ςυνεργαςία με τον πάροχο υπθρεςιϊν ανάπτυξθσ ιςτοςελίδων, 

http://www.wix.com/. Η ζκταςθ τθσ εξάρτθςθσ από το προςφερόμενο προϊόν του παρόχου γίνεται αντιλθπτι 

κακϊσ ςυμβάλλει ςτθ διακεςιμότθτα ενόσ κεμελιϊδουσ υπόβακρου εφαρμογϊν και παραμζτρων ηωτικοφ για τθν 

ανάπτυξθ, τθν οικοδόμθςθ και τθ εμβακυμζνθ μετάδοςθ του εφρουσ πλθροφοριϊν οι οποίεσ αποτελοφν το 

πυρινα τθσ τελικισ αξίασ. Επιπρόςκετα, διανεμθτικό κόμβο και ςυνεργάτθ ςυνιςτοφν και οι πλατφόρμεσ 

κοινωνικισ δικτφωςθσ, Facebook και Twitter.  

Marketing/ Πωλήςεισ και Υπηρεςίεσ μετά την Πώληςη: Για τθν προϊκθςθ τθσ ιςτοςελίδασ ςυνεργάτθσ είναι το 

υπόβακρο θλεκτρονικισ διεπαφισ του Facebook και του Twitter μζςα από τα οποία πραγματϊνεται θ επιδίωξθ 

δραςτιριασ προςζγγιςθσ του ςτοχευόμενου κοινοφ αλλά και διατιρθςισ του με τθν προςωποποιθμζνθ, άμεςθ 

επικοινωνία και αλλθλεπίδραςθ με ςυνεχι τροφοδότθςι του με ενθμερϊςεισ, οι οποίεσ είναι αντιλθπτζσ ωσ 

ευπρόςδεκτεσ, εφόςον θ εκδιλωςθ αρζςκειασ ςτθ ςελίδα ςυνεπάγεται και ςυγκατάβαςθ ςτθ λιψθ μθνυμάτων 

από αυτι.  

iii. Οι Πηγές Εσόδων/ Η εσωτερική δομή 
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Η άντλθςθ οικονομικϊν πόρων ακολουκεί τθ φιλοςοφία τθσ άνευ χρζωςθσ παροχισ ενθμερωτικοφ υλικοφ ςε 

επιςκζπτεσ. Μελλοντικά, με τθν υπόκεςθ τθσ επίτευξθσ επαρκοφσ επιςκεψιμότθτασ, πρωτεφουςεσ πθγζσ 

εξεφρεςθσ εςόδων μπορεί να εξελιχκοφν τα φιλοξενοφμενα διαφθμιςτικά μθνφματα κακϊσ και τα προγράμματα 

affiliation. Επιπλζον, το κόςτοσ διακρατείται ςε χαμθλά επίπεδα λόγω τθσ ανυπαρξίασ χρθματικισ επιβάρυνςθσ 

από τισ χρθςιμοποιοφμενεσ διαδικτυακζσ πλατφόρμεσ (Wix.com, Facebook.com).  

2. Oι Στόχοι και η Στρατηγική 

Η ςτοχοκεςία αναφορικά με το προςφερόμενο προϊόν αποτελεί πρωταρχικά θ επίτευξθ αναγνωριςιμότθτασ και 

ενθμερότθτασ για τθσ ιςτοςελίδασ ωσ πθγισ για τθν αναηιτθςθ τουριςτικϊν πλθροφοριϊν εναλλακτικϊν 

δραςτθριοτιτων και προοριςμϊν. Πιο ςυγκεκριμζνα, θ ζνταξθ ςτο ςφνολο κεϊρθςθσ εναλλακτικϊν τθσ αγοράσ 

ςτόχου.  

Από τθν άλλθ πλευρά ςτόχοσ είναι και θ ανάλθψθ δράςθσ από τα άτομα για τθν εξωτερίκευςθ τθσ αρζςκειασ ςτθν 

ιδζα του εναλλακτικοφ τουριςμοφ, επιβεβαίωςθ τθσ οποίασ κα αποτελεί και θ ζνταξθ ςτθν ομάδα μελϊν. 

Επιπλζον ςτόχοσ είναι μια ενεργοποιθμζνθ ςτάςθ από τα άτομα με τθν αφιζρωςθ γνωςτικϊν πόρων και χρόνου 

για τθ δυναμικι εναςχόλθςθ με τθν αλλθλεπίδραςθ ςτισ αναρτιςεισ τθσ ςελίδασ και τθν παροχι προτάςεων κα 

αποτελζςει. 

Σε επίπεδο ςτρατθγικισ ανάπτυξθσ ζπειτα από τθν αρχικι κεμελίωςθ του επιχειρθματικοφ μοντζλου και ςτον 

βραχυπρόκεςμο ορίηοντα αποτελεί θ ςτρατθγικι διείςδυςθσ προκειμζνου να εξαντλθκοφν τα περικϊρια 

βελτίωςθσ και εμπλουτιςμοφ τθσ υπάρχουςασ υπθρεςίασ ςτθ ςτοχευόμενθ καταναλωτικι αγορά. Στο μελλοντικό 

διάςτθμα, μια ενδεχόμενθ ςτρατθγικι επιδίωξθ κα είναι μια γεωγραφικι  ανάπτυξθ αγοράσ κακϊσ το διαδίκτυο 

άρει περιοριςμοφσ χωροταξικοφσ αναφορικά με τθν εμβζλεια του μθνφματοσ για τθ γνωςτοποίθςθ του 

εναλλακτικοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ και ςε αλλόγλωςςουσ μζςα από τθν γλωςςικι προςαρμογι του 

υφιςτάμενου περιεχομζνου.  

3. Το Στοχευόμενο Κοινό 

Η ςτοχευόμενθ αγορά τθσ οποίασ τα ενδιαφζροντα και οι πλθροφοριακζσ ανάγκεσ εφάπτονται τθσ ωφζλειασ 

μπορεί να διακρικεί αναφορικά με τα γεωγραφικά, δθμογραφικά και ψυχογραφικά χαρακτθριςτικά τθσ. 

Αναλυτικότερα, ςχετικά με τα δυο πρϊτα κριτιρια, το κοινό αποτελείται από κατοίκουσ τθσ Ελλάδασ, ενϊ θ 

θλικιακι ςφνκεςθ του κοινοφ οφςα ςυνυφαςμζνθ με τθ φάςθ του κφκλου τθσ οικογζνειασ, εκτείνεται από νεανικά 

θλικιακά ςτρϊματα (18-24) προςανατολιςμζνα ςτθν αναηιτθςθ προκλθτικϊν εξορμιςεων, οικονομικά 

ανεξαρτθτοποιθμζνουσ μθ επιφορτιςμζνουσ με οικογενειακζσ υποχρεϊςεισ νζουσ (25-40) δυνάμενουσ να 

χρθματοδοτιςουν διακοπζσ, οικογζνειεσ οι οποίεσ επιηθτοφν προοριςμοφσ μθ μαηικοφσ και δυναμικοφσ μεςιλικεσ 

ςυνταξιοφχουσ αποδεςμευμζνουσ από εργαςιακά κακικοντα, με μθ εξαρτϊμενα οικονομικά μζλθ τθσ οικογζνειασ 

κατόχουσ επαρκοφσ αγοραςτικισ δφναμθσ για δραςτθριότθτεσ εναλλακτικοφ τουριςμοφ. Ζνασ τρόποσ ηωισ 

ακλθτικόσ, με κινθτικότθτα και αξίεσ εκτίμθςθσ τθσ απλότθτασ, αρμονίασ με το φυςικό περιβάλλον και τθν 

παράδοςθ και τθσ αναηιτθςθσ τθσ διαφορετικότθτασ μζςα από τθν απομάκρυνςθ και τθν τάςθ απόκλιςθσ από τισ 

τετριμμζνεσ μαηικζσ απολαφςεισ, ςκιαγραφοφν ψυχογραφικά το ςτοχευόμενο άτομο. 

4. Η Επικοινωνία 

Αναφορικά με τισ ενζργειεσ επικοινωνίασ και προϊκθςθσ ςτισ οποίεσ προβικαμε, αρχικά ςτθν ιςτοςελίδα μασ 

περιελάβαμε ςτθν καρτζλα του menu τθν κατθγορία  ‘‘Μοιραςτείτε το μαηί μασ’’, μζςω τθσ οποίασ 

παρακινοφςαμε τουσ διαδικτυακοφσ επιςκζπτεσ να ςυμπλθρϊςουν τθν καρτζλα επικοινωνίασ, να καταγράψουν 

τισ παρατθριςεισ, τα ςχόλια, τισ ερωτιςεισ και τισ προτάςεισ τουσ και να μασ τα αποςτείλουν, ζχοντασ υποςχεκεί 

πωσ θ ανταπόκριςθ από τθν πλευρά μασ κα είναι άμεςθ. Κάτι τζτοιο ζγινε αφενόσ ςτθν προςπάκεια μασ να 

δϊςουμε ζνα περιςςότερο επαγγελματικό χαρακτιρα ςτον ιςτότοπο που δθμιουργιςαμε, αφετζρου προκειμζνου 

να δϊςουμε ςτον επιςκζπτθ τθν αίςκθςθ ότι μπορεί και ο ίδιοσ να διαμορφϊςει περιεχόμενο και να χρωματίςει 
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με τθ δικι του πινελιά το site. Με άλλα λόγια ςτόχοσ μασ ιταν να αυξιςουμε τθν εμπλοκι του, τθ δζςμευςι του 

και τθν πιςτότθτά του. 

Παράλλθλα με τθν ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ τθσ ιςτοςελίδασ προχωριςαμε ςτθ δθμιουργία ςελίδασ ςτα 

κοινωνικά δίκτυα αρχικά του Facebook και μεταγενζςτερα του Twitter, προκειμζνου να αυξιςουμε το awareness 

μασ, ςε μια εποχι όπου τα social media παίηουν πολφ μεγάλο ρόλο ςτθν προςπάκεια προϊκθςθσ 

επιχειριςεων/ςκοπϊν/γεγονότων κ.ο.κ. Ζτςι, ζχοντασ αναλογιςτεί ιδθ το περιεχόμενο που κα 

ςυμπεριλαμβάναμε ςτθν Facebook Page μασ με το όνομα ‘‘The Other Greece’’ ξεκινιςαμε να κάνουμε αναρτιςεισ. 

Αρχικά αποφαςίςαμε να ξεκινιςουμε τθν προϊκθςθ τθσ ςελίδασ ςε γνωςτοφσ, φίλουσ και ςυγγενείσ, 

παρακινϊντασ τουσ να τθν κοινοποιιςουν με τθ ςειρά τουσ ςε φιλικά ι ςυγγενικά τουσ πρόςωπα. Σε καμία 

περίπτωςθ δεν παραλείψαμε ζπειτα να δθμοςιοποιιςουμε τθ ςελίδα μασ ςε Facebook pages με ανάλογο ι 

ςυναφζσ περιεχόμενο με τθ δικι μασ ςελίδα, γνωςτοποιϊντασ αφενόσ ποιοι είμαςτε, αφετζρου τουσ ςκοποφσ 

μασ.  

Από άποψθ περιεχομζνου φροντίηαμε να εμπλουτίηουμε με post τθ ςελίδα μασ ςτο Facebook τακτικά ϊςτε να 

είναι πλοφςια ςε περιεχόμενο, ςυνεχϊσ ενθμερωμζνθ και προπάντων να επικοινωνεί το ςκοπό που ωσ ομάδα 

κζςαμε και δεν ιταν άλλοσ από τθν προϊκθςθ του εναλλακτικοφ τουριςτικοφ πλοφτου τθσ Ελλάδασ, ςε επίπεδο 

περιοχϊν αλλά και δραςτθριοτιτων που είναι λιγότερο δθμοφιλείσ και διαδεδομζνεσ. Με αφορμι αυτό, 

παρακζταμε φωτογραφίεσ, video μζςω youtube, άρκρα, sub-

pages από τθν επίςθμθ ιςτοςελίδα μασ ςτο www.wix.com ι 

κάναμε share κοινοποιιςεισ άλλων ςελίδων. Αναφορικά με τθ 

ςελίδα μασ ςτο Twitter, το περιεχόμενό τθσ δεν ανανεωνόταν με 

τθν ίδια ςυχνότθτα όπωσ το περιεχόμενο τθσ ςελίδασ ςτο 

Facebook. Αυτό διότι κεωριςαμε ότι για αυτό που κζλαμε να 

προωκιςουμε το βζλτιςτο μζςο προϊκθςθσ ιταν το facebook, 

κακϊσ προςφζρει περιςςότερεσ εφαρμογζσ (πχ. δυνατότθτα 

δθμιουργίασ ερϊτθςθσ/question) αλλά και οργανϊνει καλφτερα 

τθν παρουςίαςθ των posts, κάτι που ςτθν περίπτωςθ μασ είχε 

ιδιαίτερα μεγάλθ ςθμαςία για τθν επιτυχία τθσ ςελίδασ. Στο 

ςθμείο αυτό αξίηει να αναφζρουμε ότι δθμιουργιςαμε μια 

question, ρωτϊντασ τον επιςκζπτθ τι είδουσ δραςτθριότθτεσ 

επικυμεί να υπάρχουν ςτον προοριςμό των εναλλακτικϊν 

διακοπϊν του, παρζχοντασ κάποιεσ επιλογζσ τισ οποίεσ μποροφςε να κάνει check. Είναι φανερό πωσ αυτό ζγινε 

προκειμζνου να δθμιουργιςει ζνα περιςςότερο οικείο περιβάλλον για τον επιςκζπτθ, ζνα περιβάλλον που παρά 

τθν αχλότθτά του δίνει τθ δυνατότθτα μιασ μορφισ διαλόγου. Το εν λόγω post μάλιςτα ζγινε pinned-to-top ϊςτε 

να εμφανίηεται ωσ πρϊτθ δθμοςίευςθ και να γίνεται ορατό άμεςα.  

Επιπρόςκετα, αποφαςίςαμε να προβοφμε και ςτθ δθμιουργία μιασ καμπάνιασ (αποτελοφμενθ από 2 υπο-

καμπάνιεσ - banners) μζςω Facebook, προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί ότι θ ςελίδα μασ κα εκτεκεί ςε ακόμα 

μεγαλφτερο αρικμό χρθςτϊν και κα αποκτιςει περιςςότερα likes. Δθμιουργιςαμε δθλαδι μια Facebook Ad, θ 

οποία χρειάςτθκε τθν καταβολι ενόσ ποςοφ χρθμάτων το οποίο ορίηαμε εμείσ. Ζτςι, κατακζτοντασ το ποςό και με 

μζκοδο χρζωςθσ τθν Cost Per Mille, θ διαφιμιςι μασ ξεκίνθςε να προβάλλεται ςτθ διαδικτυακι κοινότθτα του 

facebook, εξαςφαλίηοντάσ μασ κάκε μζρα ζνα αρκετά μεγάλο αρικμό likes. Oι χριςτεσ πίςω από τα likes ιταν 

άνκρωποι που είχαν εντοπιςτεί όχι τυχαία να γίνουν κεατζσ τθσ διαφιμιςθσ, αλλά με βάςθ κάποια 

χαρακτθριςτικά που είχαμε εμείσ κζςει κατά τον θλεκτρονικό ςχεδιαςμό τθσ καμπάνιασ. Για αυτό το λόγο ιταν 

άτομα με υψθλι ανάμειξθ τα οποία αποδείχκθκαν και τα πιο ενεργά, είτε μζςω των likes τουσ ςε διάφορα posts 

μασ είτε λόγω κοινοποιιςεων τουσ ςτθν ςελίδα μασ. Παρακάτω παρουςιάηονται εικόνεσ από τθν αρχι ςχεδιαςμοφ 

τθσ καμπάνιασ ζωσ και το κλείςιμο τθσ ςυμφωνίασ για το ποςό του budget και τθ τελικι μoρφι των banners. 
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Εικόνα 1. Τα χαρακτθριςτικά του ςτοχευμζνου κοινοφ 

Εικόνα 2. Η χρονικι διάρκεια και το budget τθσ καμπάνιασ 

Εικόνα 3.  Eπιβεβαίωςθ-κλείςιμο ςυμφωνίασ για το ποςό του 

budget, τθν εμφάνιςθ του banner, τθ ςτόχευςθ και τθ χρονικι 

διάρκεια τθσ καμπάνιασ 

Εικόνα 4. Οι 2 διαφθμίςεισ (banner) μαηί με τθ ςτόχευςι, τα 

δεδομζνα κόςτουσ (cost per mille και cost ανα like) , το ποςοςτό 

που προςελκφουν χριςτεσ και τα page likes που οφείλονται ςε 

αυτά 
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5. Τα Αποτελέσματα 

Τα γενικά αποτελζςματα αναφορικά με τθν επιςκεψιμότθτα τθσ κφριασ ιςτοςελίδασ δεν ιταν ελεφκερα 

προςβάςιμα λόγω τθσ ζνταξθσ των μετρικϊν αυτϊν ςε αναβακμιςμζνεσ εκδοχζσ του προϊόντοσ τθσ Wix.com. 

Εντοφτοισ χριςιμα ςυμπεράςματα μποροφν να ςυναχκοφν και από τθν Facebook ςελίδα, εφόςον ζγινε εντατικι 

προςπάκεια διακίνθςθσ των χρθςτϊν μζςω αυτισ ςτθν κφρια. Η πορεία τθσ ςελίδασ μασ διαφαίνεται υπό το 

πρίςμα των Facebook Insights, που αποδείχκθκαν χριςιμο εργαλείο για τθν επιλογι περιεχομζνου που φάνθκε να 

είχε μεγαλφτερθ απιχθςθ από άποψθ ανταπόκριςθσ (likes/comments) και μασ ζδωςαν μια γενικι εικόνα για το 

δθμογραφικό προφίλ του κοινοφ-ακολουκθτι. Μασ εξζπλθξε ευχάριςτα το γεγονόσ ότι ςτθ ςελίδα μασ ζκαναν like 

χριςτεσ εκτόσ Ελλάδασ, γεγονόσ που μασ παρακίνθςε ςε αρκετά από τα posts μασ να ςυμπεριλάβουμε 

ςυνοδευτικό κείμενο ςτα ελλθνικά αλλά και ςτα αγγλικά. 

Καταλθκτικά, ςε personal messages που λαμβάναμε ςτο Facebook από διάφορουσ χριςτεσ φροντίηαμε να 

απαντάμε όςο το δυνατόν πιο επαγγελματικά, κακϊσ κεωριςαμε ότι είναι μια από τισ ςθμαντικότερεσ ενζργειεσ 

επικοινωνίασ ςτθν οποία μποροφςαμε να προβοφμε. Και αυτό διότι θ αποςτολι personal message αποτελεί 

εκδιλωςθ πραγματικοφ και πθγαίου ενδιαφζροντοσ από τθν πλευρά του χριςτθ, ακόμα και ζνδειξθ 

εμπιςτοςφνθσ, για αυτό δεν πρζπει ςε καμία περίπτωςθ να παραμείνει ευκαιρία ανεκμετάλλευτθ. 

 

 

Εικόνα 5. Η πορεία τθσ fan page ςε αρικμοφσ και δθμογραφικά ςτοιχεία 



Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν  Εργαςία ςτο Ηλεκτρονικό Marketing 
Τμιμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίασ  

Εφαρμοςμζνθ εργαςία ςτθν ιςτοςελίδα The Other Greece    9 

Πιο ςυγκεκριμζνα, ςχετικά με τθν αποτελεςματικότθτα των διαφθμιςτικϊν μθνυμάτων ωσ προσ τθν προςζλκυςθ 

κίνθςθσ ςτθ ςελίδα τoυ The Other Greece ςτο Facebook, αυτι αξιολογικθκε με βάςθ το βακμό μετάβαςθσ ςτα 

ςτάδια επικοινωνιακισ διείςδυςθσ του μοντζλου ΑΙDΑ. Αρχικά, θ εικόνα είναι διαφωτιςτικι για τον αρικμό των 

εμφανίςεων τθσ διαφιμιςθσ ο οποίοσ ςυνιςτά αφθρθμζνα ζνασ προςεγγιςτικόσ δείκτθσ τθσ ενθμερότθτασ για το 

site, τον αρικμό των click throughs και likes οφειλόμενων ςτθν ζκκεςθ ςτθ διαφιμιςθ δθλαδι τθσ ενεργισ 

εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ και αρζςκειασ και τζλοσ τον αρικμό των αναλθφκείςων δράςεων από το ακροατιριο, 

τθσ δυναμικισ εναςχόλθςθσ του κοινοφ με το site (actions). Tζλοσ, ενδιαφζρον παρουςιάηουν οι δείκτεσ των 

εκκζςεων εξαςφαλιςμζνων από τον φιλικό περίγυρο των ατόμων που επιδοκίμαςαν τθ ςελίδα (social).  

 

Αναλυτικότερθ παρουςίαςθ του τφπου των δράςεων (actions) οι οποίεσ ενεργοποιικθκαν από κάκε μεμονωμζνθ 

διαφιμιςθ δθλαδι με ποιο τρόπο ενεργοποιικθκαν οι χριςτεσ εκτόσ από τα Likes. 

 

Μια διαγραμματικι απεικόνιςθ τθσ πορείασ των Page Likes τα οποία είχαν τεκεί και ωσ πρωτεφον ςτόχοσ τθσ 

διαφιμιςθσ, τθσ επιτευχκείςασ κάλυψθσ (Campaign reach: 49.058) και τθσ ςυχνότθτασ ζκκεςθσ (Frequency: 3,8).  

 

 

  

Εικόνα 6. Οι μετρικζσ τθσ διαφιμιςθσ 

Εικόνα 7.  

Εικόνα 8.  
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Τα ςυμπεράςματα ςε μορφι ςυμβουλϊν τα οποία ςυνιχκθςαν δια μζςου τθσ πρακτικισ εφαρμογισ 

ςυνοψίηονται: 

1. Προωκιςετε τθ ςυμβολικι και ςυναιςκθματικι διάςταςθ κακϊσ αυτι κα δεςμεφςει το μεμονωμζνο χριςτθ 

αλλά κα είναι και ενοποιθτικό ςτοιχείο μεταξφ των χρθςτϊν. 

2. Εξαςφαλίςτε τθ ςυςτθματικότθτα των αναρτιςεων και τθ ςυνζπεια ςτθν ανταπόκριςθ ςε ερωτιςεισ. 

3. Διατθριςτε μια ατμόςφαιρα χαλάρωςθσ κακϊσ τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ κεωροφνται κυρίωσ μζςο 

εξωτερίκευςθσ και αποφόρτιςθσ - δραςτθριότθτεσ που απαιτοφν ενζργεια και γνωςτικι επεξεργαςία δεν κα 

προκαλζςουν εμπλοκι εάν δεν προςφζρουν επαρκείσ ανταμοιβζσ (κίνθτρα) για αυτι τθν προςπάκεια. Εφκολα 

αντιλθπτά και ψυχαγωγικά ερεκίςματα πρζπει να προκρίνονται.  

4. Διακρατείςτε το ενδιαφζρον με τθν εκπόνθςθ άμεςων ερωτιςεων (δθμοςκοπιςεων) κλειςτοφ τφπου και όχι 

ανοικτοφ τα οποία απαιτοφν προςπάκεια.  

5. Κατά τθ ςτόχευςθ ενόσ διαφθμιςτικοφ μθνφματοσ ςε ζνα ακροατιριο προςδιορίςτε ξεκάκαρα τα 

χαρακτθριςτικά του προκειμζνου να υπάρξει μεγαλφτερθ εμπλοκι.  

 

 


