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Ορισμός : 
 
Web design είναι μια διαδικαςία που 
περιλαμβάνει το ςχεδιαςμό, τθν διαμόρφωςθ και 
εκτζλεςθ των θλεκτρονικϊν μζςων διανομισ 
μζςω internet, με τθν μορφι τεχνολογιϊν ( όπωσ  
π.χ. γλϊςςεσ ςιμανςθσ) κατάλλθλα για τθν 
ερμθνεία και τθν απεικόνιςθ μζςω ενόσ web 
browser.      
Η δθμιουργία ιςτοςελίδασ δεν είναι μια ςτατικι 
διαδικαςία είναι ζκφραςθ, τεχνικι και διαρκείσ 
εκμάκθςθ, κακϊσ το internet εξελίςςεται με 
ραγδαίουσ ρυκμοφσ χρθςιμοποιϊντασ νζα εργαλεία και τεχνολογίεσ. 
 
 
 
 
 

Είδη ιστοσελίδων : 
 
Οι ςτατικζσ ιςτοςελίδεσ είναι απλά HTML 
ζγγραφα και περιζχουν κείμενα, εικόνεσ 
υπερςυνδζςμουσ (links) π.χ. μενοφ επιλογϊν και 
άλλα ςτοιχεία. Ο όροσ “ ςτατικι” δεν 
αναφζρεται ςε κάποιο είδοσ κίνθςθσ, αλλά ςτθν 
μονιμότθτα  του περιεχομζνου τθσ ιςτοςελίδασ 
.Δθλαδι  για μια ςτατικι ιςτοςελίδα το 
περιεχόμενο είναι δεδομζνο κάκε φορά που 
εμφανίηεται. Επίςθσ είναι κατάλλθλθ κυρίωσ για 
μικρζσ παρουςιάςεισ ςτισ οποίεσ ςπάνια κα 
χρειαςτεί κάποια μελλοντικι αλλαγι ςτο 
περιεχόμενο τθσ ι προςκικθ επιπλζον περιεχομζνου. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, είναι 
πιο πρακτικι χριςθ δυναμικϊν ιςτοςελίδων. 
 
Οι δυναμικζσ ιςτοςελίδεσ, ςε αντίκεςθ με τισ ςτατικζσ ιςτοςελίδεσ, δεν είναι απλά 
HTML ζγγραφα, αλλά ςυμπεριλαμβάνουν προγραμματιςμό  (ςε μια γλϊςςα 
προγραμματιςμοφ κατάλλθλθ για το διαδίκτυο) και ουςιαςτικά είναι web 
εφαρμογζσ. Η καταςκευι δυναμικϊν ιςτοςελίδων είναι προφανϊσ πιο πολφπλοκθ 
από τισ απλζσ ςτατικζσ ιςτοςελίδεσ, και ο βακμόσ δυςκολίασ τουσ εξαρτάται φυςικά 



από τισ λειτουργίεσ και τισ δυνατότθτεσ που  περιλαμβάνει θ εκάςτοτε web 
εφαρμογι. Στισ δυναμικζσ ιςτοςελίδεσ , το περιεχόμενο τθσ ιςτοςελίδασ, 
αποκθκεφεται και αντλείται δυναμικά από μια ι περιςςότερεσ βάςεισ δεδομζνων 
ενϊ διακζτουν εκτόσ από το frontend και το backend μζςω του οποίου γίνεται 
εφκολα θ διαχείριςθ περιεχομζνου. 
 
 

Αποδοτικζσ ςτρατθγικζσ online marketing: 
 

 Banner marketing ή Banner advertising: Από τισ πρϊτεσ μεκόδουσ που 
αναπτφχκθκαν και κατά τθν γνϊμθ μου από τισ λιγότερο αποδοτικζσ.  
 

Τα banners παρουςιάηουν ζνα ςθμαντικό μειονζκτθμα. Βγάηουν μάτι ότι πρόκειται 
για διαφθμίςεισ και ο καταναλωτισ ζχει αναπτφξει αντιςτάςεισ ςε οτιδιποτε 

μοιάηει με διαφιμιςθ, με 
αποτζλεςμα να τισ αγνοοφν. Για 
αυτό ακριβϊσ τον λόγο ζχει 
προςτεκεί ιχοσ και κίνθςθ, 
ϊςτε να τραβοφν τθν προςοχι. 
Το κζμα είναι όμωσ ότι γίνονται 
ελαφρϊσ ενοχλθτικζσ! 
Στο γεγονόσ αυτό οφείλεται και 
θ μεγάλθ επιτυχία που γνϊριςε 
το Google AdSense, το οποίο 
προβάλει διαφθμίςεισ κειμζνου 
ςε ιςτοςελίδεσ που είναι 

ςχετικζσ με τθν διαφιμιςθ. 

 Δημιουργία website: Η προφανισ επιλογι και το πρϊτο βιμα ειςόδου ςτο 
internet marketing. Μία ιςτοςελίδα επιτρζπει ςτισ επιχειριςεισ να 
προβάλλουν τα χαρακτθριςτικά τουσ, να προωκιςουν τα προϊόντα τουσ και 
να προςεγγίςουν περιςςότερουσ πελάτεσ. 

 Affiliate marketing: Η πιο αποτελεςματικι internet marketing ςτρατθγικι 
ςτον πλανιτθ. Το affiliate marketing ςασ δίνει τθν δυνατότθτα να ζχετε ςτθν 
διάκεςι ςασ ζναν πολφ μεγάλο αρικμό ανκρϊπων, οι οποίοι να προωκοφν 
τα προϊόντα ςασ και να τουσ πλθρϊνετε κάποια μορφι προμικειασ, αφοφ 
πρϊτα πραγματοποιθκεί θ πϊλθςθ. 

Πρόκειται για μία πανίςχυρθ internet marketing ςτρατθγικι, οποία όχι μόνο δίνει 
τθν δυνατότθτα ςε εταιρίεσ να εκτοξεφςουν τισ πωλιςεισ τουσ, αλλά και ςε πολλοφσ 
ανκρϊπουσ να κερδίηουν ζνα κφριο ι εξτρά ειςόδθμα, με εργαςία από το ςπίτι.  
 

 Search Engine Marketing (SEM): Πρόκειται για τθν προςπάκεια προϊκθςθσ 
μίασ ιςτοςελίδασ, είτε βελτιϊνοντασ τθν κζςθ τθσ ςτισ μθχανζσ αναηιτθςθσ, 
με search engine optimization (SEO) τεχνικζσ, είτε με τθν αγορά pay per click 
(PPC) διαφθμίςεων. 

http://www.makemoneyonline.gr/google_adsense.html
http://www.makemoneyonline.gr/create_website.html
http://www.makemoneyonline.gr/affiliate_marketing.html
http://www.makemoneyonline.gr/search_engine_marketing.html
http://www.makemoneyonline.gr/search_engine_optimization.html
http://www.makemoneyonline.gr/ppc.html
http://www.makemoneyonline.gr/ppc.html


Η καλφτερθ μζκοδοσ από τισ 2 είναι φυςικά θ πρϊτθ γιατί πολφ απλά είναι δωρεάν. 
Το «δωρεάν» είναι βζβαια ςχετικό, γιατί μπορεί να μθν κοςτίηει ςε νόμιςμα, 
κοςτίηει όμωσ ςε χρόνο. 

 Email marketing: Η ςυγκεκριμζνθ internet marketing ςτρατθγικι κα ςασ 
επιτρζψει να κρατιςετε επαφι με πελάτεσ, που ςε αντίκετθ περίπτωςθ δεν 
κα ξαναβλζπατε ποτζ. Επίςθσ ςασ επιτρζπει να χτίςετε ςχζςεισ, 
προςφζροντάσ τουσ πολφτιμο υλικό και πλθροφορίεσ μζςω email, 
δθμιουργϊντασ τθν εικόνα τθσ αξιόπιςτθσ εταιρίασ ςτα μάτια τουσ. 

 Blog Marketing: Στισ μζρεσ μασ, όλεσ οι μεγάλεσ εταιρίεσ ζχουν επιςυνάψει 
ζνα blog ςτο κεντρικό τουσ website και δθμοςιεφουν άρκρα πάνω ςτισ 
τρζχουςεσ εξελίξεισ ςτον τομζα δραςτθριότθτάσ τουσ, επιτρζποντασ ςτον 
επιςκζπτθ να παρακζςει τα ςχόλιά του. 

Στθν ουςία πρόκειται για ζνα κανάλι επικοινωνίασ μεταξφ τθσ εταιρίασ και του 
πελάτθ. Με ζνα blog ο επαγγελματίασ ζχει τθν δυνατότθτα να αφουγκραςτεί τισ 
ςκζψεισ των πελατϊν και να τουσ καταλάβει καλφτερα.  
 

 Article marketing: Αφορά τθν δθμοςίευςθ άρκρων και ςχολίων ςε blogs και 
forums ςχετικά με το αντικείμενο τθσ επιχείρθςισ ςασ και τα οφζλθ του 
ζρχονται από δφο διαφορετικζσ κατευκφνςεισ. 

 
 
 

Κρίςιμα ςθμεία ςχεδιαςμοφ ιςτοςελίδασ : 
  

Υπάρχει ζνα ςφνολο ςθμείο κρίςιμων 
ςθμείων, τα οποία πρζπει να λαμβάνει 
υπόψθ ο ςχεδιαςτισ κατά τθ διαδικαςία 
ανάπτυξθσ μιασ ιςτοςελίδασ. Τα περιςςότερα 
από αυτά φζρνουν ςυνικωσ ςε ςφγκρουςθ τθ 
γραφιςτικι και τθν τεχνικι προςζγγιςθ. 
Παρακάτω αναφζρεται ενδεικτικά τα 
κυριότερα από αυτά: 
 
 Περιεκτικότητα πληροφορίασ: είναι 

παραδεκτό πωσ θ πλθροφορία 
αποτελεί το 20% ι ακόμα και 

μικρότερο ποςοςτό τθσ οκόνθσ που εμφανίηεται ςτο χριςτθ. Για 
παράδειγμα, όταν το 20%-30% τθσ οκόνθσ καλφπτεται ιδθ από τα γραφικά 
του λειτουργικοφ ςυςτιματοσ και του φυλλομετρθτι ιςτοςελίδων (browser), 
οι επιλογζσ πλοιγθςθσ καταλαμβάνουν το 30% και το κενό μαηί με τα 
γραφικά και τισ εικαςτικζσ απεικονίςεισ καλφπτουν και αυτά ζνα 20% τθσ 
ςυνολικισ χωρθτικότθτασ τθσ οκόνθσ, ο χϊροσ που τελικά αφιερϊνεται ςτθ 
χριςιμθ πλθροφορία για το χριςτθ είναι ελάχιςτοσ. Ο χϊροσ αυτόσ 
μειϊνεται ακόμα περιςςότερο ςε περιπτϊςεισ που πρζπει να προβλθκοφν 

http://makemoneyonline.gr/internet_marketing_strategies.html
http://www.makemoneyonline.gr/email_marketing.html
http://www.makemoneyonline.gr/blog.html


διαφθμίςεισ (banners), με αποτζλεςμα ο επιςκζπτθσ να πρζπει να ψάχνει 
επί ϊρα όλθ τθ ςελίδα για να ανακαλφψει τθ χριςιμθ για αυτόν 
πλθροφορία. Σε εταιρικοφσ δικτυακοφσ τόπουσ, όπου παρζχονται και 
υπθρεςίεσ θλεκτρονικοφ εμπορίου, το πρόβλθμα γίνεται εντονότερο, κακϊσ 
βαςικι απαίτθςθ του χριςτθ είναι να βλζπει όςο το δυνατόν περιςςότερα 
προϊόντα ςε μια ςελίδα. 
 

 Χρήςη πολυμεςικοφ υλικοφ (multimedia) : μολονότι θ χριςθ πολυμεςικοφ 
υλικοφ ςε μια ιςτοςελίδα κακιςτά τθν παρουςίαςθ πιο εντυπωςιακι και 
φιλικι προσ το χριςτθ, θ αναπόφευκτθ χρονικι κακυςτζρθςθ ςυνικωσ 
κάνει τουσ ςχεδιαςτζσ πολφ προςεκτικοφσ κατά τθν ενςωμάτωςι του. Οι 
εικόνεσ καλό είναι να μθν καταλαμβάνουν μεγάλο χϊρο ςτθν οκόνθ και να 
ζχουν το μζγεκοσ που ακριβϊσ απαιτείται για τθν παρουςίαςθ τουσ . Η 
ςυρρίκνωςθ τθσ εικόνασ, που πολλζσ φορζσ λανκαςμζνα χρθςιμοποιείται 
από τουσ ςχεδιαςτζσ, δεν φζρνει τα αναμενόμενα αποτελζςματα. Να 
επιςθμάνουμε πωσ θ κινοφμενθ εικόνα και το video, παρόλο που 
επιβαρφνουν το website, είναι αρκετζσ φορζσ ςκόπιμα. Ενδεικτικά κάποιεσ 
περιπτϊςεισ που θ εφαρμογι τζτοιων μζςων είναι χριςιμθ αποτελοφν : 
 

 Απεικόνιςθ τριςδιάςτατων αντικειμζνων  

 Απεικόνιςθ αλλαγισ καταςτάςεων ςε αντικείμενα  

 Εντυπωςιαςμόσ και εςτίαςθ του ενδιαφζροντοσ του χριςτθ 

 Προβολι διαφθμιςτικϊν spots 

 Προϊκθςθ τθλεοπτικϊν γεγονότων μικρισ χρονικισ διάρκειασ  
 

Ο ιχοσ ςυνθκίηεται να χρθςιμοποιείται είτε για ςχολιαςμό το οπτικοφ υλικοφ 
είτε ωσ μουςικό “χαλί” που ςυνοδεφει μια παρουςίαςθ. Όταν όμωσ θ 
παρουςίαςθ ζχει μεγάλθ διάρκεια και ο ιχοσ επαναλαμβάνεται ςυνεχϊσ, 
τότε γίνεται ενοχλθτικόσ. Είναι λοιπόν ςκόπιμο, οι “μουςικόφιλοι” 
ςχεδιαςτζσ ςελίδων, να επιτρζπουν   ςτο χριςτθ να επιλζξει τθ διακοπι του 
ιχου όποτε αυτόσ το επικυμεί. 
 

 Ταχφτητα πλοήγηςησ : ο ςθμαντικότεροσ παράγοντασ που πρζπει να 
υπολογίηεται ςτθ διαδικαςία ςχεδίαςθσ ιςτοςελίδων είναι θ ταχφτθτα με τθν 
οποία κα μποροφν οι χριςτεσ να “κατεβάηουν”  το ςυνολικό περιεχόμενο 
ςτον υπολογιςτι τουσ. Όταν θ απόκριςθ ολοκλθρϊνεται μζςα ςε ζνα 
δευτερόλεπτο, ο χριςτθσ αντιλαμβάνεται τθν κακυςτζρθςθ αλλά είναι 
ακόμθ πλιρωσ ικανοποιθμζνοσ από το χρόνο ανοίγματοσ τθσ ςελίδασ. Το 
μζγιςτο χρονικό όριο αναμονισ, όπωσ αποδεικνφεται από ςτατιςτικζσ 
ζρευνεσ, φτάνει τα 10 δευτερόλεπτα. 

 Μζγεθοσ οθόνησ : λαμβάνοντασ υπόψθ ότι οι χριςτεσ διακζτουν οκόνεσ με 
διαφορετικι ανάλυςθ, είναι καλό να υπάρχει μια εικόνα για τθ μζςθ 
ανάλυςθ που χρθςιμοποιοφν ανά πάςα ςτιγμι οι περιςςότεροι χριςτεσ ςτο 
διαδίκτυο, και να αξιοποιθκεί ανάλογα κατά το ςχεδιαςμό των ςελίδων. Τα 
τελευταία χρόνια θ χριςθ τθσ ανάλυςθσ 640x480 ζχει μειωκεί ιδιαίτερα, και 
πάνω από το 50% των χρθςτϊν του internet χρθςιμοποιθκεί ανάλυςθ 
οκόνθσ 800x600.  



Βασικζς αρχζς κατασκευής ιστοσελίδας: 
 
Πζρα από τισ προτεινόμενεσ τεχνικζσ κατά τθν καταςκευι μιασ ιςτοςελίδασ, 
υπάρχουν και κάποιεσ ςθμαντικζσ αρχζσ που αναφζρονται ςε ολόκλθρο το website, 
τισ οποίεσ προτείνουμε να εφαρμόηει ο ςχεδιαςτισ του. 
 
 
Παρακάτω αναφζρουμε τισ πιο ενδεικτικζσ : 
 

 Αρχικι Σελίδα 
 

Η αρχικι ςελίδα είναι θ πρϊτθ με τθν οποία 
ζρχεται ςε επαφι ο χριςτθσ και ςίγουρα παίηει τον 
κφριο ρόλο ςτθν αξιολόγθςθ όλου του δικτυακοφ 
τόπου από τον επιςκζπτθ. Πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ 
αρχικισ ςελίδασ είναι να απαντά ςτα ερωτιματα 
“Που βρίςκομαι;” και “τι δείχνει αυτό το site;”. 
Επίςθσ, ςτθν αρχικι ςελίδα κα πρζπει να 
παρουςιάηονται οι πιο πρόςφατεσ ανακοινϊςεισ αλλά και κάποια ςθμαντικά 
κομμάτια πλθροφορίασ που κζλουμε να διαβάςει ο επιςκζπτθσ. Σφνδεςμοι που 
καλοφν εκ νζου τθν αρχικι ςελίδα (όπωσ το HOME) δε χρειάηονται, κακϊσ 
προκαλοφν ςφγχυςθ ςτο χριςτθ, δίνοντασ του τθν εντφπωςθ ότι δε βρίςκεται ςτθ 
αρχικι ςελίδα. Η χριςθ των ςχετικά κενϊν πλθροφορίασ οκόνων ειςαγωγισ ςτθν 
αρχικι ςελίδα, οι οποίεσ, μετά από κάποιο οπτικοακουςτικό εφζ, καταλιγουν ςτισ 
επιλογζσ ENTER ι EXIT, ςυνικωσ κουράηουν τουσ επιςκζπτεσ και ςτθν ουςία δεν 
τουσ προςφζρουν καμία ουςιαςτικι πλθροφορία εκτόσ από τθν παρουςίαςθ του 
λογότυπου τθσ εταιρίασ. Σε περιπτϊςεισ που χρθςιμοποιοφνται τζτοιεσ ειςαγωγζσ, 
κεωρείται ςκόπιμο να καταλιγουν αυτόματα ςτθν κεντρικι ςελίδα και να παρζχουν 
τθ δυνατότθτα ςτουσ χριςτεσ να τισ παρακάμψουν. Η μόνθ περίπτωςθ που μπορεί 
να φανοφν χριςιμεσ είναι όταν θ επιχείρθςθ επικυμεί να φιλτράρει τουσ πικανοφσ 
χριςτεσ τθσ και να επιτρζπει τθν είςοδο μόνο ςε αυτοφσ που πλθροφν κάποια 
ςυγκεκριμζνα κριτιρια. 

 
 

 Πλοιγθςθ 

Ο επιςκζπτθσ πρζπει να κινείται με εφκολο 
τρόπο ςτον ιςτότοπου χωρίσ να χάνεται και 
πρζπει να κατανοεί πλιρθσ το περιεχόμενο και 
όλθ τθν δομι του ιςτότοπου που βρίςκεται 
χωρίσ να μπερδεφεται. Επίςθσ τα χρϊματα των 
ςυνδζςμων κα πρζπει να διαφζρουν από αυτά 
των απλϊν κειμζνων και οι ςφνδεςμοι μεταξφ 
τουσ πρζπει να διαφοροποιοφνται οπτικά από 
τθν ςτιγμι που υπάρχουν ςφνδεςμοι που εξυπθρετοφν διαφορετικοφσ ςκοποφσ 
όπωσ για π.χ. πλθροφοριακοί ςφνδεςμοι που χρθςιμοποιοφνται για να οδθγιςουν 



ςε μια αναλυτικι παρουςίαςθ ενόσ κζματοσ. Η καλι καταςκευι μιασ ιςτοςελίδασ 
είναι απαραίτθτθ προχπόκεςθ για μια επιτυχθμζνθ παρουςίαςθ. Η καταςκευι μιασ 
ιςτοςελίδασ πρζπει να περιλαμβάνει ςτοιχεία που είναι ευδιάκριτα, προςελκφουν 
το μάτι, ςτρζφουν τθν προςοχι ςε ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά και ενιςχφουν τθ 
δθμόςια εικόνα τθσ επιχείρθςθσ. 

Περιεχόμενο - Πλοιγθςθ – Γραφικά: 

Στο διαδίκτυο δεν υπάρχει πρόβλθμα χϊρου, μπορεί να υπάρξει μεγάλοσ όγκοσ 
πλθροφοριϊν με ελάχιςτο κόςτοσ, ςε αντίκεςθ με τα παραδοςιακά διαφθμιςτικά 
ζντυπα, για να παρζχονται πολφ πιο λεπτομερείσ πλθροφορίεσ για τισ υπθρεςίεσ ι 
τα προϊόντα. Η οργάνωςθ, όμωσ, αυτϊν των πλθροφοριϊν είναι πολφ ςθμαντικι, ο 
χριςτθσ πρζπει να μπορεί να βρίςκει εφκολα τισ πλθροφορίεσ που κζλει, κακϊσ και 
να μπορεί να πλοθγείτε εφκολα από μια ενότθτα ςε κάποια άλλθ. 

Επίςθσ, είναι χριςιμθ και θ φπαρξθ ενόσ χάρτθ πλοιγθςθσ, ο οποίοσ δείχνει με 
απλό κείμενο ι με κάποιο γραφικό τθ δομι του δικτυακοφ ςασ τόπου, κακϊσ και το 
ςφνολο των ιςτοςελίδων που αυτόσ διακζτει. 

Αναμφίβολα, τα γραφικά ςυμβάλλουν πολφ ςτθν αιςκθτικι ενόσ δικτυακοφ τόπου. 
Τα γραφικά μπορεί να παρζχουν καλαιςκθςία και πρακτικότθτα, αλλά κα πρζπει να 
χρθςιμοποιοφνται με πολφ προςοχι. Πρζπει λοιπόν, το καλαίςκθτο αποτζλεςμα να 
μθ λειτουργεί εισ βάροσ τθσ ταχφτθτασ. 

Διατιρθςθ του ενδιαφζροντοσ: 

Ζνασ δικτυακόσ τόποσ κεωρείται επιτυχθμζνοσ όταν οι χριςτεσ του διαδικτφου τον 
επιςκζπτονται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα. Η ςυχνι επίςκεψθ του δικτυακοφ 
τόπου επιτυγχάνει το βαςικό ςτόχο τθσ παρουςίαςισ, που είναι να διατθρείται 
πρόχειρο ςτθν ςκζψθ των υποψιφιων πελατϊν το όνομα τθσ εταιρείασ, ςε 
ςυνδυαςμό με τισ δραςτθριότθτεσ ι/και τα προϊόντα. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι 
για να διατθρείτε το ενδιαφζρον των επιςκεπτϊν του δικτυακοφ τόπου. 

 Πρζπει να δθμιουργιςετε κετικι εντφπωςθ με τθν ποιότθτα των 
πλθροφοριϊν που προςφζρετε.  

 Θα πρζπει να δίνετε τθν εντφπωςθ ότι ο δικτυακόσ ςασ τόποσ ενθμερϊνεται 
ςυχνά ωσ προσ το περιεχόμενο και ωσ προσ τθν εμφάνιςθ.  

 Πρζπει να παρζχετε εξειδικευμζνεσ πλθροφορίεσ πάνω ςτο τομζα τθσ 
δραςτθριότθτάσ, ζτςι ϊςτε να δίνετε τθν εντφπωςθ ότι θ επιχείρθςι 
διακζτει τθν κατάλλθλθ τεχνογνωςία.  

 

 Αναηιτθςθ Πλθροφορίασ 
 

Για καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των χρθςτϊν κα πρζπει να δθμιουργείτε μζςα ςτο ίδιο 
το site ζνασ εναλλακτικόσ τρόποσ αναηιτθςθσ πλθροφορίασ δθλ. μια μθχανι 



αναηιτθςθσ και επιλογι του map, πράγμα που τον τελευταίο καιρό οι ςχεδιαςτζσ το 
εφαρμόηουν. Χρθςιμοποιείται ςυνικωσ από εταιρείεσ που ζχουν μεγάλθ ποςότθτα 
πλθροφοριϊν και παρουςιάηουν λίςτεσ με προϊόντα/υπθρεςίεσ όπου αυτι θ 
υπθρεςία βοθκάει τουσ χριςτεσ να βρουν πιο γριγορα τθν πλθροφορία που τουσ 
ενδιαφζρει. 

 

Τεχνικζσ προϊκθςθσ ςε μθχανζσ αναηιτθςθσ: 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να αυξιςετε τισ πικανότθτεσ να επιςκεφτοφν οι 
πικανοί πελάτεσ τθν ιςτοςελίδα ςασ. Οι πιο διαδεδομζνεσ πθγζσ που μποροφν να 
χρθςιμοποιθκοφν είναι οι μθχανζσ αναηιτθςθσ και οι κατάλογοι. Πολλζσ φορζσ, 
αυτζσ οι δφο πθγζσ αναφζρονται με το γενικό όνομα «μθχανζσ αναηιτθςθσ». Οι 
μθχανζσ αναηιτθςθσ είναι ςυγκεκριμζνεσ ςελίδεσ ςτο διαδίκτυο, που 
χρθςιμοποιοφν οι χριςτεσ του διαδικτφου για αναηιτθςθ πλθροφοριϊν. Το 
αποτζλεςμα τθσ αναηιτθςθσ είναι ζνα ςφνολο με διευκφνςεισ ςτο διαδίκτυο 
ςχετικζσ με το κζμα τθσ αναηιτθςθσ. Οι μθχανζσ αναηιτθςθσ χρθςιμοποιοφν 
αυτοματοποιθμζνα εργαλεία για τθ δθμιουργία και ενθμζρωςθ των ευρετθρίων 
τουσ. Υπάρχουν μερικζσ βαςικζσ τεχνικζσ για τθν αφξθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ 
τθσ καταχϊριςθσ του δικτυακοφ ςασ τόπου ςε αυτά τα ευρετιρια. Η χρθςιμοποίθςθ 
τίτλων, θ δθμιουργία μιασ παραγράφου που να περιγράφει τα προϊόντα και τισ 
υπθρεςίεσ ςασ και θ χριςθ ειδικϊν πεδίων (meta-fields) ςτισ ςελίδεσ ςασ αυξάνουν 
τθν αποτελεςματικότθτα τθσ καταχϊριςθσ. Οι κατάλογοι, ςε αντίκεςθ με τισ 
μθχανζσ αναηιτθςθσ, δεν χρθςιμοποιοφν ειδικά προγράμματα αλλά υπάρχει ειδικι 
διαδικαςία υποβολισ για τθν καταχϊριςθ τθσ θλεκτρονικισ διεφκυνςθσ μιασ 
ιςτοςελίδασ από τον ιδιοκτιτθ τθσ. 

Διαφιμιςθ δικτυακοφ τόπου: 

Είναι απαραίτθτο να διαφθμιςτεί ο δικτυακόσ τόποσ, ϊςτε να προβλθκείτε ςτο 
κοινό που ςτοχεφει. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι διαφιμιςθσ, όπωσ: 

 διαφθμιςτικά banners (πλαίςια) ςτουσ δικτυακοφσ τόπουσ μεγάλθσ 
επιςκεψιμότθτασ  

 καταχωρίςεισ ςε επιμελθτιρια και εμπορικοφσ ςυλλόγουσ που προβάλλουν 
τα μζλθ τουσ  

 καταχωρίςεισ ςε παραδοςιακά μζςα ενθμζρωςθσ, όπωσ εφθμερίδεσ, 
αφίςεσ, διαφθμιςτικά φυλλάδια  

 

 

 

 



Τρόποι προςζγγιςθσ ςχεδιαςμοφ ιςτοςελίδασ 

 Υπάρχουν δφο τρόποι προςζγγιςθσ ςχεδιαςμοφ ιςτοςελίδασ:  
 

 Η γραφιςτικι μζκοδο, όπου ο ςχεδιαςτισ-γραφίςτασ δίνει ζμφαςθ ςτθν 
καλαιςκθςία, ςτο πωσ κα εντυπωςιάςει τον χριςτθ με οπτικοακουςτικά 
εφζ και μζςα και ςτθν ψυχολογία του χριςτθ. 

 Η μζκοδοσ τεχνικισ προςζγγιςθ ςχεδιαςμοφ λαμβάνει υπόψθ κανόνεσ 
και τεχνικοφσ περιοριςμοφσ που οδθγοφν ςτθ ςχεδίαςθ ενόσ εφχρθςτου 
περιβάλλοντοσ επικοινωνίασ για τον επιςκζπτθ, γεγονόσ που κάνει τθν 
πλοιγθςθ ευκολότερθ. 
 

Πζρα τθσ καλαιςκθςίασ που αποτελεί κφριο χαρακτθριςτικό δθμιουργίασ πολλϊν 
εταιρικϊν ιςτοςελίδων ςτόχοσ τουσ είναι θ ενθμζρωςθ των χρθςτϊν πζρα από τθν 
απλι διαφιμιςθ. 
Τζλοσ κα πρζπει να γίνεται ενςωμάτωςθ ευχρθςτίασ ςε ζνα ςφςτθμα για τθν ομαλι 
πλοιγθςθ του χριςτθ. 

 

 

Πόςο κοςτίηει θ καταςκευι ενόσ δυναμικοφ site:  

Η ανάπτυξθ και ο ςχεδιαςμόσ 
δυναμικϊν ιςτοςελίδων δθλαδι ενόσ 
δυναμικοφ site είναι πιο πολφπλοκθ 
από ότι να δθμιουργθκεί ζνα ςτατικό 
site  (δθλαδι ζνασ δικτυακόσ τόποσ που 
αποτελείται από ιςτοςελίδεσ ςτακεροφ 
περιεχομζνου). Υπάρχουν διαδικτυακζσ 
εφαρμογζσ (Joomla, Wordpress κλπ) με 
τισ οποίεσ μπορεί κάποιοσ ο οποίοσ 
διακζτει λίγεσ γνϊςεισ πλθροφορικισ 
να αναπτφξει ζνα δυναμικό site, όμωσ 
για να πετφχει τθν δθμιουργία ενόσ 
website το οποίο κα διακζτει άρτιο 
ςχεδιαςμό, τθν απαραίτθτθ λειτουργικότθτα, ευχρθςτία, ευκολία ςτθ πλοιγθςθ και 
ταχφτθτα απαιτείται μεγάλθ εμπειρία, γνϊςεισ πλθροφορικισ και βαςικά χρόνοσ. 
Γενικά ο ςχεδιαςμόσ και θ ανάπτυξθ ενόσ δυναμικοφ site είναι ακριβότεροσ από 
άλλεσ λφςεισ.  

Το κόςτοσ μιασ ιςτοςελίδασ εξαρτάται από τον χρόνο καταςκευισ τθσ, αν είναι 
δυναμικι και τι επιπζδου Flash Animation, Scripting και SEO (Search Engine 
Optimization) περιλαμβάνει. Σιμερα ςτθν χϊρα μασ υπάρχουν ιςτοςελίδεσ που 
κοςτίηουν 500 ευρϊ αλλά και ιςτοςελίδεσ πολφπλοκεσ που κοςτίηουν απεριόριςτα 
χριματα. Κατά μζςω όρο μια καταςκευι κοςτίηει 1.500 με 3.000 ευρϊ.  



 
Στισ περιπτϊςεισ τον διαδικτυακϊν πυλϊν θ πρϊτθ ςε επιςκεψιμότθτα πφλθ 
(Portal) ςτθν χϊρα μασ ζχει κοςτίςει περίπου 120.000 ευρϊ, αλλά ζχει και ζνα 
τεράςτιο κόςτοσ ςυντιρθςθσ ςε Web Servers και ςτο δεκάδεσ μόνιμο προςωπικό 
που διακζτει.  Παρόλα αυτά μπορείτε να ξεκινιςετε τθν δικι ςασ διαδικτυακι πφλθ 
με κόςτοσ 1.500 – 3.000 ευρϊ και να τθν αναπτφξετε ςτο μζλλον παράλλθλα και 
ςφμφωνα με τα ζςοδα διαφθμίςεων που ζχετε.  

Πάντωσ οι διαςθμότερεσ ιςτοςελίδεσ ςιμερα ςτο εξωτερικό αλλά και ςτθν χϊρα 
μασ ζχουν δαπανιςει τεράςτια κεφάλαια ςτθν διαφιμιςθ τθσ ιςτοςελίδασ και όχι 
ςτθν καταςκευι τθσ! Π.χ. υπάρχει ςτθν Ελλάδα ιςτοςελίδα παραπλιςια του 
Facebook από το 2000 αλλά κανζνασ δεν επζνδυςε επάνω τθσ 5 εκατομμφρια ευρϊ 
για να τθν προωκιςει!  
 
Σθμαντικό λοιπόν είναι να γνωρίηουμε ότι το κλειδί για μια επιτυχθμζνθ ιςτοςελίδα 
είναι πρϊτον θ ςωςτι καταςκευι, δεφτερον το Web Marketing τθσ ιςτοςελίδασ και 
τρίτων θ πολφ δουλειά από εμάσ τουσ ίδιουσ.  
 
Οικονομικζσ λφςεισ υπάρχουν, αλλά ςίγουρα δεν υπάρχει ιςτοςελίδα που 
καταςκευάςτθκε δωρεάν, που ιδιοκτιτθσ τθσ δεν δοφλεψε ποτζ για αυτιν και που 
αποδίδει ςιμερα μια ςοβαρι κερδοφορία.  

 

Στατιςτικά 

Η εκτίμθςθ του βακμοφ επιτυχίασ 
ενόσ δικτυακοφ τόπου μπορεί να 
γίνει μζςα από τθν παρακολοφκθςθ 
κάποιων ςτατιςτικϊν. Με τθν 
ανάλυςθ των ςτατιςτικϊν ςτοιχείων 
γνωρίηουμε ποιεσ ςελίδεσ του 
δικτυακοφ τόπου ζχουν περιςςότερθ 
ηιτθςθ, από ποιεσ χϊρεσ ζγιναν οι 
περιςςότερεσ επιςκζψεισ κ.ά., το πιο 
ςθμαντικό ςτατιςτικό ςτοιχείο είναι ο 
αρικμόσ των επιςκεπτϊν. Μερικζσ 
φορζσ τα ςτατιςτικά ςτοιχεία 
περιλαμβάνουν τθν θλεκτρονικι 
διεφκυνςθ του κάκε επιςκζπτθ, αλλά 
ποτζ τθ φυςικι του ταυτότθτα. Το 
βαςικό ςυμπζραςμα που βγαίνει από 
τα ςτατιςτικά ςτοιχεία είναι το πόςο 
καλά μπορεί να πθγαίνει θ 
ιςτοςελίδα ςτο διαδίκτυο. 



Πλεονεκτήματα 

Η χριςθ των δυναμικϊν ιςτοςελίδων (website) ζχει ωσ αποτζλεςμα: 

 τθν ςυνεχι άμεςθ και ζγκυρθ ενθμζρωςθ των πελατϊν ςασ  
 διαφιμιςθ των προϊόντων και υπθρεςιϊν με τον πιο οικονομικό τρόπο - 

χωρίσ κόςτοσ.  

Ζνα δυναμικό website μπορεί να βοθκιςει μια μικρι επιχείρθςθ αν παίξει ζξυπνα 
και με μικρό κόςτοσ να είναι ανταγωνιςτικι να αποκτιςει φιμθ γριγορα και με 
κζρδοσ. Με τθν καταςκευθ ιςτοςελίδων δυναμικοφ περιεχομζνου κα ζχετε ζνα 
αξιόπιςτο εργαλείο με το οποίο μπορείτε να διαφθμίςετε τα προϊόντα και τισ 
υπθρεςίεσ ςασ δθλαδι να αποκτιςετε νζουσ πελάτεσ χωρίσ επιπλζον χριματα. 

Βαςικζσ αρχζσ καταςκευισ ιςτοςελίδασ 

Α)Η αρχικι ςελίδα:είναι θ πρϊτθ με τθν οποία ζρχεται ςε επαφι ο χριςτθσ για αυτό 
και παίηει το ςθμαντικότερο ρόλο για κάκε χριςτθ που επιςκζπτεται τον ιςτότοπο. 
Συγκεκριμζνα κα πρζπει να παρουςιάηονται οι πιο πρόςφατεσ ανακοινϊςεισ αλλα 
και κάποια ςθμαντικά  κομμάτια πλθροφορίασ που πρζπει να γνωρίηει ο επιςκζπτθσ 
μπαίνοντασ ςτο site τθσ εκάςτοτε εταιρείασ. 

Β) Όςο αφορά τθν πλοιγθςθ: ο επιςκζπτθσ πρζπει να κινείται με εφκολο τρόπο ςτον 
ιςτότοπου χωρίσ να χάνεται. Ο χριςτθσ πρζπει να κατανοεί πλιρθσ το περιεχόμενο 
και όλθ τθν δομι του ιςτότοπου που βρίςκεται. Επίςθσ τα χρϊματα των ςυνδζςμων 
κα πρζπει να διαφζρουν  από αυτά των απλϊν κειμζνων και οι ςφνδεςμοι μεταξφ 
τουσ πρζπει να διαφοροποιοφνται οπτικά από τθν ςτιγμι που υπάρχουν ςφνδεςμοι 
που εξυπθρετοφν διαφορετικοφσ ςκοποφσ όπωσ για π.χ. πλθροφοριακοί. 

 

DO & DON’T’S 

DO: 
 

 1)  Υψηλήσ ευκρίνειασ ιςτοςελίδεσ: είναι θ πλζον νζα τάςθ του 2013 διότι οι 
υπολογιςτζσ του μζλλοντοσ κα υποςτθρίηουν κατά κόρων αυτι τθν τεχνολογία και 
μιλάμε πάντα ςε επίπεδο ανάλυςθσ. Συγκεκριμζνα κα χρθςιμοποιείτε ανάλυςθ 
2560Χ1600 ςτα 227 ανά ίντςα  
2)  Αντικατάςταςη-Σχεδιαςμόσ ‘’flat’’: πλζον τα περιςςότερα εταιρικά site τείνουν 
να ςχεδιάηονται flat ςε αντίκεςθ με τθν ςθμερινι κατάςταςθ που εμπεριζχουν οι 
ιςτοςελίδεσ εικονίδια με πολλζσ ςκιζσ, γυαλάδεσ και υφζσ. 
3)  Χρήςη social media-web 2.0: Συγκεκριμζνα  facebook ,twitter, linked.Δεν νοείτε 
εν ζτθ 2013 εταιρεία που δεν δραςτθριοποιείτε ςτα κοινωνικά δίκτυα και δρϊντασ 
διαδραςτικά και παρακινϊντασ τουσ χριςτεσ να εμπλζκονται με τθν εταιρεία. Οι 
χριςτεσ είναι υπεφκυνοι για τθν ροι τθσ ενθμζρωςθσ(από απλά ςχόλια ζωσ 



αλθκινζσ ειδιςεισ) τθσ ςελίδασ με αποτζλεςμα να υπάρχει μια διάδραςθ μεταξφ 
χρθςτϊν και ιςτοςελίδασ-εκάςτοτε εταιρείασ. 

 
DON’TS: 

 
1) Περιοριςμό ςτον αρικμό αναδυόμενων διαφθμίςεων (pop-up) 
που προκαλοφν   ςτο εκνευριςμό κατά τθν πλοιγθςθ του χριςτθ 
ςτθν εκάςτοτε ιςτοςελίδα. 

2) Μθ χρθςιμοποίθςθ  ζντονων χρωμάτων που κακιςτά τθν 
παραμονι  του χριςτθ κουραςτικι και προκαλεί τθν αποχϊρθςθ 
του. 

3)  Η γενικότερθ δυςχρθςτία του site. 
 
 
 
 
 

 
Παραδείγματα εταιρειϊν που αςχολοφνται με το web design: 

 

1) www.netplanet.gr  
2) www.atnet.gr 

 

www.netplanet.gr  
 
Η πρϊτθ εταιρεία που κα αςχολθκοφμε 
είναι θ NetPlanet: Η ςυγκεκριμζνθ εταιρεία 
ιδρφκθκε το 2002 . Η φιλοςοφία τθσ 
εταιρείασ  είναι να δθμιουργεί 
πρωτοποριακά Websites και διαδικτυακζσ 
εφαρμογζσ ςυνδυάηοντασ πολφπλοκεσ 
οπτικοακουςτικζσ πλατφόρμεσ και χρθςιμοποιϊντασ όλα τα ςφγχρονα 
εργαλεία Marketing του διαδικτφου.  
Σχεδιάηουν  πολυδιάςτατα και εντυπωςιακά Websites, Portals, e-Commerce, Web 
Radio, Web TV, κτλ. ι όλα αυτά ςτα ίδιο Project ταυτόχρονα. Από τθν αρχι που 
ιδρφκθκε θ εταιρεία ιρκε ςε αντίκεςθ με τισ τάςεισ τθσ εποχισ δθμιουργϊντασ 
εντυπωςιακά Flash websites και 3D Animations.  

 
Το 2003 θ NetPlanet απζκτθςε το πρϊτο Flash Video Websites ςτθν Ελλάδα ςε μια 
προςπάκεια τθσ να αποδείξει ότι το Internet είναι το απόλυτο εργαλείο Marketing 
& Multimedia εφαρμογϊν και πωσ όλα μποροφν να ςυμβοφν ςε ζναν νζο κόςμο 
που φαντάηει απολφτωσ μαγικόσ! Ακολουκεί κατά κανόνα το Slogan “What the web 
can be” τθσ Macromedia (ςθμερινισ Adobe) και με ςκλθρι δουλειά καταφζρνει να 
ξεχωρίςει ανάμεςα ςε εκατοντάδεσ ανταγωνιςτικζσ εταιρείεσ. 

http://www.netplanet.gr/
http://www.atnet.gr/
http://www.netplanet.gr/


Το 2006 ο πρωτότυποσ ςχεδιαςμόσ και θ μεγάλθ ταχφτθτα φόρτωςθσ των 
ιςτοςελίδων τθσ προτρζπουν το ςφνολο τον ιδιωτικϊν και κρατικϊν φορζων 
εκπαίδευςθσ να παραδίδουν ςεμινάρια για το Flash Web Design επιδεικνφοντασ το 
www.netplanet.gr. Ταυτόχρονα θ εταιρεία διευρφνει το πελατολόγιο τθσ με μεγάλα 
Brand Name όπωσ: MAD TV, Star Channel, Heaven Music, Didi Music, The Web, 
Shakira, Ticket House, Terra Vibe, κ.τ.λ. αποδεικνφοντασ περίτρανα τθν δφναμθ 
αλλά και τθν κζλθςθ αυτισ τθσ εταιρείασ να επιτφχει τουσ υψηλοφσ ςτόχουσ που 
ζχει κζςει από τθν ίδρυςθ τθσ. 

Σιμερα θ ανάκεςθ ζργων από τθν Αυςτραλία, Αραβικά Εμιράτα, Αίγυπτο, 
Ινδίεσ, κτλ φζρνουν τθν εταιρεία ςε κζςθ να δθμιουργιςει γραφεία πωλιςεων ςε 
διάφορεσ περιοχζσ ανά τον κόςμο διατθρϊντασ πάντα τθν παραγωγικι τθσ μονάδα 
ςτθν Ελλάδα. Παράλλθλα, θ εταιρεία επεκτείνεται και ςτθν δθμιουργία Mobile & 
Social Media εφαρμογϊν και μπορεί πλζον να παρζχει λφςεισ και ςτουσ πιο 
απαιτθτικοφσ πελάτεσ τθσ. 

Η εταιρεία αςχολείται με καταςκευι ιςτοςελίδων, ιςτοςελίδεσ Facebook , 
Video & Intro Ιςτοςελίδων, καταςκευι εφαρμογϊν και προςαρμογι εταιρικισ 
ταυτότθτασ. 
 

 
 
 
Εταιρείεσ για τισ οποίεσ εργάςτθκαν είναι:  
 

 Μουςικζσ ιςτοςελίδεσ : (Terra vibe park, rockwave festival 2010 
going through, amita-its my life, didi music, stan, Γιϊργοσ 
Χατηθνάςιοσ)   

 Εταιρικζσ ιςτοςελίδεσ : ( Eastpak,  Ziras office solutions, Albanis S.A. 
Ιατρικι πρόλθψθ, Harkoftakis  )  

 Ηλεκτρονικά καταςτήματα:  (Kitos, RAKAS B2B Eshop, Luxury toys, 
Soho Soho,Matis fashion) 

 Διαδικτυακζσ πφλεσ:  (Pelion web, Neopolis, Like art ) 

 Ιςτοςελίδεσ μόδασ:  ( ZIC ZAC, RAKAS, LYNNE WORLD ) 
 
  

www.atnet.gr  

Η Atnet communications Α.Ε. είναι μια αμιγϊσ 
ελλθνικι εταιρία θ οποία  αςχολείται με τθν 
καταςκευι ιςτοςελίδων, τθν διαφιμιςθ μζςω 
μθχανισ αναηιτθςθσ, social media marketing 
και δθμιουργία interactive games και viral 
marketing. Ζχουν ςτο προϊοντικό τουσ χαρτοφυλάκιο 
ζργα που καλφπτουν το ςφνολο των επιχειρθματικϊν τομζων 
FMCG, τουριςτικι βιομθχανία κ.α. Ενδεικτικά: Lipton, Παγωτά Δωδϊνθ, Ekdromi.gr , 
Groupama Φοίνιξ, Πειραιϊσ Multifin 

http://www.netplanet.gr/
http://www.atnet.gr/


Σε ςχζςθ με άλλεσ ανταγωνιςτικζσ εταιρίεσ που αςχολοφνται με το web design 
διαφοροποιοφνται ςτο εξισ κομμάτι: Ζχουν αναπτφξει ζνα δικό τουσ ςφςτθμα 
διαχείριςθσ περιεχομζνου (Content Management System) δίνοντασ ζμφαςθ ςτθν 
ταχφτθτα, αςφάλεια, τθν επεκταςιμότθτα και τθν ευκολία ςτθ χριςθ. Το CMS 
αποτελεί τθν βάςθ για περιςςότερεσ από 1000 καταςκευζσ ιςτοςελίδων, θλ. 
καταςτθμάτων και internet portal που ζχουν αναλάβει. Τζλοσ προςπακοφν να 
ενςωματϊςουν διαρκϊσ τισ πιο ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ και διακζτουν ζνα πολφ 
μεγάλο εφροσ λειτουργιϊν και διεπαφϊν με εξωτερικά ςυςτιματα.   

 

Βιβλιογραφία: 

 Δθμθτριάδθσ Σ. & Μπάλτασ Γ., (2003), Ηλεκτρονικό Εμπόριο και 
Μάρκετινγκ,  1θ ζκδοςθ, Εκδόςεισ: Rosili. 
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 https://en.wikipedia.org/wiki/Web_design 
 http://www.december.com/web/develop/design.html 
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