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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

ηηο κέξεο καο παξαηεξείηαη ηαρεία αλάπηπμε ειεθηξνληθψλ επηρεηξήζεσλ. Οη 

πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο έρνπλ δεκηνπξγήζεη ηζηνζειίδεο κε ην θαηάζηεκα ηνπο, 

φπνπ ππάξρεη κεγάιε γθάκα ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπο. ‟ απηφ ην ειεθηξνληθφ 

θαηάζηεκα ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα αγνξάο. Ο αξηζκφο ησλ εηαηξεηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηελ ειεθηξνληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα νινέλα θαη απμάλεηαη.  

κσο, ππάξρεη θαη ε ακθηβνιία γηα ηνλ επηρεηξεκαηία θαηά πφζν απνηειεζκαηηθή 

ζα είλαη ε ειεθηξνληθή ηνπο δξάζε. ηελ εξγαζία απηή ζα παξαηεζεί κηα 

αλαιπηηθή κειέηε πνπ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ειεθηξνληθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο γεληθά αιιά θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ εηαηξεία Πιαίζην 

Computers Α.Δ.Β.Δ.  

Αξρηθά, ζα γίλεη κηα εθηελή ζεσξεηηθή αλάιπζε, ε νπνία ζα αθνξά γεληθά ην 

δηαδίθηπν, κεηέπεηηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, 

αξγφηεξα ην πάληξεκα απηψλ ησλ δπν φξσλ, δειαδή ηεο ειεθηξνληθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ζην ηέινο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα. Δλ ζπλερεία, ζα γίλεη 

αλαθνξά θάπνησλ επηηπρεκέλσλ ειεθηξνληθψλ επηρεηξήζεσλ. πλερίδνληαο, ζα 

αλαιπζνχλ θάπνηεο κειέηεο πεξηπηψζεσλ ειεθηξνληθψλ επηρεηξήζεσλ, κε πνηνλ 

ηξφπν έγηλαλ απνηειεζκαηηθέο θαη πσο ζπλερίδνπλ. Αθνινχζσο, ζα γίλεη κηα 

κειέηε πεξίπησζεο ηεο εηαηξείαο Πιαίζην Computers Α.Δ.Β.Δ. 

Σέινο, γηα ηελ απφδεημε ηεο απνηειεζκαηηθήο ειεθηξνληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, 

παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα θαη θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα. 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία έρεηο σο ζηφρν ηελ απφδεημε φηη νη ειεθηξνληθέο 

επηρεηξήζεηο είλαη απνηειεζκαηηθέο. Καηά ηελ άπνςε ηνπ Porter(2001), νη 

θαζηεξσκέλεο επηρεηξήζεηο είλαη πηζαλφ λα σθειεζνχλ πνιχ απφ ηελ εθαξκνγή 

ησλ ηερλνινγηψλ, επηθνηλσληψλ θαη πιεξνθνξηψλ ζηελ πξνζπάζεηα βειηίσζεο ησλ 

παξαδνζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ ζε θάζε ζηάδην ηεο αιπζίδαο αμίαο. Οη λέεο 

ηερλνινγίεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ απμάλνπλ ηηο 

επθαηξίεο βειηίσζεο ηεο παξαγσγηθφηεηάο ηνπο, ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο θαη 

ηηο ζπλεξγαζίεο ηνπο. Καηά πφζν φκσο είλαη ζίγνπξν φηη απηέο νη θαηλνχξηεο 

ηερλνινγίεο βνεζνχλ ηηο επηρεηξήζεηο; 

ηηο κέξεο καο έρεη παξαηεξεζεί κεγάιε αλάπηπμε ησλ ειεθηξνληθψλ 

επηρεηξήζεσλ. Οη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο πιένλ έρνπλ δεκηνπξγήζεη 

ηζηνζειίδεο κε ηελ δξάζε ηνπο. Οη εηαηξείεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηελ 

ειεθηξνληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα απμάλεηαη ζπλερψο. Οπφηε είλαη αλακελφκελν 

απηέο νη εηαηξείεο λα ζέινπλ κηα βεβαηφηεηα γηα ην πφζν απνηειεζκαηηθέο ζα 

είλαη, γηα ην πφζν ζα ιεηηνπξγήζεη απηφ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ζην 

δηαδίθηπν.  

Γηα λα δεηρζεί ηειηθά ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ειεθηξνληθψλ επηρεηξήζεσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε κηα κέζνδνο. Αλαιχζεθε κε κεγάιε αθξίβεηα ε ζεσξεηηθή δνκή 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ειεθηξνληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Ξεθίλεζε ε 

ζεσξεηηθή βάζε απφ ηελ αξρή, ζπγθεθξηκέλα απφ ην δηαδίθηπν, ηη είλαη, πσο 

δεκηνπξγήζεθε θαη ηη ζρέζε έρεη ε Διιάδα κε απηφ. Δλ ζπλερεία, αλαιχζεθε ην 

ειεθηξνληθφ εκπφξην, ε ζεκαζία ηνπ, ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηνπ 

θαη νη κνξθέο ηνπ. Μαδί κε απηφ αλαιχζεθε θαη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηη αθξηβψο 

ελλννχκε κε ηνλ φξν απηφ θαη πσο ζπλδέεηαη κε ηελ ηερλνινγία. Μεηέπεηηα, 

εμεγήζεθε ιεπηνκεξψο ε ειεθηξνληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, πσο ζπλδέεηαη ε 

θαηλνηνκία θαη ε ζηξαηεγηθή, πσο νη επηρεηξήζεηο άξρηζαλ λα ελζσκαηψλνληαη ζην 

δηαδίθηπν, δηαθνξέο θπζηθνχ κε ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο θαη επηρεηξεκαηία κε 

„ειεθηξνληθνχ‟ επηρεηξεκαηία θαη γεληθά ε δεκηνπξγία ηνπ ςεθηαθνχ θφζκνπ. 
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Σέινο, δηεπθξηλίζηεθε θαη ε έλλνηα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη πσο ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί παξαθάησ. Δπίζεο, παξαηέζεθαλ θαη θάπνηα παξαδείγκαηα 

επηηπρεκέλσλ ειεθηξνληθψλ επηρεηξήζεσλ. Αλαιχζεθαλ θάπνηεο κειέηεο 

πεξηπηψζεσλ ειεθηξνληθψλ επηρεηξήζεσλ. Με πνηνπο ηξφπνπο απηέο νη 

επηρεηξήζεηο θαηάθεξαλ λα είλαη απνηειεζκαηηθέο θαη πσο ζπλερίδνπλ. Γηα ηελ 

δηθή καο έξεπλα δηεξεπλήζακε ηελ εηαηξεία Πιαίζην Computers Α.Δ.Β.Δ., δειαδή 

αλαπηχμακε ηελ ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία, πνηα είλαη ε δξαζηεξηνπνίεζή ηεο, ε 

ειεθηξνληθή θαη ε κε. Γεκηνπξγήζακε κηα κεζνδνινγία γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε 

εηαηξεία γηα λα απνδείμνπκε πφζν απνηειεζκαηηθή είλαη. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην 

επηηχρακε είλαη κε εξσηεκαηνιφγηα. Γψζακε ζε 100 αλζξψπνπο εξσηεκαηνιφγηα 

ζρεηηθά κε ην δηαδίθηπν γεληθψο, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην θαη κε ηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ πιαηζίνπ, είηε έρνπλ θάλεη αγνξά πξντφληνο είηε φρη. Με ηα απνηειέζκαηα πνπ 

απνθνκίζακε, ηα παξαζέζακε θαη πνηνηηθά θαη πνζνηηθά. Σα πνζνηηθά κε ηελ 

βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο SPSS(PASW statistics). Δπνκέλσο, θαηαιήμακε ζ‟ έλα 

ζπκπέξαζκα κε ηα απνηειέζκαηα απηά, ην νπνίν ήηαλ πνιχ ζεηηθφ γηα ηελ 

εηαηξεία απηή.  

Με ηελ έξεπλα  απηή, καο δφζεθε ε επθαηξία λα  εκπινπηίζνπκε ηεο γλψζεο καο 

ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο. Μπνξέζακε λα απνδψζνπκε πιήξσο ηα απνηειέζκαηα 

θαη δεκηνπξγήζακε έλα ελδηαθέξνλ ζηνλ αλαγλψζηε ζρεηηθά κε ηηο εηαηξείεο πνπ 

πξνζαξκφδνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζην δηαδίθηπν. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

 

 ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

 

 1.1 Οριζμός 

 

Με ηνλ φξν Γηαδίθηπν λνείηαη έλα νηθνπκεληθφ ζχζηεκα δηθηχνπ ππνινγηζηψλ κε 

ρηιηάδεο ρξήζηεο αλά ηνλ θφζκν, ην νπνίν ρεηξίδεηαη ηα γλσζηά πξσηφθνιια 

επηθνηλσλίαο TCP/IP. Σν θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ππνινγηζηψλ είλαη ε ζχλδεζε 

φισλ ησλ ρξεζηψλ κεηαμχ ηνπο ,έηζη ψζηε λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα αληαιιαγήο 

παθέησλ ή κελπκάησλ. Οξίζηεθε, ινηπφλ, απηφ ην δίθηπν πνπ είλαη θνηλφ γηα 

φινπο παγθνζκίσο λα νλνκάδεηαη Γηαδίθηπν ή Ίληεξλεη. ε πεξίπησζε πνπ ε 

ηερλνινγία ηεο επηθνηλσλίαο εμειηρζεί γίλεηαη ζαθέο πσο επεξεάδεηαη θαη ν ηξφπνο 

κε ηνλ νπνίν νη ππνινγηζηέο ζπλδένληαη θαη επηθνηλσλνχλ. Ο ηξφπνο επηθνηλσλίαο 

ραξαθηεξίδεηαη σο γξήγνξνο θαη ακθίδξνκνο. ε θάζε ρξήζηε πνπ είλαη 

ζπλδεδεκέλνο ζην δίθηπν δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα αληαιιάζζεη πιεξνθνξίεο θαη 

απφςεηο κε άιινπο ρξήζηεο ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ πιαλήηε θαη αλ βξίζθεηαη 

[1], [2]. 

 

1.2  Ιζηορία ηοσ Γιαδικηύοσ 

 

Ο ςπρξφο πφιεκνο ήηαλ ε αηηία γηα λα αξρίζνπλ νη πξψηεο δνθηκέο ζηηο ΖΠΑ κε 

ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία ελφο δηαδηθηχνπ. Ο ξσζηθφο δνξπθφξνο πνχηληθ 1 είρε 

θάλεη ηνπο Ακεξηθαλνχο λα θνβνχληαη γηα ηελ εζληθή ηνπο αζθάιεηα. Έρνληαο 

ινηπφλ σο ζθνπφ ηνπο λα απνηξέςνπλ νπνηαδήπνηε ππξεληθή επίζεζε απφ ηελ 

Ρσζία, επηλφεζαλ  ηελ ππεξεζία πξνεγκέλσλ ακπληηθψλ εξεπλψλ ARPA 

(Advanced Research Project Agency), ηελ γλσζηή ζηηο κέξεο καο θαη σο DARPA 

(Defense Advanced Research Projects Agency). Ο ζθνπφο απηήο ηεο ππεξεζίαο 

ήηαλ λα κπνξέζεη λα δψζεη φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε βνήζεηα ζηηο ακεξηθάληθεο 

ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο, έηζη ψζηε λα αλαπηχμνπλ ηελ ηερλνγλσζία ηνπο θαη λα 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=DARPA&action=edit&redlink=1
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κπνξέζνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ηέηνην δίθηπν επηθνηλσλίαο ην νπνίν ζα 

κπνξνχζε λα αληεπεμέιζεη θαη λα επηβηψζεη ζε θάπνηα πηζαλή ππξεληθή επίζεζε. Ζ 

πξψηε ζεσξεηηθή αλάπηπμε απηνχ ηνπ εγρεηξήκαηνο ήηαλ απφ ηνλ Σδ. Ληθιάηληεξ, 

ν νπνίνο αλαθέξζεθε ζηελ δεκηνπξγία ελφο δηθηχνπ απφ ειεθηξνληθνχο 

ππνινγηζηέο, νη νπνίνη ζα ήηαλ ζπλδεδεκέλνη κεηαμχ ηνπο θαη ζα είραλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα αληαιιάζζνπλ ζε έλα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, πιεξνθνξίεο θαη 

πξνγξάκκαηα. Ζ επφκελε ζεσξεηηθή δηαηχπσζε ηνπ Ληθιάηληεξ αθνξνχζε ηελ 

δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ην δίθηπν ζα έπξεπε λα είλαη απνθεληξσκέλν δηφηη ζε 

πεξίπησζε πνπ έλαο θφκβνο δερφηαλ επίζεζε, νη ππφινηπνη θφκβνη λα ιεηηνπξγνχλ 

θαλνληθά θαη νη ππνινγηζηέο λα έρνπλ νξζή θαη άκεζε επηθνηλσλία. Σελ 

πινπνίεζε ηεο ζεσξίαο ηνπ Ληθιάηληεξ ζε πξαθηηθφ πιένλ επίπεδν έθαλε ν Πνι 

Μπάξαλ κε ηελ ζρεδίαζε ελφο θαηαλεκεκέλνπ δηθηχνπ επηθνηλσλίαο γηα ηνπο 

ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο. Καίξηα ήηαλ ε ζεσξεηηθή δηαηχπσζε ηνπ Λένλαξλη 

Κιάηλξνθ, ζρεηηθά κε ηελ ζεσξία αληαιιαγήο παθέησλ, ζηελ νπνία αλέθεξε φηη ηα 

παθέηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα πεξηείραλ ηελ πξνέιεπζε θαη ηνλ πξννξηζκφ ηνπο 

ζα κπνξνχζαλ λα ζηαιζνχλ απφ έλαλ ππνινγηζηή ζε έλαλ άιιν. Με βάζε ηηο 

ζεσξίεο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, δεκηνπξγήζεθε ην πξψην γλσζηφ είδνο 

δηαδηθηχνπ ην νπνίν νλνκάζηεθε ARPANET. Σν 1969 έγηλε ε εγθαηάζηαζε θαη ε 

πξψηε ιεηηνπξγία απηνχ ηνπ δηαδηθηχνπ κε 4 θφκβνπο ζηνπο νπνίνπο ήηαλ 

ζπλδεδεκέλνη 2 κίλη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο ( mini computers 12k) : ν πξψηνο 

ήηαλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο Καιηθφξληα ζηελ άληα Μπάξκπαξα, ν δεχηεξνο ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ ηεο Καιηθφξληαο ζην Λνο Άληδειεο, ν ηξίηνο ζην SRI ζην 

ηάλθνξλη θαη ν ηέηαξηνο ζην παλεπηζηήκην ηεο Γηνχηα. Ζ ηαρχηεηα απηνχ ηνπ 

δηθηχνπ έθηαζε θαη σο ηα 50kbps θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν επηηεχρζεθε ε πξψηε dial 

up ζχλδεζε κέζσ ηειεθσληθψλ γξακκψλ. Έσο θαη ην 1972 νη ππνινγηζηέο πνπ 

ήηαλ ζπλδεδεκέλνη ζην APRANET είραλ θηάζεη ζηνπο 23 θαη ηφηε ήηαλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά θαη ην ζχζηεκα δηαρείξηζε ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ, ην γλσζηφ ζηηο κέξεο καο σο e-mail.   ην ARPANET είραλ 

ζπλδεζεί θαη θάπνηα άιια δίθηπα πνπ είρα δεκηνπξγεζεί φπσο ην x.25 θαη ην 

UUCP. To ARPANET ρξεζηκνπνηνχζε ην NCP (Network Control Protocol) 

πξσηφθνιιν ,  ην νπνίν φκσο είρε ηελ ηδηαηηεξφηεηα φηη δελ κπνξνχζε λα 

ιεηηνπξγήζεη ζε φινπο ηνπο ηχπνπο ππνινγηζηψλ αιιά κφλν ζε ζπγθεθξηκέλνπο . 
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Έηζη, ζηηο αξρέο ηνπ 1970 εκθαλίζηεθε ε αλάγθε λα δεκηνπξγεζεί έλα λέν 

πξσηφθνιιν ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα ελψζεη φια ηα κέρξη ηφηε δίθηπα. Απφ ηελ 

κειέηε ησλ Βηλη εξθ θαη Μπνκπ Κάαλ ην 1974, εκθαλίζηεθε έλα λέν 

πξσηφθνιιν κε ην φλνκα TCP (Transmission Control Protocol), ζην νπνίν ην 1978 

πξνζηέζεθε ην IP (Internet Protocol) θαη έγηλε TCP/IP θαη απφ ην 1983 θαη κεηά 

ήηαλ ην κφλν πξσηφθνιιν πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ην ARPANET.   Σν πξψην DNS 

ζχζηεκα  (Domain Name System) δεκηνπξγήζεθε ην 1984 θαη θαηαγξάθεθαλ 

1000 θεληξηθνί θφκβνη ησλ νπνίσλ νη ππνινγηζηέο αλαγλσξίδνληαλ απφ 

δηεπζχλζεηο θσδηθνπνηεκέλσλ αξηζκψλ. Μεγάιε ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

δηαδηθηχνπ απνηέιεζε ην 1986, ε δεκηνπξγία ηεο πξψηεο δηαδηθηπαθήο 

παλεπηζηεκηαθήο ξαρνθνθθαιηάο (backbone), ην γλσζηφ NSFNet, απφ ην Δζληθφ 

Ίδξπκα Δπηζηεκψλ ( National Science Foundation, NSF) ησλ ΖΠΑ απφ ην νπνίν 

πήξε θαη ην φλνκά ηνπ. Δλ ζπλερεία αθνινχζεζε θαη ε ελζσκάησζε θαη άιισλ 

δηθηχσλ φπσο ην Usenet, ην Fidonet θαη ην Bitnet.  Ο φξνο Γηαδίθηπν ή Ίληεξλεη 

έγηλε επξέσο γλσζηφο φηαλ ην ARPANET θαη ην NSFNet ζπλδέζεθαλ κεηαμχ ηνπο 

θαη απφ ηφηε Internet ζήκαηλε φηη ην δίθηπν ρξεζηκνπνηνχζε TCP/IP πξσηφθνιιν. 

Σν 1989 κπήθε ζε εθαξκνγή ε ππεξεζία ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ απφ ηνλ 

Μπέξλεξο-Λη ζην εξεπλεηηθφ ίδξπκα CERN, πνπ ήηαλ νπζηαζηηθά ε “πιαηθφξκα”, 

 ε νπνία δηεπθφιπλε ηελ πξφζβαζε ζην Internet αθφκα θαη ζηελ κνξθή πνπ είλαη 

γλσζηφ ζηηο κέξεο καο θαη ήηαλ εθείλε ε θίλεζε πνπ βνήζεζε ζηελ κεγαιχηεξε 

εμέιημε ηνπ Γηαδηθηχνπ[3]. 

 

1.3 Η τρήζη ηοσ Γιαδικηύοσ ζηην Δλλάδα 

 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα Web ID ηεο Focus Bari παξαηεξήζεθε φηη επηά ζηνπο 

δέθα Έιιελεο ρξεζηκνπνηνχλ ην Ίληεξλεη (69.7%) θαη νη έμη ζηνπο δέθα (60,4%)  

ην ρξεζηκνπνηνχλ ζε θαζεκεξηλή βάζε. Ζ κεγαιχηεξε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ, 

φπσο θαίλεηαη ζε ζρεηηθφ δεκνζίεπκα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΠΔ, είλαη απφ 

λεαξέο ειηθίεο, 13-17 εηψλ, φπνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ ζε πνζνζηφ 96,9% (ην 87% 

θαζεκεξηλά), ελψ απφ ειηθίεο 18-24 ζε  πνζνζηφ 98,1% (ην 94,4% θαζεκεξηλά). Ζ 

έξεπλα απηή είρε δείγκα 12.000 άηνκα, ειηθίαο 13-74 εηψλ, απφ ηνλ  Οθηψβξε έσο 
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ηνλ Γεθέκβξε ηνπ 2014 θαη κε βάζεη απηή ηελ έξεπλα έδεημε φηη ε ρξήζε  ηνπ 

Γηαδηθηχνπ είλαη κεγαιχηεξε ζην λνκφ Αηηηθήο, θζάλνληαο ην 76,8%, κε ηε 

Θεζζαινλίθε λα αθνινπζεί κε 73,7% θαη ηελ ππφινηπε Διιάδα λα βξίζθεηαη  

θαηά κέζν φξν ζην 61,2%. Οη Έιιελεο ρξήζηεο βξίζθνληαη πάλσ  απφ δχν ψξεο 

ηελ εκέξα ζην Γηαδίθηπν, κε ηνλ κέζν φξν ρξήζεο ηνπ Ίληεξλεη ζηε ρψξα λα είλαη 

ηα 135 ιεπηά. Οη άλδξεο αθηεξψλνπλ 140 ιεπηά ζην „ζεξθάξηζκά‟ ηνπο θαη νη 

γπλαίθεο 129 ιεπηά. Οη κηθξφηεξεο ειηθίεο έρνπλ απμεκέλν κέζν ρξφλν 

πεξηήγεζεο ζην Γηαδίθηπν εκεξεζίσο, θαζψο νη λένη ειηθίαο 18-24 εηψλ 

αθηεξψλνπλ ζην Γηαδίθηπν 177 ιεπηά θαη εθείλνη ειηθίαο 13-17 εηψλ 142 ιεπηά. 

Με βάζεη ηα απνηειέζκαηα απμεκέλν κέζν ρξφλν δελ έρνπλ κφλν νη κηθξέο ειηθίεο 

αιιά θαη νη κεγαιχηεξεο ειηθίεο, κε ην κέζν ρξφλν παξακνλήο ζην Internet λα 

είλαη ηα 101 ιεπηά γηα ηελ ειηθηαθή νκάδα 65-74 εηψλ θαη ζηα 111 ιεπηά γηα ηηο 

ειηθίεο 55-65. Οη Έιιελεο βέβαηα έρνπλ κηα ηάζε λα ζηξέθνληαη ζηηο θνξεηέο 

ζπζθεπέο. Σν „mobile‟ θαηά θχξην ιφγν ην έρνπλ πηνζεηήζεη νη λένη ειηθίαο 25-44 

εηψλ θαη ππάξρεη ην γεγνλφο φηη ην 58,8% ζθνπεχνπλ λα αγνξάζνπλ „tablet‟ κέζα 

ζηνλ επφκελν έλα ρξφλν. Οη ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, πιένλ, είλαη ν 

θνξεηφο ππνινγηζηήο (41,9%), ην θηλεηφ ηειέθσλν (31,1%), ν ζηαζεξφο 

ππνινγηζηήο (30,2%), ην tablet κε 10,8%, ελψ έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ, ην 0,6%, 

ζπλδέεηαη κέζσ κηαο ζπζθεπήο smart tv. Δπίζεο, νη Έιιελεο ρξήζηεο ηνπ 

Γηαδηθηχνπ είλαη θαλαηηθνί ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, αθνχ πεξηζζφηεξνη 

απφ έλαο ζηνπο δχν (52,4%), θάλεη πιένλ ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ. ηελ 

ειηθηαθή νκάδα 18-44 ε ρξήζε απμάλεηαη κε πνζνζηφ 69,3%. Σν θνηλσληθφ δίθηπν 

κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο ρξήζηεο ζηελ Διιάδα θαηαιακβάλεη ην facebook  κε 

πνζνζηφ 48,3%, δεχηεξν ζηηο πξνηηκήζεηο είλαη ην google+ κε 9,2%, αθνινπζεί ην 

youtube κε 8,7% θαη έπεηηα ην twitter  κε 7,5%.  Ο κέζνο ρξφλνο παξακνλήο ζηα 

social media είλαη 77,9 ιεπηά ηελ εκέξα. Οη ειηθίεο 7-12 εηψλ  έρνπλ πξφζβαζε ζε 

πξνζσπηθφ ππνινγηζηή θαηά  94,5%, ελψ πεξηζζφηεξα απφ ηξία ζηα πέληε παηδηά 

ρξεζηκνπνηνχλ ππνινγηζηή ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη ε ρξήζε ηνπ ίληεξλεη 

αλέξρεηαη ζην 86%. Πάλσ απφ έλα ζηα έμη παηδηά ζπλδένληαη κέζσ tablet/iPad 

(πνζνζηφ 19,8%), ελψ ην 41,9% επηιέγεη ην θνξεηφ ππνινγηζηή θαη ην 39,1% ηνλ 

ζηαζεξφ, κε ην 5,2% λα ζπλδέεηαη κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ. πσο επίζεο, 

πεξηζζφηεξα απφ δχν ζηα δέθα παηδηά ειηθίαο 7 έσο 12 εηψλ έρνπλ θηλεηφ 

http://www.naftemporiki.gr/k/facebook
http://www.naftemporiki.gr/k/twitter
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ηειέθσλν. πγθεθξηκέλα, ην 22,3% ησλ αγνξηψλ θαη ην 19,4% ησλ θνξηηζηψλ 

ειηθίαο 7-12 εηψλ έρεη θηλεηφ ηειέθσλν, ελψ ζηελ θαηεγνξία 7-9 εηψλ ηα πνζνζηά 

ρξήζεο είλαη 10,6% ζηα αγφξηα θαη 8% ζηα θνξίηζηα, ελψ ζε εθείλε ησλ 10-12 

εηψλ είλαη 34% ζηα αγφξηα θαη 30,8% ζηα θνξίηζηα. κσο, ππάξρνπλ πνιιέο 

θαηαγγειίεο γηα παξάλνκν πεξηερφκελν ζην Γηαδίθηπν. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο 

θαηαγγειηψλ, πνπ ππνβιήζεθαλ ζηελ Διιεληθή Αλνηθηή Γξακκή SafeLine ζηε 

δηάξθεηα ηνπ 2014, είλαη ζε 3.435, ελψ ην 2013 νη αλαθνξέο ήηαλ  3.904. Οη 

θαηαγγειίεο απφ έηνο ζε έηνο γίλνληαη πην ζηνρεπκέλεο παξά ηηο απμήζεηο. 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία, πνπ δεκνζηνπνίεζε ε SafeLine, ε πην ζπρλή θαηαγγειία 

είλαη απηή ηεο παξαβίαζεο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ κε πνζνζηφ 35% (απφ 

34% ην 2013). Σν δεχηεξν κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαηαγγειηψλ ην 2014 είλαη  ηεο 

παηδηθήο πνξλνγξαθίαο κε 20% απφ 12% ην 2013. ε ζχγθξηζε κε ην πξνεγνχκελν 

έηνο απηή ε θαηαγγειία απμήζεθε θαηά 8% γηα πξψηε ρξνληά. ηελ ηξίηε ζέζε ησλ 

θαηαγγειηψλ ζηελ Διιάδα ην 2014, βξίζθνληαη νη νηθνλνκηθέο απάηεο κε πνζνζηφ 

18% (έλαληη 16% έλα ρξφλν λσξίηεξα). Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά 

δεδνκέλα ηεο Αλνηρηήο Γξακκήο Safeline, ην 7% ησλ αλαθνξψλ γηα ην  2014, 

αθνξνχζαλ ζε απεηιέο, πνπ έιαβαλ ρψξα ζην δηαδίθηπν. Δγθιήκαηα, φπσο ν 

ξαηζηζκφο, ε εμχβξηζε ή ε ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, ε παξαβίαζε ηνπ απνξξήηνπ 

ησλ επηθνηλσληψλ θαη ε παξαβίαζε πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο αθνινπζνχλ κε 

ρακειφηεξα πνζνζηά. ηα θνηλσληθά δίθηπα, κε επηθξαηέζηεξν ην Facebook, γηα 

ην 2014 βξίζθνληαη νη πεξηζζφηεξεο αλαθνξέο ησλ θαηαγγειηψλ. πγθεθξηκέλα, ην 

30% ησλ θαηαγγειηψλ ην 2014 ζρεηίδνληαλ κε παξαβηάζεηο θαη παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο κέζα απφ ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Ζ ηάζε απηή είλαη 

αλνδηθή ηα ηειεπηαία ρξφληα. Απφ ην 2012, θαηαγξάθεηαη ξαγδαία αχμεζε ησλ 

θαηαγγειηψλ (845 θαηαγγειίεο), πνπ αθνξνχζαλ ην Facebook θαη ν αξηζκφο απηφο 

απμήζεθε αθφκε πεξηζζφηεξν ην 2013 (ε SafeLine έιαβε 1.551 θαηαγγειίεο)[4]. 

Ζ ίδηα έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ην δηάζηεκα κεηαμχ Ηαλνπαξίνπ κε Μαξηίνπ 

ην 2015, πάιη ζην ίδην δείγκα (12.000 άηνκα, ειηθίαο 13-74 εηψλ) αιιά έγηλε ζηα 

κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο Ζπεηξσηηθήο Διιάδαο. Απηή ε έξεπλα έδεημε φηη ζε 

πνζνζηφ 70,9% νη πνιίηεο ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν εθ ησλ νπνίσλ ην 74,5% 

είλαη άληξεο, κεγαιχηεξν απφ ην πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ πνπ είλαη 67,3%. ηηο 

λεαξέο ειηθίεο ην πνζνζηφ αγγίδεη ην 90%. Σν πνζνζηφ πνπ „ζεξθάξεη‟ ζην 
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ίληεξλεη είλαη πιένλ κεγαιχηεξν ζηε Θεζζαινλίθε κε 78,5% ζε ζρέζε κε ηελ 

Αζήλα ην νπνίν είλαη 76,6%, κε ην 62,2% λα πεξηεγείηαη θαζεκεξηλά ζην 

Γηαδίθηπν. ε ζχγθξηζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο ν Έιιελαο πεξλάεη ζην δηαδίθηπν 

6 ιεπηά πεξηζζφηεξν ηελ εκέξα δειαδή 141 ιεπηά, ελψ νη ρξήζηεο 18-24 είλαη 187 

ιεπηά. Δπίζεο, σο κέζν γηα ηελ πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ηα 

smartphones κε πνζνζηφ 35,5% απμεκέλν απφ πέξζη  (27,4%). πσο επίζεο, 

απμήζεθαλ θαη νη ρξήζηεο ζηα social media κε πνζνζηφ 55,2%, κε ην Facebook λα 

είλαη πξψην ζηηο πξνηηκήζεηο κε 50,9% ζηε ζπλέρεηα ην Twitter κε 8,9%, 

κεηέπεηηα ην Instagram κε 8,1%. Ο ζπλνιηθφο κέζνο ρξφλνο πνπ μνδεχνπλ νη 

Έιιελεο ζηα social media είλαη 82,2 ιεπηά εκεξεζίσο. Σν 25,6% πξαγκαηνπνηεί 

θαη αγνξέο κέζσ Γηαδηθηχνπ, μνδεχνληαο κέζν φξν 407 επξψ ην εμάκελν. Ζ 

ειηθηαθή νκάδα πνπ εκπηζηεχεηαη πεξηζζφηεξν ηηο αγνξέο κέζσ Γηαδηθηχνπ είλαη 

25-34 εηψλ (46,6%)[5]. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ  

 

2.1 Οριζμός ηλεκηρονικού εμπορίοσ 

 

Με ηνλ φξν ειεθηξνληθφ εκπφξην νξίδνπκε ηνλ ηξφπν αληαιιαγήο πξντφλησλ, 

ππεξεζηψλ θαη πιεξνθνξηψλ, κε ηελ δηαθνξά απφ ην απιφ εκπφξην φηη νη 

ζπλαιιαγέο πξαγκαηνπνηνχληαη ειεθηξνληθά κε ηελ ρξήζηε ηνπ δηαδηθηχνπ. 

Πιενλέθηεκα ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζεσξείηαη, πξψηνλ φηη ε λέα απηή 

ηερλνινγία έρεη βνεζήζεη ζηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, θαη δεχηεξνλ φηη είλαη έλαο εχθνινο ηξφπνο ρξήζεο εκπνξηθψλ 

ζπλαιιαγψλ γηα επηρεηξήζεηο θαη θαηαλαισηέο [6].  

 

2.2 Μορθές ηλεκηρονικού εμπορίοσ 

 

Οη κνξθέο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ρσξίδνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 
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 Δπηρείξεζε κε επηρείξεζε (B2B) 

 Μέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, νη επηρεηξήζεηο έρνπλ αξρίζεη λα αιιάδνπλ ηελ 

κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία. Οη ελέξγεηέο ηνπο έρνπλ γίλεη πην εχθνιεο, ζπγθεθξηκέλα 

είλαη πην γξήγνξεο νη απνζηνιέο ηνπο, ππάξρεη θαιχηεξνο έιεγρνο θαη νη 

πξνκήζεηεο ηνπο έρνπλ θαιχηεξα θφζηε. Δπίζεο, θαίλεηαη φηη ε εμππεξέηεζε ησλ 

πειαηψλ έρεη θαιπηεξέςεη θαη έηζη νη επηρεηξήζεηο γίλνληαη απνηειεζκαηηθφηεξεο. 

Δπηπιένλ, βειηηψλνληαη θαη νη πιεξσκέο ησλ πξνκεζεπηψλ θαη δηαλνκέσλ εθφζνλ 

γίλνληαη πιένλ ειεθηξνληθά. 

 

 Δπηρείξεζε κε θαηαλαισηή (B2C) 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κνξθή ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηνπο 

ηειηθνχο θαηαλαισηέο. Γειαδή, δεκηνπξγνχληαη νη εθαξκνγέο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ιηαληθνχ εκπνξίνπ γηα ηελ πψιεζε ησλ πξντφλησλ απεπζείαο ζ‟ απηνχο.   

 

 Καηαλαισηή κε θαηαλαισηή (C2C) 

‟ απηή ηελ θαηεγνξία θαίλεηαη πσο ε πψιεζε ησλ πξντφλησλ γίλεηαη απεπζείαο 

απφ ηνλ θαηαλαισηή ζε άιινπο θαηαλαισηέο. Γειαδή, κπνξνχλ κέζσ αγγειηψλ ή 

δεκνπξαζηψλ λα αθνινπζήζνπλ απηφλ ηνλ δξφκν.  

 

 Δπηρείξεζε κε θξάηνο (B2G) 

Ζ κνξθή απηή φπσο θαη ε επφκελε είλαη νη πην αθνπζηέο, δηφηη γίλνληαη φιεο νη 

ζπλαιιαγέο αλάκεζα ζε εηαηξείεο θαη ζην δεκφζην. 

 

 Καηαλαισηή κε θξάηνο (C2G) 

Δδψ γίλνληαη νη ζπλαιιαγέο κεηαμχ πνιηηψλ θαη θξάηνπο πνπ αθνξνχλ ζπλήζσο 

ζπλαιιαγέο πιεξνθνξηψλ θαη αγνξάο εξγαζίαο.  

 

 Κξάηνο κε θξάηνο (G2G) 

Οπνηαδήπνηε εκπνξηθή ή φρη ζπλαιιαγή αλάκεζα ζε δηάθνξνπο θνξείο ηνπ 

θξάηνπο[7]. 
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2.3 Πλεονεκηήμαηα και μειονεκηήμαηα ηλεκηρονικού εμπορίοσ 

 

Σα νθέιε ηεο ςεθηνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο έρεη απνθέξεη ηεξάζηηα πιενλεθηήκαηα 

ζηηο επηρεηξήζεηο, κεξηθά απφ ηα πην ζεκαληηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: 

 

 Παγθφζκηα παξνπζίαζε θαη επηινγή 

Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην βαζίδεηαη ζην  εχξνο ησλ δηθηχσλ ηνπ ππνινγηζηή. Με 

απηφ νη κηθξέο επηρεηξήζεηο επσθεινχληαη ηδηαίηεξα θαζψο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα 

λα θηλεζνχλ έμσ απφ ηα θπζηθά ηνπο ζχλνξα θαη επίζεο έρνπλ  ηελ άλεζε ησλ 

ζπλαιιαγψλ ηνπο κε ηνπο εηαίξνπο ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο γεο. Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ παξνπζία ησλ επηρεηξήζεσλ ζε δηεζλέο επίπεδν θάηη πνπ 

δηεπθνιχλεη ηελ δηαρείξηζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο παγθνζκίσο. Πιενλέθηεκα κέζσ 

ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ απνθηά θαη ν πειάηεο θαζψο κπνξεί λα δηαιέμεη έλαλ 

πξνκεζεπηή, έλα πξντφλ ή κηα ππεξεζία αλάκεζα ζε πνιιέο ζε νπνηνδήπνηε κέξνο 

ηνπ πιαλήηε.    

 

 Βειηησκέλε αληαγσληζηηθφηεηα θαη πνηφηεηα ζηηο ππεξεζίεο 

Άιιν έλα φθεινο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ αθνξά ην θνκκάηη ησλ 

πξνκεζεπηψλ, θαζψο ηνπο βνεζά ζηελ αλάπηπμε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο 

δεκηνπξγψληαο θαιχηεξε επαθή κε ηνλ πειάηε. Παξαηεξείηαη φηη νη πεξηζζφηεξεο 

επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ηα κέζα πνπ πξνζθέξεη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην κε 

ζθνπφ ηελ βέιηηζηε ππνζηήξημε ησλ πσιήζεσλ ηνπο κε φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε 

πιεξνθφξεζε γηα ην πξντφλ πνπ πξνζθέξνπλ, κε ειεθηξνληθά εγρεηξίδηα γηα ηελ 

νξζή ρξήζε ελφο πξντφληνο θαη κε ηελ άκεζα αληαπφθξηζε ζε δεηήκαηα εχξεζεο 

πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο, Σν απνηέιεζκα απηψλ ησλ ελεξγεηψλ είλαη 

ην κηθξφηεξν θφζηνο κε ηελ πςειφηεξε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ.  

 

 `Μαδηθή πξνζαξκνγή ζηηο απαηηήζεηο ηνπο πειάηε / Πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο ζηα κέηξα ηνπ πειάηε. 
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Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα ζηνπο πξνκεζεπηέο λα πξνζθέξνπλ ηα πξντφληα αλάινγα 

κε ηελ πξνηίκεζε ησλ πειαηψλ αθνχ κπνξνχλ λα πιεξνθνξεζνχλ γηα ηηο αλάγθεο 

ηνπο. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη απηφ ηνπ ειεθηξνληθνχ πεξηνδηθνχ, ην 

νπνίν δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο αλαγλψζηεο λα ηνπο εκθαλίδεη άξζξα πνπ ηνπο 

ελδηαθέξνπλ κφλν. 

 

 Μείσζε ή μεξίδσµα πξνµεζεπηηθψλ δεζµψλ / Άµεζε ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ 

Έλα άιιν φθεινο είλαη θαη νη κεζάδνληεο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη αθνχ δελ είλαη 

απαξαίηεηνη πιένλ γηα ηηο ζπλαιιαγέο. Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη ν πξνκεζεπηήο 

έρεη άκεζε επηθνηλσλία κε ηνλ πειάηε ρσξίο λα απαηηείηαη παξέκβαζε ηξίησλ. 

 

 Διαρηζηνπνίεζε θφζηνπο / Διαρηζηνπνίεζε ηηµψλ 

Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην απνθέξεη κείσζε ησλ εμφδσλ ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

ζεκαίλεη θαη κείσζε ζην θφζηνο ησλ θαηαλαισηψλ. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ζε κηα 

απιή επηρείξεζε ππάξρνπλ ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα, φπσο ην ελνίθην, ε δηαλνκή, ε 

απνζήθεπζε θαη ηα ππφινηπα πνπ ζηελ ειεθηξνληθή δελ πθίζηαληαη θ έηζη ππάξρεη 

θαη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο. 

 

 Νέεο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο / Νέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο 

ιν απηφ έρεη απνηέιεζκα νη επηρεηξεκαηίεο λα έρνπλ ζρέζεηο ζε φιν ηνλ πιαλήηε. 

Γεκηνπξγνχλ ζπλεξγαζίεο θαη κπνξνχλ λα δηαιέμνπλ πξνκεζεπηέο θαη λα 

αγνξάζνπλ πιηθά παγθνζκίσο. Έηζη, πινπνηείηαη έλαο λένο επηρεηξεκαηηθφο 

θφζκνο, φπνπ ππάξρνπλ κηθξέο δπλαηφηεηεο.  

 

Σα κεηνλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ είλαη ηα εμήο: 

 

 Τπάξρεη αθφκα έλαο κεγάινο αξηζκφο θαηαλαισηψλ, νη νπνίνη θνβνχληαη 

λα θάλνπλ ζπλαιιαγέο κέζσ ίληεξλεη θαζψο δελ είλαη έηνηκνη αθφκα λα 

δψζνπλ ηα πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία. 
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 Τπάξρνπλ θάπνηεο επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο είλαη ζρεδφλ αδχλαηνλ λα 

ειεγρζεί ε πνηφηεηά ηνπο εηδηθά αλ είλαη ζε πην καθξηλέο πεξηνρέο, αλ θαη 

ππάξρνπλ θαη εμαηξέζεηο. Σέηνηνπ είδνπο επηρεηξήζεηο κπνξεί λα είλαη κε 

ξνπρηζκφ, αμεζνπάξ ή επαίζζεηα ηξφθηκα.  

 

 Τπάξρνπλ ιίγεο ζε αξηζκφ επηρεηξήζεηο πνπ πσινχλ βαξηά πξντφληα γηαηί 

ην θφζηνο ηνπο γηα ηελ κεηαθνξά είλαη κεγάιν.  

 

 Με ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ε αχμεζε ηνπ θφζηνπο γηα ηελ δεκηνπξγία 

ελφο ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο κπνξεί λα απνβεί κνηξαίνο. 

 

 Ζ ζπληήξεζε θαη ε αλαβάζκηζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ απαηηεί απφ 

ηνλ επηρεηξεκαηία ηελ θαηαβνιή ελφο κεγάινπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ.  

 

 Ο εθζπγρξνληζκφο ησλ παιαηψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ ζε εμειηγκέλα 

ινγηζκηθά, απνηειεί κία απφ ηηο πην δχζθνιεο θαη ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο 

σο πξνο ηελ ελαξκφληζε ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο ζηηο 

παξαδνζηαθέο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο[8].  

 

 

2.4  Οριζμός επιτειρημαηικόηηηας 

 

Ο ζπλδπαζκφο παξαγφλησλ φπσο  νη λνκηθνί , νη δηνηθεηηθνί, νη νηθνλνκηθνί, νη 

πνιηηηθνί, νη θνηλσληθνί θαη νη ςπρνινγηθνί θαη πνιινί άιινη, απνηεινχλ ην κείγκα 

ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, κε ην νπνίν αζρνινχληαη θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη  

άλζξσπνη απφ δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο επηζηεκφλσλ θαη επαγγεικαηηψλ πνιιψλ 

θαη δηαθνξεηηθψλ αθαδεκατθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ θιάδσλ. Ο ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν ν θαζέλαο αληηιακβάλεηαη ηελ έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο εμαξηάηαη 

θαηά θχξην ιφγν απφ ην γλσζηηθφ θαη επαγγεικαηηθφ ηνπ ππφβαζξν θαη απφ ηνλ 

ηξφπν πνπ εθείλνο ζθέθηεηαη λα αλαπηχμεη ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπ δξάζε. Ο 

νξηζκφο ηεο ιέμεο «επηρεηξεκαηηθφηεηα», έρεη ξίδεο απφ ην ξήκα «επηρεηξψ», πνπ 
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ζεκαίλεη «δνθηκάδσ», «αξρίδσ θάπνην έξγν», «θαηαπηάλνκαη κε θάπνηα 

δξαζηεξηφηεηα», «ελεξγψ κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν θαη ζηφρν», «πξνζπαζψ λα 

επηηχρσ θάηη». Ο πην επηθξαηέζηεξνο δηεζλήο φξνο γηα ηελ ιέμε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη ν (entrepreneurship) πνπ κε κία θπξηνιεθηηθή ζεκαζία 

κπνξεί λα νξηζηεί σο «παξεκβνιή» ή σο «δηνίθεζε ζηξαηεπκάησλ ζηε κάρε». 

πκπεξαίλνπκε ινηπφλ φηη ε ίδηα ιέμε κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη κέζα απφ  ηηο 

πξσηνβνπιίεο θαη ηελ δξαζηεξηνπνίεζε επηηπγράλεηαη ην μεθίλεκα κηαο ελέξγεηαο, 

επίζεο ηελ νξγάλσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ην μεθίλεκα απηήο ηεο ελέξγεηαο, 

ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα επηηχρεη ην ζηφρνο ηεο ελέξγεηαο απηήο. 

Με ηνλ φξν επηρεηξεκαηηθφηεηα ζα κπνξνχζακε θαη νξίζνπκε επίζεο ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ φπνην γίλεηαη ε ζχιιεςε κηαο λέαο επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο, έσο θαη ηελ 

εθαξκνγή ζηελ πξάμε ηεο ηδέαο απηήο, ε νπνία κε ηελ ζεηξά ηεο ζα επηθέξεη 

θάπνηα θέξδε είηε ζηελ θνηλσλία γεληθά είηε ζηελ αγνξά εηδηθφηεξα εθφζνλ 

βέβαηα θαηαλαισζεί ε πξνζπάζεηα πνπ πξνβιέπεηαη κε ηελ επίγλσζε θάζε 

θηλδχλνπ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςεη ζηνλ νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ, ςπρνινγηθφ 

ηνκέα αιιά θαη ζηελ βέιηηζηε δηαρείξηζε φισλ ησλ εθξνψλ αληίζηνηρα. Τπάξρνπλ 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο θαηαζηάζεσλ θαη ζπγθπξηψλ απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηνπλ, 

κέζσ ηηο αλαγλψξηζεο ησλ ζσζηψλ επθαηξηψλ πνπ απνθαιχπηνληαη, επθαηξίεο 

νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο κε παξαγσγηθφ ηξφπν. Ο ζθνπφο ηεο ζσζηήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη ε επίηεπμε νηθνλνκηθνχ θέξδνπο κέζα απφ ηελ 

κεηαβνιή κηαο ηδέαο ζε πξάμε. Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα ρσξίδεηαη ζε δχν κεγάιεο 

θαηεγνξίεο:  

1. ε ελδνεπηρεηξεκαηηθφηεηα (intrapreneurship),ε νπνία έρεη δξάζε ζε ήδε 

ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο θαη  

2. ε επηρεηξεκαηηθφηεηα πνπ ζθνπφ ηεο έρεη ηελ ίδξπζε κίαο λέαο επηρείξηζεο 

(start-up). 

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία ρσξίδεηαη ζε δχν ππνθαηεγνξίεο:  

● ζηελ επηρεηξεκαηηθή επθαηξία, δειαδή ζηελ αλίρλεπζε θαη ζηελ 

εθκεηάιιεπζε κηαο επθαηξίαο  

● ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα αλάγθεο, δειαδή ζηελ αλαγθαζηηθή αιιαγή ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο γηα ιφγνπο επηβίσζεο ηεο επηρείξεζεο.  
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2.5 Δπιτειρημαηικόηηηα και ηετνολογία 

Τπάξρνπλ θάπνηεο πξνυπνζέζεηο ζην ζχλνιν ελφο επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο 

πνπ ζεσξνχληαη ζεκεία αλαθνξάο γηα ηελ βησζηκφηεηα,ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο επηρείξεζεο θαη απηά είλαη ε ζπλερήο πξφζβαζε 

ζηελ πιεξνθνξία θαη βέιηηζηε εθκεηάιιεπζε ηεο πιεξνθνξίαο απηήο. Γίλεηαη 

ινηπφλ ζαθέο φηη κε ηελ εμάπισζε ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο (e-learning) θαη ηεο 

ειεθηξνληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο (e-business), θξίλεηαη απαξαίηεηε ε κεηαηξνπή 

ησλ πιεξνθνξηψλ ζε γλψζε. Ο ζθνπφο θάζε επηρείξεζεο είλαη λα πεηχρεη κία 

αχμνπζα πξνζηηζέκελε αμία θαη κηα καθξνπξφζεζκε επηρεηξεκαηηθή επηηπρία. Γηα 

λα κπνξέζεη λα ηα πεηχρεη απηά ζην παξφλ θαη ζην κέιινλ ζα πξέπεη ε επηρείξεζε 

λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα θαη ηνπο πφξνπο έηζη ψζηε λα κπνξεί λα θαηλνηνκεί. Αλ θαη 

κία πην βειηησκέλε εηαηξηθή επέλδπζε ησλ ήδε ππάξρσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 

κπνξεί λα βνεζήζεη γηα θάπνην κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ηελ επηρείξεζε,πξέπεη λα 

γίλνπλ δξαζηηθέο αιιαγέο έηζη ψζηε ε επηρείξεζε λα κπνξέζεη λα εηζρσξήζεη θαη 

ζε λέεο αγνξέο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηελ εδξαίσζε,βησζηκφηεηα θαη ηελ πςειή 

απφδνζε ησλ επελδχζεσλ ηεο. Γηα λα κπνξέζνπλ λα γίλνπλ απηέο νη αιιαγέο θαη 

λα είλαη θαη απνηειεζκαηηθέο ζα πξέπεη λα γίλεη εθαξκνγή κηαο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο λέαο κνξθήο, ηελ επξέσο γλσζηή θαη σο «επηρεηξεκαηηθφηεηα 

έληαζε γλψζεο»ή αιιηψο θαη (knowledge-intensive entrepreneurship), κηα λέα 

δηαρείξηζε ηεο νξγαλσζηαθήο δνκήο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη βαζηζκέλε ζηε 

γλψζε (knowledge-based management), θαζψο θαη κηα λέα νξγάλσζε ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ «θνηλνηήησλ γλψζεο» (knowledge communities). Έηζη,ε 

επηρείξεζε ζα κπνξέζεη λα πεηχρεη ηνλ ζηφρν πνπ έρεη νξίζεη θαη πνπ ζα ηελ 

βνεζήζεη ζηελ εμέιημε ηεο κέζα ζην ρξφλν θαη απηφ δελ είλαη άιιν απφ ηελ 

«ξηδηθή θαηλνηνκία» πνπ ε επηρείξεζε ζα έρεη πεηχρεη κε ηελ ζσζηή ρξήζε ηεο 

«λέαο γλψζεο». Οη αιιαγέο πνπ έρνπλ πξνθχςεη θαη έρνπλ εδξαησζεί απφ ηελ ηελ 

Φεθηαθή Οηθνλνκία θαη ηελ Κνηλσλία ηεο Γλψζεο θαιχπηνπλ εμήο βαζηθά πεδία: 

1. ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο εληφο ηεο επηρείξεζεο,  

2. ηνπο θιάδνπο παξαγσγήο πνπ ην πξντφλ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

ςεθηνπνηεζεί, φπσο επίζεο θαη ηα πξντφληα εθείλα ηα νπνία κπνξνχλ λα 

πξνσζεζνχλ θαη λα δηαλεκεζνχλ κέζσ ελαιιαθηηθψλ εκπνξηθψλ δηαχισλ.  
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Γηα λα κπνξέζεη λα γίλεη νκαιά ε κεηάβαζε θαη ε αμηνπνίεζε ηεο ζχγρξνλεο 

ηερλνινγίαο, ππάξρνπλ θάπνηεο γεληθέο αξρέο πνπ ε επηρείξεζε νθείιεη λα 

αθνινπζήζεη αλ ζέιεη λα είλαη απνδνηηθή θαη λα κελ ηεζεί θάπνην πξφβιεκα 

κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ παξαγφλησλ. Οη θπξηφηεξεο απφ απηέο είλαη νη 

αθφινπζεο: 

 Μέζα ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ δεκηνπξγείηαη κία δηάζεζε ελεξγνχ 

ζπκκεηνρήο πνπ δεκηνπξγεί έλα επλντθφ θιίκα ζε φιε ηελ νξγάλσζε  

 Οη εξγαδφκελνη ληψζνπλ ηζφηηκνη θαη ππεχζπλνη γηα ηελ αξκνδηφηεηα 

πνπ ηνπο έρεη δηαηεζεί θαη ζπκβάιινπλ επνηθνδνκεηηθά ζε φιεο ηηο 

δηεξγαζίεο αιιαγήο. 

 Μέζα απφ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ θαιιηεξγνχληαη 

λέεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο  

 Οη εξγαδφκελνη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ειέγρνπλ ηηο εξγαζηαθέο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη λα θαηαλέκνπλ ηα θαζήθνληα ηνπο αλάινγα κε ηνλ 

θφξην εξγαζίαο  

 Δπηβάιιεηαη ε δηαθάλεηα κεηαμχ ησλ θξηηεξίσλ απφδνζεο[9]. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

 

3.1 Οριζμός  

 

Ζ ειεθηξνληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα απνηειεί κία πην εθηεηακέλε έλλνηα ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, ε νπνία νξίδεηαη κε ηνπο δηάθνξνπο φξνπο ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο γεληθφηεξα. Αξρηθά, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα θαίλεηαη σο ε 

ίδξπζε κηαο λέαο επηρείξεζεο (Gartner, 1988, Low & MacMillan, 1988). O 

Timmons (1994) πξνζδηνξίδεη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα σο δεκηνπξγία πξάγκαηνο ή 

ππεξεζίαο πνπ έρεη θάπνηα αμία. Ο Drucker (1985) δηαθξίλεη ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα σο θαηλνηνκία ελψ νη McGrath & MacMillan (2000) σο ηξφπν 

ζθέςεο. ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα εθ νξηζκνχ απνδίδνληαη δηάθνξεο ζεκαζίεο 
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(Καθνχξεο, 2010), κία εθ ησλ νπνίσλ είλαη θαη ε ίδξπζε λέσλ επηρεηξήζεσλ, start-

ups. πλεπψο, ε ειεθηξνληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα δηαθέξεη απφ ην ειεθηξνληθφ 

εκπφξην θαη νξίδεηαη σο ίδξπζε λέαο επηρείξεζεο ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ην 

δηαδίθηπν ή άιια ειεθηξνληθά κέζα[10].  

 

3.2 Ο ρόλος ηης καινοηομίας 

 

Ζ ειεθηξνληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα βγήθε ζην θσο απφ ηελ θαηλνηνκία ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ είραλ ζθνπφ λα εθκεηαιιεπηνχλ ην δηαδίθηπν γηα ηελ πψιεζε 

ησλ πξντφλησλ ηνπο. Με απηφ, δίλεηαη ζπρλά ε αίζζεζε φηη κηα εηαηξεία είλαη 

θαηλνηφκα επεηδή ρξεζηκνπνηεί ην Γηαδίθηπν. Απηφ κπνξεί λα ίζρπε ηε δεθαεηία 

ηνπ 90 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 2000 αιιά κε απηή ηελ ηερλνινγηθή εμέιημε ζήκεξα ν 

φξνο θαηλνηνκία γηα απιέο ρξήζεηο ηνπ ίληεξλεη δελ πθίζηαηαη. Έλα ειεθηξνληθφ 

θαηάζηεκα ζήκεξα είλαη απαξαίηεην γηα ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο λέεο 

επηρεηξήζεηο  Ζ λέα ειεθηξνληθή επηρείξεζε ζα πξέπεη λα θαηαιάβεη θαη λα 

πξνσζήζεη ηηο θαηλνηνκίεο ηεο. Μφλν ηφηε ππάξρεη ην ξίζθν ηεο θαηλνηνκίαο ζηε 

λέα επηρείξεζε ειπίδνληαο ζε ζεκαληηθά νθέιε απφ ηελ αγνξά. Έηζη, σο έλλνηα ε 

ειεθηξνληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα ζήκεξα έρεη θαιχςεη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην 

αλαθέξνληαο  φηη νη λέεο ειεθηξνληθέο επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα είλαη ηαπηφρξνλα 

θαηλνηφκεο θαη πξσηνπφξεο. Γειαδή, αθνξά ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο λέαο γλψζεο 

θαη ηερλνινγίαο ζήκεξα θαη φρη κφλν ηελ πξνψζεζε θαη πψιεζε ησλ πξντφλησλ. 

Οη θαηλνηνκίεο δελ αθνξνχλ κφλν λέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο αιιά θαη 

δηαδηθαζίεο παξαγσγήο, κάξθεηηλγθ θαη νξγαλσζηαθήο δνκήο (OECD, 2005). Ζ 

αλάγθε γηα θαηλνηνκία ζήκεξα επεξεάδεη θαη ηελ νξγαλσζηαθή δνκή ησλ κεγάισλ 

επηρεηξήζεσλ. Τπάξρεη, επίζεο, ε έλλνηα ηεο αλνηθηήο θαηλνηνκίαο (Chesbrough, 

2003) πνπ αλαθέξεηαη ζηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο λα κελ θξχβνπλ ηα ηερλνινγηθά 

ηνπο πξντφληα θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ηνπο αιιά λα ζπλεξγάδνληαη γηα 

ηελ εκθάληζε θεξέγγπσλ θαη ζχγρξνλσλ ιχζεσλ ζηελ αγνξά. ηελ ίδηα θιίκαθα 

θπκαίλεηαη ε αλάγθε γηα εμαζθάιηζε πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ έηζη ψζηε λα 

ζπλεξγάδνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ θαηλνηνκηψλ. 

Δπνκέλσο, κέζα ζε απηφ ην θαινχπη πξέπεη λα θαίλεηαη ε ειεθηξνληθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα[11].  
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3.3 Γιαδίκησο και επιτειρήζεις  

 

Με ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηνπ Γηαδηθηχνπ νη επηρεηξήζεηο 

δηαζηξεβιψζεθαλ αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζφο ηνπο. Με ηελ ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ 

κηα εηαηξεία έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αληηθαηαζηήζεη δηάθνξνπο ζπλεξγάηεο ηεο 

ψζηε λα δψζεη πεξηζζφηεξε έκθαζε ζ΄απηά πνπ ηελ ελδηαθέξνπλ. Με ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν εξγάδνληαη νη επηρεηξήζεηο ζην Γηαδίθηπν θαίλεηαη φηη 

αληηκεησπίδνληαη θαιχηεξα ηα απξφβιεπηα γεγνλφηα πνπ κπνξεί λα εκθαληζηνχλ. 

πσο επίζεο, είλαη θαη θαιχηεξνο κεζνιαβεηήο απφ ην αλζξψπηλν πξνζσπηθφ. Ζ 

ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ έρεη αληίθηππν ζηηο κηθξέο θαη ζηηο κεζαίεο επηρεηξήζεηο, 

αθνχ κπνξνχλ λα ην εθκεηαιιεπηνχλ θαη λα πξάμνπλ σο κεγαιχηεξεο ρσξίο λα 

απμήζνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο ή λα αιιάμνπλ ηα γξαθεία ηνπο. Δπηπιένλ, θαίλεηαη 

φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ Γηαδηθηχνπ αθήλεη ζηνπο εξγαδφκελνπο ηελ ειεπζεξία 

ηνπο, αθνχ κπνξνχλ λα δνπιέςνπλ εμ απνζηάζεσο  κε απνηέιεζκα  λα κελ ράζνπλ 

θάπνηα επθαηξία. Φαίλεηαη πσο ην Γηαδίθηπν δεκηνπξγεί  θαιχηεξεο ζρέζεηο ζηνπο 

πειάηεο θαη ζηελ εηαηξεία αιιά θαη πεξηζζφηεξν αληαγσληζκφ ζηνπο πξνκεζεπηέο. 

Οη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο κέζσ ηνπ ίληεξλεη γηα ηα 

πξντφληα ηνπο. Έηζη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ αγνξαζηή λα δεη ηηο ηηκέο θαη λα 

αμηνινγήζεη αλάινγα. Φπζηθά ν ηειηθφο ζθνπφο κηα επηρείξεζεο ζην Γηαδίθηπν 

είλαη νη πσιήζεηο αιιά γηα ηνλ πειάηε δελ είλαη ν κφλνο ζηφρνο. Σν πην ζεκαληηθφ 

γηα ηηο εηαηξείεο φκσο είλαη νη πειάηεο ηνπο λα θεχγνπλ επραξηζηεκέλνη έηζη ψζηε 

λα ην κεηαδίδνπλ θαη ζε άιια άηνκα[12].  

 

3.4 Ηλεκηρονική επιτείρηζη - Παραδοζιακή επιτείρηζη 

 

Οη επηρεηξήζεηο είηε παξαδνζηαθέο είηε ειεθηξνληθέο έρνπλ ηνλ ίδην ζθνπφ. Ο 

ζθνπφο απηφο είλαη ε πψιεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο, φκσο ην πξαγκαηνπνηνχλ κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν. ηελ παξαδνζηαθή επηρείξεζε ππάξρεη έλα θπζηθφ θαηάζηεκα 

θαη ν αγνξαζηήο κε ηνλ πσιεηή έρνπλ ηδηαίηεξε ζρέζε, ελψ ζηε ειεθηξνληθή 

επηρείξεζε δελ ζπκβαίλεη ηίπνηα απφ απηά θαη ζηεξίδεηαη ζην Γηαδίθηπν θαη ζηηο 

ηειεπηθνηλσλίεο. 
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Πίλαθαο 1.1: Σξφπνη πξνψζεζεο θαη πψιεζεο πξντφλησλ 

Γξαζηεξηφηεηα Παξαδνζηαθή Ηιεθηξνληθή 

Πιεξνθνξίεο πξντφληνο Πεξηνδηθά, θπιιάδηα Ηζηνζειίδεο 

Δπηθνηλσλία Γξάκκαηα, ηειέθσλα e-mail 

Γηαζεζηκφηεηα πξνηφληνο Σειέθσλα, θαμ, γξάκκαηα e-mail, ηζηνζειίδεο 

Παξαγγειία Σππσκέλεο θφξκεο e-mail, ηζηνζειίδεο 

Δπραξηζηίεο πξντφληνο Σειέθσλα, θαμ e-mail, ηζηνζειίδεο 

Σηκνιφγην Σππσκέλεο θφξκεο Ηζηνζειίδεο 

 

Χζηφζν, πνιιέο εηαηξείεο ζπλδπάδνπλ θαη ηηο δπν εηδψλ επηρεηξήζεηο. πσο 

επίζεο, πνιχ νξγαληζκνί πξνβάιινπλ ηελ ειεθηξνληθή κνξθή[13]. 

 

Πίλαθαο 1.2: Γηαθνξά επηρεηξεκαηία κε επηρεηξεκαηία ειεθηξνληθήο επηρείξεζεο 

Δπηρεηξεκαηίαο(Entrepreneur) E- επηρεηξεκαηίαο (E-entrepreneur) 

 

Ο ηδξπηήο κηα λέαο επηρείξεζεο ή ν 

άλζξσπνο ν νπνίνο μεθίλεζε κηα λέα 

επηρείξεζε εθεί πνπ πξνεγνπκέλσο δελ 

ππήξρε ηίπνηα. 

(Gartner 1985) 

Ο επηρεηξεκαηίαο ν νπνίνο πξνηίζεηαη λα 

πάξεη ην ξίζθν ηεο επέλδπζεο ρξφλνπ θαη 

ρξήκαηνο ζε κία ειεθηξνληθή επηρείξεζε, ε 

νπνία έρεη ηελ πηζαλφηεηα λα απνθέξεη 

θέξδνο ή λα επηθέξεη δεκία[14]. 

 

  

 

 

3.5 ηραηηγική 

 

Οη κειινληηθέο απνθάζεηο θαη νη πξνγξακκαηηζκνί κηαο επηρείξεζεο επεξεάδνληαη 

απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο. Γηα λα νξηζηνχλ θαη λα επηηεπρζνχλ απηνί νη ζηφρνη ππάξρεη 

κηα ζπγθεθξηκέλε επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή. Οη ειεθηξνληθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ 
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αλάγθε απηήλ ηελ ζηξαηεγηθή, ρσξίο βέβαηα λα ππάξρεη ηδηαίηεξε δηαθνξά απφ ηελ 

ζηξαηεγηθή ηεο παξαδνζηαθήο επηρείξεζεο. Κακηά θνξά νη ειεθηξνληθέο 

επηρεηξήζεηο παξακεινχλ ηελ ζηξαηεγηθή ηνπο ζηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ηνπο. ηηο αγνξέο ησλ ειεθηξνληθψλ επηρεηξήζεσλ γίλνληαη ζπρλά 

αιιαγέο αιιά είλαη απαξαίηεην φπσο θαη ζηηο άιιεο επηρεηξήζεηο λα ππάξρεη έλα 

καθξνπξφζεζκν φξακα. Δπηπιένλ, ζε κηα επηρείξεζε ε ζηξαηεγηθή πξέπεη λα 

γίλεηαη πην δπλακηθή γηα λα εμειίζζεηαη ε ίδηα ε επηρείξεζε.  Ζ ζηξαηεγηθή ζε κηα 

απιή επηρείξεζε θαη ζε κηα ειεθηξνληθή πξέπεη λα είλαη αλάινγεο. ηαλ 

νινθιεξσζεί κηα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηφηε πξνβάιιεηαη αλ ε 

ειεθηξνληθή ζηξαηεγηθή ελζσκαηψλεηαη ζε άιιεο επηρεηξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο. 

Κάπνηεο επηρεηξήζεηο αλαπηχζζνπλ δηαθνξεηηθή ειεθηξνληθή εηαηξεία νπφηε έρνπλ 

θαη αλεμάξηεηε ζηξαηεγηθή. Ζ ειεθηξνληθή επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή ζπλδέεηαη 

κε: 

 ηελ εηαηξηθή ζηξαηεγηθή 

 ηε ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ 

 ηε ζηξαηεγηθή πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο 

 ηελ νηθνλνκηθή ζηξαηεγηθή 

 ηε ιεηηνπξγηθή ζηξαηεγηθή  

 ηε ζηξαηεγηθή ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο 

 ηε ζηξαηεγηθή παξαγσγήο 

Μηα ειεθηξνληθή επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή είλαη θαηάιιειε φηαλ: 

1. Τπάξρνπλ θαηλνηνκίεο ζηελ  αλάπηπμε ηεο ειεθηξνληθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

2. Τπάξρνπλ επηπηψζεηο ζηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηηο 

πειαηεηαθέο ζρέζεηο θαη ηελ αληαγσληζηηθή ηνπο ζέζε. 

3. Αλαπηχζζεηαη σο κηα μερσξηζηή ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην, εθφζνλ ε  επηρεηξεκαηηθή 

ζηξαηεγηθή επεξεάδεη ηελ ειεθηξνληθή επηρείξεζε. χκθσλα κε ηνλ Bickerton 

(1998) ε επηρείξεζε πξέπεη λα πξνζπαζεί λα έρεη αληήρεζε ζηνπο πειάηεο, ζηνπο 

πξνκεζεπηέο θαη ζην πξνζσπηθφ ηεο[15].  
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3.6 Φηθιακός Κόζμος 

 

Οη επηρεηξήζεηο άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα θνηλσληθά δίθηπα αθνχ κπνξνχλ λα 

έρνπλ επαθέο κε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θφζκνπ. Έηζη, κε ηελ ελζσκάησζε ηνπο 

ζηα επηρεηξεκαηηθά θνηλσληθά δίθηπα πξνβιήζεθαλ πεξηζζφηεξν θαη αχμεζαλ ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο επαθέο ηνπο. 

 

 3.6.1 Φηθιακή Οικονομία 

 

Ζ ςεθηαθή νηθνλνκία αλαθέξεηαη ζηελ νηθνλνκία πνπ ζηεξίδεηαη ζηηο ςεθηαθέο 

ηερλνινγίεο. Απηέο νη ηερλνινγίεο πεξηέρνπλ δίθηπα επηθνηλσλίαο, ππνινγηζηέο, 

ινγηζκηθφ θαη άιιεο ζρεηηθέο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ. Αλαθέξεηαη, επίζεο, ζηηο 

αιιαγέο πνπ θέξλεη ζηελ επηρείξεζε αθνχ εθηειείηαη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην. Ζ 

εθηέιεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ ξνή ηερλνινγηψλ θαη 

πιεξνθνξίαο θαη απφ ηελ απνζήθεπζε, ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ κεηάδνζε 

πιεξνθνξηψλ ζε πνιινχο πξννξηζκνχο. 

 

  3.6.2 Φηθιακή Δπιτείρηζη  

 

Ζ ςεθηαθή επηρείξεζε δεκηνπξγήζεθε γηα λα γίλνληαη απηφκαηα νη 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ νπνία είλαη κηα επηρείξεζε πνπ ρξεζηκνπνηεί 

ππνινγηζηέο θαη πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα.  Ζ ςεθηαθή επηρείξεζε έρεη σο ζηφρν 

λα επηηχρεη:   

1. ηελ πξνζέιθπζε ησλ πειαηψλ 

2. ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ ππαιιήισλ   

3. ηελ βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ιεηηνπξγηψλ 

 

 

Πίλαθαο 1.3: Γξαζηεξηφηεηεο παξαδνζηαθήο θαη ςεθηαθήο επηρείξεζεο 

Παξαδνζηαθή επηρείξεζε Ψεθηαθή επηρείξεζε 

Πψιεζε ζε θπζηθά θαηαζηήκαηα Πψιεζε online 
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Πψιεζε απηψλ αγαζψλ Πψιεζε ςεθηαθψλ αγαζψλ 

Δζσηεξηθφο πξνγξακκαηηζκφο 

απνζεκάησλ 

Online πξφβιεςε απνζεκάησλ 

Έληππνη θαηάινγνη Έμππλνη ειεθηξνληθνί θαηάινγνη 

Φπζηθή ζέζε αγνξάο Ζιεθηξνληθή ζέζε αγνξψλ 

Υξήζε ηειεθψλσλ, θαμ Υξήζε ππνινγηζηψλ, ίληεξλεη 

Φπζηθέο δεκνπξαζίεο Online δεκνπξαζίεο 

Τπεξεζίεο θαη ζπλαιιαγέο κέζσ 

κεζηηψλ 

Ζιεθηξνληθνί δηακεζνιαβεηέο 

Έληππε ηηκνιφγεζε Ζιεθηξνληθή ηηκνιφγεζε 

Έληππε ππνβνιή πξνζθνξψλ Ζιεθηξνληθή ππνβνιή πξνζθνξψλ 

Παξαγσγή κε βάζε ηελ δήηεζε Δθθίλεζε παξαγσγήο κε κία παξαγγειία 

Μαδηθή παξαγσγή Μαδηθή εμεηδίθεπζε 

Φπζηθφ κάξθεηηλγθ Δηθνληθφ κάξθεηηλγθ ζχλδεζεο 

Πξνθνξηθή δηαθήκηζε  Δθηεηακέλν πξνθνξηθφ καξθεηηλγθ 

Γξακκηθέο αιπζίδεο πξνκεζεηψλ Αιπζίδεο πξνκεζεηψλ απφ θέληξα ζπγθέληξσζεο 

Μεγάιν θεθάιαην γηα καδηθή παξαγσγή Ληγφηεξν θεθάιαην γηα θαηαζθεπή θαηά 

παξαγγειία 

Μεγάιν θφζηνο γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο Μηθξφηεξν θφζηνο γηα ηελ ιεηηνπξγία 

εγθαηαζηάζεσλ 

Αξλεηηθφ νηθνλνκηθφ φθεινο πειαηψλ Σέιεην ηαίξηαζκα νηθνλνκηθνχ νθέινπο 
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3.6.3 Φηθιακή Κοινωνία 

 

ηηο κέξεο καο δεκηνπξγνχληαη ζπλερψο λέεο ςεθηαθέο εθαξκνγέο θαη είλαη 

επφκελν λα έρεη αιιάμεη ε δσή καο κε απηήλ ηελ πιένλ ςεθηαθή θνηλσλία. 

Δπνκέλσο, είλαη αλακελφκελν νη άλζξσπνη λα ρξεζηκνπνηνχλ νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν ην ειεθηξνληθφ εκπφξην[16].  

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

 

4.1 Οριζμός 

 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα εμαξηάηαη απφ ην απνηέιεζκα. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ ην 

απνηέιεζκα ρξεηαδφκαζηε θ έλα θφζηνο, φζν ιηγφηεξν ην θφζηνο ηφζν θαη πην 

απνηειεζκαηηθή ε δηαδηθαζία. ηαλ ν ζηφρνο καο είλαη ην ιηγφηεξν θφζηνο ε 

παξαγσγή ηνπ απνηειέζκαηνο γίλεηαη κε ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. Ζ 

απνηειεζκαηηθφηεηα δηαθξίλεηαη αλάινγα κε ηε κέζνδν κέηξεζήο ηεο ζε:  

1. Απνηειεζκαηηθφηεηα θαηά Παξέην: αλαθέξεηαη ζηελ κέηξεζε αλάκεζα ζε 

ππνθείκελα, ζηελ νπνία ζέινπκε λα κελ κεησζεί θάπνηα ζέζε ηνπο αλ 

αιιάμνπκε ηελ θαηαλνκή ησλ δεδνκέλσλ. ε πεξίπησζε πνπ απηφ ζπκβεί 

ηφηε απηή ε θαηαλνκή νλνκάδεηαη βέιηηζηε θαηά Παξέην.   

2. Απνηειεζκαηηθφηεηα θαηά Kaldor-Hicks: ίδηα κε ηελ πξνεγνχκελε κφλν 

πνπ αλ κεησζεί ε ζέζε θάπνηνπ ππνθείκελνπ ε θαηαλνκή έρεη αχμεζε 

απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

3. Αλάιπζε ABC ή ABC Analysis: ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ δηαρείξηζε 

απνζεκάησλ θαη ππάξρνπλ ηξεηο θαηεγνξίεο (A, B θαη C). Σν πξψην 10% 

είλαη ζηελ A θαηεγνξία, ην επφκελν 20% ζηε B θαηεγνξία θαη ην ππφινηπν 

70% ζηε C θαηεγνξία. Γηα ηελ αλάιπζε θάζε θαηεγνξίαο ππάξρνπλ  ηα 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα κε ην κηθξφηεξν θφζηνο αθνχ ζηε θαζεκία γίλεηαη 

κε μερσξηζηφ ηξφπν [17]. 
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Δηδηθά ζηα νηθνλνκηθά ηνπ αληαγσληζκνχ δηαθξίλεηαη ζε ηξία είδε, αλάινγα κε ην 

αληηθείκελν πνπ κεηξάηαη:  

1. ηε δηαλεκεηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα (allocative efficiency):αλάινγα ζην 

πνχ έρεη ηελ κεγαιχηεξε αλάγθε ν θαηαλαισηήο , ηα αγαζά θαηαλέκνληαη 

αλάινγα  

2. ηελ παξαγσγηθή απνηειεζκαηηθφηεηα (productive efficiency): βάζε ηνπ 

πνηνο παξαγσγφο αμηνπνηεί βέιηηζηα ηηο πξψηεο χιεο δηαλέκνληαη 

θαηάιιεια   

3. ηε δπλακηθή απνηειεζκαηηθφηεηα (dynamic efficiency):ν ζηφρνο είλαη ε 

θαιχηεξε θαηλνηνκία κε ην ιηγφηεξν θφζηνο[18]. 

 

4.2 ηότοι ηης επιτείρηζης 

 

Ζ χπαξμε κηα επηρείξεζεο βαζίδεηαη ζηνπο ζηφρνπο ηεο. Οη ζηφρνη ηεο επηρείξεζεο 

είλαη ε θαηάζηαζε ε νπνία πξνζπαζεί λα πεηχρεη ή ην απνηέιεζκα. Οη ζηφρνη 

κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε ζεζκηθνχο θαη ιεηηνπξγηθνχο. Θεζκηθνί ζηφρνη είλαη ε 

χπαξμε θαη ε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, ηνπο νπνίνπο παξνπζηάδεη ζην 

θαηαζηαηηθφ ηεο. Πξφθεηηαη γηα γεληθνχο  ζηφρνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

απνζηνιή ηεο επηρείξεζεο ζην πεξηβάιινλ ηεο ή ζηελ θνηλσλία. Απηνί νη ζηφρνη 

είλαη ε δηθαηνινγία ηεο δεκηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο απέλαληη ζηελ θνηλσλία. Οη 

ιεηηνπξγηθνί ζηφρνη ηεο επηρείξεζεο είλαη ηα ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα ηα 

νπνία ζέιεη λα θηάζεη. Απηνί νη ζηφρνη αλαθέξνληαη:  

o ην θέξδνο, ην εηζφδεκα, ηελ αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο, ζηελ 

απνδνηηθφηεηα ησλ επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ, ηελ θήκε, ηελ δχλακε θαη 

γεληθά φια ηα ζπλνιηθά κεγέζε ηεο επηρείξεζεο.   

o ηελ θαηάθηεζε ζπγθεθξηκέλνπ κεξηδίνπ αγνξάο , ζηελ δεκηνπξγία 

δηθηχνπ πσιήζεσλ ή δηαλνκήο , ζηελ δεκηνπξγία εκπνδίσλ εηζφδνπ 

αληαγσληζηψλ ζηελ αγνξά θαη ζε πνιιά άιια επηκέξνπο θνκκάηηα ηεο 

αγνξάο.  

o ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο, ζηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ, ζηα 

θφζηε θαη ζε άιια κέξε ηεο παξαγσγήο. 
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o ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ζηελ απαζρφιεζε ηνπο , ζηελ 

εθπαίδεπζε ηνπο, ζηελ αλάπηπμε θαη ζε φια ηα ππφινηπα κέξε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

o ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ θαη λέσλ θαηλνηνκηθψλ κεζφδσλ πνπ 

ζθνπφ ηνπο έρνπλ ηελ ζσζηή ελαξκφληζε ηεο επηρείξεζεο ζε φιεο ηηο 

αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην πεξηβάιινλ ηεο.   

Τπάξρνπλ φκσο θαη άιινη ζηφρνη θαη ζπκθέξνληα πνπ αλαθέξνληαη ζ‟ απηνχο πνπ 

εξγάδνληαη ζηελ επηρείξεζε αιιά θαη ζην γεληθφηεξν πεξηβάιινλ ηεο. Άξα, θάζε 

επηρείξεζε έρεη πεξηζζφηεξνπο ζηφρνπο ρσξίο λα επεξεάδεηαη ν έλαο απφ ηνλ 

άιινλ. Γη‟ απηφ ην ιφγν δηακνξθψλεηαη κηα ηεξάξρεζε ζηφρσλ. Γηα λα 

δεκηνπξγεζεί απηή ε ηεξάξρεζε πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε νη επθαηξίεο, νη απεηιέο, 

νη πηέζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη νη πεξηνξηζκνί. Καηαιήγνπκε, ινηπφλ, φηη ε 

ηεξάξρεζε ησλ ζηφρσλ δηαθέξεη απφ επηρείξεζε ζε επηρείξεζε θαη φηη ηα θέξδε 

ζηηο θεξδνζθνπηθέο επηρεηξήζεηο δελ απνηεινχλ ηνλ κνλαδηθφ ζηφρν ηνπο, 

αλεμάξηεηα αλ είλαη ζεκαληηθφο. Οη ζηφρνη ηεο επηρείξεζεο απνηεινχλ ηνπο 

ιφγνπο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο, φκσο γηα ηελ επηβίσζε ηεο πξέπεη λα επηηεπρζνχλ 

απηνί νη ζηφρνη. πλεπψο, πξέπεη λα παξαηεξεζεί θαηά πφζν επηηπγράλνληαη απηνί 

νη ζηφρνη.  ρεηηθά κε απηφ αλαπηχζζνληαη δπν έλλνηεο, ε έλλνηα ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ε έλλνηα ηεο απνδνηνηηθφηεηαο. πσο αλαθέξζεθε 

πξνεγνπκέλσο ε απνηειεζκαηηθφηεηα είλαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ε επηρείξεζε 

πεηπραίλεη ηνπο ζηφρνπο ηεο. Δλψ ε απνδνηηθφηεηα αθνξά ζηνπο ηξφπνπο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη γηα λα γίλεη απηφ ην απνηέιεζκα θαη ζηελ εζσηεξηθή 

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Ζ απνδνηηθφηεηα νδεγεί ζπλήζσο ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα, απηφ φκσο δε ζπκβαίλεη πάληα. ε κηα επηρείξεζε έρεη ζρέζε 

θαη ε παξαγσγηθφηεηα καδί κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα. Παξαγσγηθφηεηα είλαη ε 

ζρέζε κεηαμχ πξντφλησλ θαη ησλ παξαγσγηθψλ κέζσλ δειαδή θχζε, εξγαζία θαη 

θεθαιαίν. Με πην καζεκαηηθφ ηξφπν: παξαγσγηθφηεηα =  παξαρζέληα πξντφληα / 

ρξεζηκνπνηεζέληα παξαγσγηθά κέζα [19]. 
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4.3 Πόροι ηης επιτείρηζης  

 

Μηα επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί πιηθνχο θαη άπινπο πφξνπο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

πξντφλησλ ηεο. Οη πφξνη απηνί πεξηιακβάλνπλ αλζξψπνπο, κεραλήκαηα, πξψηεο 

χιεο, δεμηφηεηεο, πιεξνθνξίεο/ γλψζεηο θαη θεθάιαην. Γηα ηελ ζσζηή ρξήζε ησλ 

πφξσλ είλαη αξκφδηα ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε γηα λα επηηπγράλνληαη νη ζηφρνη ηεο 

επηρείξεζεο. Δπνκέλσο, γηα λα επηηεπρζνχλ απηνί νη ζηφρνη θαη γηα λα 

ηθαλνπνηεζνχλ νη πειάηεο ηεο επηρείξεζεο πξέπεη νη επηρεηξεζηαθνί πφξνη λα είλαη 

απνηειεζκαηηθνί. Γειαδή, νη επηρεηξήζεηο είλαη πην απνηειεζκαηηθέο φηαλ γίλεηαη 

ζσζηή επηινγή ζηφρσλ απφ ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε θαη ηνπο επηηπγράλνπλ. Οη 

απνηειεζκαηηθνί ζηφρνη γηα κηα επηρείξεζε είλαη νη άλζξσπνη, ην ρξήκα, νη 

κεραλέο θαη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα λα επηηχρεη. Οη ηππηθέο ιεηηνπξγίεο 

κηαο επηρείξεζεο είλαη ν εθνδηαζκφο δειαδή ε πξνκήζεηα ησλ πξνηφλησλ, ε 

απνζήθεπζε ησλ εμαξηεκάησλ θαη νη αλάγθεο ησλ πιψλ, ε παξαγσγή δειαδή ε 

ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ, ε κεηαπνίεζε ησλ πιηθψλ θαη ε κεηαθνξά 

εκπνξεπκάησλ, ε δηάζεζε δειαδή ε δηαθήκηζε, ε πψιεζε, ε έξεπλα, ε δηαλνκή 

θαη ε εμππεξέηεζε, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή δειαδή νη ζπλαιιαγέο, ε αμηνιφγεζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ε ηηκνιφγεζε πξντφλησλ θαη ηέινο ε 

δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ δειαδή ε ζηειέρσζε, ε εθπαίδεπζε, νη 

αληακνηβέο θαη νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο [20].  

 

4.4 Υρηζιμόηηηα αποηελεζμαηικόηηηας 

 

 

πγθεθξηκέλα, ζηελ έξεπλά καο ζέινπκε λα κεηξήζνπκε θαηά πφζν είλαη 

απνηειεζκαηηθέο νη επηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν. Σα ηειεπηαία 

ρξφληα νη ειεθηξνληθέο επηρεηξήζεηο απμάλνληαη ζπλερψο. Δπνκέλσο, κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα βιέπνπκε θαηά πφζν απηή ε αχμεζε έρεη απνθέξεη θαξπνχο 

ζηηο επηρεηξήζεηο. Ζ κέηξεζε απηή κπνξεί λα γίλεη είηε πνηνηηθά είηε πνζνηηθά. αλ 

πνηνηηθή κέηξεζε γίλεηαη ε αλαθνξά ζηελ επηρείξεζε, πσο μεθίλεζε, ηη ηξφπνπο 

ρξεζηκνπνηεί γηα λα δηαθεκηζηεί, κε πνηνπο ηξφπνπο πξνζειθχεη πειάηεο, αλ έρνπλ 

απμεζεί ηα θέξδε ηεο φπσο επίζεο θαη κε εξσηεκαηνιφγην πνπ απνθέξεη 

θαηεγνξηθέο παξαηεξήζεηο. αλ πνζνηηθή κέηξεζε είλαη ηα δεδνκέλα πνπ 



                           Πτυχιακή εργαςία                                                                                  

Αποτελεςματικότητα τησ ηλεκτρονικήσ επιχειρηματικότητασ 

 

 

31 | Σ ε λ ί δ α  
 

ιακβάλνληαη απφ ην εξσηεκαηνιφγην, ηα νπνία αθνξνχλ ηα θέξδε ή ηνπο πειάηεο 

φπνπ βγαίλνπλ πξαγκαηηθνί αξηζκνί πνπ αλαθέξνληαη ζηα πνζνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ καο ελδηαθέξνπλ. ηηο πνζνηηθέο παξαηεξήζεηο κπνξνχλ λα 

ππάξμνπλ θαη ζρεδηαγξάκκαηα αλάινγα κε ηα πνζνζηά πνπ εκθαλίδνληαη. Δλ 

ηέιεη, κε απηέο ηηο κεηξήζεηο θαηαλνείηαη πφζν απνηειεζκαηηθή είλαη κηα 

ειεθηξνληθή επηρείξεζε.    

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5  

ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ 

 

5.1 Δπιηστημένες επιτειρήζεις 

Ζ παξαθάησ ιίζηα παξνπζηάδεη κε ηηο κεγαιχηεξεο (ζε έζνδα θαη θεθαιαηνπνίεζε 

ηεο αγνξάο) εηαηξίεο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ[21]. 

 

Πίλαθαο 2.4: Δηαηξείεο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ (ζε δνιάξηα) 

Δηαηξεία Βηνκεραλία 
Έζνδα 

($) 

Οηθνλνκη

θφ έηνο 
Τπάιιεινη 

Έζνδα 

αγνξάο($) 
Έδξα 

Amazon E-commerce $88.99 2014 154.100 $175.22 Seatle,USA 

JD.com E-commerce $18.50 2014 62.061 $39.76 Beijing,China 

eBay E-commerce $17.90 2014 34.600 $69.81 San Jose,USA 

Alibaba E-commerce $8.57 2014 26.000 $246.02 
Hangzhou,Chi

na 

Rakuten E-commerce $5.6 2014 10.867 $13.06 Tokyo,Japan 

Groupon E-commerce $3.2 2014 10.000 $5.23 Chicago,USA 

Asos.com E-commerce $1.40 2014 7.500 $4.8 London,UK 
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5.2 Δπιτείρηζη Amazon 

Ηδηνθηήηεο ηεο Amazon.com είλαη ν Σδεθ Μπέδνο θαη έδξα ηεο είλαη ην ηάηι 

(Οπάζηλγηνλ) ζηελ Ακεξηθή. Δίλαη ε κεγαιχηεξε εηαηξεία ζηνλ θφζκν ζηελ 

πψιεζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ κέζσ ηνπ ίληεξλεη θαη απφ ηηο πξψηεο επηρεηξήζεηο 

πνπ έδσζαλ βάζε ζην Γηαδίθηπν γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηεο κε θχξην 

ζηφρν ηελ πψιεζε θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ. Σν αξρηθφ φλνκα ηεο εηαηξείαο ήηαλ 

Catabra.com θαη αξγφηεξα άιιαμε. H Amazon.com μεθίλεζε σο έλα ειεθηξνληθφ 

βηβιηνπσιείν φπνπ ζηε ζπλέρεηα κεηά ηελ επηηπρία ηεο πξφζζεζε θαη άιια 

πξντφληα ζηελ επηρείξεζή ηεο. Σα επηπιένλ πνπ πξφζζεζε είλαη CD, DVD 

θαηαλαισηηθά ειεθηξνληθά είδε, είδε ζπηηηνχ θαη δψξα[22]. 

 

 

 

 

 

 

5.3 Δπιτείρηζη JD 

Ηδξπηήο ηεο εηαηξείαο είλαη ν Liu Qiangdong (γλσζηφο θαη σο ν Richard Liu), ηελ 

νπνία δεκηνχξγεζε ηνλ Ηνχιην ηνπ 1998. Ζ έδξα ηεο είλαη ζην Beijing ζηελ Κίλα 

θαη έγηλε ειεθηξνληθή ην 2004. Ζ νπνία είλαη κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο 

B2C(business-to-consumer) εηαηξεία ιηαληθήο πψιεζεο ζηελ Κίλα απφ ηνλ φγθν 

ησλ ζπλαιιαγψλ. Ζ αγγιηθή ηζηνζειίδα ηεο, ε νπνία είλαη παγθφζκηα, μεθίλεζε 18 

Οθησβξίνπ ην 2012. Ξεθίλεζε σο έλα καγλεην-νπηηθφ θαηάζηεκα, ζχληνκα φκσο 

δηαθνξνπνηήζεθε πνπιψληαο ειεθηξνληθά είδε, θηλεηά ηειέθσλα, ειεθηξνληθνχο 

ππνινγηζηέο θ.η.ι. Σν αξρηθφ φλνκα ηεο εηαηξείαο ήηαλ jdlaser.com, ην νπνην έγηλε 

360buy.com κέρξη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2007 θαη ην 2013 κεηνλνκάζηεθε JD.com[23]. 
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5.4 Δπιτείρηζη eBay 

Ζ εηαηξεία eBay ηδξχζεθε απ ηνλ Pierre Omidyar ην 1995 θαη έρεη έδξα ηεο ην αλ 

Υνζέ ζηελ Καιηθφξληα. Δίλαη κηα ακεξηθαληθή πνιπεζληθή εηαηξεία θαη εηαηξεία 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, παξέρνληαο C2C θαη B2C ππεξεζίεο πσιήζεσλ κέζσ 

Γηαδηθηχνπ. ήκεξα είλαη κηα επηρείξεζε πνιιψλ δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ κε 

ιεηηνπξγίεο εληνπηζκέλε ζε πάλσ απφ 30 ρψξεο. ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα  ηεο 

γίλνληαη αγνξέο θαη δεκνπξαζίεο  θαη νη πειάηεο θαη νη επηρεηξήζεηο αγνξάδνπλ θαη 

πσινχλ κεγάιε γθάκα αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ παγθνζκίσο. ε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

δεκνπξαζίεο, ε ηζηνζειίδα επεθηάζεθε  ζε ειεθηξνληθέο δηαθεκίζεηο, ζε 

ειεθηξνληθέο αγνξέο εηζηηεξίσλ απφ εθδειψζεηο, ζε κεηαθνξέο ρξεκάησλ θαη 

άιιεο ππεξεζίεο. Ζ ηζηνζειίδα απηή δελ είλαη δσξεάλ αιιά ρξεψλεη ζηνπο ρξήζηεο 

έλα πνζφ ηηκνινγίνπ φηαλ νη πσιεηέο έρνπλ πνπιήζεη ή δξνκνινγήζεη θάπνην 

πξντφλ[24]. 

 

5.5 Δπιτείρηζη Alibaba 

Alibaba Group Holding Limited είλαη κηα θηλεδηθή εηαηξεία ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ πνπ παξέρεη C2C, B2C θαη B2B ππεξεζίεο πσιήζεσλ κέζσ Γηαδηθηχνπ. 

Δπίζεο, παξέρεη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πιεξσκψλ, κεραλή αλαδήηεζεο θαη 
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θεληξηθά δεδνκέλα ζηηο ππεξεζίεο ζχλλεθσλ ηεο πιεξνθνξηθήο. Ο ηδξπηήο ηεο 

ηζηνζειίδαο Alibaba.com είλαη ν Jack Ma ην 1999, ε νπνία ήηαλ κηα B2B 

επηρείξεζε γηα λα ζπλδέζεη θηλέδνπο θαηαζθεπαζηέο κε μέλνπο αγνξαζηέο. Σν 

2012 νη πσιήζεηο έθηαζαλ ηα 170 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. Ζ δξαζηεξηνπνίεζε 

ηεο εηαηξείαο αλαθέξεηαη ζηελ ιατθή δεκνθξαηία ηεο Κίλαο  θαη ηνλ επηέκβξε 

ηνπ 2014 ε αμία ηεο αγνξάο κεηξήζεθε θαηά 231 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. Ζ 

Taobao (C2C επηρείξεζε), παξφκνηα κε ηελ eBay.com, δηαζέηεη έλα 

δηζεθαηνκκχξην πξντφληα θαη είλαη κία απν ηηο 20 ηζηνζειίδεο κε ηελ κεγαιχηεξε 

επηζθεςηκφηεηα παγθνζκίσο. Ζ ηζηνζειίδα ηεο νκάδαο κεηξάεη πάλσ απφ 60% 

ησλ δεκάησλ παξαδφζεθαλ ζηελ Κίλα ηνλ Μάξηην ηνπ 2013 θαη ην 80% ησλ 

ειεθηξνληθψλ πσιήζεσλ κέρξη ηνλ επηέκβξε ηνπ 2014. Ζ Alipay κηα 

ειεθηξνληθή ππεξεζία κεηαβηβάζεσλ πιεξσκψλ αληηπξνζσπεχεη ην κηζφ απφ ηηο 

ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο πιεξσκψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο Κίλαο[25].  

 

 

5.6 Δπιτείρηζη Rakuten 

Ζ εηαηξεία ηδξχζεθε 7 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2007 απφ ηνλ Υηξφζη Μηθηηάλη, ν νπνίνο 

εμαθνινπζεί λα είλαη ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο θαη ε έδξα ηεο είλαη ζην Σφθπν 

ζηελ Ηαπσλία. Ζ B2B θαη B2C ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηεο Rakuten Ichiba είλαη ε 

κεγαιχηεξε ειεθηξνληθή ηζηνζειίδα ζηελ Ηαπσλία θαη ε κεγαιχηεξε ζηνλ θφζκν 

απφ πιεπξάο πσιήζεσλ. Ζ εηαηξεία άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ηνλ Μάην ηνπ 1997 θαη 

ηνλ Ηνχλην ηνπ 1999 ε εηαηξεία άιιαμε ην φλνκά ηεο ζε Rakuten, Inc πνπ ζηα 

ειιεληθά ζεκαίλεη αηζηνδνμία. Σν 2012 ηα έζνδα ηεο εηαηξείαο απμήζεθαλ 

ζπλνιηθά πάλσ απφ 4 δηζεθαηνκκχξηα θαη αλαθέξζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2013 φηη ε 
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εηαηξεία έρεη 10.351 ππαιιήινπο ζε φιν ηνλ θφζκν. Σν 2005 ε εηαηξεία άξρηζε λα 

επεθηείλεηαη θαη έμσ απφ ηελ Ηαπσλία[26]. 

 

 

5.7 Δπιτείρηζη Groupon 

Ζ εηαηξεία μεθίλεζε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2008 ζην ηθάγν, ζηελ Ακεξηθή. Δίλαη κηα 

ηζηνζειίδα γηα ςψληα θαη πξνζθέξεη εκεξήζηεο ηηκέο γηα ηα θαιχηεξα ηνπηθά 

πξντφληα, ππεξεζίεο θαη πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ζε πεξηζζφηεξεο απφ 230 αγνξέο 

ζε φινλ ηνλ θφζκν. Ζ Groupon ρξεζηκνπνηεί ηε ζπιινγηθή αγνξαζηηθή δχλακε γηα 

λα πξνζθέξεη αζπλαγψληζηεο ηηκέο θαη λα παξέρεη κηα win-win θαηάζηαζε γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ηνπο θαηαλαισηέο. Ζ Groupon ζρεηίδεηαη κε δεκνθηιείο 

επηρεηξήζεηο θαη πξνζπαζεί λα δηαπξαγκαηεπηεί εθπηψζεηο θαη κε ηνπο ρξήζηεο 

είλαη ζε επηθνηλσλία κέζσ e-mail γηα πξνζθνξέο. Δίλαη κηα θαηλνηφκνο πξνζέγγηζε 

γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην  θαη έρεη επηθέξεη εθαηνκκχξηα δνιάξηα ζε λέεο πεγέο 

εζφδσλ γηα ηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο κε παξάιιειε εμνηθνλφκεζε πεξίπνπ 400 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα γηα ηα εθαηνκκχξηα ησλ ζπλδξνκεηψλ ζηε Βφξεηα 

Ακεξηθή[27].  
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5.8 Δπιτείρηζη Asos 

H Asos.com είλαη έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα κφδαο θαη νκνξθηάο ζηελ Βξεηαλία 

θαη θπξίσο απεπζχλεηαη ζε λέεο ειηθίεο. Ζ εηαηξεία πνπιάεη πάλσ απφ 850 κάξθεο 

αιιά έρεη θαη ηελ δηθή ηεο ζεηξά απφ αμεζνπάξ θαη ξνχρα. Οη πσιήζεηο γηα ην 

2013 ήηαλ 753.800.000 ιίξεο. Ζ εηαηξεία έρεη παγθφζκηα ειεθηξνληθή ιηαληθή 

πψιεζε ζε κφδα θαη νκνξθηά θαη πξνζθέξεη πάλσ απφ 50000 επψλπκα πξντφληα 

ζε φια ηα γπλαηθεία, ζε αληξηθά, ζε παπνχηζηα, αμεζνπάξ, θνζκήκαηα θαη 

νκνξθηά. Ζ έδξα ηεο είλαη ζην Camden Town κέζα ζε έλα θηήξην πνπ είλαη 

γλσζηφ σο Greater London House. Απφ ην 2013, ην θέληξν ηνπ είλαη ζην Barnsley, 

South Yorkshire, ην νπνίν έρεη 3.000 εξγαδφκελνπο. Σν ηκήκα εμππεξέηεζεο 

πειαηψλ βαζίδεηαη ζην Hemel Hempstead[28]. 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

ΜΔΛΔΣΔ ΠΔΡΙΠΣΧΔΧΝ 

 

6.1 Μελέηη περίπηωζης ηης Edible Arrangements 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ θάπνηεο ζπκθσλίεο γηα ηελ Edible Arrangements κε ζθνπφ 

ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ, εθφζνλ ε εηαηξεία δελ είλαη επξέσο γλσζηή αλ θαη 

βξίζθεηαη πνιιά ρξφληα ζηνλ ρψξν. Ζ νκάδα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο ηεο 

Edible Arrangements θαηάθεξε λα απμήζεη ζε κία κέξα ηα δειηία απνζηνιήο ηνπ 
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ηζηνχ θαηά 8% κε κία νπζηαζηηθά απιή πξνψζεζε ηεο επηρείξεζεο ζε θάπνηα 

ηειενπηηθά θαλάιηα.  

 

 

Παξαθάησ θαίλνληαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ε νκάδα πξνψζεζε ηελ ππεξεζία  

θαη ην ζηάδην πνπ βξίζθεηαη ηψξα.  

Οη ξπζκίζεηο πνπ έιαβαλ δξάζε πξνζέθεξαλ ηελ παξάδνζε θαιαζηψλ κε θξνχηα, 

κπνπθέηα κε θξνχηα θαη άιια γιπθά δψξα, ζηελ ίδηα κέξα γηα παξαπάλσ απφ κία 

δεθαεηία. Δπίζεο έδσζε έλα πεξηζψξην γηα ηηο παξαγγειίεο ηεο ίδηαο κέξαο κέρξη 

ηηο 17:00 ην απφγεπκα εδψ θαη θάπνηα ρξφληα, θάηη πνπ έθαλε ηελ εηαηξεία λα 

μερσξίδεη απφ ηηο ππφινηπεο, αιιά κφλν γη απηνχο πνπ γλψξηδαλ γη απηήλ ηελ 

δπλαηφηεηα. Ο Κέηηιηλ Reiss, αληηπξφεδξνο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ηεο Edible 

Arrangements International δήισζε πσο είλαη ην είδνο ηνπ θξπκκέλνπ ζεζαπξνχ. 
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Ζ νκάδα Reiss έρεη μεθηλήζεη απφ ηφηε κηα εθζηξαηεία γηα λα εμαπισζεί ε 

θακπάληα . Σα απνηειέζκαηα ήηαλ ηα παξαθάησ : 

● Αχμεζε  ηεο ηάμεο ηνπ 8 %  ζηελ ίδηα εκέξα παξαγγειίεο ζηελ ηζηνζειίδα 

ηεο εηαηξείαο, απφ ηφηε πνπ πξνσζήζεθε ε ππεξεζία. 

● Διαθξψο πςειφηεξν ην πνζνζηφ θαη ε κέζε αμία ηεο παξαγγειίαο γηα ηα 

κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κε ηελ ίδηα εκέξα κελπκάησλ. 

  Δδψ είλαη ην πψο ε νκάδα αχμεζε ηελ ελεκέξσζε γηα ηελ ππεξεζία απηή[29]. 

 

Βήκα 1: Δπέθηαζε ηεο ππεξεζίαο ηελ ίδηα εκέξα  

 

Ζ απζεκεξφλ ππεξεζία δελ είλαη δεδνκέλε γηα θάζε εηαηξεία ή αθφκα θαη γηα έλα 

franchise θαηάζηεκα. Ζ Edible Arrangements δηαζέηεη πάλσ απφ 1100 βηηξίλεο ζε 

φιν ηνλ θφζκν, θάηη πνπ δηεπθνιχλεη ηελ δηαδηθαζία ηεο ηνπηθήο παξάδνζεο ησλ 

πξντφλησλ ηεο. Ζ πιεηνςεθία ησλ θαηαζηεκάησλ δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα γηα 

παξαγγειίεο απζεκεξφλ έσο θαη ηηο 17:00κκ. Ο Reiss αλέθεξε φηη θάπνηνη δίλνπλ 

παξαγγειίεο θαη πνιχ αξγφηεξα άιια ζε θάπνηεο ηδηαίηεξεο πεξηπηψζεηο πεξηνρψλ 

απηφ ήηαλ αδχλαηνλ. Ζ νκάδα ζεψξεζε φηη ε ψξα απηή (17:00κκ) ζα ήηαλ ε 

θαιχηεξε γηα ηελ παξάδνζε ησλ παξαγγειηψλ γηα ηνπο πειάηεο εθείλνπο πνπ είλαη 

θάηνρνη ελφο δηαξθνχο εηζηηεξίνπ, νη νπνίνη πξνηηκνχλ λα ηα παξαιακβάλνπλ ηελ 

παξαγγειία ηνπο ζην δξφκν γηα ην ζπίηη. Ο θαηαλαισηήο αιιάδεη. Οη παξαγγειίεο 

ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο είλαη πνιχ πεξηζζφηεξεο θαη γηα απηφ ζέιεη ε εηαηξεία λα 

είλαη δηαζέζηκε ζε έλαλ πειάηε πνπ κπνξεί λα έρεη μεράζεη κηα επέηεην, θάπνηα 

γελέζιηα ή θάπνηα άιιε εηδηθή πεξίπησζε. 

 

Βήκα 2:  Πξνψζεζε ζηελ ηζηνζειίδα 

 

Πξηλ ε Edible Arrangements γίλεη επξέσο γλσζηή, πξνψζεζε ηελ ππεξεζία ηεο 

ζηελ ειεθηξνληθή ηεο ηζηνζειίδα γηα λα ην κάζνπλ πην εχθνια νη επηζθέπηεο. 

Απηφ έγηλε θπξίσο ζηελ αξρηθή ζειίδα κε έλα ρξνλφκεηξν αληίζηξνθεο κέηξεζεο . 

Σν ρξνλφκεηξν εκθαλίδεη ηηο ψξεο θαη ηα ιεπηά θαη δίλεηαη ζηνλ επηζθέπηε ηελ 

δπλαηφηεηα λα θάλεη κηα παξαγγειία γηα απζεκεξφλ παξάδνζε. Σν ρξνλφκεηξν 

ξπζκίδεηαη πάληα ζηελ δψλε ψξαο ηνπ θάζε επηζθέπηε μερσξηζηά κε θνηλή 
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πξνζεζκία γηα φινπο ηελ 17:00 κκ.  Σν ρξνλφκεηξν εθθξάδεηαη πεξηζζφηεξν ζηα 

ιφγηα παξά ηα ςεθία. Κάησ απφ ην πάλσ κέξνο ηεο αξρηθήο ζειίδαο - ε νπνία έρεη 

έλα ινγφηππν, κπάξα πινήγεζεο θαη πιαίζην αλαδήηεζεο, νη επηζθέπηεο 

θαισζνξίδνληαη κε κεγάιν θείκελν πνπ εθθξάδεη κε ζαθήλεηα ηελ πξνζθνξά: 

"Ση ζέιεηε ζήκεξα ; Μπνξείηε λα παξαγγείιεηε ζε [ X ] ψξεο θαη [ X ] ιεπηά . " 

  Αλ θαη ειιηπήο ζε ιεπηνκέξεηεο , ν ηίηινο απνπλέεη κηα ζαθή πξνζεζκία γηα κηα 

απζεκεξφλ παξαγγειία. Μηα δηαθήκηζε πξνβνιήο είλαη απηή πνπ πιαλάηαη πάλσ 

απφ ην δεμί κέξνο ηεο αξρηθήο ζειίδαο “ππξνβνιήζεθε ήξσαο” ή θάπνηα πνπ 

παξνπζηάδεη έλα θνξηεγφ ζε ππεξβνιηθή ηαρχηεηα θαη νη ιέμεηο “ζηηγκηαία 

ηθαλνπνίεζε” ζηα κεγάια θεθαιαία γξάκκαηα . Παξαθάησ ζε κηθξφηεξν θείκελν 

είλαη ην εμήο κήλπκα: “ ε παξάδνζε ηελ ίδηα εκέξα είλαη ε εηδηθφηεηά καο. Δίλαη 

έλαο ηξφπνο λα ηζρπξνπνηεζεί ε δηαθνξνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο ζε ζρέζε κε ηηο 

ππφινηπεο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο. Σν ρξνλφκεηξν θαη ην γξαθηθφ έρνπλ δνθηκαζηεί 

έηζη ψζηε λα ζπκβάινπλ ζηε βειηηζηνπνίεζε ησλ πνζνζηψλ ησλ clicks. Γηα 

παξάδεηγκα: 

● Ζ πξαγκαηηθή κνξθή ηνπ ρξνλνκέηξνπ θαη φρη ε ςεθηαθή. 

● Σν κήλπκα " ζηηγκηαία ηθαλνπνίεζε " ειέγρζεθε ελάληηα ηεο αληηγξαθήο 

πνπ ηφληδε ηα θνξηεγά ςπγεία δηαλνκήο ηεο εηαηξείαο . 
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Βήκα 3:  Αχμεζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο 

 

Ζ πξνψζεζε ηεο ππεξεζίαο ζηελ αξρηθή ζειίδα ηεο εηαηξείαο θαη ζε κελχκαηα 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ βνήζεζε ηελ Edible Arrangements λα ζπλδεζεί κε 

ηνπο πθηζηάκελνπο πειάηεο θαη ηνπο κειινληηθνχο. Ζ νκάδα έρεη επίζεο θάλεη 

βήκαηα γηα λα απμεζεί ε επαηζζεηνπνίεζε γηα εθείλνπο πνπ δελ κπνξνχλ λα 

ςσλίζνπλ γηα έλα δψξν. Ζ νκάδα έρεη ελεξγά πξνθίι ζην Facebook ,Twitter, 

Google+, ην YouTube θαη ην Pinterest. Αλαθέξεη θαηά θαηξνχο ζε ελεκεξψζεηο γηα 

ηελ ππεξεζία ηεο ίδηαο εκέξαο, ειπίδνληαο λα θηλήζεη ην ελδηαθέξνλ θάπνηνπ πνπ 

έρεη λα ςσλίζεη πνιχ θαηξφ. Ζ Edible Arrangements ηξέρεη δηαθεκίζεηο ζε κεραλέο 

αλαδήηεζεο θαη ηζηνζειίδεο. χληνκα, ε νκάδα ζέιεη λα δνθηκάζεη ηελ πξνψζεζε 

ηεο ππεξεζίαο γηα απζεκεξφλ παξαδφζεηο κε κελχκαηα ζηα δηαθεκηζηηθά δίθηπα 

ηεο PPC. Ο Reiss δειψλεη φηη είλαη  επραξηζηεκέλνη κε ηα απνηειέζκαηα θαη φηη 

πξφθεηηαη λα πάεη θαη πνιχ θαιχηεξα[30]. 
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6.2 Μελέηη περίπηωζης ηης Envelopes.com 

 

Οη έκπνξνη γλσξίδνπλ φηη πνιινί εγθαηαιείπνπλ ηα ςψληα ηνπο ζην θαιάζη. Αιιά, 

ηη γίλεηαη κε ηα άιια είδε ηεο εγθαηάιεηςεο ; Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί έλα email λα 

θάλεη ηνπο πειάηεο πνπ εγθαηαιείπνπλ κηα ζειίδα λα επηζηξέςνπλ θαη λα 

αγνξάζνπλ; Απηή ε ειεθηξνληθή ηζηνζειίδα έθνςε ηελ εγθαηάιεηςε ζην ηακείν 

ηνπ ηεο ηάμεο ηνπ 40 % κε e-mail πνπ απεπζχλνληαη ζε ηξεηο ηχπνπο αλζξψπσλ 

πνπ είραλ εγθαηαιείςεη ηελ ζειίδα γηα αγνξέο . Ζ ηζηνζειίδα απεπζχλεηαη θαη ζε 

επηρεηξήζεηο θαη ζε θαηαλαισηέο θαη παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ην απνηέιεζκα ηεο 

ελέξγεηαο γηα ηνπο ηξεηο ηχπνπο. Γηαβάζηε παξαθάησ γηα λα αλαθαιχςεηε ηηο πην 

απνηειεζκαηηθέο κνξθέο απνζηνιήο email γηα ηελ Envelopes.com. 

 

  Οη Envelopes.com πσιεί ζρεδφλ νπνηνδήπνηε ηχπν θαθέινπ. Έξρνληαη ζε απιφ 

ιεπθφ, εκηδηαθαλέο πξάζηλν θαη δεθάδεο άιιεο πξνζαξκνγέο. Ζ πεξηνρή 

πξνζειθχεη έλα επξχ θνηλφ θαη κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ πξνθιήζεηο γηα ην 

κάξθεηηλγθ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Πνιινί απφ ηνπο πειάηεο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο είλαη επηρεηξήζεηο , είπε ε Λφξα άληνο , δηεπζχληξηα κάξθεηηλγθ  

ηεο  Envelopes.com. Μεξηθνί απφ απηνχο ηνπο πειάηεο ζεσξνχλ ηα πξντφληα ηνπ 

θαηαζηήκαηνο εκπφξεπκα θαη ζα επηζθεθζνχλ ηελ ηζηνζειίδα κηα θνξά γηα 

αγνξάζνπλ. Ζ άληνο δήισζε φηη νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αγνξέο  γίλνληαη ηελ 

ίδηα εκέξα. Βέβαηα φινη νη επηζθέπηεο δελ ςσλίδνπλ κε ηνλ ίδην ηξφπν. Έλαο 

ζεκαληηθφο αξηζκφο πειαηψλ έρεη επηζθεθζεί πνιιέο θνξέο ηελ ζειίδα  πξηλ 
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πξνβεί ζε αγνξά. Μπνξεί γηα παξάδεηγκα λα είλαη έλαο θαηαλαισηήο πνπ 

ρξεηάδεηαη θαθέινπο γηα έλα γάκν ή έλαο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο, ν νπνίνο 

πξέπεη λα ειέγμεη ζρέδηα κε έλαλ πειάηε. Ζ νκάδα κάξθεηηλγθ ζηελ επαλεμέηαζε 

ηεο πάλσ ζηα δεδνκέλα ηεο ηζηνζειίδα ηεο, είδε κηα επθαηξία γηα λα απμήζεη ηηο 

πσιήζεηο κε απηνχο ηνπο αγνξαζηέο πνιιαπιψλ επηζθέςεσλ. Έηζη, κε ηελ 

απνζηνιή κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηνπο πειάηεο πνπ ηνπο 

ελζάξξπλε λα επηζηξέςνπλ, ζα κπνξνχζε λα κεηψζεη ηα πνζνζηά εγθαηάιεηςεο θαη 

λα απμήζεη ηηο κεηαηξνπέο. Σν ζρέδην δνχιεςε. Ζ Envelopes.com κείσζε ην 

πνζνζηφ ηεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ηακείνπ θαηά 40 % ζε ιηγφηεξν απφ δχν ρξφληα κε 

απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ  65 % ζηηο κεηαηξνπέο θαη ζηελ νινθιήξσζε ηεο 

παξαγγειίαο. Δδψ είλαη ηα πνζνζηά εγθαηάιεηςεο ηνπ ηακείνπ ηεο ζειίδαο θαηά ηε 

δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ : 

● 2011: 51.18% 

● 2012: 46.52% 

● 2013 (θαη ζήκεξα): 30.95% 

  Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη ηξεηο κεηαηξνπέο πνπ ηξνπνπνίεζαλ απηά ηα 

απνηειέζκαηα[31]. 

 

Κακπάληα 1:  Καηεγνξία εγθαηαιειεηκκέλνπ πξντφληνο 

 

  Ζ Envelopes.com δελ ζηέιλεη θαη ηα ηξία απφ ηα κελχκαηα ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ ζε θάζε αγνξαζηή. Αλη 'απηνχ, επηιέγεη κία απφ ηηο ηξεηο , αλάινγα 

κε ην πνχ έλαο αγνξαζηήο εγθαηέιεηςε ηελ πεξηνρή θαη ε εγθαηάιεηςε κπνξεί λα 

ζπκβεί νπνπδήπνηε. Δγθαηάιεηςε πξντφλ κε emails κπνξεί ιεηηνπξγήζεη γηα 

κεξηθνχο εκπφξνπο, αιιά δελ ήηαλ ζσζηφ γηα ηελ Envelopes.com, δήισζε ε 

άληνο. Σα πξντφληα ηεο ηζηνζειίδαο κπνξεί λα έρνπλ  δεθάδεο ζηπι,  ρξψκαηα 

θαη πξνζαξκνγέο. Γηα λα ζηαιζεί έλα κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ γηα ηελ  

εγθαηάιεηςε ελφο πξντφληνο κε 10 δηαθνξεηηθά Α7 θαη ζε 10 δηαθνξεηηθά 

ρξψκαηα, δελ θαίλεηαη πξαγκαηηθά απνηειεζκαηηθφ, δήισζε ε άληνο . Έηζη, ε 

νκάδα ηεο επηρείξεζεο ζηέιλεη κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ πνπ 

εζηηάδνπλ ζηελ θαηεγνξία πξντφλησλ πνπ εγθαηαιείθζεθαλ απφ ηνλ αγνξαζηή. 

Γηα παξάδεηγκα, έλαο πειάηεο πνπ βιέπεη πιαηχ θαθέινπο ζην ρψξν ηνπ 
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μελνδνρείνπ, ζα ιάβεη έλα κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζε κηα θαηεγνξία 

κε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά : 

● Ζ εηθφλα ηνπ πξντφληνο: Μηα κεγάιε εηθφλα πνπ δείρλεη ηα ηέζζεξα 

ρξψκαηα ησλ θαθέισλ, ε νπνία ζπλεπάγεηαη φηη έξρνληαη ζε κηα πνηθηιία 

ρξσκάησλ. 

● " αο επραξηζηψ " κήλπκα: Έλα αληίγξαθν πνπ επραξηζηεί ηνλ πειάηε γηα 

ςψληα ηνπ, ζεκεηψλεη ηελ θαηεγνξία πνπ ηνλ ελδηαθέξεη θαη πξνζθέξεη 

βνήζεηα γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο αγνξάο . 

● " Σψξα Shop " θνπκπί: Ζ θχξηα δξάζε απφ ηελ θιήζε έσο ην e-mail είλαη 

κηα καχξε " θαηάζηεκα ηψξα ! " θνπκπί . 

● Δπηινγέο γηα λα ςσλίζεηε: Κάησ απφ ηελ θχξηα δξάζε, δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα λα γίλνπλ έσο θαη ηξεηο ζπλδέζεηο γηα λα ςσλίζεη ν πειάηεο 

θαθέινπο αλάινγα κε ην κέγεζνο , ην ρξψκα θαη ην ζηπι . 

  Ζ νκάδα ζηέιλεη απηφ ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν εγθαηάιεηςεο ζε φπνηνλ έρεη 

δψζεη κηα δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, πνπ πέξαζαλ ηνπιάρηζηνλ 

ηέζζεξα ιεπηά γηα ςψληα θαη απέηπρε λα νινθιεξψζεη κηα αγνξά. Ο κέζνο 

αγνξαζηήο μνδεχεη πεξίπνπ 4,5 ιεπηά ζηελ ζειίδα. 

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

  Σα e-mail αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα φηαλ απνζηέιινληαη ζηηο 11:30 π.κ. ηελ 

εκέξα κεηά απφ ηελ εγθαηάιεηςε. Δδψ είλαη ν κέζνο φξνο ησλ απνηειεζκάησλ : 

● Πνζνζηφ αλνίγκαηνο: 44,28% 

● Αλαινγία θιηθ : 7.08 % 

● Πνζνζηφ κεηαηξνπψλ ( ζηνπο αγνξαζηέο πνπ έθαλαλ θιηθ ) : 21,33 % 

  Ζ νκάδα πξνζπάζεζε λα εθαξκφζεη ηελ απνζηνιή ηνπ email ηξεηο εκέξεο κεηά 

ηε ζπλεδξία ηεο εγθαηάιεηςεο θαη είδε ειαθξψο ρακειφηεξα απνηειέζκαηα: 

● Πνζνζηφ αλνίγκαηνο:39,37 % 

● Αλαινγία θιηθ : 7.09 % 

● Πνζνζηφ κεηαηξνπψλ: 19.84 % 
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Κακπάληα 2:  Δγθαηαιειεηκκέλν θαιάζη αγνξψλ 

 

  Οη έκπνξνη ηεο Envelopes.com πηζηεχνπλ φηη νη πειάηεο νη νπνίνη αξρίδνπλ ηε 

δηαδηθαζία πιεξσκήο είλαη δηαθνξεηηθνί απφ ηνπο πειάηεο πνπ δηαζέηνπλ ζηνηρεία 

ζε έλα θαιάζη. Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ θάζε νκάδα έρεη κηα μερσξηζηή θακπάληα 

εγθαηάιεηςεο. Έλα θαιάζη δελ είλαη θαη 'αλάγθελ δεζκεπηηθφ σο πξνο ηελ 

νινθιήξσζε ηεο παξαγγειίαο. Έλα ηακείν είλαη ζαλ λα βξίζθνληαη ζρεδφλ εθεί θαη 

ζπκπιεξψλνπλ ηα ζηνηρεία ηνπο. Πνιινί άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνχλ ην θαιάζη 

αγνξψλ ηνπο σο κία ιίζηα ησλ πξντφλησλ πνπ ρξεηάδνληαη , έηζη δελ ζεσξείηαη φηη 

ζα πξνβνχλ θαη ζε αγνξά. Ο αγνξαζηήο ν νπνίνο εγθαηαιείπεη αληηθείκελα ζε έλα 

θαιάζη αγνξψλ ζηελ ηζηνζειίδα, ρσξίο ηελ αγνξά ιακβάλεη έλα email απφ ηελ 

Envelopes.com πεξίπνπ 48 ψξεο αξγφηεξα. Δδψ είλαη ην πεξηερφκελν ηνπ email: 

● Κεθαιίδα: Σν ινγφηππν ηεο ηζηνζειίδαο θαη εκθάληζε ζην πάλσ κέξνο ηεο 

κπάξαο πινήγεζεο. 

● Δπηθεθαιίδα: Σν email έρεη έλα κήλπκα πνπ ηνλίδεηαη κε ηνλ ηίηιν: 

„Λείπεηε ζην θαιάζη ζαο .  Τπάξρεη επίζεο κηα κεγάιε εηθφλα ελφο άδεηνπ 

θαιάζη αγνξψλ . 

● Πξφζθιεζε γηα δξάζε: Οη θαηαλαισηέο ελζαξξχλνληαη λα 

αλαδσππξψζνπλ ηε θιφγα  κε ην θαιάζη ηνπο κε έλα θνπκπί θιήζεο γηα 

δξάζε . 

● Αληηγξαθή: Σν θχξην αληίγξαθν ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ δίλεη 

ζηνπο αγνξαζηέο κηα " θηιηθή ππελζχκηζε " φηη άθεζαλ αληηθείκελα ζην 

θαιάζη αγνξψλ ηνπο θαη φηη ηα ζηνηρεία απηά ζα απνζεθεπηνχλ 

● Πξντφληα: Σν ηειεπηαίν ηκήκα ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

θαηαγξάθεη εηθφλεο θαη  πεξηγξαθέο ησλ πξντφλησλ πνπ έρνπλ κείλεη ζην 

θαιάζη . 

  Ζ Envelopes.com ζηέιλεη δχν πξφζζεηεο ππελζπκίζεηο ζηνπο αγνξαζηέο νη νπνίνη 

δελ έρνπλ πξνβεί ζε θάπνηα ελέξγεηα. Σα κελχκαηα είλαη πνιχ παξφκνηα κε ηελ 

πξψηε κε κηθξέο δηαθνξέο, φπσο έλαλ ηίηιν πνπ αλαθέξεη, „Δπαλέλσζε θαη ζα 

αηζζάλεζηε ηφζν θαιά‟. 
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

  Ζ αλακνλή ησλ 48 σξψλ γηα λα ζηείινπλ ην e-mail έρεη απνθέξεη κεγάια 

απνηειέζκαηα : 

● Πνζνζηφ αλνίγκαηνο : 38,01 % 

● Αλαινγία θιηθ : 24.71 % 

● Πνζνζηφ κεηαηξνπψλ: 40.00 % 

  Ζ απνζηνιή απηνχ ηνπ email ζηηο 11 ηελ επνκέλε κέξα ηεο εγθαηάιεηςεο έδεημε 

ειαθξψο πςειφηεξα απνηειέζκαηα, αιιά ζεκαληηθά ρακειφηεξα ζε ζπλνιηθή 

απφδνζε : 

● Πνζνζηφ αλνίγκαηνο : 38,63 % 

● Αλαινγία θιηθ : 19,54% 

● Πνζνζηφ κεηαηξνπψλ: 27,66 % 

 

Κακπάληα 3: Δγθαηάιεηςε ηνπ ηακείνπ 

 

 Σν email πνπ απνζηέιιεηαη γηα ην ηακείν είλαη πνιχ παξφκνην κε ην e-mail γηα ην  

θαιάζη αγνξψλ πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ. Απαξηζκεί ηα πξντφληα πνπ άθεζαλ 

πίζσ, έρεη έλα κφλν θνπκπί γηα ηελ πξφζθιεζε γηα κεηαηξνπέο , θαη ρξεζηκνπνηεί 

ηελ ίδηα θεθαιίδα. Οη δηαθνξέο απηψλ ησλ δχν είλαη νη εμήο: 
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● Γεκηνπξγηθφ: Ο ηφλνο ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ είλαη ιηγφηεξν 

ρηνπκνξηζηηθφο.  Γηα παξάδεηγκα , ε εηθφλα δειψλεη απιά , “Checkout 

ζήκεξα!” 

● Πξφζθιεζε γηα κεηαηξνπέο: ην θαιάζη αλαθέξεηαη επίζεο ην αληίγξαθν 

θαη ην πιήθηξν θιήζεο γηα κεηαηξνπέο, ην νπνίν αλαθέξεη , “ Γείηε ην 

θαιάζη ζαο .” 

  Απηή ε εθζηξαηεία ζηέιλεη επίζεο δχν αθφκε email γηα ηνπο αγνξαζηέο πνπ δελ 

έρνπλ πξνβεί ζε θάπνηα κεηαηξνπή. Απηά είλαη πνιχ παξφκνηα κε ην πξψην 

κήλπκα κε κηθξέο αιιαγέο. 

 

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

  Ζ αλακνλή γηα 24 ψξεο γηα λα ζηαιζεί απηφ ην e-mail πέηπρε ηα θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα: 

● Πνζνζηφ αλνίγκαηνο : 39,24% 

● Αλαινγία θιηθ :18,18% 

● Πνζνζηφ κεηαηξνπψλ: 33,93 % 

  πσο θαη κε ην θαιάζη , ζηέιλνληαο email κε ην αθφινπζν κήλπκα ζηελ επνκέλε 

ην πξσί ( απηή ηε θνξά ζηηο 10 π.κ.) θέξδηζε έλα ειαθξψο πςειφηεξν αλνηθηφ 

πνζνζηφ , αιιά κηθξφηεξε ζπλνιηθή απφδνζε : 

● Πνζνζηφ αλνίγκαηνο : 39,72% 

● Αλαινγία θιηθ :17,91% 

● Πνζνζηφ κεηαηξνπψλ: 24,62 % 
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 Ζ Δnvelopes.com ειέγρεη ηαθηηθά ηα ειεθηξνληθά ηαρπδξνκεία γηα λα βειηηψζεη 

ηηο επηδφζεηο ηεο. Γηα παξάδεηγκα , ε νκάδα νινθιεξψλεη ηηο δνθηκέο πνπ κεηξνχλ 

ηελ επίδξαζε ησλ πξφζζεησλ ππελζπκίζεσλ. Μηα άιιε δνθηκή αλαιχεη ηνλ 

αληίθηππν ζε κία ελδερφκελε πξνζθνξά έθπησζεο. Ζ νκάδα αλαθάιπςε λσξίο ηελ 

απνθπγή απνζηνιήο πάξα πνιιψλ κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Αλ 

θαηαθέξνπλ λα θηάζεη ζην ηειηθφ ζηάδην, δειαδή ζηελ νινθιήξσζε ηεο 

παξαγγειίαο, ηφηε δελ πξφθεηηαη λα πάξεη έλα θαιάζη email θαη δελ πξφθεηηαη λα 

εληαρζεί ν πειάηεο ζε κηα θαηεγνξία ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κέζα ζε έλα 

νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα . Έρνπλ κηα νπδέηεξε δψλε πνπ ςάρλνπλ πξηλ θαλ 

ζηαιεί έλα κήλπκα γηα ηελ εγθαηάιεηςε ηνπ ηακείνπ. Κάλνπλ δηπιφ έιεγρν γηα λα 

βεβαησζνχλ φηη δελ βνκβαξδίδνπλ ηνπο αλζξψπνπο[32].  

 

6.3 Μελέηη περίπηωζης ηης PoopBags 

ηαλ ν Paul Cannella μεθίλεζε ηελ επηρείξεζή ηνπ πξηλ απφ 10 ρξφληα, έγηλε ν 

πξψηνο θαηαζθεπαζηήο ησλ θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ ζαθνπιψλ απνξξηκκάησλ 

γηα ζθχινπο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη δεκηνχξγεζε ην URL PoopBags.com. 

Θα δερζεί πψο έρηηζε κηα ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

γχξσ απφ ην πεξηερφκελν ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο 

εξγαδφκελνπο ηνπ θαη ηηο θηινδνμίεο ηνπ γηα  λα κεγαιψλεη ε εηαηξεία. 

 

Η εηαηξεία 

 πσο πνιιέο επηρεηξήζεηο, ν Paul Cannella, πξφεδξνο θαη ηδηνθηήηεο ηεο 

PoopBags.com, μεθίλεζε ηελ εηαηξεία ηνπ απφ έλα ζέκα πνπ βξήθε ζηελ 

θαζεκεξηλή ηνπ δσή. 10 ρξφληα πξηλ, ζπλερψο κάδεπε δηάθνξεο πιαζηηθέο 

ζαθνχιεο γηα ην Λακπξαληφξ ηνπ, ηνλ May. Δίρε ππνζέζεη φηη πξέπεη λα ππάξρεη 

κηα ηζηνζειίδα γηα λα αγνξάζεη θάπνηνο ζαθνχιεο ζην Γηαδίθηπν, έηζη άξρηζε λα 

ην ςάρλεη. Απηφ πνπ αλαθάιπςε ήηαλ έλαο ηφλνο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα 

πιαζηηθά θαη ην πφζν ηξνκεξά ήηαλ γηα ηνλ πιαλήηε.  Ζ αλαδήηεζή ηνπ γηα θηιηθά 

πξνο ην πεξηβάιινλ πξντφληα γηα ζθχινπο ήηαλ κάηαηε, βξίζθνληαο κφλν έλαλ 

θαηαζθεπαζηή βηνδηαζπψκελσλ ηζαληψλ γηα απφβιεηα ζθπιηψλ θαη βξηζθφηαλ 

ζηε Ννξβεγία. Σν γεγνλφο φηη δελ ππήξρε ηίπνηα δηαζέζηκν ζηηο ΖΠΑ θάλεθε 

γεινίν ζηνλ Cannella. θέθηεθε γηαηί παίξλνπκε θπζηθά πξντφληα, φπσο απηά γηα 
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ηελ επηθχξσζε ζε ηζάληεο πνπ ζα δηαηεξήζνπλ ην πεξηερφκελν ηνπο απφ 100 έσο 

1.000 ρξφληα. Ο Cannella γλψξηδε φηη ε αγνξά γηα ην πξντφλ ηνπ ήηαλ ζηελ 

δηαηήξεζε ησλ πςειφηεξσλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηα βηνδηαζπψκελα πξντφληα θαη 

ηελ πηζηνπνίεζε ηνπο, θαζψο θαη ηε ρξήζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ, σο κέζν γηα λα 

ηνλίζεη ζηνπο θαηαλαισηέο. Σα ηειεπηαία 10 ρξφληα, έρεη αλαπηχμεη ην 

πεξηερφκελν ησλ κελπκάησλ πνπ ζα δεζκεχεη ηνπο θαηαλαισηέο ηνπ θαη ηνλίδεη ην 

δήηεκα πνπ ήηαλ ζεκαληηθφ γηα απηφλ απφ ηελ αξρή ηεο εηαηξείαο. 

 

Δθζηξαηεία 

Ο Cannella είλαη παζηαζκέλνο κε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ην πξντφλ ηνπ 

πξνζηαηεχεη ην πεξηβάιινλ θαη ην πεξηερφκελν ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

έρεη βνεζήζεη ηελ επηρείξεζή ηνπ λα ελεκεξψλεη ηνπο πειάηεο ηνπ ζρεηηθά κε απηφ 

ην ζέκα. Ίδξπζε έλα εκεξνιφγην πνπ ην πεξηερφκελν ηνπ πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ 

δηάθνξα γεγνλφηα ηεο γεο πνπ ζρεηίδνληαη κε δηαθνπέο, θαζψο θαη γηα ζέκαηα πνπ 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηα πξντφληα ηνπ, δειαδή 100 % βηνδηαζπψκελεο ζαθνχιεο 

απνξξηκκάησλ γηα ζθχινπο θαη απηφ πνπ ν ίδηνο απνθαιεί BAR3K, δειαδή ηα 

ηξία R γηα ηε κείσζε, επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη αλαθχθισζε. Ο πεξηνξηζκέλνο 

ρξφλνο γηα εζηηαζκέλν κάξθεηηλγθ έρεη πάξεη ηε ζέζε ησλ πσιήζεσλ θαη  ησλ 

εθπηψζεσλ γηα ηνλ Cannella θαη είπε φηη απηφ ελζαξξχλεη ηνπο πειάηεο ηνπ ζην 

κνλνπάηη ηεο γξήγνξεο αγνξάο θαη ηελ πξνεμφθιεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο. Σν 

ιηγφηεξν δίλεη πεξηζζφηεξα. Σα Newsletters ζα πξέπεη λα εζηηάδνπλ ζε έλα ή δχν 

θπξηφηεξα ζεκεία αληί λα γίλεηαη πξνζπάζεηα λα βάινπλ πνιιέο πιεξνθνξίεο ζηηο 

ελεκεξψζεηο[33]. 

 

Βήκα 1:  Οξίζηεθε έλα ζέκα πνπ αληηθαηνπηξίδεη ην πεξηερφκελν ησλ e-mail  

 

 Ο Cannella πέξαζε 15 ρξφληα ζηε βηνκεραλία ησλ εθδφζεσλ θαη ζηελ 

νινθιήξσζε ηεο θαξηέξαο ηνπ σο Γηεπζπληήο Δηαηξηθήο Online Media Πσιήζεσλ 

γηα ηελ Time, Inc. Λφγσ απηνχ ηνπ ππφβαζξνπ, ήμεξε απφ ηελ αξρή φηη έπξεπε λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην κάξθεηηλγθ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Καηάιαβε φηη νη 

άλζξσπνη πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ αγνξά ηνπ πξντφληνο ηνπ θαη φρη κφλν, 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πιαζηηθέο ζαθνχιεο είηε γηα ςψληα ζην ηνπηθφ θαηάζηεκα 
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θαηνηθίδησλ δψσλ ηνπο θαη έρνπλ πηζαλφηαηα παξφκνηα νηθνινγηθά θίλεηξα. Έηζη, 

ν Cannella απνθάζηζε φηη ην πεξηερφκελν ησλ κελπκάησλ ηνπ ζα πξέπεη λα 

αληηθαηνπηξίδεη ηελ επηζπκία λα  θάλεη κηα κηθξή δηαθνξά ζηνλ θφζκν. Σελ 

πεπνίζεζή ηνπ φηη νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα είλαη ππεχζπλεο θαη λα δίλνπλ πίζσ 

ζηηο θνηλφηεηεο πνπ ηνπο ζηεξίδνπλ είλαη απηά πνπ νδεγνχλ ην πεξηερφκελν ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Ο ίδηνο πηζηεχεη φηη νη πειάηεο πνπ αγνξάδνπλ φρη 

κφλν ην πξντφλ ηνπ, αιιά θαη ηελ εηξήλε ηνπ κπαινχ γηα ηε κείσζε ηνπο ηνπ 

άλζξαθα. Σα PoopBags ήηαλ πάληα θαη πάληα ζα είλαη ,πξάζηλα ζηνλ ππξήλα ηνπο. 

Θα κπνξνχζε ν Cannella λα πνπιήζεη ηηο πιαζηηθέο ζαθνχιεο απνξξηκκάησλ γηα 

ζθχισλ κε έλα πνιχ σξαίν πεξηζψξην ζε φιν ηνλ θφζκν κε κηα δηεχζπλζε URL, 

φπσο PoopBags.com, αιιά δελ ην θάλεη. Πξφζζεζε γξάθνληαο ζε ζέκαηα ν ίδηνο 

γηα ηελ θξνληίδα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, φπσο είλαη ηα πεξηβαιινληηθά αίηηα, ηα 

θηιαλζξσπηθά ηδξχκαηα θαη ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θαηνηθίδην δψν θαη 

ην ζπλαξπαζηηθφ πεξηερφκελν γίλεηαη φιν θαη πην απιφ ζηελ θαηαζθεπή. Σν 

θαζηζηά εχθνιν λα ζπλδεζνχλ νη άλζξσπνη. Γλσξίδνληαο φηη γξάθνπλ γηα 

πξάγκαηα πνπ είλαη ηφζν ζεκαληηθά θαη λνηάδνληαη κε πάζνο γηα απηφ πνπ θάλνπλ 

[γξάθνληαο ην πεξηερφκελν ησλ κελπκάησλ] θαη είλαη θαη αξθεηά εχθνιν λα ην 

θάλνπλ. 

 

Βήκα 2: Γεκηνχξγεζε ην πεξηερφκελν ηνπ εκεξνινγίνπ πνπ λα αληηθαηνπηξίδεη απηφ 

ην ζέκα 

 

πλνιηθά γηα ην έηνο ν Cannella είπε, φηη είλαη “ρηχπεκα θχξηαο ππξακίδαο”, φπσο 

ε Ζκέξα ηεο Γεο, ηελ αξρή ησλ δχν επνρψλ ηεο άλνημεο θαη ηνπ θαινθαηξηνχ, 

θαζψο θαη νη ειεθηξνληθέο αγνξέο θάζε Γεπηέξα θαη ηα Υξηζηνχγελλα. Γηα θάζε 

έηνο πνπ μεδηπιψλεηαη, θνηηνχλ ηνλ επφκελν κήλα θαη θαζνξίδνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο 

γηα ην ηη ζα πξέπεη λα εκθαλίδεηαη. ηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ ζπρλφηεηα, ν ίδηνο 

πηζηεχεη φηη ε νκάδα ηνπ έρεη δεκηνπξγήζεη έλα πξφγξακκα πνπ ιεηηνπξγεί ηφζν 

γηα απηνχο θαη ηνπο ζπλδξνκεηέο. Με ηελ “φζν ην ιηγφηεξν ηφζν ην θαιχηεξν" 

πξνζέγγηζε, ην ελεκεξσηηθφ δειηίν ηνπο εζηηάδεηαη ζε κία ή δχν κεγάιεο 

ελεκεξψζεηο. Απηνί πάληα επζπγξακκίδνληαη κε ηηο κεγάιεο κέξεο, φπσο ε Ζκέξα 

ηεο Γεο , αιιά ζηε ζπλέρεηα βάδνπλ έλα ρξνλνδηάγξακκα θαη γηα ην ππφινηπν ηνπ 
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έηνπο. Μία θνξά ην κήλα είλαη πάξα πνιχ ιίγν θαη κία θνξά ηελ εβδνκάδα είλαη 

πάξα πνιχ, γη 'απηφ είλαη θάπνπ ζηε κέζε κε ην θαζέλα λα έρεη κηα ζεκαληηθή 

ελεκέξσζε. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ έλα λέν πξντφλ είλαη επηζήκσο ζηελ απνζήθε, 

ζα γίλεη ην επίθεληξν ηνπ επεξρφκελνπ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ. Απηφ ην παξειζφλ 

ηελ Ζκέξα ηεο Γεο, ην PoopBags.com έζηεηιε ην ελεκεξσηηθφ δειηίν κε ηα ρέξηα 

ηνπ ζε κηα αθνπαξέια λα θξαηνχλ ηε γ θαη δήηεζε απφ ηνπο αλαγλψζηεο: “Με 

πνηεο ελέξγεηεο ζαο ζήκεξα ζα θάλαηε ην δηθφο ζαο κέξνο ηνπ θφζκνπ ιίγν 

θαιχηεξν;  ην PoopBags.com, πάληα αλαδεηνχκε ηξφπνπο γηα λα ζπκβάινπκε 

ζηε βειηίσζε ηνπ ρψξνπ καο, κηθξνχ ή κεγάινπ θαη έρνπκε δεζκεπηεί γηα ηε 

κείσζε ηνπ άλζξαθα.” Απηή ε νκάδα αλαθνίλσζε φηη ε ζπλεηζθνξά ζηελ Ζκέξα 

ηεο Γεο ζα είλαη γηα δέθαηε ρξνληά, ελψλνληαο ηηο δπλάκεηο ηεο κε ην Ίδξπκα 

Arbor Day επαλαθχηεπζεο δέληξσλ κεηά απφ κηα δαζηθή ππξθαγηά. Απιά θάληε 

ηελ παξαγγειία ησλ 25$ ή θαη παξαπάλσ θαη ζα δσξίζεηε απηφκαηα έλα δέληξν 

ζην φλνκά ζαο! Αιιά δελ είλαη κφλν απηφ  κπνξείηε επίζεο λα αγνξάζεηε επηπιένλ 

δέληξα! Βηαζηείηε!  
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Βήκα 3:  Ιζνπαιία απφ ηνπο ππαιιήινπο γηα ηηο ηδέεο ηνπ πεξηερνκέλνπ 

 

Ηδέεο  γηα ην πεξηερφκελν έξρνληαη ζε ηπραίεο ρξνληθέο ζηηγκέο. πλήζσο ηα 

ζεκεηψλνπλ απηά θαη ζηε ζπλέρεηα ηα ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα δψζνπλ ην έλαπζκα 

γηα ζπδεηήζεηο ζε εβδνκαδηαίεο ζπλαληήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ, δήισζε ν Cannella 

Απηέο νη εβδνκαδηαίεο ζπλαληήζεηο έρνπλ πεξηερφκελν δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε 

δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο ελεκεξσηηθψλ δειηίσλ θαη ε νκάδα ζπκβάιιεη ζηελ 

εμέιημε ηνπ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ. Ζ αηκφζθαηξα ησλ ζπλαληήζεσλ είλαη 

ζπιινγηθή θαη ελζαξξχλεη ηελ νκάδα λα θαηαξξίςεη νπνηαδήπνηε απφ ηηο ηδέεο 

ηνπ, ή λα πξνζζέζεη ζε απηέο. Μεξηθέο θνξέο είλαη απνηπρία ,αιιά θαη κεξηθέο 

θνξέο κπνξνχλ ηα ζρφιηα ηεο νκάδαο λα νδεγήζνπλ ζε θάηη άιιν θαη είλαη 

επηηπρία. Έλα απφ ηα πην επηβξαβεπκέλα ελεκεξσηηθά δειηία, ν Cannella είπε, φηη 

πξνήιζε απφ ηνλ λενεθιεγέληα ππάιιειν ηνπ κήλα. Ο ηίηινο απηφο έξρεηαη κε έλα 

κπφλνπο, φηη ν εξγαδφκελνο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα απνθαζίζεη πψο ζα πεξάζνπλ 

ζην γξαθείν θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο. Ο Cannella δηαζέηεη επίζεο έλα εζηηαηφξην 

ζηελ πεξηνρή ηνπ ηθάγνπ θαη κεηά απφ έξαλν γηα λα δηαζψζεη έλα ζθπιί κε ην 

φλνκα Hopalong απφ ην Καηαθχγην Εψσλ ηνπ ηθάγνπ,  ε επηιεγείζα ππάιιεινο 

απνθάζηζε φηη ζα ήηαλ κηα ηέιεηα επθαηξία γηα λα νξγαλψζεη κηα εθδξνκή γηα ηελ 

νκάδα PoopBags.com.  Ζ νκάδα πήγε εζεινληηθά γηα πεξπάηεκα κε ηα ζθπιηά , 

θαη πέξαζε ηελ εκέξα καδί κε ηα δψα ζην θαηαθχγην. Ο Cannella πεξηέγξαςε ηελ 

εκπεηξία ηνπο ζε κηα επηζηνιή πξνο ηνπο ζπλδξνκεηέο σο πεξηερφκελν γηα ηελ 

ηαθηηθή απνζηνιή ελεκεξσηηθψλ δειηίσλ. Δίπε πσο πηζηεχεη φηη ππάξρνπλ 

νξηζκέλεο εκέξεο ζηε δσή ηνπ θαζελα πνπ ζα μερσξίδνπλ, φηαλ ζα ηα ζπκνχληαη. 

Δίλαη ζίγνπξνο φηη ζα βηψζνπλ κία απφ απηέο. Ο Cannella πήγε λα πεξηγξάςεη ην 

ηαμίδη απηφ ζηνπο ππάιιεινπο ηνπ, έθπγε απφ ην θαηαθχγην ζην ηθάγν, πιήξεο, 

κε θσηνγξαθίεο ηεο νκάδαο κε ηα ζθπιηά, ην έλα εθ ησλ νπνίσλ έρεη ηε ιεδάληα 

“νκάδα PoopBags θαη Glamor”. Δίλαη έλα απφ ηα πνιιά ζθπιηά πνπ ζπλάληεζαλ 

θαη πνπ έρνπλ αλάγθε απφ έλα ζπίηη γηα πάληα. Δλζάξξπλε ηνπο ζπλδξνκεηέο λα 

εξγαζηνχλ εζεινληηθά ζε ηνπηθά θαηαθχγηα δψσλ. Αλέθεξε επίζεο αλ ήδε 

εξγάδνληαη γηα λα βειηηψζνπλ ηηο δσέο ησλ δψσλ, ή εκπλεχζηεθαλ λα ιάβνπλ 
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δξάζε κεηά ηελ αλάγλσζε απηνχ, ζα ήζειαλ λα ην κνηξαζηνχλ καδί ηνπο ζηελ 

ζειίδα ζην Facebook ή κε έλα email ζην Paul@poopbags.com.  

 

mailto:Paul@poopbags.com


                           Πτυχιακή εργαςία                                                                                  

Αποτελεςματικότητα τησ ηλεκτρονικήσ επιχειρηματικότητασ 

 

 

53 | Σ ε λ ί δ α  
 

 

 

Βήκα 4:  Κεξδίζηε δίλνληαο δψξα 

 

Ο Cannella είπε φηη πνηέ δελ πίζηεςε πξαγκαηηθά φηη ζηα θνππφληα βαζίδεηαη ζε 

έλα γξήγνξν πνζνζηφ επηηπρίαο ελφο πξντφληνο ηεο επηρείξεζεο. Γήισζε φηη αλ 

ηνπ πξφζθεξαλ 10 % έθπησζε απφ ηελ επηρείξεζή ηνπ θαη επξφθεηην λα δσξίζνπλ 

ην 10% ζε έλα ίδξπκα ηφηε ζα ήηαλ παζηαζκέλνο κε απηφ θαη ζα είρε παξαηηεζεί 

πξνζσπηθά απφ ηα ρξήκαηα ηνπ. Σα ηειεπηαία 10 ρξφληα. ν Cannella είπε φηη έρεη 

βξεη ηνπο πειάηεο ηνπ λα είλαη πνιχ έμππλνη, γηα ηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα θαη 

δεθηηθνί ζε απηφ ην είδνο ηεο πξνζθνξάο. Δλψ ν θαζέλαο ζέιεη λα εμνηθνλνκήζεη 

ρξήκαηα νη πειάηεο ηνπο ζα πξνηηκνχζαλ λα δνπλ νη ζπιινγηθέο πξνζπάζεηεο ησλ 

απνηακηεχζεψλ ηνπο λα αθηεξσζνχλ γηα λα ζσζεί απηφ ην ζπγθεθξηκέλν ζθπιί, ή 

λα θπηεπζνχλ εθαηνληάδεο δέληξα. Γηα ηελ 4ε Ηνπιίνπ, ν Cannella θαη ε νκάδα ηνπ 

έζηεηιε έλα κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ πνπ επσθεινχληαη νη ηξαπκαηίεο 

ηνπ πνιέκνπ. Σν email άξρηδε θάπσο έηζη: “Απηή είλαη  ε Ζκέξα ηεο Αλεμαξηεζίαο 

πνπ εζείο αγνξάδεηε θαη εκείο δσξίδνπκε ζηνπο ηξαπκαηίεο ηνπ πνιέκνπ. Απφ ηηο 3 

Ηνπιίνπ έσο θαη ηηο 7 Ηνπιίνπ, ην PoopBags.com ζα δσξίζεη 4 % γηα θάζε πψιεζε 

ζηνπο ηξαπκαηίεο ηνπ πνιέκνπ. Δίλαη ε ειπίδα καο φηη ζα ελσζνχλ καδί καο γηα 

ηελ ππνζηήξημε ηνπο. Απιά αθνινπζήζηε ην ζχλδεζκν θαη θαιέο αγνξέο!” Σν 

ελεκεξσηηθφ δειηίν θαιεί ζηε ζπλέρεηα ηνλ αλαγλψζηε λα κνηξαζηεί κέζσ ησλ 

θνηλσληθψλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο, κε ηε ζχλαςε: „Να κνηξάδεηο είλαη 

θξνληίδα. Να είζηε βέβαηνο λα κνηξαζηεί απηφ ην email κε φιε ηελ νηθνγέλεηα ζαο 

θαη ηνπο θίινπο ζαο. Σν έρνπκε θαηαζηήζεη εχθνιν. απιά θάληε θιηθ ζην 

παξαθάησ link !”  
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

  Οη ηξεηο ηχπνη ελεκεξσηηθψλ δειηίσλ ιακβάλνπλ ηα αθφινπζα απνηειέζκαηα 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζηξαηεγηθή ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ : 

Καηαλαισηήο  

  16.3% - 24.3% πνζνζηφ 

  0.4% - 5.5% θιηθο 

Γηαθεκίζεηο 

 16.2% - 24.7% πνζνζηφ 

 0.8% - 5.1% θιηθο 

 

Ληαληθή πψιεζε 

 6.9% - 27.9% πνζνζηφ 

 0.4% - 5.8% θιηθο[34]  

6.4 Μελέηη περίπηωζης ηης Wine Enthusiast Companies   

Ζ ρξήζε ηνπ content marketing (καξθεηηγθ πεξηερνκέλνπ) κπνξεί λα βνεζήζεη 

ζεκαληηθά ζηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ. Έηζη ε εηαηξία Wine Enthusiast κεηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ content marketing ζηηο ειεθηξνληθέο ηεο πσιήζεηο θαηάθεξε λα 

επηθέξεη αχμεζε ηεο θίλεζεο ηεο ζειίδαο ηεο ζε πνζνζηφ 154%. Ο εθδφηεο  ηνπ  

πεξηνδηθνχ Wine Enthusiast πνπιά ηφζν θξαζί, φζν θαη αμεζνπάξ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ην θξαζί γηα πεξηζζφηεξα απφ 30 ρξφληα. Απηφ ην κεληαίν πεξηνδηθφ ιεηηνπξγεί 

εδψ θαη 25 ρξφληα θαη δηαηίζεηαη ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή θαηφπηλ 

ζπλδξνκήο επί πιεξσκή. Ζ ειεθηξνληθή ηνπ κνξθή είλαη γεκάηε πεξηερφκελν, 

ζρεηηθφ κε αμηνινγήζεηο θξαζηψλ, άξζξα, βίληεν θαη πνιιά άιια. Ζ εηαηξία πνπιά 

ζπλδξνκέο θαη δηαθεκίζεηο  θαη ρξεζηκνπνηεί επίζεο ην πεξηερφκελν πξνθεηκέλνπ 

λα πξνζειθχζεη πειάηεο γηα ηηο δχν ηζηνζειίδεο ηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

ειεθηξνληθφ εκπφξην. Ζ δηεπζπληήο ηνπ ηνκέα ειεθηξνληθνχ κάξθεηηλγθ (internet 

marketing) ηεο εηαηξίαο Wine Enthusiast Companies, Erika Strun, αλέθεξε φηη ε 



                           Πτυχιακή εργαςία                                                                                  

Αποτελεςματικότητα τησ ηλεκτρονικήσ επιχειρηματικότητασ 

 

 

55 | Σ ε λ ί δ α  
 

εηαηξία αθηεξψλεη ρξφλν ζηε δεκηνπξγία ρξεζηηθνχ πεξηερνκέλνπ , ην νπνίν βνεζά 

ηνπο αλζξψπνπο είηε λα πξνβνχλ ζε κηα αγνξά είηε απιά λα ςπραγσγεζνχλ. 

Αθφκα θη αλ ηειηθά νη επηζθέπηεο ηεο ηζηνζειίδαο δελ αγνξάζνπλ θάπνην απφ ηα 

πξντφληα ηα εηαηξίαο ηε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή, ππάξρεη ε αίζζεζε φηη ζα μαλά 

επηζθεθζνχλ ηε ζειίδα ηεο εηαηξίαο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ απφ ηε κεγάιε 

γθάκα πιεξνθνξηψλ πνπ πξνζθέξεη. Ζ νκάδα content marketing ρξεζηκνπνηεί ην 

πεξηερφκελν, γηα λα δεκηνπξγήζεη έλα θνηλφ ηνπ νπνίνπ αξρηθά ζα θεξδίζεη ηελ 

εκπηζηνζχλε θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ηνλ νδεγήζεη ζηελ αγνξά. Ζ έκθαζε ζην content 

marketing ηεο ειεθηξνληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηεο εηαηξίαο νδήγεζε ζε ζεηηθά 

απνηειέζκαηα : 

 104% απμήζεθε ε θίλεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πεξηνδηθνχ ην 2012( ζε 

ζρέζε κε ην 2011) 

 154% απμήζεθε ε θίλεζε ζηελ ηζηνζειίδα γεληθά 

 50% απμήζεε ε θίλεζε ηνπ ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ (emails) 

Γεληθά, φζν κεγαιχηεξε είλαη ε ιίζηα ησλ ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ (emails), 

ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε πηζαλφηεηα πσιήζεσλ κέζσ ησλ δηαθεκίζεσλ ζε ζρέζε 

κε ηηο ζπλνιηθέο απεπζείαο πσιήζεηο κέζα ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ[35]. 

Οη ηαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ε Wine Enthusiast γηα λα απμήζεη ηελ θίλεζε ηεο 

ηζηνζειίδαο ηεο είλαη νη αθφινπζεο : 

Ταθηηθήο 1: Σχλδεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ κε ην ειεθηξνληθφ εκπφξην 

Ζ εηαηξία Wine Enthusiast ιεηηνπξγεί ηξεηο ηζηνζειίδεο : 

1. Wine Enthusiast Magazine – ε ζειίδα ηνπ ειεθηξνληθνχ πεξηνδηθνχ 

(ζπλδξνκή, επί πιεξσκή) 

2. WineExpress.com – ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ιηαληθήο πψιεζεο θξαζηνχ 

3. Wine Enthusiast Catalog – ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα πψιεζεο αμεζνπάξ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θξαζί 

Ζ νκάδα θηινμελεί ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ πεξηνδηθνχ. Πξνθεηκέλνπ ην πεξηερφκελν λα πξνζειθχζεη απνηειεζκαηηθά 

ηνπο αλζξψπνπο θαη λα ηνπο ελζαξξχλεη λα ςσλίζνπλ, ε πεξηνρή πξέπεη λα 
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ζπλδέεηαη ζαθψο κε ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα. Ο θχξηνο ηξφπνο γηα ηελ νκάδα 

λα ην επηηχρεη απηφ είλαη κε κηα απιή κπάξα ηξηψλ θαξηειψλ πινήγεζεο ζην πάλσ 

κέξνο ηεο θάζε ζειίδαο. Απηφ ην εξγαιείν παξακέλεη κε ηνπο επηζθέπηεο θαζ 'φιε 

ηελ πεξηήγεζε ηνπο θαη ζηνπο ηξεηο ηζηνηφπνπο. Ο επηζθέπηεο κπνξεί λα 

κεηαθηλεζεί απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ πεξηνδηθνχ ζε κηα ηνπνζεζία ιηαληθήο 

πψιεζεο κε έλα κφλν θιηθ, θαη ην αληίζηξνθν. Απηφ δεκηνπξγεί ζηαζεξή εγθάξζηα 

πξνψζεζε κεηαμχ ησλ θαλαιηψλ θαη παξέρεη έλαλ απιφ ηξφπν γηα λα νξγάλσζε 

ηεο εκπεηξίαο. 

 

Ταθηηθή 2: Δδξαίσζε ηεο εηαηξίαο σο θχξηα πεγή πιεξνθνξηψλ 

θνπφο ηεο εηαηξίαο είλαη λα θάλεη ηνπο θαηαλαισηέο θαη ηνπο αλαγλψζηεο ηεο λα 

ληψζνπλ φηη είλαη ε θαιχηεξε πεγή γηα νηηδήπνηε ζρεηίδεηαη κε ην θξαζί. 

Απηφ ηνλ ζθνπφ, σζηφζν ε εηαηξία ηνλ έρεη νινθιεξψζεη, αθνχ παξέρεη κηα 

ηεξάζηηα γθάκα πιεξνθνξηψλ ζηελ ζπλερψο απμαλφκελε βηβιηνζήθε ηεο. Μεξηθά 

απφ ηα πξάγκαηα πνπ δεκνζηεχεη ε εηαηξία θαίλνληαη παξαθάησ : 

 Έληππν θαη ειεθηξνληθφ πεξηνδηθφ  

 Οδεγφο αγνξάο 
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 Βίληεν δνθηκήο θξαζηνχ  

 Κξαζί 101 -βνεζά ηνπο πειάηεο ηεο λα επηιέμνπλ ην θαηάιιειν θξαζί γηα 

ηελ πεξίζηαζε πνπ επηζπκνχλ ( φπσο γηα παξάδεηγκα πνην θξαζί ηαηξηάδεη 

κε ην θαγεηφ ηνπο) 

 Δλεκεξσηηθά κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ(newsletters) 

 Καη πνιιά αθφκα – αλαξηήζεηο ηζηνινγίνπ (blog post) θαη ζπληαγψλ 

Σν πιηθφ απηφ είλαη ζπλερψο δεκνζηεπκέλν ζην δηαδίθηπν, σζηφζν έρεη 

παξαηεξεζεί ε ηάζε ησλ αλζξψπσλ λα ηα θαηεβάδνπλ (downloading), ψζηε λα 

ηνπο βνεζνχλ ζηε καγεηξηθή, ζηε δηνξγάλσζε πάξηπ θαη ζε πνιιά άιια πξάγκαηα. 

Ταθηηθή 3: Σηφρνο ην απιφ θαη απνηειεζκαηηθφ 

Ζ εηαηξεία έρεη κηα κεγάιε νκάδα απφ θσηνγξάθνπο, ζρεδηαζηέο, θεηκελνγξάθνπο, 

εθδφηεο θαη άιινπο αλζξψπνπο πνπ δεκηνπξγνχλ θαη δεκνζηεχνπλ ην πεξηερφκελν. 

Αθφκε θαη κε απηνχο ηνπο πφξνπο, ε απνδνηηθή παξαγσγή παξακέλεη ζεκαληηθή. 

Έλα παξάδεηγκα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο νκάδαο είλαη ηα βίληεν 

γεπζηγλσζίαο πνπ δεκηνπξγεί. Απηά ηα θιηπ γπξίδνληαη θαζεκεξηλά θαη 

πξνβάιινληαη ζηελ ηζηνζειίδα WineExpress.com. Γεκηνπξγνχληαη κε έλα κηθξφ 

πξνυπνινγηζκφ θαη γπξίδνληαη κε έλα απιφ, ζηαζεξφ ζχλνιν πνπ δελ αιιάδεη 

πνηέ. Ζ παξαγσγή δελ είλαη ηφζν θνκςή φζν ηα ηειενπηηθά βίληεν ηεο Wine 

Enthusiast αιιά δνπιεχνπλ κηα ραξά. Ζ ζπκβνιή ηνπο ζηηο  πσιήζεηο θξαζηνχ 

είλαη ηεξάζηηεο. Σα βίληεν πνπ αλαπηχζζνληαη είλαη ζπρλά ε λνχκεξν έλα πην 

δεκνθηιήο πεξηνρή ζηα e-mail ηεο εηαηξίαο γηα θιηθ. Γηα παξάδεηγκα, ζε έλα 

πξφζθαην ειεθηξνληθφ κήλπκα ηεο Wine Express, ην βίληεν ήηαλ άκεζν 

ζπλδεδεκέλν κε ην 20% ησλ εζφδσλ. Σα βίληεν δεκνζηεχνληαη θαη πξνσζνχληαη 

ζηε ζειίδα WineExpress.com θαη είλαη: 

 ειίδεο πξντφλησλ γηα θάζε θξαζί 

 Σν ζπφη γηα ην «Κξαζί ηεο Ζκέξαο" ζηελ αξρηθή ζειίδα 

 Μηα ζειίδα αθηεξσκέλε ζηελ πξνψζεζε κηαο δσξεάλ βηβιηνζήθεο βίληεν. 

 Δλεκεξσηηθά κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ(newsletters) φηαλ έλα 

αληίζηνηρν θξαζί είλαη πξνο πψιεζε. 
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WineExpress.com εκθαλίδεη επίζεο έλα κηθξφ εηθνλίδην βίληεν δίπια ζηνπο ηίηινπο 

ησλ θξαζηψλ πνπ πεξηιακβάλεη βίληεν γεπζηγλσζίαο. Σα εηθνλίδηα απηά 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο ζειίδεο θαηεγνξηψλ ησλ πξντφλησλ θαη ζηηο ζειίδεο ησλ 

απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο. 

Ταθηηθή 4: Η θαηάξγεζε ηνπ ηνίρνπο πιεξσκψλ 

Ο νδεγφο αγνξάο είλαη κία απφ ηηο πην δεκνθηιείο πεξηνρέο ηεο ζειίδαο ηνπ 

πεξηνδηθνχ Wine Enthusiast. Πξφθεηηαη γηα κηα βάζε δεδνκέλσλ κε πεξηζζφηεξεο 

απφ 134.000 αμηνινγήζεηο γηα θξαζί θαη λέεο εγγξαθέο πξνζηίζεληαη θάζε κήλα. Ζ 

εηαηξεία ζπλήζηδε λα  ρξεψλεη ηνπο πειάηεο πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ 

πξφζβαζε ζηνλ νδεγφ απηφ, αιιά ε νκάδα απνθάζηζε λα απνθηά απηφ ην θέξδνο 

κε άιιν ηξφπν. Οη αληαγσληζηέο  έρνπλ ζέζεη ην πεξηερφκελν πίζσ απφ έλα ηνίρνο 

πιεξσκψλ (paywall), αιιά πήξαλ κηα πνιχ κεγάιε απφθαζε λα δψζνπλ ην 

πεξηερφκελν εληειψο δσξεάλ, αθνχ δεκηνπξγεί ηεξάζηηα θίλεζε ζηε ζειίδα. 
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Μεγάιν κέξνο απηήο ηεο θίλεζεο πξνήιζε απφ θπζηθή αλαδήηεζε. Αληί ε εηαηξία 

λα πξνζπαζεί λα πξνζειθχζεη πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο ζηηο ζειίδεο 

ειεθηξνληθνχ ιηαληθνχ εκπνξίνπ ηεο, ε ελίζρπζε πεξηερνκέλνπ βνήζεζε κε δχν 

άιινπο ηξφπνπο: 

 Έζνδα απφ ηηο δηαθεκίζεηο - ε ηζηνζειίδα ηνπ πεξηνδηθνχ πεξηέρεη 

δηαθεκίζεηο ηξίησλ. Ζ αχμεζε ηεο θίλεζεο βνεζήζεη ηελ νκάδα λα πνπιάεη 

ηηο δηαθεκίζεηο. 

 πλδξνκεηέο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (email subscribers) – φηαλ 

θαηλνχξηνη επηζθέπηεο πεξλνχλ ην ρξφλν ηνπο ζηε ζειίδα, εκθαλίδεηαη κηα 

δηαθήκηζε πνπ ηνπο ελζαξξχλεη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε κία απφ ηηο ιίζηεο 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηεο νκάδαο. Απηέο νη δηαθεκίζεηο πεξηέρνπλ 

ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν ζρεηηθά κε ην αλ ν επηζθέπηεο βιέπεη ηνλ νδεγφ 

αγνξάο ή ηελ αξρηθή ζειίδα. 

Ζ εηαηξία ζεσξεί φηη αλ νη άλζξσπνη απνιακβάλνπλ ην πεξηερφκελφ ηεο, ζα 

επηζπκνχλ λα αθνχζνπλ πεξηζζφηεξα πξάγκαηα απφ απηή, έηζη κηα δηεχζπλζε 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κπνξεί ηειηθά λα απνδεηρζεί πνιχηηκε. 

Ταθηηθή 5: Γηαρσξηζκφο ηεο ιίζηαο ησλ ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ 

Οη άλζξσπνη επηζθέπηνληαη ηηο ζειίδεο ηεο Wine Enthusiast γηα πνιινχο ιφγνπο. 

Κάπνηνη επηζπκνχλ απιά λα πεξηεγεζνχλ ζην πεξηερφκελν ηεο, ελψ θάπνηνη άιινη 

επηζπκνχλ λα αγνξάζνπλ ην θξαζί. Άιινη ςάρλνπλ αμεζνπάξ θξαζηνχ. Ζ νκάδα 

ρξεζηκνπνηεί δχν πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ γηα λα βνεζήζεη ζηελ 

ηθαλνπνίεζε απηψλ ησλ δηαθνξεηηθψλ αλαγθψλ:  

 Ληαληθήο - νη άλζξσπνη πνπ επηζθέπηνληαη ηελ ζειίδα WineExpress.com 

σο επί ην πιείζηνλ δέρνληαη πξνζθνξέο ζρεηηθά κε ην θξαζί. Απηή ε ιίζηα 

ιακβάλεη κηα πςειφηεξε ζπρλφηεηα ησλ κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ. 

 Πεξηνδηθψλ θαη θαηαιφγσλ - νη άλζξσπνη νη νπνίνη επηζθέπηνληαη ηηο άιιεο 

ζειίδεο ηεο εηαηξίαο ιακβάλνπλ κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

ηφζν κε πεξηερφκελν φζν θαη κε πξνζθνξέο. Ο θαηάινγνο απηφο ιακβάλεη 

κηα ρακειφηεξε ζπρλφηεηα ησλ κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 
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Ταθηηθή 6
 
: Δπαλαπξνζδηνξηζκφο πεξηερνκέλνπ  

Ζ νκάδα ζπλεξγάδεηαη κε κηα ππεξεζία γηα λα δηαηεξήζεη θαη λα βειηηψζεη ηε 

βειηηζηνπνίεζε ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο ηεο. Ζ ππεξεζία απηή βνεζά ηελ 

εηαηξία λα βξεη  ιέμεεηο-θιεηδηά θη επθαηξίεο, λα βειηηζηνπνηεζνχλ ηα βίληεν, λα 

δεκηνπξγεζνχλ άξζξα θαη άιιν επηπιένλ πεξηερφκελν. Μεξηθνί απφ ηνπο ηξφπνπο 

κε ηνπο νπνίνπο ε νκάδα βειηηψλεη ηα απνηειέζκαηα κέζσ ηεο έξεπλαο είλαη : 

 Υηίζηκν ζπλδέζκνπ (link building) – κέξνπο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο νκάδαο 

είλαη ε πξνζέιθπζε ηνπ θφζκνπ κέζσ ησλ ζπλδέζκσλ (links). Γηα 

παξάδεηγκα, ε νκάδα δεκνζηεχεη έλαλ εηήζην θαηάινγν ησλ 100 

θνξπθαίσλ θξαζηψλ. Ο θαηάινγνο θαη νη αληίζηνηρεο πιεξνθνξίεο 

δεκνζηεχνληαη ζε πνηθηιία κνξθψλ, φπσο  PDF, infographic θαη ζηνλ νδεγφ 
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αγνξάο. Μφιηο ην πεξηερφκελν δεκνζηεπζεί, ε νκάδα ην πξνσζεί ζηα κέζα 

ελεκέξσζεο, θαζψο θαη ζε bloggers γηα λαλα θεξδίζνπλ backlinks. 

 Θεκαηηθνί θφκβνη - κε ηφζν πνιχ ην πεξηερφκελν, ε νκάδα κπνξεί εχθνια 

λα ζπγθεληξψζεη πιηθφ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα γηα λα δεκηνπξγήζεη 

κηα κεγάιε πεγή. Γηα παξάδεηγκα, ε νκάδα ήζειε θάπνηε λα βειηηψζεη ηηο 

ηαμηλνκήζεηο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηνλ φξν “ αμηνινγήζεηο pinot noir” 

Σν πεξηνδηθφ είρε ρηιηάδεο ζρεηηθέο αμηνινγήζεηο ζην ρψξν ηνπ, έηζη ηηο 

ζπγθέληξσζε ζε κία ζειίδα. Σν απνηέιεζκα ήηαλ φηη ε ζειίδα είλαη ηψξα 

ην δεχηεξν θπζηθφ απνηέιεζκα ζηε κεραλή αλαδήηεζεο Google γηα ηε 

θξάζε "αμηνινγήζεηο ην Pinot Noir» θαη πξψην απνηέιεζκα ζηε κεραλή 

αλαδήηεζεο Bing. 

Ταθηηθή 7: Αλαδήηεζε πεξηζζφηεξσλ ηξφπσλ γηα επαλαπξνζδηνξηζκφ 

Άιινο έλαο ηξφπνο γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ιίζηεο νη Wine Enthusiast είλαη νη 

δηαγσληζκνί. Ζ νκάδα επαλαπξνζδηνξίδεη ην πεξηερφκελν γηα λα βνεζήζεη ζηελ 

πξνψζεζε απηψλ ησλ εθζηξαηεηψλ. Ξεθίλεζαλ έλαλ δηαγσληζκφ κε βάζε ηα 10 

θαιχηεξα θξαζηά. Έρνπλ ήδε 10000 ζπκκεηνρέο θαη ν δηαγσληζκφο έρεη δπν κήλεο 

αθφκα λα δηεμαρζεί. Γηα παξάδεηγκα, έλαο απφ ηνπο δηαγσληζκνχο ηεο νκάδαο δίλεη 

έλα ηαμίδη. Ζ ζειίδα πεξηιακβάλεη ηελ επαλάρξεζε πεξηερνκέλνπ φπσο: 

 Αξρηηεθηνληθά νξφζεκα ηνπ πξννξηζκνχ 

 ηηγκηφηππα δξαζηεξηφηεηαο 

 Βίληεν γηα ηα 10 θαιχηεξα θξαζηά απφ ηνπο ηαμηδησηηθνχο πξννξηζκνχο 

ηνπ 2013 

Ζ ζειίδα πεξηέρεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην δηαγσληζκφ. Οη επηζθέπηεο 

κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ κε κηα δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή 

ινγαξηαζκφ ζην Facebook θαη κπνξνχλ λα αθήζνπλ ηα ζρφιηα ηνπο ζην θάησ 

κέξνο ηεο ζειίδαο. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ επαλάρξεζε πεξηερνκέλνπ, ε ζειίδα 

παξέρεη έλα θνκβηθφ ζεκείν γηα ην δηαγσληζκφ, ε νκάδα κπνξεί λα πξνσζήζεη κε 

ηνπο bloggers θαη ηα κέζα ελεκέξσζεο γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο θπθινθνξίαο θαη 

ηηο θαηαρσξήζεηο[36]. 
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6.5 Μελέηη περίπηωζης ηης Company Folders 

Μηα ηζηνζειίδα δελ είλαη πνηέ έλα ηειηθφ πξντφλ - πάληα εμειίζζεηαη. Ζ 

ηζηνζειίδα ζα πξέπεη λα επζπγξακκίδεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ άλζξσπνη ςσλίδνπλ 

Online. Δμάιινπ έηζη πξέπεη, αλ αλαινγηζηνχκε ηη ζα ζπλέβαηλε αλ ε ηζηνζειίδα 

παξέκελε ε ίδηα  ρξφλν κε ην ρξφλν. Γελ ζα κπνξνχζε λα ζπκβαίλεη απηφ θαη λα 

είλαη επηηπρήο. Σν Γηαδίθηπν αιιάδεη ζπλερψο, φπσο αιιάδεη θαη ν ηξφπνο πνπ νη 

πειάηεο αλακέλεηαη  λα ςσλίζνπλ on-line. Αλ  θάηη ηέηνην δε ιεθζεί ζνβαξά 

ππφςε , κπνξεί λα νδεγήζεη κέρξη θαη ζηελ απνηπρία ηεο εηαηξίαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

κειέηε πεξίπησζεο αθνξά ηελ εηαηξία Company Folders, ε νπνία πξνκεζεχεη 

επηρεηξήζεηο κε πξνζαξκνζκέλνπο θαθέινπο. Αληίζεηα κε ηηο ζεκαληηθέο 

πξνζπάζεηεο πνπ έθαλε ζηνλ ηνκέα ηνπ marketing , ε εηαηξία δηαηεξνχζε έλα 

μεπεξαζκέλν website θαη ε θφξκα θξαηήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχζε δελ ήηαλ ηφζν 

εχθνιε, φζν νη πειάηεο ηεο πεξίκελαλ. Μεηά ηελ επαλαζρεδίαζε ηνπ website θαη 

ηεο Online θφξκαο ηεο ,είδε κε έθπιεμε φηη νη ζπλνιηθέο θξαηήζεηο ηεο απμήζεθαλ 

θαηά 67,68%[37]. 

Ζ κνξθή ηεο παιηάο θφξκαο θξαηήζεσλ: 
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Ζ κνξθή ηεο λέα θφξκαο θξαηήζεσλ: 

 

Πξνθεηκέλνπ λα θάλεη ηνλ ηζηφηνπφ ηεο πην απνηειεζκαηηθφ ε εηαηξία αθνινχζεζε 

4 βήκαηα. 

Βήκα 1 : Ο επαλαζρεδηαζκφο νιφθιεξνπ ηνπ ηζηνρψξνπ 

Οη ιφγνη πνπ νδήγεζα ζηνλ επαλαζρεδηαζκφ ηνπ website ήηαλ φηη ε κνξθή ηνπ 

παξέκελε ε ίδηα γηα ηα 5 νιφθιεξα ρξφληα, θαζψο επίζεο επεηδή κέζα ζε απηά ηα 

ρξφληα ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη θαηαλαισηέο πξαγκαηνπνηνχζαλ ηηο αγνξέο ηνπο 

είρε αιιάμεη δξακαηηθά. Ζ αιιαγή βαζίζηεθε ζ‟ έλα κνληέιν αλάιπζεο ηεο 

εκπεηξία ηνπ ρξήζηε. Αθνχ ε πξψηε αιιαγή νινθιεξψζεθε ε εηαηξία παξνπζίαζε 

ην λέν website ζε κηα νκάδα πνπ ππνςήθησλ θαηαλαισηψλ (target group) θαη 

ιακβάλνληαο ππφςε ηε γλψκε ηνπο (feedback ) πξνρψξεζε ζε πεξαηηέξσ αιιαγέο. 

ηε ζπλέρεηα δεκηνχξγεζαλ κία πην ειθπζηηθή παξνπζία γηα ην θαηλνχξην site θαη 
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ην παξνπζίαζαλ μαλά ζε αληίζηνηρν θνηλφ, ψζηε λα επσθειεζνχλ απφ ηελ άπνςή 

ηνπο. Σέινο αθφκα θαη κεηά ην ιαλζάξηζκα ηεο ηζηνζειίδαο ε εηαηξία έδηλε βάζε 

ζηελ γλψκε ησλ πειαηψλ ηεο (feedback) θαη πξνρσξνχζε ζε κηθξέο αιιαγέο γηα 

ηελ βειηίσζε ηεο. 

Βήκα 2: Η αλαγλψξηζε ησλ ζεκαληηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ηζηνζειίδαο  

Ζ εηαηξία Company Folders θαηαλφεζε φηη ην βαζηθφ ζηνηρείν ζηελ ηζηνζειίδα 

ηεο ήηαλ νη θφξκεο παξαγγειηψλ. Ήηαλ επίζεο έλα ζηνηρείν πνπ απαηηνχζε έλα 

βειηηζηνπνηεκέλν ζρεδηαζκφ επεηδή ήηαλ ηφζν πεξίπινθν. Σν πξντφλ πνπ 

πεξηειάκβαλε πνιιαπιά βήκαηα επηινγψλ, κε πνιιέο επηινγέο ζε θάζε ζηάδην. 

Γηα παξάδεηγκα, ε εηαηξεία πξνζθέξεη πάλσ απφ 100 ζηπι ηνπ θαθέινπ, φπσο 

θαθέινπο κε κηα ηζέπε, ή δχν ηζέπεο, κε παξάζπξα, ρσξίο παξάζπξα, κε 

αλαδηπινχκελεο θαξηέιεο, ρσξίο πξνεμνρέο, θαη κε πξνζαλαηνιηζκφο ηζέπεο ζε 

θάζεηε ή νξηδφληηα ζέζε. 

Αθνχ επηιεγεί ην ζηπι θάθεινπ, ππήξραλ 70 δηαθνξεηηθέο επηινγέο ραξηηνχ. Πέξα 

απφ απηέο ηηο επηινγέο, ππήξραλ κηα ζεηξά απφ δηαθνξεηηθέο επηινγέο εθηχπσζεο. 

Τπάξρνπλ θάπνηνη πεξηνξηζκνί ζην πιαίζην απηψλ ησλ επηινγψλ, γηαηί αλ θάπνηνο 

επέιεμε πνιχ ζθνχξν ραξηί, ζα κπνξνχζε λα εθηππσζεί κφλν απφ αλάγιπθν 

θχιιν. Μηα δηαδηθαζία εθηχπσζεο ηεζζάξσλ ρξσκάησλ απιά δελ ζα εκθαληζηεί 

ζε ζθνχξν ραξηί. Οη ζπλδπαζκνί μεπεξλνχζαλ ηα 15 εθαηνκκχξηα. 

Αλαγλσξίδνληαο φηη ε κνξθή ηεο ειεθηξνληθή θφξκαο ήηαλ ηδηαίηεξα πνιχπινθε 

απνθάζηζε πξνρσξήζεη ζηνλ επαλαζρεδηαζκφ ηεο ζε δεχηεξε θάζε, φηαλ δειαδή 

ζα νινθιεξσλφηαλ ν επαλαζρεδηαζκφο ηεο ηζηνζειίδαο. 

Βήκα 3 : Δπαλεμέηαζε ηνπ ζεκαληηθνχ ζηνηρείνπ ηεο ζειίδαο 

Ζ θφξκα παξαγγειηψλ δεκηνπξγήζεθε αξρηθά πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηνχληαη νη 

πειάηεο πνπ δελ επηζπκνχζαλ λα θάλνπλ ηελ παξαγγειία ηνπο κέζσ ηειεθψλνπ 

θαη απαηηνχζε απφ ηνλ πειάηε ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπ 

πξντφληνο πνπ επηζπκνχζε. Ζ λέα κνξθή ηεο θφξκαο δεηνχζε απφ ηνλ θαηαλαισηή 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο θαθέινπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην είδνο ηνπ 

ραξηηνχ, ηε κέζνδν εθηχπσζεο, ηελ πνζφηεηα ησλ θαθέισλ θ.α., σζηφζν φια απηά 
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δελ ήηαλ αξθεηά κε απνηέιεζκα λα θξίλεηαη απαξαίηεην ε εηαηξία λα κηιήζεη θαη 

ηειεθσληθφο κε ηνπο πειάηεο ηεο, ψζηε λα νινθιεξσζεί ε παξαγγειία. 

Βήκα 4: Δπαλαζρεδηαζκφο ηνπ βαζηθνχ ζηνηρείνπ ηεο ηζηνζειίδαο 

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ζσζηφο επαλαζρεδηαζκφο ηεο θφξκαο παξαγγειηψλ γηα λα 

έρεη ζσζηά απνηειέζκαηα γηα ηελ εηαηξία θαη λα κε ρξεηάδεηαη ε ηειεθσληθή 

επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο ηεο έπξεπε λα θαιπθζνχλ δχν απαηηήζεηο. Ζ εηαηξία 

ρξεηαδφηαλ κεγάιν φγθν πιεξνθνξηψλ γηα λα ηε ζπκπιήξσζε ηεο θφξκαο θη 

επίζεο ιφγν ηεο δπζθνιίαο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ζπκπιήξσζεο δελ ήζειε νη πειάηεο 

λα έρνπλ απνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία επεηδή θάηη ηέηνην ζα νδεγνχζε ζηελ 

αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ πνπ ζα απνπξνζαλαηφιηδαλ ηνπο πειάηεο κε απνηέιεζκα 

λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηηο παξαγγειίεο. Έηζη θαηέιεμαλ ζηε δεκηνπξγία κηαο 

θφξκαο  πνπ απνηειείηαη απφ κηθξά νινθιεξσκέλα βήκαηα πνπ φια καδί 

ζρεκαηίδνπλ ηελ ηειηθή θφξκα.  

Ο ίδηνο ν CEO ηεο εηαηξίαο επηζήκαλε φηη ε επαλαζρεδίαζε ην ηζηνρψξνπ δελ 

γίλεηαη κε ζθνπφ λα ην θάλεη απιά πην φκνξθν, αιιά εμαηξεηηθά εχθνιν ζε 

ιεηηνπξγία γηα ηνλ πειάηε.  

Ο επαλαζρεδηαζκφο  απιά ηνπ ηζηνρψξνπ αχμεζε : 

 13,96% ηηο ζπλνιηθέο θξαηήζεηο 

 12,98% ηε δήηεζε ησλ θξαηήζεσλ 

Δλψ ν επαλαζρεδηαζκφο ηεο online θφξκαο θξαηήζεσλ απέθεξε αθφκα 

κεγαιχηεξεο βειηηψζεηο θαζψο αχμεζε: 

 67,68% ηηο ζπλνιηθέο θξαηήζεηο 

 59,53% ηε δήηεζε ησλ θξαηήζεσλ απφ ηνπο επηζθέπηεο ηνπ ηζηνρψξνπ 

 65,16% ηνπο επηζθέπηεο πνπ αλεβάδνπλ έξγα ηέρλεο[38] 

 

6.6 Μελέηη περίπηωζης ηης Modern Coin Mart 

.  
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Ζ βειηηζηνπνίεζε ηεο ηζηνζειίδαο κπνξεί λα είλαη έλαο ηζρπξφο παξάγνληαο ηεο 

αιιαγήο, θαζψο αθφκα θαη δνθηκή ελφο θαη κφλνπ ζηνηρείνπ κπνξεί λα απνδεηρζεί 

πνιχηηκε. Γηα έλαλ ηζηνρψξν ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ην άγρνο ηνπ επηζθέπηε γηα 

ηελ αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ κπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηη πσιήζεηο, 

ζπλεπψο ζα πξέπεη λα είλαη πνιχ  ςειά ζηελ ιίζηα γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο 

ηζηνζειίδαο. Ζ ModernCoinMart απνηειεί ηκήκα ηεο John Maben Coins Inc θαη 

αλαζέηεη ηα Web hosting ζε  ηξίηνπο. Αλ θαη ε εηαηξεία πνπ ηε «θηινμελεί» έρεη 

ζαξψζεη ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα  γηα ζέκαηα αζθάιεηαο, φπσο ηνχο ή ηξσηά 

ζεκεία, ε Modern Coin Mart δελ είρε πξφζβαζε ζε απηέο ηηο εθζέζεηο 

(reports).πλεπψο ππήξραλ ακθηβνιίεο γηα ην αλ ε πξνζηαζία πνπ ηνπο πξνζέθεξε 

ε εηαηξία ήηαλ επαξθήο, θαζψο ν ζθνπφο ηεο ήηαλ  ε ζπλερήο αχμεζε ηεο θίλεζεο 

ηεο ηζηνζειίδαο θαη ε αχμεζε ησλ πσιήζεσλ. Πνιινί απφ ηνπο επηζθέπηεο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο, ελψ έκπαηλαλ ζηε δηαδηθαζία  ηεο αγνξάο ή πψιεζεο 

λνκηζκάησλ εγθαηέιεηπαλ ηελ ιίγν πξηλ ην ηειηθφ ζηάδην επεηδή δελ έλησζαλ 

αζθαιείο λα δψζνπλ ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπο, θαζψο θαη ηεο θάξηαο ηνπο. 

Έηζη ε εηαηξία απνθάζηζε λα πξνζζέζεη ηηο ππεξεζίεο ελφο μερσξηζηνχ παξφρνπ 

αζθάιεηαο γηα κηα δνθηκή 30 εκεξψλ, ψζηε λα εμεηάζεη ην απνηέιεζκα ην νπνίν 

ζα είρε ζηηο πσιήζεηο ηεο. Απηέο νη 30 εκέξεο δνθηκήο έδσζαλ ζηελ εηαηξία ηελ 

επθαηξία λα θαηαλνήζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν πάξνρνο αζθαιείαο 

πξαγκαηνπνηνχζε ηε ζάξσζε γηα θαθφβνπιν ινγηζκηθφ θαη ηηο αλαθνξέο θαζψο 

θαη πσο αληαπνθξίλνληαλ νη θαηαλαισηέο ζηνλ ζήκα αμηνπηζηίαο ηνπ παξφρνπ 

αζθαιείαο[39].Γηα ηε δηαδηθαζία ε εηαηξία αθνινχζεζε ηα παξαθάησ βήκαηα : 

 

Βήκα 1:  Η αλάιπζε ηνπ ηζηνρψξνπ  

Ο δηθηπαθφο ηφπνο ηεο Modern Coin Mart αλαιχζεθε γηα ηε βέιηηζηε ηνπνζέηεζε 

ηνπ ππφ δνθηκή ζήκαηνο αμηνπηζηίαο.ε απηή ηελ πεξίπησζε, ν πξνζδηνξηζκφο 

«βέιηηζηε ηνπνζέηεζε" δελ ζπλεπάγεηαη δνθηκέο ηζηνζειίδαο. 

Ο ζηφρνο ηεο νκάδαο ήηαλ λα βξεζεί απιά κηα πεξίνπηε ζέζε ζηελ ηζηνζειίδα 

φπνπ νη επηζθέπηεο κπνξνχλ λα δνπλ πξψηα ην ζήκα αμηνπηζηίαο πξηλ δειαδή  

κεηαθηλεζνχλ πξνο ην ππφινηπν θάησ κέξνο ηεο κε θίλδπλν λα ην αγλνήζνπλ. 

Ο δηθηπαθφο ηφπνο ModernCoinMart θηινμέλεζε ην ινγφηππν ηεο εηαηξείαο ζην 
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αξηζηεξφ άθξν, θαη ηνπνζέηεζε ηα ζηνηρεία πινήγεζεο ζηα δεμηά. Κάησ απφ απηέο 

ηηο θαξηέιεο πινήγεζεο ήηαλ άιια ζηνηρεία, κεηαμχ ησλ νπνίσλ έλα κηθξφ θνπηί 

κε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ην ζχλνιν ησλ ζειίδσλ ηεο εηαηξίαο ζηα κέζα 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζε εηθνλίδηα.Σν ζήκα αμηνπηζηίαο ηνπνζεηήζεθε ζε κηα 

θελή πεξηνρή αξηζηεξά απφ ηα εηθνλίδηα  ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, 

δίλνληαο ζην ζήκα αμηνπηζηίαο εμέρνπζα ζέζε ζηελ θνξπθή ηεο αξρηθήο ζειίδαο 

ModernCoinMart. 

 

 

Βήκα 2: Χξήζε εηδηθνχ θψδηθα ηζηνζειίδαο γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ ζήκαηνο 

αμηνπηζηίαο 

Σν θπξίαξρν ζηνηρείν γηα ηε δεκηνπξγία ηεο δνθηκαζηηθήο ηζηνζειίδα ήηαλ έλαο 

εηδηθφο «θψδηθαο έξεπλαο»  πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε  γηα λα εμππεξεηήζεη ηηο 

αλάγθεο ησλ επηζθεπηψλ ηεο  ηζηνζειίδαο ηεο ModernCoinMart. 

Ο θσδηθφο απηφο είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ θψδηθα πνπ ε ηζηνζειίδα ζα  

ρξεζηκνπνηνχζε αλ ην ζήκα αμηνπηζηίαο βξηζθφηαλ εθεί ζε κφληκε βάζε. 

 

Βήκα 3: Γηαρσξηζκφο ησλ ζεκάησλ ηεο ηζηνζειίδαο κε ηε ρξήζε δηαδηθηπαθψλ 

cookies  

Σν 2
ν
 θαζνξηζηηθφ ζηνηρείν ήηαλ έλα κφληκν cookie πνπ εκπιέθνληαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ήηαλ ππεχζπλν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο δνθηκήο (test). ε θάζε 
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επηζθέπηε ηεο ηζηνζειίδαο δφζεθε απηφ ην cookie ην νπνίν θαη ελαιιαζζφηαλ κε 

θάζε επηζθέπηε ζαλ έλα "λαη" cookie ή έλα "φρη" cookie. 

Γηα παξάδεηγκα, ν επηζθέπηεο λνχκεξν έλα, ζα ιάκβαλε έλα "λαη" cookie. Ο 

δεχηεξνο επηζθέπηεο κε ηε ζεηξά ηνπ ζα ιάβαλε έλα «φρη» κπηζθφην, κε ηνλ ηξίην 

επηζθέπηε λα ιακβάλεη έλα "λαη" cookie, θαη νχησ θαζεμήο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

δνθηκήο. Οη επηζθέπηεο ηεο ModernCoinMart  πνπ έιαβαλ ην "λαη" cookie 

θαηεπζχλζεθαλ πξνο ηε ζεξαπεία, θαη απηνί πνπ έιαβαλ ην "φρη" κπηζθφην 

θαηεπζχλζεθαλ ζηελ ηζηνζειίδα ειέγρνπ. Απηφ ην cookie επίηξεςε ζηελ δνθηκή λα 

θαηαλέκεη ηζνκεξψο ηελ θίλεζε ηεο ηζηνζειίδαο  κεηαμχ ηνπ αξρηθνχ ηζηφηνπνπ 

θαη ηεο ηζηνζειίδα ModernCoinMart ραξαθηεξίδεη πνπ πεξηείρε ην ζήκα 

αμηνπηζηίαο. 

Βήκα 4: Δθηέιεζε ηεο δνθηκήο 

Μεηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηνπνζεζίαο ηνπ ζήκαηνο  εκπηζηνζχλεο, ηε  

δεκηνπξγία ηνπ εηδηθνχ θψδηθα έξεπλαο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ πξσηνθφιινπ ησλ 

cookies,ε εθηέιεζε ηεο δνθηκήο απνηέιεζε νπζηαζηηθά ην ηειεπηαίν ζηάδην. 

Ζ δνθηκή έηξεμε ην θζηλφπσξν ηνπ 2011 γηα 30 εκέξεο, δηαρσξίδνληαο ηελ 

θπθινθνξία ηεο  ηζηνζειίδαο κεηαμχ ηεο αξρηθήο ηζηνζειίδαο ModernCoinMart  

δειαδή ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξίπησζεο  θαη ηεο ηζηνζειίδαο κε ην 

ζήκα αμηνπηζηίαο, δειαδή ηεο ζεξαπείαο. Ζ κφλε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ειέγρνπ θαη 

ηεο ζεξαπείαο ήηαλ ην ζήκα εκπηζηνζχλεο, ην νπνίν ήηαλ ηνπνζεηεκέλν ζε κηα 

πεξίνπηε πεξηνρή ηεο ζεξαπείαο, ελψ ζηελ αληίζηνηρε πεξίπησζε ηεο ζειίδαο ηνπ 

ειέγρνπ νη επηζθέπηεο ζηελ ίδηα ζέζε έβιεπαλ ηψξα έλα θελφ. 

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δνθηκήο ηζηνζειίδα ησλ 30 εκεξψλ Οη κηζνί απφ ηνπο 74.890 

επηζθέπηεο ηεο ηζηνζειίδαο είδαλ ην ζήκα εκπηζηνζχλεο , θαη νη ππφινηπνη κηζνί 

δελ ην είδαλ.  Με απηφ ηνλ αξηζκφ επηζθεπηψλ, ην επίπεδν ζηαηηζηηθήο αμηνπηζηίαο 

γηα ηε δνθηκή 30 εκεξψλ έθηαζε ην 90%.  

ην ηέινο ησλ ηξηάληα εκεξψλ, ε ηζηνζειίδα πνπ πεξηείρε ην ζήκα αμηνπηζηίαο 

«λίθεζε» απηή ηνπ ειέγρνπ, θαζψο ζεκείσζε αχμεζε 14% ζηηο κεηαηξνπέο ησλ 
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πσιήζεσλ. Ζ δνθηκή A / B έδεημε φηη ε ρξήζε ηνπ ζήκαηνο εκπηζηνζχλεο ήηαλ  

ηειηθά επεξγεηηθή γηα ηηο πσιήζεηο ηεο ηζηνζειίδαο. Οη άλζξσπνη είλαη 

εμνηθεησκέλνη κε ην ινγφηππν (ηνπ πσιεηή αζθαιείαο ). Αθφκα θαη αλ δελ ππήξρε 

θακία ε αχμεζε ησλ πσιήζεσλ, ε γλψζε ηνπ φηη ε ηζηνζειίδα ζαξψλεηαη 

θαζεκεξηλά γηα ηπρφλ ηξσηά ζεκεία απφ κηα επαγγεικαηηθή εηαηξεία,( φπσο είλαη 

ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ν πσιεηήο αζθαιείαο) είλαη αξθεηή , αθνχ είλαη 

αθφκα βήκα πνπ πξαγκαηνπνηεί ε εηαηξία γα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία ησλ 

πειαηψλ ηεο[40]. 

 

6.7 Μελέηη περίπηωζης ηης Diamond Candles 

Μηα  εηθφλα αμίδεη φζν ρίιηεο ιέμεηο. Έλαο πειάηεο κπνξεί λα δψζεη κηα καξηπξία 

δειαδή ηελ πεξίιεςε ηνπ πξντφληνο. Ζ ειεθηξνληθή ιηαληθή πψιεζε ηεο εηαηξείαο 

ζπιιέγεη θσηνγξαθίεο πξντφλησλ απφ πειάηεο θαη ηηο ρξεζηκνπνηεί γηα λα 

ππνζηεξίμεη ηελ ηζηνζειίδα θαη ην κάξθεηηλγθ ζηα θνηλσληθά δίθηπα. Οη εηθφλεο 

απηέο αχμεζαλ ηα πνζνζηά κεηαηξνπήο κε 13% ζηελ ζειίδα ησλ πξντφλησλ θαη 

βνήζεζαλ ζηελ πξνζέιθπζε πάλσ απφ 293.000 ζαπκαζηέο ζην facebook. Θα 

δεηρζεί πσο ε νκάδα ηνπ κάξθεηηλγθ ιακβάλεη ζηαζεξέο πξνκήζεηεο απφ 

θσηνγξαθίεο πειαηψλ θαη ηηο θάλνπλ λα πνπιεζνχλ. 
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Ζ Diamond Candles μεθίλεζε ην 2011 λα πξνζθέξεη αξσκαηηθά, κε βάζε ηελ 

ζφγηα θεξηά ηα νπνία είραλ θάηη κνλαδηθφ: θάζε έλα απφ απηά είρε έλα δαρηπιίδη 

ζην θάησ κέξνο. Σν θάζε έλα άμηδε απφ $10 σο $5000, φπνπ βνήζεζε ηελ εηαηξεία 

λα αλαπηπρζεί. Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ κάξθεηηλγθ ηεο εηαηξείαο βαζίδεηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ ζ‟ έλα ειεχζεξν κάξθεηηλγθ ζηα θνηλσληθά κέζα, είπε ν Justin Winter, 

ζπληδξπηήο θαη δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο  Diamond Candles. χκθσλα κε ηνλ  

Winter ν κέζνο πειάηεο ηεο Diamond Candles ιέεη ζε 3 άηνκα γηα ηελ εηαηξεία.  

Αθφκα θη αλ δελ είραλ αθνχζεη πνηέ ηε εηαηξεία,νη πειάηεο ζα θαηέιεγαλ λα 

θάλνπλ κηα αγνξά. Ζ ζπλεηζθνξά ησλ θσηνγξαθηψλ ησλ πειαηψλ απνηεινχλ 

θεληξηθφ ηκήκα ηνπ κάξθεηηλγθ ηεο εηαηξείαο. Πξνζζέηνληαο ηα ζηελ ζειίδα ησλ 

πξντφλησλ απμάλνληαη ηα  πνζνζηά κεηαηξνπήο θαηά πεξίπνπ 13%. Δπίζεο, 

βνήζεζε ηελ εηαηξεία λα πξνζειθχζεη 293.000 ζαπκαζηέο ζην Facebook απφ ην 

2011 ρσξίο ηε ρξήζε δηαθεκίζεσλ. Απφ  7 Οθησβξίνπ 2013 νη ζαπκαζηέο έγηλαλ 

469.661 ζην Facebook,. ε απηή ηε κειέηε πεξίπησζεο, ζα αλαθαιπθζνχλ νη 

ηαθηηθέο κάξθεηηλγθ ζηα θνηλσληθά κέζα[41].  

 

Ταθηηθή 1: Πψιεζε ελ θηλήζεη ζπλνκηιίαο. 

Σα πεξηζζφηεξα δαρηπιίδηα πνπ είλαη ελζσκαησκέλα κέζα ζηα θεξηά ηεο εηαηξείαο 

είλαη αθξηβά, αιιά κεξηθνί ηπρεξνί πειάηεο βιέπνπλ πξαγκαηηθά δηακάληηα ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ θεξηνχ. αλ θίλεηξν είραλ ηελ έθπιεμε πνπ κέζα ζηα θεξηά φπνπ νη 

γπλαίθεο ιαηξεχνπλ ηα δαρηπιίδηα. Έηζη, ηα δαρηπιίδηα βνήζεζαλ ην κάξθεηηλγθ 

ηεο εηαηξείαο, θαζηζηψληαο ην πξντφλ θαηάιιειν γηα ηα θνηλσληθά κέζα. Οη 

άλζξσπνη ζα θνξνχλ ηα δαρηπιίδηα έμσ θαη ζα αλαθέξνπλ έηζη ην φλνκα ηεο 

εηαηξείαο. πσο επίζεο, είλαη θαη εχθνιν λα κηιήζεηο αθφκα θαη γηα ην θεξί, 

εθφζνλ πνιινί δηαζέηνπλ ζην ζπίηη ηνπο γηα θάζε πεξίπησζε. Κάζε θεξί 

πεξηιακβάλεη νδεγίεο γηα ην πψο ζα βγεη ην δαρηπιίδη απφ κέζα. Μαδί κε απηφ νη 

πειάηεο βιέπνπλ κηα έθθιεζε γηα δξάζε, δεηψληαο ηνπο λα ηξαβήμνπλ κηα 

θσηνγξαθία κε ην δαρηπιίδη θαη λα ην δεκνζηεχζνπλ ζην Facebook ή ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο Diamond Candles. 
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Ταθηηθή  2: Αμηνπνίεζε ηεο δχλακεο ησλ θσηνγξαθηψλ 

Ο Winter  είλαη κεγάινο νπαδφο ηεο δχλακεο ησλ θσηνγξαθηψλ απφ ηνπο ρξήζηεο. 

Γεκηνπξγψληαο θαη κνηξάδνληαο κηα θσηνγξαθία παξαθηλεί έλαλ πηζαλφ πειάηε. 

Γηα παξάδεηγκα, απηή ε  ζπκπεξηθνξά βνήζεζε ην Instagram θαη ην Pinterest λα 

νηθνδνκήζνπλ θνηλφ. Ζ Diamond Candles εζηηάδεη ζην ηη ν Winter νλνκάδεη 

„απνθάιπςε δαρηπιηδηνχ‟ θσηνγξαθίεο. Απηέο νη εηθφλεο, δεκηνπξγνχληαη απφ 

ηνπο πειάηεο κεηά απφ φηαλ ηα δαρηπιίδηα ηνπο έξρνληαη ζηελ επηθάλεηα, είλαη ην 

πεξηερφκελν ην νπνίν νδεγεί έλα κεγάιν κέξνο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο εηαηξείαο ζηα 

θνηλσληθά κέζα. Ο θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα επηθνηλσλεί ε δήισζε ηεο αμίαο είλαη 

ζε κηα ζχληνκε θσηνγξαθία πνπ δείρλεη ην δαρηπιίδη λα βγαίλεη απφ έλα θεξί. Οη 

θσηνγξαθίεο „απνθάιπςε δαρηπιηδηνχ‟  είραλ πνιιά νθέιε. Έλα απφ ηα 

κεγαιχηεξα θαη πην κεηξήζηκα είλαη ε επίδξαζή ηνπο ζηελ αμία κεηαηξνπήο ηνπ 

site. Οη θσηνγξαθίεο ηνπ πειάηε έρνπλ εμέρνπζα ζέζε ζηηο ζειίδεο ησλ πξντφλησλ 

θαη νη επηζθέπηεο κπνξνχλ λα θάλνπλ θιηθ γηα λα ηηο δνπλ ζε κηα γθαιεξί. Οη 

θσηνγξαθίεο αχμεζαλ ην πνζνζηφ κεηαηξνπήο κηαο ζειίδαο ηνπ πξντφληνο 

πεξίπνπ 13% θαηά κέζν φξν. Απηφ είλαη κηα κηθξή βνήζεηα φηαλ πξφθεηηαη λα 

ρηίζεηο εκπηζηνζχλε θαη λνκηκφηεηα. 

 

Ταθηηθή 3: Σπγθέληξσζε πεξηζζφηεξσλ θσηνγξαθηψλ 

Γηα λα ζπιιερζνχλ απηέο νη θσηνγξαθίεο, ζηελ ηζηνζειίδα Diamond Candles 

ππάξρεη έλα θνπκπί "κνηξαζηείηε ηε θσηνγξαθία ζαο " ζε θάζε ζειίδα ηνπ  

πξντφληνο θαη ζηε ζειίδα ηεο γθαιεξί. Οη εθζηξαηείεο θαηά θαλφλα ελζαξξχλνπλ 

ηνπο αλζξψπνπο λα δεκηνπξγήζνπλ εηθφλεο, λα ηηο κνηξαζηνχλ ή λα 

νινθιεξψζνπλ κηα άιιε θνηλσληθή δξάζε γηα κηα επθαηξία λα θεξδίζνπλ δσξεάλ 

πξντφληα. Γηα παξάδεηγκα, ε νκάδα έδηλε έλα δψξν ηνλ Απξίιην πνπ νλνκάδεηαη 

"Καξθίηζσζε ην  θαη θέξδηζε ην." Οη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

έλα δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ζην Pinterest κε ηίηιν " Scentsational Spring Fever " θαη 

λα πξνζζέζνπλ ηνπιάρηζηνλ 10 θσηνγξαθίεο απφ ηα αγαπεκέλα θεξηά ή ηα 

δαρηπιίδηα ηνπο. Ζ νκάδα επέθηεηλε απηήλ ηελ πξνζέγγηζε θαη ζην YouTube, φπνπ 

έρεη δψζεη δσξεάλ ηα πξντφληα ζηνπο πξψηνπο 20 πειάηεο πνπ ζα αλέβαδε έλα 

βίληεν κε ην πξντφλ ζην δηαδίθηπν. Οξηζκέλα θνηλσληθά δίθηπα, φπσο ην 
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Facebook, πεξηνξίδνπλ ηα δψξα θαη ηνπο δηαγσληζκνχο. Απηφ δεκηνπξγεί έλα 

επαίζζεην λνκηθφ δήηεκα γηα ηνπο εκπφξνπο. Έλαο ηξφπνο πνπ ε Diamond 

Caandles ην ρεηξίδεηαη είλαη κέζσ ηεο πξνψζεζεο δψξσλ γηα ηα θνηλσληθά δίθηπα. 

 

Ταθηηθή 4: Γεκηνπξγία θνπιηνχξαο θνηλήο ρξήζεο 

Ζ Diamond Candles έρεη θσηνγξαθίεο ρξεζηψλ ζρεδφλ παληνχ. ηηο ζειίδεο ηνπ 

ζην Facebook, Pinterest, Instagram θαη ηελ ηζηνζειίδα ηεο έρνπλ δψζεη έκθαζε ζε 

κεγάιν βαζκφ. Έηζη απνδεηθλχεηαη φηη νη πειάηεο αγαπνχλ απηήλ ηελ εκπεηξία. Οη 

θσηνγξαθίεο βνεζνχλ επίζεο λα δεκηνπξγεζεί ε εληχπσζε φηη κνηξάδνληαο κηα 

θσηνγξαθία είλαη κέξνο ηεο αγνξάο ζηελ Diamond Candles. Αθφκα θαη ε εηηθέηα 

ηνπ πξντφληνο ελζαξξχλεη ηνπο αλζξψπνπο λα κνηξαζηνχλ θσηνγξαθίεο. Ζ 

εηαηξεία απφ κφλε ηεο μαλαπνζηάξεη ηηο θσηνγξαθίεο ησλ πειαηψλ. Έηζη, ζε έλα 

βαζκφ, απηή είλαη κηα άξξεηε πξνζδνθία ηεο εκπεηξίαο ηνπ πξντφληνο. 

 

Ταθηηθή 5: Απηνκαηνπνίεζε θαη δηακφξθσζε 

Οη πεξηζζφηεξνη απφ ην κάξθεηηλγθ ζηα θνηλσληθά κέζα ηεο εηαηξείαο έρνπλ 

επηθεληξσζεί ζην Facebook, αιιά ππάξρεη θαη πνιχ πιηθφ ζην Pinterest θαη 

Instagram. Σν Instagram γίλεηαη  φιν θαη πεξηζζφηεξν  ζεκαληηθφ. Ζ νκάδα ηεο 

εηαηξείαο παξαθνινπζεί ηηο θσηνγξαθίεο ζην Instagram θαη νη ρξήζηεο έρνπλ 

hashtags πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εκπνξηθφ ζήκα, φπσο #diamondcandles, φπνπ 

απηέο νη θσηνγξαθίεο εκθαλίδνληαη θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο. Ο 

ινγαξηαζκφο ζην Instagram είλαη πιένλ αλαγλσξίζηκνο θαη έρεη αληαπφθξηζε. Ο 

Winter ζέιεη λα ππάξρνπλ θαη θσηνγξαθίεο ησλ αγνξαζηψλ ησλ πξντφλησλ πνπ ζα 

ηνπο βγάινπλ νη θίινπο ηνπο. Έηζη ε ηηκή κεηαηξνπήο γίλεηαη 20% πςειφηεξε θαη 

ππάξρεη  ζχγθξηζε κε κηα αλψλπκε θσηνγξαθία πνπ επηηξέπεη ηα θίλεηξα γηα λα 

πάξνπλ πεξηζζφηεξα απφ απηφ ην πεξηερφκελν[42]. 
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6.8 Μελέηη περίπηωζης ηης SwayChic 

Ζ ζπκκεηνρή ησλ πειαηψλ κέζσ θακπάληεο κε e-mail είλαη κηα ηέρλε. Οη έκπνξνη 

θαηαιαβαίλνπλ φηη είλαη ζεκαληηθφ λα ειθχεηο ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ πειαηψλ. 

Απηή ε κειέηε πεξίπησζεο δείρλεη πψο ην ειεθηξνληθφ εκπφξην ιηαληθήο 

ηζηνζειίδαο γπλαηθψλ, ε SwayChic, έρεη βειηηζηνπνηεκέλεο email θακπάληεο κε 

ηνλ ζπληνληζκφ ηνπο ζε δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ησλ πειαηψλ θαη πσο ηειηθά αχμεζε 

ηα έζνδα  θαη ηα θιηθ θαη ηα πνζνζηά. 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ SwayChic είλαη  θαηάζηεκα ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ κε έδξα ηελ Καιηθφξληα 

ζηελ ιηαληθή πψιεζε  γπλαηθείαο κφδαο, ηελ  Sway. Ζ εηαηξεία δηαζέηεη έμη 

θαηαζηήκαηα ζ‟ φιε ηελ Βφξεηα Καιηθφξληα, θαη κέζα απφ απηά ηα θαηαζηήκαηα 

νη ζπλεξγάηεο ηεο  Sway ζπιιέγνπλ ηηο δηεπζχλζεηο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

ησλ πειαηψλ. Σα κέιε ηεο νκάδαο Sway δειεάδνπλ ηνπο πειάηεο λα παξέρνπλ ηηο 

δηεπζχλζεηο ηνπο ζην ζεκείν πψιεζεο κε πξνζθνξέο ζηελ ηζηνζειίδα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θνππφληα θαη θάξηεο δψξσλ ζε δψξα. Δπηπιένλ, ε 

SwayChic δελ είλαη κφλν ε ειεθηξνληθή παξνπζία ηεο Sway. Ζ ηζηνζειίδα ελψλεη 

θαη ηα  έμη θπζηθά θαηαζηήκαηα. Ζ Cheyanne Sequoyia-Mackay, ε ππεχζπλνο ηνπ 

έξγνπ ηεο SwayChic αλαθέξεη φηη πνιινί άλζξσπνη ζέινπλ λα ιάβνπλ κέξνο. Ζ 

SwayChic είρε ήδε ππεξεζία παξνρήο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ αιιά νη 

πξνζπάζεηεο γηα κάξθεηηλγθ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ είρε ζηαζεξνπνηεζεί θαη 

ε εηαηξεία δελ βίσλε πιένλ ζεηηθά απνηειέζκαηα. Ζ εηαηξεία επηζπκνχζε κηα λέα 

ζηξαηεγηθή ζην κάξθεηηλγθ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηεο γηα λα απμήζεη ηελ 
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θίλεζε θαη κηα πιήξε ζπκκεηνρή ζηνπο πηζηνχο πειάηεο ηεο. Ζ πξφθιεζε ήηαλ λα 

κεγηζηνπνηήζεη ηα έζνδα απφ ηνπο ππάξρνληεο πειάηεο κέζσ βειηηζηνπνηεκέλεο 

εθζηξαηείεο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ[43]. 

 

Βήκα 1: Δμέηαζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνυπήξραλ 

Ζ εθζηξαηεία SwayChic δελ εκθαλίζηεθε απφ ην κεδέλ. Λφγσ ηνπ ππάξρνληνο 

παξνρέα ππεξεζηψλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηεο νκάδαο, ε SwayChic είρε ήδε 

πξφζβαζε λα επηιέμεη ηα δεδνκέλα, πνπ ρξεζηκεχνπλ σο ζεκείν αλαθνξάο. Ζ 

Sequoyia-Mackay εμήγεζε φηη είρε ήδε εληνπίζεη γεληθά κνηίβα γηα λα δεη πνηεο 

εκέξεο παξήγαγαλ ηα θαιχηεξα πνζνζηά γηα λα ζηαιεί ην ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν. Μέζα απφ πξνεγνχκελεο δνθηκέο, αλαθάιπςε φηη ηα κελχκαηα πνπ 

ζηέιλνληαη θάζε Σξίηε ελεξγνπνηνχλ πεξηζζφηεξνπο πειάηεο απφ ηα κελχκαηα πνπ 

απνζηέιινληαη θάζε Σεηάξηε, γηα παξάδεηγκα. Αλ θαη απηφ ην είδνο ησλ 

δεδνκέλσλ ήηαλ ζίγνπξα πνιχηηκν, ε SwayChic ρξεηαδφηαλ λα κπεη βαζχηεξα ζηηο 

κεηξήζεηο γηα λα έρεη απνηειέκαζηα. 

 

Βήκα 2: Γνθηκή γηα ραξαθηεξηζηηθέο κνξθέο εκπινθήο 

Δξρφκελνη ζε απηή ηε δηαδηθαζία, ε SwayChic ήζειε λα: 

1. κεγηζηνπνηήζεη ηα έζνδα 

2. απνθχγεη ηελ ζπαηάιε σξψλ  γηα λα ζπγθξίλεη ηα δεδνκέλα  

Σν επφκελν βήκα πεξηιάκβαλε ζπλεξγαζία κε έλα θαηεγνξεκαηηθφ πξνκεζεπηή 

ηερλνινγίαο πνπ ζα κπνξνχζε λα δψζεη ζηε SwayChic κηα θαιχηεξε γεχζε απφ 

ηελ αζρνιία ηνπ πειάηε ηνπ. Χζηφζν, ηελ ίδηα ζηηγκή, ν πσιεηήο έπξεπε λα είλαη 

ζε ζέζε λα παξνπζηάζεη ηα δεδνκέλα κε έλαλ ηξφπν πνπ λα είλαη ζαθήο θαη 

εχθνινο λα απεπζπλζεί ζηε πξνζπάζεηα βειηηζηνπνίεζεο ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ. Ζ  SwayChic δελ ζέιεη απιά κηα πιεζψξα δεδνκέλσλ, ε νκάδα 

πξέπεη λα εμαληιήζεη ην ρξφλν αλαιχνληαο. Πξφζθαηα, ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ 
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ήηαλ γηα λα επηθεληξσζεί ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπκπεξηθνξάο, κε 

δνθηκή 30 έσο 50 ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηιακβάλνπλ: 

 εκέξεο κε ηα πςειφηεξα πνζνζηά  

 ψξεο ηεο εκέξαο κε ηα πςειφηεξα πνζνζηά  

 πξνεγνχκελεο αγνξέο πειαηψλ 

 θάλνληαο θιηθ κέζσ πνζνζηψλ 

 ψξα κε πξαγκαηηθέο κεηαηξνπέο 

Ζ SwayChic ήδε θαηείρε ηα δεδνκέλα απφ πνηεο κέξεο ήηαλ θαιχηεξα, αιιά  

ρξεηάδεηαη λα εκβαζχλεη γηα λα δεη ηη ψξα ηεο εκέξαο παξαθηλείηαη ε πςειφηεξε 

ζπκκεηνρή. Γηα ηνλ έιεγρν απηφ, νη πειάηεο κνηξάδνπλ θαη νξγαλψλνληαη γηα λα 

ιάβνπλ έλα κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζε δηαθνξεηηθέο ψξεο ηεο εκέξαο. 

Ξεθηλψληαο, έλα νξηζκέλν πνζνζηφ ησλ πειαηψλ είραλ ζηείιεη έλα email λσξίο ην 

πξσί, ελψ επηπιένλ νκάδεο είραλ ζηείιεη ζηελ ίδηα δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ, είηε αξγά ην πξσί, ην απφγεπκα ή ην βξάδπ. 

ε θάζε νκάδα, ηππηθά ζηνηρεία ESP (αλνηθηά πνζνζηά, θάληε θιηθ, θιπ) γηα ηνλ 

δηαζέζηκν ρξφλν, ζπιιέρζεθαλ θαη εμεηάζηεθαλ. Χζηφζν, απηά ηα ζηνηρεία 

ζπιιέρζεθαλ κε έκθαζε ζην πψο έδεζαλ πίζσ ζηα έζνδα ηεο SwayChic, γη 'απηφ 

δελ ήηαλ κφλν δνθηκέο κε A/ B. Σα δεδνκέλα παξνπζηάδνληαη κε ηέηνην ηξφπν πνπ 

ηφληζε θαηά πφζν ηα έζνδα ηεο SwayChic παξάγνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο 

εληνπηζκέλεο θνξέο. Σν θφιπν ήηαλ θνηηάδνληαο απηά ηα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο 

πνπ νδεγνχλ ζε ζπλαιιαγέο. Ίζσο ν πειάηεο ζα αλνίμεη ην ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν  ην πξσί ζην δξφκν γηα ηελ δνπιεηά, αιιά δελ ζα έρεη ην ρξφλν λα 

αγνξάζεη ξνχρα ηφηε (εηζαγσγή πιεξνθνξηψλ πηζησηηθήο θάξηαο, πιεξνθνξίεο 

απνζηνιήο, δηεχζπλζε ρξέσζεο). Έηζη, κπνξεί λα πάεη πίζσ ζ‟ απηφ αξγφηεξα γηα 

λα θάλεη ηελ αγνξά. Δπεηδή ν πξσηαξρηθφο ζηφρνο επηθεληξψλεηαη ζηελ απφδνζε 

ηεο επέλδπζεο, απηέο νη ζπλήζεηο ζπκπεξηθνξέο ηνπ, φηαλ ε κεηαηξνπή έγηλε 

πξαγκαηηθά μεπέξαζε φια ηα άιια δεδνκέλα. Έηζη, ζηελ παξαπάλσ θαηάζηαζε, αλ 

θαη ηα πνζνζηά έδεηρλαλ δξαζηεξηφηεηα ην πξσί, ε ζπλαιιαγή πξαγκαηνπνηήζεθε 

ην βξάδπ, έηζη ζα ήηαλ πην σθέιηκν λα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηφλ ηνλ πειάηε ζην 

κέιινλ κε έλα βξαδηλφ email. 

 



                           Πτυχιακή εργαςία                                                                                  

Αποτελεςματικότητα τησ ηλεκτρονικήσ επιχειρηματικότητασ 

 

 

76 | Σ ε λ ί δ α  
 

Βήκα 3: Οη πειάηεο Τνκέα, ζηε ζπλέρεηα, πξνζαξκφζηε 

 

Μεηά ηελ αξρηθή δνθηκή, ε SwayChic ήηαλ ζε ζέζε λα ρσξίζεη ηνπο πειάηεο ηεο 

κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ ζπιιέγνληαη. 

Μηα πηπρή ηεο θαηάηκεζεο ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο βειηηζηνπνηεκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ πνπ πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηηο 

πςειφηεξεο εκπινθέο ηεο εκέξαο θαη ψξαο. Οη πειάηεο ρσξίζηεθαλ ζηηο 

αθφινπζεο νκάδεο: 

 Πέληε ην πξσί 

 Γέθα ην πξσί  

 Πέληε ην απφγεπκα 

Αλ νη ζπκπεξηθνξέο ηνπο αιιάδνπλ, ε ηερλνινγία ηνπ πξνκεζεπηή επηηξέπεη ζηνπο 

πειάηεο λα κεηαηνπίδνληαη απηφκαηα ζηελ θαιχηεξε κε επηδφζεηο νκάδα. Ο 

Sequoia-Mackay δήισζε πσο κπνξνχλ λα  ζπλερίζνπκε λα πξνζζέηνπλ 

πεξηζζφηεξνπο ζηελ απνγεπκαηηλή νκάδα. Απηφ γίλεηαη φηαλ ν πειάηεο αλνίγεη ηα 

email ηνπ θπξίσο εθείλε ηελ ψξα. Ζ SwayChic ζπγθέληξσζε επίζεο ζπκπεξηθνξέο 

ησλ πειαηψλ φζνλ αθνξά ηηο αγνξέο ζην παξειζφλ κε ην εκπνξηθφ ζήκα, πνπ 

επηηξέπεη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζην  e-mail. 

Γηα παξάδεηγκα: 

 Αγνξαζηέο κηαο θνξάο 

 Αγνξαζηέο ηξεηο θνξέο 

 Αγνξαζηέο νη νπνίνη δελ αζρνινχληαη πιένλ 

Με ηε ζπιινγή απηψλ ησλ δεδνκέλσλ, ε SwayChic ήηαλ ζε ζέζε λα μεθηλήζεη κηα 

εθζηξαηεία γηα ηε δηαηήξεζε, πνπ ζηνρεχνπλ εηδηθά ηνπο πειάηεο πνπ δελ 

αζρνινχληαη πιένλ κε έλα «Μαο ιείπεηο" e-mail κε ηηο ειπίδεο ηεο λα 

επαλαδξαζηεξηνπνηεζνχλ. Σειηθά, ε Sequoyia-Mackay είπε φηη ε SwayChic 

ζθνπεχεη λα δεκηνπξγήζεη εθζηξαηείεο θηλήηξσλ γηα ηε ζηφρεπζε απηψλ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ αγνξαζηψλ. Έρεη πεξηγξάςεη κεξηθέο πηζαλέο ηδέεο φπσο ε 

πξνζθνξά ζπζηάζεσλ ησλ πξντφλησλ ζηνπο αγνξαζηέο ηξεηο θνξέο ή δσξεάλ 

απνζηνιή γηα ηνπο αγνξαζηέο κηαο θνξάο. Απηέο νη εθζηξαηείεο δελ έρνπλ 

μεθηλήζεη αθφκα, αιιά είλαη ζηνλ νξίδνληα. 
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Ζ SwayChic παξνπζίαζε 12 βειηηζηνπνηεκέλεο εθζηξαηείεο ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ αλά κήλα θαη παξνπζίαζε ηα αθφινπζα απνηειέζκαηα:  

 Αχμεζε  κέζν πνζνζηνχ θαηά 40%  

 Γηπιαζηάζηεθε ε κέζε αλαινγία ησλ θιηθο  

 Σξηπιαζηάζηεθαλ ηα έζνδα γηα θάζε θακπάληα 

 Σν κάξθεηηλγθ γηα καο είλαη πξαγκαηηθά βαζηζκέλν ζην ρξνλνδηάγξακκα θαη ζηελ 

δηαζθαάιηζε φηη κπνξεί λα αθνινπζεζεί ε ζπκπεξηθνξά ηνπ πειάηε. Απηφ 

βνήζεζε ζην λα έρνπλ κηα πην αλνηρηή καηηά ζην πσο ζα αλαγλσξίζνπλ απηέο ηηο 

ζπκπεξηθνξέο θαη λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα θάλνπλ πεξηζζφηεξα ρξήκαηα. 

Δθηφο απφ ηηο επηηπρήο κεηξήζεηο, ε Sequoia-Mackay εμήγεζε φηη ε δηαθεκηζηηθή 

θακπάληα βνήζεζε ηελ SwayChic λα ηειεηνπνηήζνπλ ηε θσλή ηνπ κάξθεηηλγθ γηα 

ηελ νηθνδφκεζε θαιχηεξσλ ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο. ηε κφδα απηφ είλαη κηα 

πξαγκαηηθά κεγάιε ππφζεζε[44]. 

 

6.9 Μελέηη περίπηωζης ηης Li-Ning  

Απηή ε κειέηε πεξίπησζεο θαιχπηεη φινλ ηνλ πιαλήηε. Ζ Li-Ning είλαη κηα 

πνιιψλ δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ εηαηξεία κε ζπνξ πνπ βαζίδεηαη ζηελ Κίλα 

πνπ παξέρεη ππνδήκαηα, ελδχκαηα, εμνπιηζκφ θαη αμεζνπάξ θαη γηα επαγγεικαηίεο 

θαη γηα εξαζηηέρλεο αζιεηέο. Γηα ηελ πξνψζεζε ηεο κάξθαο ζηελ αγνξά ησλ ΖΠΑ, 



                           Πτυχιακή εργαςία                                                                                  

Αποτελεςματικότητα τησ ηλεκτρονικήσ επιχειρηματικότητασ 

 

 

78 | Σ ε λ ί δ α  
 

ε ςεθηαθή Li-Ning αλαθάιπςε φηη ε θαηαλφεζε ησλ πειαηψλ ηεο κέζα απφ ηε 

ζπιινγή δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ, ςπρνγξαθηθψλ θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ 

πειαηψλ ηεο ζα επηηξέςεη ζηελ εηαηξεία λα γλσξίδεη πνηνη είλαη νη πειάηεο ηνπ. Ζ 

ςεθηαθή Li-Ning θνηηάδεη ηα δεδνκέλα γηα λα αλαπηχμεη κηα εθζηξαηεία 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ πνπ ραξαθηεξίδεη ην δπλακηθφ πεξηερφκελν κνλαδηθφ 

γηα θάζε παξαιήπηε. Παξαθάησ θαίλεηαη πψο ε πξνζπάζεηα απηή νδήγεζε ζην 

49% ηνπ ζπλφινπ ησλ αγνξψλ κε email. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηαλ έλαο έκπνξνο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ έρεη ζηνηρεία, φπσο δεκνγξαθηθά 

θαη ςπρνγξαθηθά ηνπ θαηαιφγνπ ζπλδξνκεηψλ, αλνίγεη ηε δπλαηφηεηα λα 

επσθειεζνχλ φρη κφλν ζηνρεπκέλα ειεθηξνληθά κελχκαηα, αιιά αθφκε θαη 

ηνπνζεηψληαο ην δπλακηθφ πεξηερφκελν ζην πιαίζην ησλ επηκέξνπο κελπκάησλ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Ζ Li-Ning, κηα πνιιψλ δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ 

εηαηξεία κε ζπνξ ζηελ Κίλα, ε επψλπκε ςεθηαθή Li-Ning ζηελ αγνξά ησλ 

Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ κέζσ κηαο εηαηξηθήο ζρέζεο κε ηελ νκάδα Acquity. Ο Ray 
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Grady, γεληθφο δηεπζπληήο, ηεο ςεθηαθή Li-Ning θαη εθηειεζηηθφο αληηπξφεδξνο 

ηεο Acquity νκάδαο είπε φηη ε επσλπκία αληηκεησπίδεη έλα πξφβιεκα 

αλαγλψξηζεο. "Li-Ning είλαη κηα ζρεηηθά άγλσζηε κάξθα ζηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο, επηθεληξψλνληαη ζε έλαλ αξηζκφ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ. Ζ 

πξφθιεζε ήηαλ γλσξίδνληαο πνηνο θαη ηη είλαη ν πειάηεο αιιά θαη ηηο αλάγθεο ηνπ. 

Πξέπεη λα ιεθζνχλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο ελ ιφγσ πειάηεο θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηέο νη πιεξνθνξίεο γηα λα ζηνρεχζνπλ ηελ 

απμεκέλε ιίζηα κε ηα κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ πνπ ππάξρνπλ απφ ην 

δπλακηθφ πεξηερφκελν. Απηή ε κειέηε πεξίπησζεο εμεηάδεη πψο ε ςεθηαθή Li-

Ning δεκηνχξγεζε έλα κεγάιν βαζκφ απηνκαηνπνηεκέλνπ δπλακηθνχ 

πεξηερφκελνπ εθζηξαηείαο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη αληηπξνζψπεπε ην 49% 

ηνπ ζπλφινπ ησλ πσιήζεσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν. 

Ζ γέλεζε ηεο πξνζπάζεηαο απηήο είλαη ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ, επεηδή ηα 

αξρεία βάζεσλ δεδνκέλσλ απαηηνχλ θάηη πεξηζζφηεξν απφ κηα απιή δηεχζπλζε 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ γηα λα είλαη ζε ζέζε λα εμππεξεηεζεί ην δπλακηθφ 

πεξηερφκελν[45]. 

 

Βήκα 1: Φηηάμηε ηε βάζε δεδνκέλσλ 

Οπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα κάξθεηηλγθ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ απαηηεί κηα 

βάζε δεδνκέλσλ κε ηνπιάρηζηνλ ηηο δηεπζχλζεηο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Απφ 

ηε ςεθηαθή Li-Ning είρε αξρίζεη ε επηρείξεζε ησλ ΖΠΑ απφ ην κεδέλ, ε εηαηξεία 

ρξεηαδφηαλ λα θαηαζθεπάζεη απηή ηε βάζε δεδνκέλσλ. Ζ Li-Ning πήξε κηα ιατθή 

πξνζέγγηζε θαη ηηο δηεπζχλζεηο πνπ ζπιιέρζεθαλ κέζσ: 

 Δπθαηξίεο λα πιεξνχλ έλα απφ ηα ρνξεγία επαγγεικαηηψλ αζιεηψλ 

 Πξνζθνξέο 

 Γηαγσληζκνχο 

 Πξνζθνξέο γηα πεξηνξηζκέλεο εθδφζεηο ππνδεκάησλ 

ια απηά ηα θίλεηξα πνπ απαηηνχληαη νη ππνςήθηνπο πειάηεο πξέπεη λα παξέρνπλ 

κηα δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ γηα λα εγγξαθνχλ ή λα 
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παξαθνινπζήζνπλ. Σα θίλεηξα απηά πεξηιακβάλνληαη ζε offline γεγνλφηα, φπσο ε 

ηθαλνπνίεζε ελφο επαγγεικαηία αζιεηή, θαη ζε online εθδειψζεηο, φπσο νη 

δηαγσληζκνί ηνπ facebook. ιεο νη πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη ζηνπο  

ζπκκεηέρνληεο είλαη λα παξέρνπλ κηα δηεχζπλζε email ζην ειάρηζην, αιιά ν 

ζηφρνο ήηαλ λα απνθηήζνπλ πην ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο κε ζηφρν ηελ πην πςειή 

ζηφρεπζε απηψλ ησλ αλζξψπσλ κε ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν. Οη πην 

ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα ηα πξνθίι ησλ πειαηψλ ειήθζεζαλ κε ηελ 

νινθιήξσζε API κε ηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα θαη ηα εμσηεξηθά δεδνκέλα απφ 

έλαλ ηξίην πξνκεζεπηή. Μφιηο θάπνηνο ζηε ιίζηα θάλεη πξαγκαηηθά κηα αγνξά, ε 

εγγξαθή ζηε βάζε δεδνκέλσλ έρεη ηηο  πην ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην 

ελ ιφγσ πξφζσπν. Γηα ηηο εγγξαθέο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

κε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο απφ φ, ηη απιά έλα φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, θάζε εγγξαθή πεξηείρε δηάθνξνπο ηνκείο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεκνγξαθηθψλ θαη ςπρνγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ, 

φπσο: 

 Γέλνο 

 Ζιηθηαθφ εχξνο 

 Πψο ην ζεκάδη επάλσ γηα ηνλ θαηάινγν ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

ζπλέβε (γεγνλφο πξντφληνο, αζιεηήο meet and greet, θιπ) 

Γηα εθείλνπο ηνπο αλζξψπνπο πνπ είραλ ήδε κεηαηξαπεί ζε έλαλ πειάηε, δελ 

ππήξμε αθφκε πην ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη κε ηελ εγγξαθή 

ζηε βάζε δεδνκέλσλ: 

 Πξνεγνχκελεο αγνξέο 

 Κιηθαξηζκέλα αληηθείκελα 

 Ζ ψξα ηεο εκέξαο γηα ηηο αγνξέο 

Γηα λα δεκηνπξγήζεηε ηηο πην εθηεηακέλεο εγγξαθέο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, ηξία 

θνκκάηηα ησλ πιεξνθνξηψλ ησλ πειαηψλ αλαιχζεθαλ: 

 Σν είδνο ηνπ πειάηε πνπ θάλεη ηελ αγνξά 

 Σελ  πξνεγνχκελε αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ πειάηε 
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 Πνηα  πξντφληα ήηαλ παξφκνηα κε ηελ πξνεγνχκελε αγνξά 

Βήκα 2: Γεκηνπξγία πεξηερνκέλνπ γηα ηε δπλακηθή ηνπ e-mail θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ  

Ο Γθξέηληη είπε πσο ην πεξηερφκελν γηα ην email πνπ απνζηέιιεηαη δεκηνπξγήζεθε 

κε δχν δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο. Κάπνηα πεξηερφκελα παξάρζεθαλ γηα απηφ πνπ 

πεξηγξάθεηαη σο «δεκηνπξγηθή γηα ηε δεκηνπξγηθή ράξε" λα ζπκκεηέρεη ν πειάηεο 

θαη άιια πεξηερφκελα παξάρζεθαλ γηα λα δεκηνπξγεζεί έλα θιηθ, θαη ν Grady 

ειπίδεη λα δεκηνπξγεζεί κηα παξαγγειία. Ο γεληθφο ζηφρνο ηνπ δπλακηθνχ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ e-mail ήηαλ λα ηαηξηάδεη ην πεξηερφκελν ζηα αγνξαζηηθά 

πξφηππα, ζηα δεκνγξαθηθά θαη ζηα ςπρνγξαθηθά γηα θάζε άηνκν. Μφιηο 

δεκηνπξγεζεί ην πεξηερφκελν, ζα απνζηέιινπλ e-mail πνπ πεξηέρνπλ έλα ππξήλα 

πεξηερνκέλνπ πνπ δελ αιιάδεη. Μεξηθά παξαδείγκαηα, πεξηιακβάλνπλ email πνπ 

επηζεκαίλνληαη ζηηο θαλέιεο ηεο εζληθήο Ηζπαληθήο νκάδαο κπάζθεη φηαλ ε Li-

Ning ππέγξαςε ηνπ Ματάκη Υηη ηνλ κπαζθεηκπνιίζηα Dwayne Wade ζε κηα 

εηαηξηθή ζρέζε γηα ππνδήκαηα θαη ελδχκαηα. Κάησ απφ ην πεξηερφκελν ηνπ 

ππξήλα ήηαλ έλα δπλακηθφ θνπηί καδί κε ην e-mail φπνπ εκθαλίδεηαη ην 

πεξηερφκελν ηνλίδνληαο πξντφληα εηδηθά γηα θάζε δηθαηνχρν. 

 

Βήκα 3: Απηνκαηνπνίεζε ηνπ ειέγρνπ ηνπ πεξηερνκέλνπ 

Γηα λα νξγαλψζεηε φια ηα δηαθνξεηηθά θνκκάηηα ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ πξέπεη λα 

εμππεξεηνχληαη δπλακηθά, έλαο έιεγρνο ηνπ πεξηερνκέλνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα 

λα πξνζδηνξίζεη πφζν δεκηνπξγηθφ θαίλεηαη ην πξντφλ θαη πνηα ζηνηρεία είραλ 

δεκηνπξγηθά θνκκάηηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ εθζηξαηεία 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη ζηε ζπλέρεηα λα εμαζθαιίζεη θάζε ζηνηρείν απφ 

ηα δεκηνπξγηθά θνκκάηηα λα είλαη ζπλεπήο. Απηή ε δηαδηθαζία γηα ηελ Li-Ning 

ήηαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα επηηπρήο κέζσ ελφο αιγφξηζκνπ πνπ αμηνινγεί θάζε 

ζηνηρείν απφ ηα δεκηνπξγηθά θνκκάηηα, ζπκβάιινληαο ζηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο 

δηαδηθαζίαο νπ ειέγρνπ πεξηερνκέλνπ. Πξηλ γίλεη ε εθζηξαηεία, ππήξρε θάηη ζαλ 

εγρεηξίδην ειέγρνπ φπνπ ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν κε δπλακηθφ πεξηερφκελν 

εζηάιε ζην εζσηεξηθφ ησλ ΖΠΑ ζε ζπλεξγάηε ηεο Li-Ning γηα λα πάξεη ζηνηρεία 

απφ αλζξψπνπο γηα λα βεβαησζεί φηη φινη ήηαλ άλεηνη κε ηελ εκθάληζε θαη ηελ 
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αίζζεζε ηεο δπλακηθήο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Ζ ελ 

εμειίμεη δηαδηθαζία κεηά ηελ εθζηξαηεία πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ πεξηιακβάλεη: 

 Γεδνκέλα πγηεηλήο 

 Καλνληθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ 

 Έιεγρνη θαη ηζνξξνπίεο ζηηο ελέξγεηεο 

 εκεία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο 

δπλαηφηεηαο ειέγρνπ ζε θάζε βήκα 

 

Βήκα 4:  Σεη θαλφλεο γηα δπλακηθφ πεξηερφκελν 

 

Γηα ηελ εθζηξαηεία απηή, ην θχιν ήηαλ ην ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηνπο θαλφλεο ηνπ  

δπλακηθνχ πεξηερφκελνπ. Οη άλδξεο γεληθά απνζηέιινπλ πεξηερφκελν 

επηθεληξσκέλν ζε πξντφληα πνπ ζπλδένληαη πξνο ηνπο άλδξεο θαη ηα πξντφληα ησλ 

γπλαηθψλ πξνζαλαηνιηζκέλα πξνο ηηο γπλαίθεο. Σελ ίδηα ζηηγκή, ην ηζηνξηθφ 

αγνξψλ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα παξαθάκςεη απηέο ηηο βαζηθέο αξρέο θαηά 

θαηξνχο. Γηα παξάδεηγκα, αλ κηα γπλαίθα είρε ηζηνξηθφ αγνξψλ γηα ηελ αγνξά 

πνιιψλ πξντφλησλ πξνζαξκνζκέλα γηα ηα αξζεληθά, πηζαλψο γηα ηνπο γηνπο ηνπο 

γηα παξάδεηγκα, ηα ζπλερηδφκελα ζεκεία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα θαιχςνπλ ηηο ελ 

ιφγσ πιεξνθνξίεο θαη ζα αξρίζνπλ εμππεξεηνχλ ην δπλακηθφ πεξηερφκελν πνπ 

επζπγξακκίδεηαη πεξηζζφηεξν κε ην πξαγκαηηθφ ηζηνξηθφ αγνξψλ. Σν πεξηερφκελν 

δεκηνπξγήζεθε θαη ειέγρζεθε, νη θαλφλεο ήηαλ ζηηο ζέζεηο ηνπο θαη ην ηειεπηαίν 

ζηάδην ηεο εθηέιεζεο απηήο ηεο εθζηξαηείαο ήηαλ λα εμππεξεηήζνπλ πξαγκαηηθά 

ην δπλακηθφ πεξηερφκελν. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, ε Li-Ning ελζσκάησζε έλα 

απιφ widget ζε θάζε μερσξηζηφ email ηξαβφληαο ζεκεία δεδνκέλσλ γηα ηνλ 

δηθαηνχρν θαη έδσζε έκθαζε ζηα πξντφληα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ελ ιφγσ 

πξφζσπν κε βάζε ηνπο παξαπάλσ θαλφλεο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνλ 

απηνκαηνπνηεκέλν αιγφξηζκν. Σν widget γαληδψζεθε ζηελ πιαηθφξκα 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ γηα λα ζπιιέμεη εηθφλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξντφλ πνπ 

ζα εκθαλίδεηαη θαη ζην πιαίζην ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ, ε δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη ηνπο ηνκείο ηεο ζπγρψλεπζεο 

αιιεινγξαθίαο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο ζχζηαζεο θάζε δπλακηθνχ πξντφληνο. 
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Σν πην απνθαιππηηθφ απνηέιεζκα απηήο ηεο εθζηξαηείαο είλαη φηη ην δπλακηθφ 

πεξηερφκελν ζπγθέληξσζε ην 11% ησλ θιηθ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, αιιά 

απηά ηα θιηθ ήηαλ ππεχζπλα γηα ην 49% ησλ αγνξψλ κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ. Οπζηαζηηθά, ην δπλακηθφ πεξηερφκελν, νδήγεζε ζε έλα πνιχ 

εληππσζηαθφ πνζνζηφ κεηαηξνπήο κεηά ηα αξρηθά θιηθ κέζα. Σν 14% ηεο 

ςεθηαθήο Li-Ning νη πσιήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέζσ ηεο δπλακηθήο 

εθζηξαηείαο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Ο Γθξέηληη δήισζε φηη ε ηερλνινγία 

είλαη έλαο έκπνξνο πνπ βαζίδεηαη ζε δεδνκέλα. Μπνξείο λα πάξεηο πιεξνθνξίεο 

απφ θάπνηνλ, φρη κφλν απφ απηά πνπ κνηξάδεηαη καδί ζνπ αιιά θαη κε βάζε ηα 

πξφηππα ηνπ θαη ηηο ηάζεηο ηνπ. Ζ πξνζέγγηζε απηή επέηξεςε ηε ςεθηαθή Li-Ning 

λα εθηειέζεη έλα αξθεηά εμειηγκέλν δπλακηθφ πεξηερφκελν ζηελ εθζηξαηεία κέζσ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κε κηθξή ρεηξσλαθηηθή πξνζπάζεηα. Μφιηο 

δεκηνπξγεζεί ην πεξηερφκελν, ε δηαδηθαζία ειέγρνπ ήηαλ σο επί ην πιείζηνλ 

απηνκαηνπνηεκέλε θαη ε πξαγκαηηθή άζθεζε ηνπ δπλακηθνχ πεξηερνκέλνπ 

αληηκεησπίζηεθε κε έλα κηθξφ γξαθηθφ ζε θάζε e-mail. Αθφκε θαη ν ελ εμειίμεη 

ινγηζηηθφο έιεγρνο γηα λα βειηηψζεη πνην πεξηερφκελν θάζε παξαιήπηεο ζα δεη 

ζπλέβαηλε επί ην πιείζηνλ "θάησ απφ ηελ θνπθνχια", φπσο ήηαλ ε θακπάληα[46]. 

 

6.10 Μελέηη περίπηωζης ηης Doggyloot 

 

Σα "εμαηνκηθεπκέλα" emails δελ πξέπεη πάληα λα ζηνρεχνπλ ζε έλα πξφζσπν. Οη 

έκπνξνη κπνξνχλ λα ηα "πξνζσπνπνηήζνπλ" θαη λα δνπλ κεγάια απνηειέζκαηα. 

Απηή ε γξήγνξε ηζηνζειίδα πψιεζεο γηα ηνπο ηδηνθηήηεο ζθπιηψλ ζηνρεχεη κε 

emails ζε ζπλδξνκεηέο κε θαηνηθίδηα δψα θαη αθφκε ηνπο εχρεηαη ραξνχκελα 

γελέζιηα. Έρνπκε εμεγήζεη ηνπο κνλαδηθνχο ηξφπνπο πνπ ε νκάδα ζπγθεληξψλεη 

ηα ζηνηρεία θαη ηνλ ηξφπν πνπ ηα ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα απμήζνπλ ηα πνζνζηά ησλ 

θιηθ θαη ηα έζνδα γηα λα εθνδηάδνπλ έλα παξάδεηγκα γηα ην πψο νη έκπνξνη ζα 

πξέπεη λα θνηηάμνπλ πέξα απφ ηελ πξνζσπνπνίεζε κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ πνπ βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηνλ απνδέθηε θαη λα εμεηάζνπλ πνηνη 

άιινη παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηηο απνθάζεηο ηεο αγνξάο. 
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Η εηαηξεία 

Ζ Doggyloot είλαη κηα ηζηνζειίδα πψιεζεο πνπ βνεζά ηνπο ηδηνθηήηεο ζθχισλ λα 

θαθνκάζνπλ ηα αγαπεκέλα ηνπο ζθπιάθηα. Ζ νκάδα κάξθεηηλγθ ζηα ηκήκαηα ηεο 

εηαηξείαο θαη ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ πνπ 

βαζίδνληαη ζηα δεδνκέλα ησλ ζθχισλ θαη φρη ζησλ αλζξψπσλ. Γηα παξάδεηγκα, νη 

ζπλδξνκεηέο ιακβάλνπλ κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ πξνζαξκνζκέλα 

ζην κέγεζνο ησλ ζθχισλ ηνπο. Κάπνηνο κε έλα Rottweiler ηνπ πξνζθέξνληαη 

δηαθνξεηηθά πξντφληα απφ θάπνηνλ κε έλα Chihuahua. ηέιλνληαη πξνζαξκνζκέλα 

email γηα κεγαιφζσκνπο ζθχινπο ζε έλαλ πειάηε, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα έρεη κηα 

θαιχηεξε ηηκή κεηαηξνπήο επεηδή είλαη πην πξέπσλ, δήισζε ν Jeff Eckerling, 

δηεπζχλσλ ζχκβνπινο, ηεο Doggyloot. Ζ Doggyloot πξνθαιεί αθφκε θαη ηα 

ειεθηξνληθά ηαρπδξνκεία λα επρεζνχλ ζηα ζθπιηά ραξνχκελα γελέζιηα. Μεξηθά 

απνηειέζκαηα κε ηα ελ ιφγσ κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ πεξηιακβάλνπλ: 

 Αλνηθηφ πνζνζηφ: 28,1% 

 Κιηθ κέζσ ηνπ πνζνζηνχ: 750% πςειφηεξν απφ ην κέζν φξν ηεο νκάδαο 

 πκβάιιεη έσο 16% ησλ εκεξήζησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ 

Μελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηεο νκάδαο κε ζηφρν ηνπο ηδηνθηήηεο 

κεγάισλ ζθχισλ έρνπλ επίζεο θαιά απνηειέζκαηα: 

 Αλνηθηφ πνζνζηφ: 10,2% 

 Κιηθ κέζσ ηνπ πνζνζηνχ: 410% πςειφηεξν απφ ην κέζν φξν 

 πκβάιιεη έσο θαη 13% ησλ εκεξήζησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ 

Παξαθάησ, πεξηγξάθνπκε ηηο ηαθηηθέο ηεο Doggyloot πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα λα 

ηξνθνδνηήζεη απηέο ηηο εθζηξαηείεο θαη έλα θαιάζη αγνξψλ απφ εγθαηαιειεηκκέλα 

e-mail πνπ πξνζηίζνληαη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο εκέξαο πνπ ήηαλ ηα έζνδα ζην 

κεληαίν κέζν φξν ηεο εηαηξίαο[47]. 

 

Ταθηηθή 1: Τνκέα λένπο ζπλδξνκεηέο 

Σν ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν είλαη έλα ζεκαληηθφ θαλάιη γηα ηελ Doggyloot θαη ε 

νκάδα ρξεηάδεηαη δεδνκέλα γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ θαη ηελ 

εμαηνκίθεπζε ηνπ. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ε νκάδα κάξθεηηλγθ ζπιιέγεη 

δεδνκέλα ησλ ζθχισλ πξηλ ζπιιέμεη κηα δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 
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Ζ αξρηθή ζειίδα ηεο Doggyloot είλαη αθηεξσκέλε ζηνπο ζπλδξνκεηέο. Δθηφο απφ 

ηελ θεθαιίδα, ην θπξίσο θείκελν ππάξρεη έλαο ηίηινο θαη ππν-ηίηινο ηνλίδνληαο 

ηελ αμία ηεο έληαμεο ζηελ ιίζηα: 

 Δπηθεθαιίδα: θαζεκεξηλέο πξνζθνξέο γηα ηα ζθπιηά θαη ηνπο αλζξψπνπο 

ηνπο 

 Τπν-ηίηινο: αλαθάιπςε παηρληδηψλ γηα λα ηα καζάλε, παηρληδηψλ, 

ιηρνπδηψλ, θαη ζε πνζνζηφ κέρξη θαη 75% έθπησζε 

Σν πξψην εξψηεκα ηεο δηαδηθαζίαο εγγξαθήο είλαη πφζν κεγάια είλαη ηα 

ζθπιηά γηα ηνπο επηζθέπηε. Σν δεχηεξν θαη ηειηθφ βήκα δεηά κηα δηεχζπλζε 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Νένη επηζθέπηεο ηεο Doggyloot δελ κπνξνχλ λα 

δνπλ ηα πξντφληα ή ηηο πξνζθνξέο πξηλ απφ ηελ εγγξαθή ζηε ιίζηα 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Μφιηο εγγξαθνχλ, ε ηζηνζειίδα απνθαιχπηεη ηηο 

ηξέρνπζεο πσιήζεηο. 

 

 

Ζ αξρηθή ζειίδα κπνξεί λα είλαη αληηζπκβαηηθή, αιιά ιεηηνπξγεί. Γίλνληαη θάπνηα 

ηεζη κε A / B γηα ην θαηά πφζνλ ή φρη νη άλζξσπνη ήηαλ πην πηζαλφ λα αγνξάζνπλ 

κεηά ηελ αξρηθή έληαμή ζηε Doggyloot αλ ξσηνχζακε γηα ηηο πιεξνθνξίεο 

γη‟απηνχο θαη ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη ζπλδξνκεηέο δελ έρνπλ θαλέλα 

πξφβιεκα λα κε απηφ.  
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Ταθηηθή 2: Τκήκα ησξηλψλ ζπλδξνκεηψλ 

Ζ Doggyloot είρε κηα κεγάιε ιίζηα πξηλ αξρίζεη κε ην ηκήκα λα πξνζαξκφζεη ηα 

κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Ζ πξφθιεζε ήηαλ λα πείζεη ηνπο ησξηλνχο 

ζπλδξνκεηέο ηεο λα δψζνπλ ηα ζηνηρεία ησλ ζθχισλ ηνπο. Γίλνληαο πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο, ζα κπνξνχζαλ λα πάξνπλ ηα θαηάιιεια πξντφληα. Ζ νκάδα 

πξφζζεζε ζην πξνθίι ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ θάζε ζπλδξνκεηή ηελ θαξηέια „Σα 

ζθπιηά κνπ‟. Δθεί, νη ζπλδξνκεηέο ζα κπνξνχλ λα εηζάγνπλ δεδνκέλα γηα θάζε έλα 

απφ ηα ζθπιηά ηνπο, φπσο: 

 φλνκα 

 ξάηζα 

 κέγεζνο 

 γέλνο 

 γελέζιηα 

ηε ζπλέρεηα, ε νκάδα μεθίλεζε κηα εθζηξαηεία ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ γηα 

λα πξνζθέξνπλ ζηνπο ζπλδξνκεηέο 5 δνιάξηα πίζησζε γηα λα κνηξαζηνχλ ηα 

γελέζιηα ησλ ζθχισλ ηνπο. χλδεζκνη γηα παξφηξπλζε κέζσ email πξνο ηελ 

ζειίδα ζηα ζθπιηά κνπ. "Γηα λα κάζνπλ πεξηζζφηεξα γηα ηνπο πειάηεο ηνπο, είλαη 

ζε ζέζε λα δψζνπλ πην ζρεηηθά πξντφληα, ηα νπνία ζα πξέπεη λα νδεγήζνπλ ζε 

θαιχηεξα πνζνζηά κεηαηξνπήο θαη θαιχηεξεο πσιήζεηο. 
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Ταθηηθή 3: Δμαηνκίθεπζε κε "ζηπι" 

Γεδνκέλνπ φηη δελ έρεη λφεκα λα πξνζθέξνπλ έλα θφθαιν 5 θηιψλ ζε έλα ζθπιί 

2,5 θηιψλ, ην ηκήκα ηεο νκάδαο κάξθεηηλγθ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

δεκηνχξγεζε κηα ιίζηα κε ηξεηο νκάδεο: 

 Σα κηθξά ζθπιηά (θάησ ησλ 10 θηιψλ) 

 Μεζαία 

 Μεγάια (πάλσ απφ 20 θηιά) 

Ζ νκάδα ρξεζηκνπνηεί απηά ηα δεδνκέλα γηα λα επηιέμεη ηα πξντφληα γηα ηα 

δηαθεκηζηηθά κελχκαηα. ε κηα ηππηθή εθζηξαηεία, ε νκάδα κάξθεηηλγθ ζηέιλεη ην 

ίδην πξφηππν ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζε θάζε ζπλδξνκεηή θαη ηα πξντφληα 

δηαθέξνπλ αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ ζθχινπ ηνπ ηδηνθηήηε. Γηα παξάδεηγκα, ζην  

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν κφλν γηα ηνπο ηδηνθηήηεο κε κεγάιν ζθπιί ζα πξνζθέξεη 

έλα κεγάιν παηρλίδη γηα λα καζάεη . πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ηα δηαθεκηζηηθά 

κελχκαηα πνπ απεπζχλνληαη ζε ηδηνθηήηεο κεγάισλ ζθχισλ έρνπλ αλαινγίεο θιηθ 

410% πςειφηεξν απφ ην κέζν φξν ηεο εηαηξίαο. Έρνπλ κείλεη επραξηζηεκέλνη, γη 

'απηφ ε θαηεχζπλζε ηνπο ζα παξακείλεη λα παξέρνπλ ζηνπο πειάηεο φιν θαη πην 

εμαηνκηθεπκέλεο πξνζθνξέο. 

 

Ταθηηθή 4: Email κε  ρξφληα πνιιά ζηα γελέζιηα ησλ ζθχισλ  

Δχρνληαο ζ‟έλαλ ζθχιν ραξνχκελα γελέζιηα κπνξεί λα θαλεί παξάμελν, αιιά φρη 

ζηελ Doggyloot. Απηφο είλαη έλαο ηξφπνο νη πειάηεο λα παξαγγείινπλ νηηδήπνηε 

ζηα ζθπιηά ηνπο. Μφιηο ε Doggyloot βξεη ηα γελέζιηα ηνπ ζθχινπ ελφο 

ζπλδξνκεηή, ζηέιλεηαη έλα απηνκαηνπνηεκέλν email πνπ παξαδίλεηαη πεξίπνπ δχν 

εβδνκάδεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία απηή. Σν γξαθηθά ηνπ e-mail δηαζέηνπλ 

γελέζιηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα πξντφληα, ηηο ιηρνπδηέο θαη ηα παηρλίδηα θάησ απφ 

έλα «Happy Birthday». Οη πειάηεο ην ιάηξεςαλ. Έλα απφ ηα πξντφληα πνπ 

παξήγγεηιαλ ηνλ πεξαζκέλν κήλα ήηαλ έλα κείγκα θέηθ γηα ην θαηνηθίδην δψν. Σα 

θιηθ κέζσ απηψλ ησλ emails ήηαλ 750% πςειφηεξν απφ ην κέζν φξν ηεο νκάδαο. 
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Ταθηηθή 5: Γίλνληαο έκθαζε ζηα εγθαηαιειεηκκέλα  

πσο πνιιέο εηαηξείεο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ έηζη θαη ε Doggyloot απνθέξεη 

εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα κε εγθαηαιειεηκκέλα κελχκαηα ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ. Με ηελ απηφκαηε επίηεπμε ησλ αγνξαζηψλ, νη νπνίνη πξνζζέηνπλ 

πξντφληα ζε θαιάζη θαη θεχγνπλ, ε νκάδα έρεη θεξδίζεη κηα επηπιένλ εκέξα ηεο 

αμίαο ησλ εζφδσλ θάζε κήλα. Σα κελχκαηα έρνπλ γίλεη θαηλνκεληθά θαιά, ελ 

κέξεη ιφγσ ηεο πξνζέγγηζεο πψιεζεο ηεο εηαηξείαο. Οη πειάηεο γλσξίδνπλ φηη 

ππάξρεη κηα πηζαλφηεηα φηη ην πξντφλ πξφθεηηαη λα μεπνπιήζεί θαη πξέπεη λα 

αληαπνθξηζνχλ  γξήγνξα αλ ζέινπλ λα ην αγνξάζνπλ. Έηζη, ππάξρεη απηή ε 

πξφζζεηε αίζζεζε ηνπ επείγνληνο. Σα εγθαηαιειεηκκέλα emails ηεο νκάδαο 

θηάλνπλ ζηνπο ζπλδξνκεηέο πεξίπνπ κία ψξα κεηά ηελ αλαρψξεζή ηνπο απφ ηελ 

ηζηνζειίδα.  
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ηφρνο είλαη λα θεξδίζεη κηα πψιεζε κε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά:  

 Πεξηζζφηεξα email επείγνληνο - έλαο ππφηηηινο αλαθέξεη φηη ηα πξντφληα 

ζην θαιάζη ηνπ αγνξαζηή φηη είλαη ζρεδφλ μεπνπιεκέλα. 

 αθήο έθθιεζε γηα δξάζε - δχν κεγάια πνξηνθαιί θνπκπηά ελζαξξχλνπλ 

ηνπο επηζθέπηεο λα απνθαηαζηήζνπλ ην θαιάζη ηνπο. 

 Δηθφλεο πξντφλησλ - ηα ζηνηρεία απφ ην θαιάζη ηνπ αγνξαζηή 

ραξαθηεξίδνληαη κε ηε ρακειφηεξε "ηηκή Doggyloot" θαη ηελ πςειφηεξε 

ηηκή "ιηαληθήο". 

Μηιψληαο γηα αχμεζε 750% ζηελ αλαινγία θιηθ, ν Eckerling δήισζε φηη 

εληππσζηάζηεθε κε ηελ αχμεζε ησλ πνζνζηψλ απηψλ[48]. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 

ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΠΛΑΙΙΟ COMPUTERS Α.Δ.Β.Δ. 

7.1 Γενική επιζκόπηζη 

Σν Πιαίζην Computers A.E.B.E είλαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα θαηαζηήκαηα 

ιηαληθήο πψιεζεο ππνινγηζηψλ, πξντφλησλ ηερλνινγίαο θαη εηδψλ γξαθείνπ 

ζηελ Διιάδα. Σν Πιαίζην Computers Α.Δ.B.Δ. θαηέρεη ηελ εγεηηθή ζέζε ζηελ 

Διιεληθή αγνξά ζε άµεζεο πσιήζεηο ζηελ δξαζηεξηνπνίεζή ηεο ζηελ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
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πιεξνθνξηθή θαη ηα είδε γξαθείνπ, ελψ παξάιιεια ε εηαηξία θαηέρεη ζεµαληηθή 

ζέζε ζηηο πσιήζεηο ηειεθσλίαο. Ζ θαηλνηφκα απηή εηαηξεία μεθίλεζε θέξλνληαο 

ζηελ αγνξά ηνπο πξψηνπο πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο θαη αξγφηεξα δεκηνχξγεζε 

θαη ηα δηθά ηεο κνληέια(brands). Γηαζέηεη πιένλ: 

 23 θαηαζηήκαηα ζε Διιάδα θαη Βνπιγαξία 

 

 6 δηαθνξεηηθνχο θαηαιφγνπο πξντφλησλ θάζε κήλα  

 

 Σειεθσληθή εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηνπ  

 

 5 δηθά ηεο brands (TURBO-X, goomby, Q-CONNECT, @WORK, sentio ) 

 

 3 site πσιήζεσλ ησλ πξντφλησλ ηεο (www.plaisio.gr θαη 

www.plaisiob2b.gr θαη www.plesio.bg ) 

 

 2 site πεξηερνκέλνπ (www.myplaisio.gr θαη www.plaisioradio.gr )  

 

 Blog γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ πην πξφζθαησλ ηερλνινγηθψλ λέσλ 

(http://blog.plaisio.gr/ )[49] 

ηφρνο ηεο εηαηξείαο είλαη ε αλαγλσξηζηκφηεηα ησλ brands ηεο εηαηξείαο, θαζψο 

θαη ε βειηίσζε ζέζεο ζε θαηεγνξίεο κε ειεθηξνληθά είδε επξείαο θαηαλάισζεο. 

Τπήξμε ζεκαληηθή ε αλάπηπμε ηνπ Turbo-X ζηελ θαηεγνξία ησλ ηειενξάζεσλ, 

θαζψο θαη ξαγδαία αλάπηπμε ζηελ θαηεγνξία ησλ έμππλσλ ηειεθψλσλ. πσο 

ππήξμε ζεκαληηθή θαη ε απφδνζε ηνπ Πιαηζίνπ ζηα ζρνιηθά πξντφληα θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηα πξντφληα goomby. χκθσλα κε έξεπλα ηεο ηζηνζειίδαο 

επξέζεσο εξγαζίαο kariera.gr, ε εηαηξεία Πιαίζην εληάζζεηαη ζηηο θνξπθαίεο 40 

εηαηξείεο ζηηο νπνίεο νη λένη επηζπκνχλ λα εξγαζηνχλ[50]. Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο 

εηαηξίαο ηα δχν ηειεπηαία έηε[51]: 

 

http://www.plaisio.gr/
http://www.plaisiob2b.gr/
http://www.plesio.bg/
http://www.myplaisio.gr/
http://www.plaisioradio.gr/
http://blog.plaisio.gr/
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7.2 Ιζηορική Αναδρομή 

Ζ εηαηξία Πιαίζην μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηεο 46 ρξφληα πξηλ(ην 1969) ζηελ νδφ 

ηνπξλάξε 24, πνπιψληαο ήδε ρεδίνπ & Υαξηνπσιείνπ απφ ηνλ κέρξη θαη 

ζήκεξα Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη Γηεπζχλσλ χκβνπιν ηεο θ. 

Γηψξγν Γεξάξδν. Φνηηεηήο ζην  Δ.Μ.Π. αθφκα, ν Γηψξγνο Γεξάξδνο 

πξαγκαηνπνίεζε ηελ πξψηε ηνπ εηζαγσγή κε ηερληθά ζρεδηαζηήξηα, πξνθεηκέλνπ 

λα θαιχςεη ηε δήηεζε γηα εμειηγκέλνπο εμνπιηζκνχο πνπ βξηζθφηαλ ζε έμαξζε 

εθείλε ηε ρξνληθή πεξίνδν. Ζ ηφικε ηνπ λεαξνχ ηφηε θνηηεηή ζηέθζεθε κε 

επηηπρία θαη απέθεξε θέξδε ηφζν ζε εθείλνλ, φζν θαη ζε κηα νκάδα θνηηεηψλ ηνπ. 

Με ηελ ραξά ηεο επηηπρίαο, γεκάηνο φλεηξα θαη 80.000 δξαρκέο δαλεηθά ν Γηψξγνο 

Γεξάξδνο λνηθηάδεη ηνλ ρψξν ζηελ νδφ ηνπξλάξε θαη ην πξψην θαηάζηεκα κε 

φλνκα Πιαίζην είλαη γεγνλφο. 

Δθηά ρξφληα κεηά(ην 1976) ην Πιαίζην επεθηείλεηαη ζε γεηηνληθφ θαηάζηεκα ζηελ 

νδφ ηνπξλάξε 22, αθνχ ιφγν ηεο  ζπλερήο αχμεζεο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ 

πξνθχπηεη ε αλάγθε ηεο επέθηαζεο ηεο έθζεζεο εηδψλ γηα ηνλ εμνπιηζκφ ησλ 

ηερληθψλ γξαθείσλ, ηα νπνία ζηεγαδφηαλ ζηελ ηνπξλάξε 19.Ήηαλ ηελ ίδηα ρξνληά 

πνπ ε εηαηξία πξαγκαηνπνίεζε άλνηγκα ζε είδε γξαθείνπ, θαηαθηψληαο απφ ηφηε 

θαη κέζα ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ηελ πξψηε ζέζε ζηελ αγνξά θαη ζηε 

ζπλείδεζε ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ κέρξη θαη ζήκεξα. 

Σν φλνκα Πιαίζην ζεκαίλεη πνηφηεηα θαη ηζνδπλακεί κε φ,ηη κνληέξλν θαη 

ιεηηνπξγηθφ ππάξρεη ζηελ αγνξά. 

Σν 1979 ε εηαηξία κεηαηξέπεηαη ζε Αλψλπκε Δηαηξία κε ηελ επσλπκία ΠΛΑΗΗΟ 

COMPUTERS Α.Δ. θαη ζεκαηνδνηεί ηελ είζνδν ζε αλχπνπην ρξφλν ηεο εηαηξίαο 

ζηελ πιεξνθνξηθή, έλαλ ηνκέα εληειψο θαηλνχξην ηφηε ζηελ Διιάδα. Ζ ελέξγεηα 

απηή είλαη πνπ απνδεηθλχεη ηελ δηνξαηηθφηεηα κε ηελ νπνία ε εηαηξία ζηξέθεη ηηο 

βιέςεηο ηεο  ζην κέιινλ θαη ηε ζρέζε ηεο κε ηελ θαηλνηνκία, ε νπνία απνηειεί 

αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο απφ ηα πξντφληα κέρξη ηε ζεζκνζέηεζε ησλ meetings ηα 

νπνία ήηαλ κέρξη ηφηε άγλσζηα ζηελ εζσηεξηθή νξγάλσζε ησλ ειιεληθψλ 

εηαηξηψλ. κσο δελ ήηαλ κέρξη ηελ ρξνληά 1986 πνπ ε ΠΛΑΗΗΟ Α.Δ. εηζήιζε 

δπλακηθά ζηνλ ρψξν ηεο Πιεξνθνξηθήο δεκηνπξγψληαο εηδηθφ Computer Shop επί 
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ηεο νδνχ ηνπξλάξε 24, μεθηλψληαο έηζη ηελ αικαηψδε αλάπηπμή ηεο κέζα απφ 

αμεπέξαζηεο πξσηνπνξίεο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ην Computer Shop θαη θαηάθεξαλ 

λα ηελ θαζηεξψζνπλ ζε πξσηαγσληζηηθή δχλακε ζηελ ειιεληθή αγνξά. Χζηφζν ε 

ζπγθξηκέλε ρξνληά απνηειεί νξφζεκν γηα ηελ εηαηξία γηαηί γηα πξψηε θνξά ν 

ππνινγηζηήο κε ην θαηνρπξσκέλν brand name TURBO –X ζπλαξκνινγείηαη ζηα 

κέηξα ηνπ θάζε πειάηε μερσξηζηά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο Built to Order (B.T.O.) 

To 1988 αιιάδεη μαλά ηελ επσλπκία ηεο ζε ΠΛΑΗΗΟ COMPUTERS 

ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΧΝ ΚΑΗ ΔΗΓΧΝ 

ΒΗΒΛΗΟΥΑΡΣΟΠΧΛΔΗΟΤ παξάιιεια θαηαθηά έλα απφ ηα κεγαιχηεξα κεξίδηα 

αγνξάο ζηελ εκπνξία αλαιψζηκσλ γηα Ζιεθηξνληθνχο Τπνινγηζηέο. Σέζζεξα 

ρξφληα κεηά ε εηαηξία μεθηλά ην ζηήζηκν αιπζίδαο ιηαληθήο κε ηε δεκηνπξγία 

ηδηφθηεηνπ θαηαζηήκαηνο ζην Ν.Φπρηθφ (Οκήξνπ 5) ην νπνίν θαηαθέξλεη λα 

θαιχςεη νινθιεξσκέλα ηηο επηρεηξεκαηηθέο θαη ηδησηηθέο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο 

ησλ βνξείσλ πξναζηίσλ θαη παξάιιεια κε ηηο ζπλερείο δηεζλήο εμειίμεηο ζηνλ 

ηνκέα ηεο Πιεξνθνξηθήο, ε εηαηξία θαηαθέξλεη λα δηακνξθψζεη ηηο ηάζεηο 

ειιεληθήο αγνξάο  θαη λα εηζέιζεη ζηνλ ρψξν ησλ Multimedia. Έλα λέν θέληξν 

απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο 4.000 η.κ. ζηε πεξηνρή ηεο Μεηακφξθσζεο(12
Ο
 ρηι. 

Δ.Ο. Αζελψλ- Λακίαο είλαη ην θαηλνχξην απφθηεκα ηεο εηαηξίαο κφιηο 3 ρξφληα 

κεηά. ην ζπγθεθξηκέλν ρψξν ιεηηνπξγεί επίζεο ην 3
ν 

θαηάζηεκα ιηαληθήο 

πψιεζεο  καδί κε ην θέληξν ζπλαξκνιφγεζεο Ζ/Τ. ηνλ ίδην απηφ ρψξν ζήκεξα ε 

εηαηξία έρεη δεκηνπξγήζεη έλαο απφ ηνπο 6 ππεξρψξνπο πνπ δηαζέηεη ζπλνιηθά, ην 

νπνίν ζηα 2.500 η.κ. ηεο επηθάλεηαο ηνπ ζπλδπάδεη κνλαδηθά ηηο αγνξέο κε ηελ 

δηαζθέδαζε. Σελ ίδηα ρξνληά ζην θέληξν ηεο Αζήλαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ νδφ 

Εαΐκε 10 ηδξχεηαη εηδηθφ θαηάζηεκα κε ζθνπφ ηελ παξνρή νινθιεξσκέλνπ service 

& αλαβάζκηζεο, ζε νπνηαδήπνηε κνλάδα Ζ/Τ θαη παξάιιεια μεθηλνχλ νη πξψηεο 

πσιήζεηο κέζσ θαηαιφγσλ ζηελ Διιεληθή αγνξά κε παξάδνζε ησλ πξντφλησλ ζε 

θάζε ζπίηη θαη γξαθείν κε παξάδνζε εληφο 24 σξψλ. πλερίδνληαο ηελ θαηλνηφκα 

πνξεία ηεο ε εηαηξία εηζάγεη ,έλα ρξφλν κεηά, πξσηνπνξηαθφ ζχζηεκα απεπζείαο 

πσιήζεσλ-απνζηνιψλ (direct mail) ζε πειάηεο, κέζσ ηειεθψλνπ, fax θαη 

θαηαιφγσλ νη νπνίνη απνζηέιινληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο θαηαλαισηψλ(target 

groups), είηε δηαλέκνληαη κε ηε κνξθή έλζεηνπ ζε εθεκεξίδεο. Αμηνζεκείσην 

γεγνλφο απνηεινχλ επίζεο φηη νη πξσηνπνξηαθνί θαηάινγνη ησλ πξντφλησλ 
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Πιαίζην ζπλερίδνπλ λα αλαλεψλνληαη θα λα εθδίδνληαη κέρξη θαη ζήκεξα ζε 

εηήζην ηηξάδ πνπ μεπεξλά ηα 9.000.000 αληίηππα. 

Πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ηνπ επαγγεικαηία, ηνπ θηαζκέλνπ 

θαιιηηέρλε , ηνπ εξαζηηέρλε αιιά θαη ηνπ θνηηεηή δεκηνπξγεί  εηδηθεπκέλν 

θαηάζηεκα κε ηηο πινπζηφηεξεο ζπιινγέο ζε είδε δσγξαθηθήο, ρεδίνπ, γξαθηθψλ 

ηερλψλ θαη καθέηαο επί ηεο νδνχ ηνπξλάξε 19. Αθνινπζεί ε δεκηνπξγία δχν λέσλ 

θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο. Σν έλα ζηε πεξηνρή ηεο Γιπθάδαο επί ησλ νδψλ 

Λαδαξάθε θαη Λεσθφξνπ Αζελψλ 5 θαη ην άιιν ζηελ ζπκπξσηεχνπζα, 

Θεζζαινλίθε, ζηε γσλία ησλ νδψλ Π.Π. Γεξκαλνχ 11 & Σζηκηζθί. Ακθφηεξα ηα 

λέα θαηαζηήκαηα γίλνληαη ζεκείν αλαθνξάο, ην πξψην ζηελ πεξηνρή ησλ 

αλαηνιηθψλ πξναζηίσλ θαη ην δεχηεξν ηφζν ζηελ Θεζζαινλίθε, φζν θαη ζηε 

επξχηεξε πεξηνρή ηεο Μαθεδνλίαο. Σν 1999 είλαη απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ρξνληέο 

ζηελ ηζηνξία ηεο εηαηξίεο, θαζψο εθείλνλ ηνλ Μάξηην εηζάγεη ηηο κεηνρέο ηεο γηα 

δηαπξαγκάηεπζε ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ, ζεκεηψλνληαο ξεθφξ 

εγγξαθψλ κε έθδνζε πνπ ππεξ-θαιχθζεθε θαηά 393 θνξέο. Μφιηο ηξεηο κήλεο 

κεηά ην Πιαίζην εγθαηληάδεη 2 λέα θαηαζηήκαηα. Σν δε 8
Ο
 θαηά ζεηξά εληφο ηεο 

πεξηνρήο ηεο Αηηηθήο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Πεξηζηέξη θαη ην 9
Ο
 θαηά ζεηξά θαη 

πξψην ζηελ Πεινπφλλεζν ζηελ πεξηνρή ηεο Πάηξαο, ζεκαηνδνηψληαο έηζη ηελ 

απφθαζε ηεο εηαηξίαο λα επεθηαζεί ζε φιε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. κσο ε 

εηαηξία δε ζηακαηά εδψ θαη ην ίδην ρξφλν δεκηνπξγεί 3 δηαθνξεηηθά ελεξγά 

ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα. Οη δηεπζχλζεηο ησλ θαηαζηεκάησλ είλαη:  

 www.plasio.gr  

 www.plaisiob2b.gr 

 www.plaisiowap.gr 

Με 8.000 επηζθέςεηο ηελ εκέξα απνηεινχλ ηα πξψηα θαη ηα πιένλ νινθιεξσκέλα 

Ζιεθηξνληθά Καηαζηήκαηα  πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά ζηηο πσιήζεηο ησλ 

πξντφλησλ ηεο εηαηξίαο. Σα επφκελα 2 ρξφληα ην φλνκα ΠΛΑΗΗΟ COMPUTERS 

Α.Δ.Δ. αιιάδεη πιένλ ζε ΠΛΑΗΗΟ COMPUTERS Α.Δ.Β.Δ. θαη δεκηνπξγεί άιια 

4 θαηαζηήκαηα θαιχπηνληαο έηζη ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηεο ζε Κξήηε 

αλνίγνληαο θαηάζηεκα ζην Ζξάθιεην , ζην θέληξν ηεο Αζήλαο κε ην λέν 

θαηάζηεκα ζηελ πιαηεία πληάγκαηνο, ζηελ Αλαηνιηθή Αηηηθή κε ην θαηάζηεκα 

ζηε ιεσθφξν Μεζνγείσλ 512-514 θαη ζε Καιιηζέα ,Μνζράην, Νέν Φάιεξν, 

http://www.plasio.gr/
http://www.plaisiob2b.gr/
http://www.plaisiowap.gr/
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Ρέληε, Σαχξν, Πεηξάισλα, Κνπθάθη θαη λέα κχξλε κέζσ ηνπ λένπ Πιαίζην ζηελ 

νδφ Γαβάθε 31.Παξαιιεια αλνίγεη ζηε ζηελ Καιακαξηά ηεο Θεζζαινλίθεο θάηη 

λέν γηα ηα δεδνκέλα ηεο ρψξαο, έλαλ πνιπρψξν ηερλνινγίαο, γλψζεο θαη 

ςπραγσγίαο κε ζθνπφ ηεο ηελ πινπνίεζε ηεο ηδέαο ηεο γηα ζπλχπαξμε 

δηαθνξεηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ εηδψλ ζε έλα ρψξν. Μέζα 

ζηα 2.500 η.κ. ηνπ  πξφηππνπ ρψξνπ απηνχ ζπλππάξρεη ην Πιαίζην κε ην ην 

βηβιηνπσιείν Διεπζεξνπδάθεο. Μεηά απφ 33 ρξφληα ζπλερνχο αλάπηπμεο, ε 

εηαηξία αλαθαηλίδεη θη επεθηείλεη ην ηζηνξηθφ πξψην θαηάζηεκα Πιαίζην  ηεο νδνχ 

ηνπξλάξε 24 ζηα 1000 η.κ., εληζρχνληαο έηζη αθφκε πεξηζζφηεξν ηνλ 

πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ηνπ ζηελ αγνξά ηεο Πιεξνθνξηθήο, αθνχ ην ζπγθεθξηκέλν 

θαηάζηεκα δηακνξθψλεη ζε κεγάιν βαζκφ ηηο ηάζεηο ηεο αγνξάο. Πξνθεηκέλνπ λα 

θαιχςεη ηηο απμεκέλεο αλάγθεο ησλ λνηίσλ πξναζηίσλ γηα νινθιεξσκέλεο 

ππεξεζίεο, service θαη αλαβάζκηζεο δεκηνπξγείηαη λέν θέληξν Σερληθήο 

Τπνζηήξημεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 100 η.κ. ζηελ πεξηνρή ηεο Γιπθάδαο, ζηελ νδφ 

Γ. Παπαλδξένπ 6 . Αθφκα επελδχεη 1.691.586 επξψ γηα ηε δεκηνπξγία λένπ 

ππεξρψξνπ ζπλνιηθήο έθηαζεο 2.500 η.κ. ζηελ πεξηνρή ηεο Μεηακφξθσζεο (νδφο 

Φαβηέξνπ 5) πξνθεηκέλνπ νη θαηαλαισηέο ηνπ λα απνιακβάλνπλ ζηνλ ίδην ρψξν 

πξντφληα ζε εηδηθέο πξνζθνξέο(stock house),ηερληθφ ηκήκα γηα επηζθεπή ή/θαη 

αλαβάζκηζε Ζ/Τ κέζα ζε 4 κφλν ψξεο θαζψο θαη παξνπζίαζε θαη επίδεημε 

πξντφλησλ εηθφλαο θαη ήρνπ, ψζηε ν πειάηεο λα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ην δηθφ 

ηνπ «ςεθηαθφ ζπίηη». Έλαο λένο ππεξρψξνο 1000 η.κ. ζηνπο 5 νξφθνπο ελφο 

αλαπαιαησκέλνπ λενθιαζηθνχ θηεξίνπ ζηνλ Πεηξαηά, επί ηεο νδνχ Δζληθήο 

Αληηζηάζεσο 21, μεθηλά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ην 2003.Δθεί εθηίζεληαη πξνο πψιεζε 

πάλσ απφ 18.000 πξντφληα Πιεξνθνξηθήο, Σειεπηθνηλσληψλ θαη Δηδψλ Γξαθείνπ , 

εμππεξεηψληαο ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ ηφζν ζην θέληξν ηνπ Πεηξαηά θαη 

ησλ πξναζηίσλ ηνπ, φζν θαη ησλ λεζηψλ ηνπ Αξγνζαξσληθνχ θαη ηνπ Αηγαίνπ. Σν 

ίδην έηνο άιιε κηα επηηπρία έξρεηαη λα πξνζηεζεί, θαζψο ηα Πιαίζην δεκηνπξγεί 

ηνπο πξψηνπο ζπλαξκνινγεκέλνπο Ζ/Τ Turbo-X ζηα κέηξα ηνπ πειάηε. Σνλ 

επφκελν ρξφλν δεκηνπξγεί ην 17
ν
 θαηά ζεηξά θαηάζηεκα ιηαληθήο  ζηε ιεσθφξν 

Βνπιηαγκέλεο 595.Οη θαηαλαισηέο πνπ κέλνπλ ζηηο πεξηνρέο Γάθλε, Ζιηνχπνιε, 

Αξγπξνχπνιε, Άιηκν, Καιακάθη θαη Παιαηφ Φάιεξν εμππεξεηνχληαη πιένλ απφ 

ην ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 1300η.κ. λέν ππεξρψξν.   κσο ην 2005 έξρεηαη λα 
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ζεκαηνδνηήζεη ηελ έλαξμε ηεο πνιπεζληθήο δξάζεο ηεο εηαηξίαο, κε ηελ ίδξπζε 

ηνπ πξψηνπ θαηαζηήκαηνο Πιαηζίνπ ζηε γεηηνληθή Βνπιγαξία.  Αθνινπζεί ην 18
ν
 

θαηάζηεκα ζηελ πεξηνρή ηεο Κεθηζηάο απηή ηε θνξά θαζψο θη έλα αθφκα 

εκπνξηθφ θέληξν The Mall ζηελ Αζήλα ην 2006. Δίλαη ην ίδην έηνο ζην νπνίν 

ππνγξάθεηαη ε ζχκβαζε αλάζεζεο ηεο Α‟ θάζεο θαηαζθεπήο ηνπ λένπ θέληξνπ 

ζπλαξκνιφγεζεο, logistics θαη δηαλνκήο ηεο εηαηξίαο. Ο λένο ρψξνο 22.500 η.κ. 

θαηαζθεπάδεηαη ζε ηδηφθηεηε έθηαζε 28.900 η.κ. κε πξνυπνινγηζκφ ην πνζφ ησλ 4 

εθαηνκ. επξψ, ζηελ Μαγνχια Αηηηθήο θαη ιίγν θαηξφ κεηά ( ην 2009) ηα 

δηαθνξεηηθά ιεηηνπξγηθά ηκήκαηα ηνπ Πιαηζίνπ ελνπνηνχληαη θαη έηζη 

δεκηνπξγείηαη ην λέν logistics center, κε ην κεγαιχηεξν απφζεκα ηερλνινγίαο ζηελ 

Διιάδα[52],[53]. 

 

7.3 Η ζτέζη ηης με ηα social media 

Ζ ζειίδα ηεο εηαηξίαο ζην Facebook έρεη κέρξη ζηηγκήο ζπγθεληξψζεη ζρεδφλ 

1.000.000 «Μνπ αξέζεη»[54],  

 

ελψ απηή ζην Twitter 77.000 αθφινπζνπο[55]. 

 

Ζ επηηπρία ηεο ζειίδαο ζηα social media νθείιεηαη ζηελ εηδηθή νκάδα ηελ νπνία 

έρεη δεκηνπξγήζεη ε εηαηξία γηα λα αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά ηφζν κε ηελ 

εμππεξέηεζε θαη ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, φζν κε ηε ςπραγσγία ηνπ θαη ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε   πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ φπσο είλαη ε θιήξσζε δψξσλ άκεζα 
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κέζσ ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο. εκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί ε άκεζε 

αληαπφθξηζε ζε φια ηα πξναλαθεξζέληα δεηήκαηα.  

Αθφκα δηαζέηεη ζειίδεο ζηo www.pinterest.com[56] 

 

θαη ζηε https://plus.google.com/ κε 291 θαη 33.402 αθφινπζνπο αληίζηνηρα[57], 

θαζψο θαη θαλάιη ζηνλ ηζηφηνπν ηεο youtube.com κε 2.952 εγγεγξακκέλνπο 

ρξήζηεο[58]. 

 

 

7.4 Η ηλεκηρονική ηης επιτειρημαηικόηηηα 

Σν Πιαίζην απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο ειεθηξνληθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ Διιάδα. Γεκηνχξγεζε ην ειεθηξνληθφ ηνπ θαηάζηεκα 

κφιηο ην 1999, φηαλ ην δηαδίθηπν ζηελ Διιάδα βξηζθφηαλ αθφκα ζε πξψηκν 

ζηάδην. Με ηελ πξσηνπφξα απηή θίλεζή ηνπ θαηάθεξε κέζα ζηα 15 ρξφληα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ λα δεκηνπξγήζεη ζεκαληηθή εκπεηξία ζην ρψξν απηφ. Καζεκεξηλά 

πεξηζζφηεξνη απφ 65.000 άλζξσπνη επηζθέπηνληαη ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ηεο 

εηαηξίαο κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο www.plaisio.gr . Δχθνιν ζηελ ρξήζε 

ηνπ, πξνζθέξεη ζηνλ επηζθέπηε ηελ επθαηξία λα θάλεη έξεπλα αγνξάο, λα 

http://www.pinterest.com/
https://plus.google.com/
http://www.plaisio.gr/
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ελεκεξσζεί θαη λα αγνξάζεη ηα πεξηζζφηεξα απφ 18.000 πξντφληα πνπ δηαζέηεη 

απφ ηελ άλεζε ηνπ ζπηηηνχ(θη φρη κφλν), νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή επηζπκεί[59]. 

 

κσο δηαζέηεη άιια δπν ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα εληειψο δηαθνξεηηθά. Σν 

www.plaisiob2b.gr, ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε γηα λα ηθαλνπνηεί απνθιεηζηηθά ηηο 

αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη γηα ηελ πξνβνιή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ απαηηείηαη 

εγγξαθή[60]. 

 

πσο επίζεο θαη ην www.plaisiowap.gr, ην νπνίν απνηειεί έλα θαηάζηεκα 

Πιαίζην γηα ηνλ θαηαλαισηή, ν φπνηνο βξίζθεηαη ζε θίλεζε θαη ηνπ δίλεη ηε 

http://www.plaisiob2b.gr/
http://www.plaisiowap.gr/
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δπλαηφηεηα λα παξαγγείιεη ηα πξντφληα πνπ επηζπκεί κέζσ ηνπ θηλεηνχ ηνπ 

ηειεθψλνπ. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 

8.1 κοπός έρεσνας 

Κχξηνο ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

ειεθηξνληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο εηαηξείαο Πιαίζην 

Computers Α.Δ.Β.Δ. Ζ έξεπλα απηή γίλεηαη, δηφηη ε ειεθηξνληθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα έρεη απμεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Διιάδα θαη ζέινπκε λα 

δεηρζεί απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία, ε νπνία ήηαλ απφ ηηο πξψηεο πνπ 

δεκηνχξγεζαλ ηελ ειεθηξνληθή ηεο  επηρεηξεκαηηθφηεηα φηη ππάξρνπλ ζεηηθά 

απνηειέζκαηα κε ηελ ειεθηξνληθή δξάζε. Ο ζηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη λα δψζεη 

ηελ δπλαηφηεηα λα αληιεζνχλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πψο βιέπεη ν θάζε 

άλζξσπνο, αλεμαξηήηνπ ειηθίαο, θχινπ ή κνξθσηηθνχ επηπέδνπ κηα ειεθηξνληθή 

επηρείξεζε. 

 

8.2 Μέθοδος έρεσνας 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν 

θαηαξηίζηεθε απνθιεηζηηθά γηα ηελ ελ ιφγσ έξεπλα. Σν εξσηεκαηνιφγην 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά γηα ηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ ρσξίο λα είλαη παξφλ ν 

εξεπλεηήο, αιιά λα είλαη εχθνιν λα ην αλαιχζεη. Έηζη, δεκηνπξγήζεθαλ θάπνηα 

εξσηεκαηνιφγηα πνπ αθνξνχλ γεληθά ην πφζν αζρνινχληαη νη άλζξσπνη κε ην 

δηαδίθηπν, αλ έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε ηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο θαη αλ έρνπλ 

πξνβεί ζε αγνξέο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο. Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη εκπηζηεπηηθφ 

θαη απνιχησο αλψλπκν. Γφζεθε ζε δείγκα 100 αλζξψπσλ αλεμαξηήηνπ ειηθίαο. 

Υσξίζηεθε ζε ηξία κέξε γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ εξσηεζέληνο. Σν πξψην κέξνο 

νλνκάζηεθε δηαδίθηπν απνηειείηαη απφ 3 εξσηήζεηο, νη νπνίεο είλαη γεληθέο θαη 
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αθνξνχλ ην δηαδίθηπν. Σν δεχηεξν κέξνο νλνκάζηεθε ειεθηξνληθφ εκπφξην 

απνηειείηαη απφ 20 εξσηήζεηο, νη νπνίεο γίλνληαη πην ζπγθεθξηκέλεο φζνλ αθνξά 

ηελ εηαηξεία Πιαίζην, έρνπλ ζρέζε κε ηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο θαη αλ έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί θάπνηα αγνξά. Σν ηξίην κέξνο νλνκάζηεθε γεληθά ζηνηρεία 

απνηειείηαη απφ 4 εξσηήζεηο θαη αθνξνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ θάζε εξσηεζέληνο. Με 

απηά θαηαιήμακε ζε θάπνηα απνηειέζκαηα θαη πνηνηηθά θαη πνζνηηθά. ηα 

πνζνηηθά απνηειέζκαηα θάλακε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο SPSS (PASW 

statistics). 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

9.1 Αποηελέζμαηα ερωηημαηολογίοσ 

Μεηά ηελ έξεπλα κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ, πήξακε ηα απνηειέζκαηα θαη ηα 

αλαιχζακε. Απφ ηνπο 100 εξσηεζέληεο, παξαηεξείηαη πσο νη λεφηεξεο ειηθίεο (18-

24 θαη 25-31) ρξεζηκνπνηνχλ αξθεηά ην δηαδίθηπν, ελψ νη κεγαιχηεξεο φρη ηφζν. Ζ 

θχξηα δξαζηεξηνπνίεζε ηνπο γεληθά είλαη ε ςπραγσγία, νη αγνξέο, ε επηθνηλσλία 

θαη ε ελεκέξσζε. Έλα κεγάιν πνζνζηφ επηζθέπηεηαη ηζηνζειίδεο γηα αγνξά 

πξντφλησλ. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο εξσηεζέληεο έρνπλ επηζθεθηεί ηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Πιαηζίνπ είηε γηα απιή πεξηήγεζε, είηε γηα αγνξά, είηε γηα 

ελεκέξσζε πξντφλησλ, είηε γηα έξεπλα αγνξάο. Έλα θαιφ πνζνζηφ έρεη πξνβεί ζε 

ειεθηξνληθή αγνξά κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο θαη δειψλεη φηη ζα μαλαέθαλε θάπνηα 

αγνξά. Οη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο δειψλνπλ φηη ηα πξντφληα ήηαλ άκεζα 

δηαζέζηκα ζηελ ηζηνζειίδα θαη ην πξντφλ πνπ αγφξαζαλ ηαπηίδεηαη κε ην πξντφλ 

πνπ παξέιαβαλ. Δπίζεο, ήηαλ επραξηζηεκέλνη θαη κε ηελ ηαρχηεηα παξάδνζεο ηνπ 

πξντφληνο θαη ζεψξεζαλ πσο νη ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο ηνπο ήηαλ αζθαιείο. Οη 

ππφινηπνη πνπ δελ έρνπλ θάλεη ειεθηξνληθή αγνξά απφ ην Πιαίζην θξίλνπλ ηελ 

ηζηνζειίδα εχθνιε ζηε ρξήζε θαη είλαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηα πξντφληα θαη 

ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη. Αλεμάξηεηα απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ειεθηξνληθήο 

αγνξάο  φινη είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην θφζηνο ησλ πξντφλησλ. Έλα 
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100 | Σ ε λ ί δ α  
 

κεγάιν πνζνζηφ έρεη γλψζε ηηο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο ηεο εηαηξείαο, νη 

πεξηζζφηεξνη γλσξίδνπλ ηηο ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο θαη ηα ελεκεξσηηθά θπιιάδηα 

θαη ιηγφηεξνη ηα ελεκεξσηηθά emails θαη ηηο κεηακεζνλχρηηεο πξνζθνξέο. 

Αλαπηχζζνληαη αλαιπηηθφηεξα  νη εξσηήζεηο κε ηηο απαληήζεηο ηνπο παξαθάησ: 

Αζρνιείζηε κε ην δηαδίθηπν; 

 

 

Πφζν ζπρλά έξρεζηε ζε επαθή κε ην Γηαδίθηπν; 

 

 

98%

2%

Δναζτόληζη με διαδίκησο

Ναι 

Όχι

61%
9%

22%

6%

2%

στνή επαθή

Κάκε μζρα

1-2 φορζσ τθν 
εβδομάδα

3-5 ορζσ τθν 
εβδομάδα

Λιγότερο από μια 
φορά τθν εβδομάδα

Κακόλου
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Πνηα είλαη ε θχξηα αζρνιία ζαο κε ην Γηαδίθηπν;  

 

 

Πξαγκαηνπνηείηαη αγνξέο κέζσ ηληεξλεη; 

 

 

 

 

 

 

 

23%

8%

21%
22%

26%

0%

Κύρια εναζτόληζη

Ψυχαγωγία

Εκπαίδευςθ

Αγορζσ

Επικοινωνία

Ενθμζρωςθ

Άλλο

62%

38%

Ηλεκηρονικές αγορές

Αγορά

Μθ αγορά
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Έρεηε επίγλσζε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Πιαηζίνπ; 

 

 

Έρεηε επηζθεθηεί ηελ ηζηνζειίδα; 

92%

8%

Δπίγνφζη ιζηοζελίδας

Ναι

Όχι
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Γηα πνην ιφγν ηελ επηζθεθηήθαηε; 

 

 

84%

16%

Δπίζκευη ιζηοζελίδας

Ναι

Όχι

27%

21%
23%

0%

29%

0% 0%

Λόγος επίζκευης

Απλι περιιγθςθ

Αγορά

Ενθμζρωςθ προιόντων

Επικοινωνία

Έρευνα αγοράσ

Κράτθςθ/Προπαραγγελία

Άλλο
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Θεσξείηαη ηελ ηζηνζειίδα εχθνιε ζηε ρξήζε θαη ηελ πινήγεζε; (απφ ηνπο 84 πνπ 

ηελ έρνπλ επηζθεθηεί) 

 

 

Έρεηε πξαγκαηνπνηήζεη ειεθηξνληθή αγνξά κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο; (απφ ηνπο 84 

πνπ ηελ έρνπλ επηζθεθηεί) 

 

 

14%

83%

3% 0%

Δσκολία τρήζης και πλοήγηζης

Πάρα πολφ

Αρκετά

Λίγο

Κακόλου

48%

52%

Ηλεκηρονική αγορά μέζφ ηης ιζηοζελίδας

Ναι

Όχι
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105 | Σ ε λ ί δ α  
 

Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο; (απφ ηνπο 84 πνπ ηελ 

έρνπλ επηζθεθηεί) 

 

 

 

Κξίλεηε ηθαλνπνηεηηθή ηελ ελεκέξσζε απφ ηα πξντφληα θαη ηεο ππεξεζίεο; (απφ 

ηνπο 84 πνπ ηελ έρνπλ επηζθεθηεί) 

 

11%

86%

3% 0%

Ικανοποιημένοι από προχόνηα και σπηρεζίες

Πάρα πολφ

Αρκετά

Λίγο

Κακόλου

12%

87%

1% 0%

Ικανοποιηηική ενημέρφζη προιόνηφν και σπηρεζιών

Πάρα πολφ

Αρκετά

Λίγο

Κακόλου
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Σα πξντφληα είλαη άκεζα δηαζέζηκα ζηελ ηζηνζειίδα; (απφ ηνπο 62 πνπ έρνπλ θάλεη 

αγνξά απφ ηελ ηζηνζειίδα) 

 

Τπάξρεη ηαχηηζε ηνπ πξντφληνο αγνξάο κε ηνπ πξντφληνο παξαιαβήο; (απφ ηνπο 62 

πνπ έρνπλ θάλεη αγνξά απφ ηελ ηζηνζειίδα) 

 

 

92%

8%

Άμεζα διαθέζιμα ηα προιόνηα

Ναι

Όχι

97%

3%

Σαύηιζη προιόνηφν

Ναι

Όχι
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Κξίλεηε ηθαλνπνηεηηθή ηελ ηαρχηεηα παξάδνζεο ησλ πξντφλησλ; (απφ ηνπο 62 πνπ 

έρνπλ θάλεη αγνξά απφ ηελ ηζηνζειίδα) 

 

 

Κξίλεηε ηθαλνπνηεηηθφ ην θφζηνο ησλ πξντφλησλ; (απφ ηνπο 84 πνπ ηελ έρνπλ 

επηζθεθηεί) 

 

11%

89%

0% 0%

Ικανοποιηηική ηατύηηηα παράδοζης

Πάρα πολφ

Αρκετά

Λίγο

Κακόλου

12%

83%

4%

1%

Ικανοποιηηικό κόζηος προιόηφν

Πάρα πολφ

Αρκετά 

Λίγο

Κακόλου



                           Πτυχιακή εργαςία                                                                                  

Αποτελεςματικότητα τησ ηλεκτρονικήσ επιχειρηματικότητασ 

 

 

108 | Σ ε λ ί δ α  
 

 

 

Πφζν ηθαλνπνηεκέλνη είζηε κε ηηο αγνξέο πνπ πξαγκαηνπνηήζαηε; (απφ ηνπο 62 

πνπ έρνπλ θάλεη αγνξά απφ ηελ ηζηνζειίδα) 

 

 

Θα μαλαθάλαηε ειεθηξνληθή αγνξά; (απφ ηνπο 62 πνπ έρνπλ θάλεη αγνξά απφ ηελ 

ηζηνζειίδα) 

8%

89%

1% 2%

Ικανοποιημένοι από αγορές

Πάρα πολφ

Αρκετά

Λίγο

Κακόλου
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Λακβάλεηαη ελεκεξσηηθά emails (newsletters); 

 

  

97%

3%

Ξανά ηλεκηρονική αγορά

Ναι

Όχι

61%

39%

Δνημερφηικά emails

Ναι

Όχι
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110 | Σ ε λ ί δ α  
 

 

Πνηα πξνσζεηηθή ελέξγεηα ηεο εηαηξείαο γλσξίδεηε; 

 

 

 

Πνην είλαη ην θχιιν ζαο; 

 

13%

23%

33%

31%

Προφθηηικές ενέργειες

Μεταμεςονφχτιεσ 
προςφορζσ

Ενθμερωτικά emails

Τθλεοπτικζσ διαφθμίςεισ

Ενθμερωτικά φυλλάδια

55%

45%

Φύλλο

Γυναίκα 

Άνδρασ
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111 | Σ ε λ ί δ α  
 

 

 

Πνηα είλαη ε ειηθία ζαο; 

 

 

 

Πνην είλαη ην κνξθσηηθφ επίπεδφ ζαο; 

 

44%

32%

14%

5%
5%

Ηλικία

18-24

25-31

32-38

39-45

>46

32%

63%

4%

1%

Μορθφηικό επίπεδο

Λφκειο

Πανεπιςτιμιο/ΤΕΙ/ΙΕΚ

Μεταπτυχιακό

Άλλο
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112 | Σ ε λ ί δ α  
 

 

Πνηα είλαη ε ηξέρνπζα επαγγεικαηηθή ζαο θαηάζηαζε; 

 

 

9.2 σζτεηίζεις 

Υξεζηκνπνηήζακε ην πξφγξακκα SPPS (PASW statistics) γηα λα δείμνπκε ηηο 

ζπζρεηίζεηο κεηαμχ θάπνησλ εξσηήζεσλ. Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηεο 

έξεπλαο ζην πξφγξακκα ην πξψην βήκα είλαη ε θαηαρψξεζε ησλ κεηαβιεηψλ πνπ 

ζέινπκε λα επεμεξγαζηνχκε ζην Variable View. ηελ αξρή δεκηνπξγνχκε δπν 

κεηαβιεηέο, ε κηα είλαη θιάζεηο_ειηθηψλ θαη ε άιιε ειεθηξνληθή_αγνξά. Οη 

θιάζεηο είλαη νκαδνπνηεκέλεο σο 18-24=1, 25-31=2, 32-38=3, 39-45=4, >46=5 θαη 

ε κεηαβιεηή ειεθηξνληθή αγνξά ζεκαίλεη αλ έρνπλ θάλεη θάπνηα αγνξά ή φρη. Οη 

κεηαβιεηέο ζην Variable View είλαη θάπσο έηζη:  

33%

33%

19%

4%

9%

2%

Δπαγγελμαηική καηάζηαζη

Φοιτθτισ

Εργαηόμενοσ πλιρωσ

Εργαηόμενοσ περιςταςιακά

Άνεργοσ

Ελευκεροσ επαγγελματίασ

Άλλο
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ην Data View πιεθηξνινγνχκε ηηο ηηκέο θαη ησλ δπν κεηαβιεηψλ κε βάζε ηα 

απνηειέζκαηα πνπ ιάβακε.  
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Ξεθηλάκε ηελ δηαδηθαζία κε κηα αλαιπηηθή ζρέζε ησλ δπν κεηαβιεηψλ. 
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Δθφζνλ έγηλαλ ηα βήκαηα απηά. ην ouput θαίλνληαη ηα απνηειέζκαηα. 

 

 

Κάλνπκε κηα αξηζκεηηθή θαη πνζνζηηαία ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ 

(crosstabs). Φαίλεηαη ε κέζε ηηκή ηνπο θαη πην θάησ ηα πνζνζηά. Σα βήκαηα είλαη: 
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ην ouput ηα απνηειέζκαηα είλαη: 
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Σέινο βξήθακε ηνλ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο(r) γηα λα δεηρζεί ηη ζπζρέηηζε ππάξρεη 

(αζήκαληε, κέηξηα, ζεκαληηθή, ηζρπξή). 



                           Πτυχιακή εργαςία                                                                                  

Αποτελεςματικότητα τησ ηλεκτρονικήσ επιχειρηματικότητασ 

 

 

118 | Σ ε λ ί δ α  
 

 

Οη απαληήζεηο απφ απηφ ην βήκα ήηαλ: 

Βιέπνπκε φηη |r|=0.159 άξα έρεη αζήκαληε ζπζρέηηζε, δειαδή νη ειηθίεο ησλ 

εξσηεζέλησλ εμαξηψληαη απφ ην εάλ έρνπλ πξνβεί ζε ειεθηξνληθή αγνξά ζην 

θαηάζηεκα ηνπ Πιαηζίνπ.  
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Γεκηνπξγήζεθαλ  δπν αθφκα κεηαβιεηέο, ε κηα είλαη επηζθεςηκφηεηα_ηζηνζειίδαο 

θαη ε άιιε επθνιία_ρξήζεο_πινήγεζεο. Οη 100 εξσηεζήληεο θιήζεθαλ λα 

απαληήζνπλ αλ έρνπλ επηζθεθηεί ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Πιαηζίνπ, κε λαη ή φρη θαη αλ 

ηελ ζεσξνχλ εχθνιε ζηε ρξήζε θαη ηελ πινήγεζε. Οη ελαιιαθηηθέο απαληήζεηο 

ήηαλ πάξα πνιχ, αξθεηά, ιίγν θαη θαζφινπ. Σηο απαληήζεηο απηέο ηηο αξηζκήζακε 

σο: παξα πνιπ=4, αξθεηά=3, ιίγν=2, θαζφινπ=1. 

 

 

 

Έηζη πεξάζακε ηηο ηηκέο ζην Data View ησλ κεηαβιεηψλ κε βάζε ηηο απαληήζεηο 

απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα.  
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120 | Σ ε λ ί δ α  
 

 

 

Ξεθηλάκε ηελ ίδηα δηαδηθαζία αλαιχνληαο ηελ ζρέζε ησλ δπν θαηλνχξησλ 

κεηαβιεηψλ.  
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Σα απνηειέζκαηα ηνπ output θαίλνληαη παξαθάησ: 
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122 | Σ ε λ ί δ α  
 

Κάλακε κηα αξηζκεηηθή θαη πνζνζηηαία ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ (crosstabs), 

φπνπ θαίλεηαη ε κέζε ηηκή ηνπο θαη ηα πνζνζηά. 
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123 | Σ ε λ ί δ α  
 

Απφ ην αξρείν output θαίλεηαη: 

 

 

 

 

 

Σέινο, βξίζθνπκε ηνλ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο(r) γηα λα δεηρζεί ηη ζπζρέηηζε 

ππάξρεη (αζήκαληε, κέηξηα, ζεκαληηθή, ηζρπξή).  
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124 | Σ ε λ ί δ α  
 

 

 

Οπφηε ζην αξρείν ouput δείρλεηαη: 

 

 

Βιέπνπκε φηη |r|= 0,967 άξα έρεη ηζρπξή ζπζρέηηζε. Γειαδή, απηνί πνπ 

επηζθέθηεθαλ ηελ ζειίδα ζρεηίδνληαη ζεκαληηθά κε ην πσο ηελ ζεσξνχλ, εχθνιε 

ζηε ρξήζε θαη ηελ πινήγεζε. 
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125 | Σ ε λ ί δ α  
 

Γεκηνπξγήζακε αθφκα κηα κεηαβιεηή ηελ 

ηθαλνπνηεκελνη_απν_πξνηνληα_ππεξεζηεο. Οη ελαιιαθηηθέο απαληήζεηο ήηαλ πάξα 

πνιχ, αξθεηά, ιίγν θαη θαζφινπ. Σηο απαληήζεηο απηέο ηηο αξηζκήζακε σο: πάξα 

πνιπ=4, αξθεηά=3, ιίγν=2, θαζφινπ=1. Θέινπκε λα ηελ ζπζρεηίζνπκε κε ηελ 

κεηαβιεηή επηζθεςηκφηεηα_ηζηνζειίδαο. Οπφηε ε θαηλνχξηα κεηαβιεηή ζην 

Variable View είλαη: 

 

 

 

 

Πεξάζακε ηηο ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο απηήο ζην Data View. 
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126 | Σ ε λ ί δ α  
 

 

 

Αθνινπζνχκε ηελ ίδηα δηαδηθαζία κε ηελ κεηαβιεηή απηή ηψξα. ηελ αξρή γηα λα 

θαλεί ε ζρέζε ησλ δπν κεηαβιεηψλ θάλνπκε:   
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127 | Σ ε λ ί δ α  
 

 

 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ βεκάησλ απηψλ, βγαίλνπλ ηα απνηειέζκαηα ζην 

output: 
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Κάλνπκε κηα αξηζκεηηθή θαη πνζνζηηαία ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ 

επηζθεςηκνηεηα_ζειηδαο θαη ηθαλνπνηεκελνη_απν_πξνηνληα_ππεξεζηεο 

(crosstabs), φπνπ ε δηαδηθαζία πινπνίεζεο είλαη:  
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Σα απνηειέζκαηα πνπ ιάβακε απφ ην αξρείν output είλαη: 
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Σέινο, βξίζθνπκε ηνλ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο(r) γηα λα δεηρζεί ηη ζπζρέηηζε 

ππάξρεη (αζήκαληε, κέηξηα, ζεκαληηθή, ηζρπξή).  

 

 

 

Έηζη, ηα απνηειέζκαηα είλαη: 
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Βιέπνπκε φηη |r|= 0,922 άξα έρεη ηζρπξή ζπζρέηηζε. Γειαδή, απηνί πνπ έρνπλ 

επηζθεθηεί ηελ ηζηνζειίδα ζρεηίδνληαη ζεκαληηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο απφ ηα 

πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 10 

ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

Ζ εξγαζία απηή είρε σο ζηφρν λα δεηρζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ειεθηξνληθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηεο εηαηξείαο Πιαίζην Computers Α.Δ.Β.Δ. Γεληθά νη 

επηρεηξήζεηο άξρηζαλ λα κπαίλνπλ ζην ρψξν ηνπ Γηαδηθηχνπ εδψ θαη ρξφληα θαη 

άξρηζαλ λα απμάλνληαη ζπλερψο. Οη επηρεηξεκαηίεο ζέινπλ λα έρνπλ κηα 

εγθπξφηεηα φηη νη ειεθηξνληθέο ηνπο επηρεηξήζεηο ζα έρνπλ θάπνην απνηέιεζκα. Ζ 

πηπρηαθή απηή είρε απηφλ ηνλ ζθνπφ, αλ νη ειεθηξνληθέο επηρεηξήζεηο είλαη 

απνηειεζκαηηθέο. Γεκηνπξγήζεθε έξεπλα πάλσ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία, ηελ 

Πιαίζην Computers Α.Δ.Β.Δ. Έρνληαο πξαγκαηνπνηήζεη ηελ έξεπλα κε ηελ κνξθή 

εξσηεκαηνινγίνπ πάλσ ζε έλα δείγκα 100 αλζξψπσλ γηα ηελ εηαηξεία, ην νπνίν 

αθνξνχζε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ειεθηξνληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηεο 

εηαηξείαο απηήο, βγάιακε ηα απνηειέζκαηα θαη θαηαιήμακε ζ έλα ζπκπέξαζκα. 

Μέζα απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ θαηαιήμακε αλαιχνληαο ηηο απαληήζεηο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ κέζσ ηνπ spss απνδείρηεθε φηη ε ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ 

Πιαηζίνπ είλαη επξέσο γλσζηή θαη απνηειεί ηφπν ειεθηξνληθψλ αγνξψλ γη απηνχο 

πνπ ηελ επηζθέπηνληαη. Έλαο κεγάινο αξηζκφο ησλ εξσηεζέλησλ είλαη πνιχ 

ηθαλνπνηεκέλν απφ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο ζειίδαο θαη απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ 

πξνζθέξεη θαη γη απηφ ηνλ ιφγν είλαη ζεηηθνί ζην λα πξνβνχλ θαη ζε άιιεο αγνξέο 

κέζσ απηήο. Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη ζαθέο φηη νη πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο πνπ ε 

εηαηξεία έρεη επηιέμεη λα αθνινπζήζεη, έρνπλ βνεζήζεη ην αγνξαζηηθφ θνηλφ λα 

κάζεη γηα ηελ επηρείξεζε, λα δεκηνπξγήζεη έλα πηζηφ πειαηνιφγην θαη λα 

πξνζειθχζεη θαη έλα αθφκα πην κεγάιν αξηζκφ πειαηψλ. χκθσλα ινηπφλ κε φια 

ηα παξαπάλσ καο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα θαηαιήμνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε 

επηρείξεζε Πιαίζην Computers Α.Δ.Β.Δ είλαη κηα απνηειεζκαηηθή επηρείξεζε 

φζνλ αθνξά ηελ ειεθηξνληθή ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηα κε έλα δπλαηφ brand ζην 
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ρψξν ηνπ B2C θαη B2B εκπνξίνπ θαη κε κεγάιε πξννπηηθή αλάπηπμεο ζην εγγχο 

κέιινλ. 

Σν κέιινλ ηνπ εκπνξίνπ πιένλ γίλεηαη ζαθέο φηη ζηεξίδεηαη πην πνιχ ζηελ 

απνηειεζκαηηθή ειεθηξνληθή δξάζε ησλ επηρεηξήζεσλ. Γηα λα κπνξέζεη κηα 

επηρείξεζε λα ζεσξείηαη βηψζηκε θαη πιήξσο αληαγσληζηηθή ζα πξέπεη λα 

ελζηεξληζηεί ηα ζεκεία ησλ θαηξψλ θαη λα ηα αθνινπζήζεη δεκηνπξγψληαο ην δηθφ 

ηεο ζηίγκα. Οη θαηξνί αιιάδνπλ θαη ην κέιινλ είλαη ην δηαδίθηπν θαη ε ζσζηή 

δηαρείξηζε ηνπ κε θάζε δπλαηφ ηξφπν. 

Ο Andy Grove, πξφεδξνο ηεο Intel (1999),  είπε φηη «ζε πέληε ρξφληα φιεο νη 

επηρεηξήζεηο ζα είλαη e-επηρεηξήζεηο ή ……… δελ ζα ππάξρνπλ».  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Tν παξψλ εξσηεκαηνιφγην αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ειεθηξνληθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ΠΛΑΗΗΟΤ. Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ 

είλαη εκπηζηεπηηθφ θαη απνιχησο αλψλπκν. Σα ζπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην εξεπλεηηθφ θνκκάηη ηεο πηπρηαθήο καο εξγαζίαο. Ζ 

πξνζεθηηθή ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζα πινπηίζεη ηηο γλψζεηο καο φζν 

αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ειεθηξνληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

 

Α. ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

1. Αζρνιείζηε κε ην δηαδίθηπν; 

 

  Ναη         ρη 

 

2. Πφζν ζπρλά έξρεζηε ζε επαθή κε ην Γηαδίθηπν; 

 

Κάζε κέξα 

1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα 

3-5 θνξέο ηελ εβδνκάδα 

Ληγφηεξν απφ κηα θνξά ηελ εβδνκάδα 

Καζφινπ 

 

 

3. Πνηα είλαη ε θχξηα αζρνιία ζαο κε ην δηαδίθηπν; (πκπιεξψλεηε θαη πάλσ 

απφ 1 απάληεζε) 

 

         Φπραγσγία 

         Δθπαίδεπζε 

         Αγνξέο 

         Δπηθνηλσλία 

         Δλεκέξσζε 

         Άιιν  
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Β. ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ  

      4. Πξαγκαηνπνηείηαη αγνξέο κέζσ ίληεξλεη; 

  Ναη   ρη 

5. Υξεζηκνπνηείηε γηα αγνξά πξντφλησλ ηζηνζειίδεο; 

  Ναη   ρη 

  

6. Έρεηε επίγλσζε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Πλαιζίοσ; 

Ναη ρη 

 

7. Έρεηε επηζθεθηεί ηελ ηζηνζειίδα; 

  Ναη  ρη 

Αλ φρη, πεγαίλεηε ζηελ εξψηεζε 22. 

 

8. Γηα πνην ιφγν ηελ επηζθεθηήθαηε;  (πκπιεξψλεηε θαη πάλσ απφ 1 

απάληεζε) 

 

Απιή πεξηήγεζε 

Αγνξά 

Δλεκέξσζε πξντφλησλ 

Δπηθνηλσλία 

 Έξεπλα αγνξάο 

 Κξάηεζε/Πξνπαξαγγειία 

Άιιν……………….. 

 

9. Θεσξείηαη ηελ ηζηνζειίδα εχθνιε ζηελ ρξήζε θαη ηελ πινήγεζε; 

  Πάξα πνιχ εχθνιε 

  Αξθεηά εχθνιε 

  Λίγν εχθνιε 

  Καζφινπ εχθνιε 

  

10.  Έρεηε πξαγκαηνπνηήζεη ειεθηξνληθή αγνξά κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο; 

 

   Ναη   ρη 

 

11. Κξίλεηε ηα βήκαηα πξνο παξαγγειία ηθαλνπνηεηηθά; 

   Ναη   ρη 
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12. Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο; 

  Πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη 

  Αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη 

  Λίγν ηθαλνπνηεκέλνη 

  Καζφινπ ηθαλνπνηεκέλνη 

 

13. Κξίλεηε ηθαλνπνηεηηθή ηελ ελεκέξσζε γηα ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο; 

  Πάξα πνιχ ηθαλνπνηεηηθή 

  Αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή 

  Λίγν ηθαλνπνηεηηθή 

  Καζφινπ ηθαλνπνηεηηθή 

 

14. Σα πξντφληα είλαη άκεζα δηαζέζηκα ζηελ ηζηνζειίδα; 

   Ναη  ρη 

 

15. Τπάξρεη ηαχηηζε ηνπ πξντφληνο αγνξάο κε ηνπ πξντφληνο παξαιαβήο; 

    Ναη  ρη 

 

16. Θεσξείηαη φηη είλαη αζθαιείο νη ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο; 

   Ναη  ρη 

 

17. Θεσξείηαη φηη ππάξρεη πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ ζαο δεδνκέλσλ; 

   Ναη  ρη 

 

18. Κξίλεηε ηθαλνπνηεηηθή ηελ ηαρχηεηα παξάδνζεο ησλ πξντφλησλ; 

  Πάξα πνιχ ηθαλνπνηεηηθή 

  Αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή 

  Λίγν ηθαλνπνηεηηθή 

  Καζφινπ ηθαλνπνηεηηθή 

 

19. Κξίλεηε ηθαλνπνηεηηθφ ην θφζηνο ησλ πξντφλησλ; 

  Πάξα πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ 

  Αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ 

  Λίγν ηθαλνπνηεηηθφ 

  Καζφινπ ηθαλνπνηεηηθφ 

 

20. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνη είζηε κε ηηο αγνξέο πνπ πξαγκαηνπνηήζαηε; 

  Πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη 

  Αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη 

  Λίγν ηθαλνπνηεκέλνη 

  Καζφινπ ηθαλνπνηεκέλνη 
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21. Θα μαλαθάλαηε ειεθηξνληθή αγνξά; 

   Ναη   ρη 

 

22. Λακβάλεηαη ελεκεξσηηθά emails (newsletters); 

 

   Ναη   ρη 

 

23. Πνηα πξνσζεηηθή ελέξγεηα ηεο εηαηξίαο γλσξίδεηε; (πκπιεξψλεηε θαη 

πάλσ απφ 1 απάληεζε) 

 

 Μεηακεζνλχρηηεο πξνζθνξέο  

  Δλεκεξσηηθά  emails 

  Σειενπηηθέο δηαθεκίζεηο 

 Δλεκεξσηηθά θπιιάδηα 

 

Γ. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

Φχιιν:  Άλδξαο 

Γπλαίθα 

 

Ζιηθία: 18-24 

25-31 

32-38 

39-45 

>46 

 

Μνξθσηηθφ επίπεδν:   Λχθεην 

Παλεπηζηήκην/ΣΔΗ/ΗΔΚ 

    Μεηαπηπρηαθφ 

Άιιν………………………….. 
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Σξέρνπζα επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε:  Φνηηεηήο 

Δξγαδφκελνο πιήξσο 

Δξγαδφκελνο πεξηζηαζηαθά 

Άλεξγνο 

Διεχζεξνο επαγγεικαηίαο 

Άιιν……………………………… 

 

 

Δπραξηζηνχκε πνιχ γηα ην ρξφλν ζαο! 
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