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Πεξίιεςε 

 

Σα θνηλσληθά δίθηπα θαη αληίζηνηρα ηα θνηλσληθά κέζα (social media) κέζσ 

ησλ νπνίσλ ιεηηνπξγνχλ, έρνπλ παξνπζηάζεη κηα ξαγδαία αλάπηπμε ηα ηειεπηαία 

ρξφληα. Έηζη, έλαο ζεκαληηθφο ηνκέαο, ζηνλ νπνίν δηαδξακαηίδνπλ ην ηειεπηαίν 

δηάζηεκα ζεκαληηθφ ξφιν ηα Social Media, είλαη θαη απηφο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ 

κάξθεηηλγθ. Δηδηθφηεξα δε, ζε κηα πεξίνδν ζαλ ηελ ζεκεξηλή, φπνπ ε νηθνλνκηθή 

θξίζε είλαη εκθαλήο ζε θάζε ηνκέα ηεο αγνξάο, νη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο ζέζεο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο, θαη ηα Social Media 

είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξνπλ ηέηνηεο ιχζεηο.. 

Ζ παξνχζα εξγαζία επηρείξεζε, κέζσ ηφζν βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο φζν 

θαη πνζνηηθήο έξεπλαο, βαζηζκέλεο ζε εξσηεκαηνιφγηα, λα απνηππψζεη ηελ εηθφλα 

ζρεηηθά κε ηελ ζηξνθή πνπ παξαηεξείηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο πξνο ηε ρξήζε ησλ 

Social Media,  γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ηνπο, σο επίπησζε ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

Όπσο θάλεθε απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ππάξρεη κηα πνιχ ζεκαληηθή 

ζρέζε ησλ θαηαλαισηψλ κε ηα Social Media ηε ζεκεξηλή επνρή, ε νπνία εθθξάδεηαη 

κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Μάιηζηα, νη θαηαλαισηέο ζεσξνχλ ζε κεγάιν βαζκφ φηη ηα 

social media πξέπεη λα ζρεηίδνληαη θαηά έλα ηξφπν κε ηε ιεηηνπξγία θαη ην κάξθεηηλγθ 

ησλ εηαηξεηψλ, θαζψο νη ίδηνη ζε κεγάιν βαζκφ ρξεζηκνπνηνχλ απηά ηα κέζα πξνο 

ελεκέξσζή ηνπο ζρεηηθά θαη κε ηηο θαηαλαισηηθέο ηνπο ζπλήζεηεο.  
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Abstract 

 

Social Networks and the relevant social media through which they operate, 

have gone under a significant evolution during the last few years. Thus, one of the 

sectors where social media play a major role is the one of marketing. Especially in a 

period like the one nowadays, where the economic recession is evident in every field 

of the market, the alternatives regarding the enhancing of the place of the companies in 

the market are very important, and the social media may offer such a solution. 

This thesis tried, using both literature review and a quantitative research based 

on questionnaires, to note down the picture regarding the tendency towards using 

social media by companies in order for them to advertise their products or services, 

focusing on the effect of the economic recession.  

According to the main findings of the research, there is a very strong 

relationship between the consumers and the social media nowadays, and that 

relationship may be expressed in several ways and it is about different fields. More 

specifically, consumers strongly believe that social media have to be used in the 

framework of every company’s operation and marketing policies, and they themselves 

use these media in order to gather information regarding and their consuming habits 

and behavior.  
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1 Δηζαγσγή 

 

1.1 Κίλεηξα γηα έξεπλα 

Δίλαη γεγνλφο πσο ππάξρεη κηα έκθπηε αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ γηα  

θνηλσληθνπνίεζε  θαη  επξχηεξε επαθή, ηφζν κε ηνπο θνληηλνχο ηνπ αλζξψπνπο φζν 

θαη κε άγλσζηνπο. Ζ αλάγθε απηή είλαη πνπ ηνλ έθαλε λα αλαδεηεί θαη λα 

αλαθαιχπηεη λένπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο απφ ηελ αξρή ηεο χπαξμήο ηνπ.   

Αλεμάξηεηα απφ ην κέζν πνπ επέιεγε ή πνπ είρε δπλαηφηεηα θάζε θνξά λα 

ρξεζηκνπνηήζεη, ν απψηεξνο ζθνπφο ηνπ αλζξψπνπ ήηαλ πάληα ε εδξαίσζε θαη ε 

δηαηήξεζε ελφο θνηλσληθνχ δηθηχνπ κεηαμχ αηφκσλ ή νξγαληζκψλ. 

Αλαθεξφκελνη ζην θνηλσληθφ δίθηπν, ελλννχκε νπζηαζηηθά κηα θνηλσληθή  

δνκή πνπ απνηειείηαη απφ ηα άηνκα ή νξγαληζκνχο πνπ νλνκάδνληαη «θφκβνη», νη 

νπνίνη ζπλδένληαη κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο αιιειεμάξηεζεο. 

ηα πιαίζηα ηεο ελ ιφγσ δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ζα εξεπλήζνπκε ηε λέα 

θνηλσληθή ηάζε, ηα δηαδηθηπαθά θνηλσληθά δίθηπα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο 

δεθαεηίαο, ηα θνηλσληθά δίθηπα έρνπλ θάλεη αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπο, ηφζν 

παγθνζκίσο, φζν θαη ζηελ Διιάδα κε απνηέιεζκα λα έρνπλ αιιάμεη ηνλ ηξφπν 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ δηάθνξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. Μέζσ ησλ Social Media είλαη  

δπλαηή ε  «πνιινί-πξνο-πνιινχο» επηθνηλσλία, αιιάδνληαο ηνλ ηξφπν θαη ηελ 

ηαρχηεηα αιιειεπίδξαζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ήδε ππάξρνπζα 

εθξεθηηθή δηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. ηελ αξρή ηεο παξνπζίαο 

ηνπο, ηα social media ζεσξνχληαλ κηα κφδα, αιιά φπσο δείρλεη ε δπλακηθή ηνπο,  φιν 

θαη πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ απνθηνχλ, ιφγσ ηεο ζπκκεηνρηθήο  θνηλσληθήο 

παξνπζίαο.  
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Σα θνηλσληθά δίθηπα, πνπ είλαη επίζεο γλσζηά κε ηνλ αγγιηθφ φξν Social 

Netwokrs, απνηεινχλ έλαλ θιάδν, ηνπ νπνίνπ ε αλάιπζε βαζίδεηαη ζηελ παξαηήξεζε 

ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ απφ ηελ  άπνςε ηεο  ζεσξίαο  ηνπ δηθηχνπ απνηεινχκελεο 

απφ θφκβνπο θαη δεζκνχο. 

. ηα πιαίζηα απηήο ηεο αλάιπζεο ηα άηνκα/ρξήζηεο ελφο δηθηχνπ απνηεινχλ 

ηνπο «θφκβνπο» θαη νη «δεζκνί»>> αληηπξνζσπεχνπλ ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο. Δίλαη 

δπλαηφλ  λα ππάξρνπλ πνιιά είδε δεζκψλ κεηαμχ ησλ  θφκβσλ. Σα  θνηλσληθά  δίθηπα 

ιεηηνπξγνχλ ζε πνιιά επίπεδα, απφ πξνζσπηθφ επίπεδν  κέρξη θαη απηφ ησλ εζλψλ, 

δηαδξακαηίδνληαο αξθεηά ζεκαληηθφ ξφιν ηφζν ζηελ επηθνηλσλία θαη δηάδνζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ, φζν θαη ζηνπο ηξφπνπο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ιεηηνπξγίαο 

νξγαλψζεσλ θαη πξνβνιήο, αιιά θαη ζην βαζκφ ζηνλ νπνίν θάπνηνο κπνξεί λα πεηχρεη 

δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο. 

ηα πιαίζηα ηεο εδξαίσζεο ελφο θνηλσληθνχ δηθηχνπ,  είλαη απαξαίηεηε ε 

χπαξμε ηνπ θνηλσληθνχ κέζνπ, πνπ είλαη γλσζηφ ζαλ Social Media. Σν θνηλσληθφ 

κέζν κπνξεί λα έρεη ηελ κνξθή νπνηαζδήπνηε αιιειεπηδξαζηηθήο επηθνηλσλίαο. 

χκθσλα κε ηνπο Marcon θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ (2011), ζήκεξα κε ηνλ φξν 

θνηλσληθφ κέζνλ αλαθεξφκαζηε ζηελ ρξήζε web-based ηερλνινγηψλ  ψζηε  λα  

κεηαηξέςνπλ ηελ επηθνηλσλία  ζε  δηαδξαζηηθφ  δηάινγν. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 

πιεξνθνξίεο πνπ δηαθηλνχληαη, κέζσ ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, είλαη δηαθφξσλ εηδψλ, 

φπσο θείκελα, θσηνγξαθίεο θαη βίληεν. Οη ρξήζηεο κνηξάδνληαη κε κηα ζπγθεθξηκέλε 

νκάδα ή θαη δεκφζηα, πιεξνθνξίεο φπσο εκεξνκελία γέλλεζεο, φλνκα, επψλπκν, 

δηεχζπλζε, e-mail, πξνζσπηθέο θσηνγξαθίεο θαη βίληεν, ηα νπνία αθνξνχλ ηνλ ίδην  ή 

ηξίηα πξφζσπα, θαζψο επίζεο θαη πνιπάξηζκεο εθαξκνγέο. Σα θνηλσληθά κέζα απηά 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ςπραγσγία, ελεκέξσζε, νηθνλνκηθνχο θαη δηαθεκηζηηθνχο 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς

15 

 

ιφγνπο, παξάζεζε απφςεσλ, δηάινγν αθφκε θαη γηα νξγάλσζε. Παξ’ φια απηά, ππφ 

ζπδήηεζε είλαη νη αξλεηηθέο επηδξάζεηο πνπ είλαη δπλαηφλ λα απνξξένπλ απφ ηε  

κεγάιε απήρεζε ησλ social media ζηνλ νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ θιάδν. (Bilge θαη 

ζπλεξγάηεο, 2009). Ζ δηάδνζε θαη ε ζπκκεηνρή ζηα θνηλσληθά δίθηπα απμάλεηαη κε 

ξαγδαίνπο ξπζκνχο θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ απμαλφκελε ρξήζε ηνπ internet, θαίλεηαη 

λα αιιάδεη θαη  ν ηξφπνο πξνζέγγηζεο αιιά θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ εηαηξηψλ, ζρεηηθά 

κε ην Internet Marketing θαη ηελ ακεζφηεηα ηεο επηθνηλσλία, ηφζν κε ηνπο ήδε 

ππάξρνληεο πειάηεο, φζν θαη κε ηνπ ελ δπλάκεη.  ηαδηαθά, νη εηαηξίεο ζηξέθνληαη 

πξνο ην internet θαη ηα θνηλσληθά δίθηπα, αλαγλσξίδνληαο ηελ ηάζε ησλ αλζξψπσλ λα 

αληαιιάδνπλ πιεξνθνξίεο θαη λα θάλνπλ έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ θαηαλάισζε 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Αλαγλσξίδεηαη πιένλ, φηη ε θνηλσληθή δηθηχσζε είλαη απηή 

πνπ αξρίδεη θαη θπξηαξρεί ζε δηαθνξεηηθά θνηλσληθά ζχλνια. ηα πιαίζηα, ηεο 

γεληθφηεξεο πνιηηηθήο ησλ επηρεηξήζεσλ ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, απηή ε 

δπλακηθή παξνπζία ησλ social networks, νδεγεί ηα ηκήκαηα marketing  ησλ εηαηξηψλ 

λα αλαγλσξίδνπλ ηελ  αλάγθε γηα ελαιιαθηηθέο ιχζεηο θαη αλαπξνζαξκνγή ησλ  

ηξφπσλ πξνζέγγηζεο ησλ θαηαλαισηψλ, ζηνρεχνληαο ζε έλα ακεζφηεξν θαλάιη 

επηθνηλσλίαο θαη δηαδξαζηηθή επηθνηλσλία. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, παξά ηε γξήγνξε θαη δπλακηθή εμέιημε ησλ κέζσλ 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο ε νπνία είλαη πξνθαλήο, δηάθνξα εξσηεκαηηθά θαη 

πξνβιεκαηηζκνί πξνθχπηνπλ ζρεηηθά κε ην Marketing κέζσ ησλ Social Media, 

ζρεηηθά κε ηνλ αθξηβή ηξφπν πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ απνηειεζκαηηθά ζηελ 

πξνψζεζε θαη αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Δπίζεο, έλα 

επηπιένλ ζεκαληηθφ ζέκα είλαη αλ ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα κηαο ηέηνηαο  
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ζηξαηεγηθήο κπνξνχλ λα εμάγνπλ πνζνηηθά,  κεηξήζηκα θαη ζπγθξίζηκα 

απνηειέζκαηα. 

 

1.2 ηόρνο θαη εξεπλεηηθά εξωηήκαηα 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, βαζηθφο ζηφρνο ηεο έξεπλαο απηήο είλαη λα 

απνηππψζεη ηελ εηθφλα, ζρεηηθά κε ηελ ζηξνθή πνπ παξαηεξείηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο  

πξνο ηελ ρξήζε ησλ Social Media θαη ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ 

ηνπο, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ  νηθνλνκηθή θξίζε. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα κειεηεζεί  θαηά πφζν ε ζχγρξνλε ζρέζε ησλ 

θαηαλαισηψλ κε ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο,  είλαη δπλαηφλ λα βνεζήζεη ηηο 

επηρεηξήζεηο λα εθαξκφζνπλ ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο δηαθήκηζεο θαη ζπληειέζεη ζηελ 

αχμεζε ηεο αλαγλσζηκφηεηάο ηνπο, κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αξλεηηθψλ 

ζπλεπεηψλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο.   ε απηφ ην πιαίζην, ε έξεπλα θαιείηαη λα 

απαληήζεη ζηα αθφινπζα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

1
ν
 εξεπλεηηθό εξώηεκα: 

- Πνηα είλαη ε ζρέζε ησλ θαηαλαισηψλ κε ηα Social Media ζήκεξα; 

2
ν
 εξεπλεηηθό εξώηεκα: 

- ε πνην βαζκφ θαη ζπρλφηεηα γίλεηαη ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ησλ Social Media 

γηα ελεκέξσζε αλαθνξηθά κε  επηρεηξήζεηο θαη ηα εθάζηνηε πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο ηνπο; 

3
ν
 εξεπλεηηθό εξώηεκα: 

- ε πνην βαζκφ είλαη δπλαηφλ ε παξνπζία ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα  Social Media, 

λα ηηο βνεζήζεη επηρεηξήζεηο λα αληηκεησπίζνπλ ην δπζρεξέο νηθνλνκηθφ 

θιίκα; 
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4
ν
 εξεπλεηηθό εξώηεκα: 

ε πνην βαζκφ επεξεάδνληαη ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα απφ ην θχιν, ηελ 

ειηθία, ηε κφξθσζε θαη ην είδνο ηεο εξγαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ; Αληίζηνηρα, 

πξνθχπηνπλ νη εμήο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο, πνπ ζα εμεηαζηνχλ κε βάζε ηα 

απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ: 

 

Τπόζεζε 1
ε
: 

« Οη θαηαλαισηέο ηνπ δείγκαηνο,  έρνπλ έληνλε ζρέζε κε ηα Social Media θαη 

ηα ρξεζηκνπνηνχλ επξέσο» 

Τπόζεζε 2
ε
: 

« Οη θαηαλαισηέο ρξεζηκνπνηνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ηα Social Media, ζε ζρέζε 

κε ηελ ελεκέξσζή ηνπο ζρεηηθά κε επηρεηξήζεηο θαη ησλ αληίζηνηρσλ πξντφλησλ ηνπο» 

Τπόζεζε 3
ε
: 

« Ζ ρξήζε ησλ Social Media απφ ηηο επηρεηξήζεηο  είλαη δπλαηφλ λα απνηειέζεη 

ελαιιαθηηθή κνξθή εθαξκνγήο Marketing, κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζρεξψλ 

ζπλεπεηψλ ηεο  νηθνλνκηθήο θξίζεο» 

Τπόζεζε 4
ε
:  

« Σν θχιν, ε ειηθία, ε κφξθσζε θαη ε ζέζε εξγαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ δελ 

επεξεάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηα παξαπάλσ» 

 

1.3 Γνκή εξγαζίαο 

Ζ δνκή ηεο εξγαζίαο απφ ην ζεκείν απηφ, είλαη ε αθφινπζε. ην  δεχηεξν 

θεθάιαην, ζα γίλεη κηα αλαζθφπεζε ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο, εζηηάδνληαο 

ζηνπο νξηζκνχο ησλ βαζηθφηεξσλ ελλνηψλ, θαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ 
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θαηεγνξηψλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ  ησλ  Social Media, δίλνληαο θαη θάπνηα 

παξαδείγκαηα αλαθνξηθά κε ηελ παξνπζία θαη ρξήζε απηψλ απφ δηάθνξεο 

επηρεηξήζεηο.  

Δλ ζπλερεία, ζην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθφηεξα ζηνηρεία 

κεζνδνινγίαο ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε,  ελψ ζην ηέηαξην θεθάιαην 

αλαιχνληαη εθηελψο  ηα ζεκαληηθφηεξα απνηειέζκαηα ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο. Σέινο, 

ζην πέκπην θεθάιαην γίλεηαη ε ζπδήηεζε επί ησλ απνηειεζκάησλ θαη εμάγνληαη ηα 

αληίζηνηρα ζπκπεξάζκαηα.  
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2 Θεσξεηηθή Αλαζθόπεζε 

 

2.1 Βαζηθνί νξηζκνί ελλνηώλ Μέζωλ Κνηλωληθώλ Γηθηύωλ 

ηα πιαίζηα απηήο ηεο ελφηεηαο, ζα δνζνχλ νη βαζηθφηεξνη νξηζκνί, ζρεηηθά κε 

ηηο  έλλνηεο πνπ αθνξνχλ ζηα Social Media.  

 

Δηθόλα 1 : Social Media-ρεηηθνί όξνη.  http://www.aboutu.gr/images-social-media-marketing/2012 

 

χκθσλα κε ηνλ Ron Jones (2010), Πξφεδξν θαη Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηεο 

Symetri Internet Marketing, ηα θνηλσληθά κέζα είλαη νπζηαζηηθά κηα θαηεγνξία online 

κέζσλ,  φπνπ νη άλζξσπνη κηιάλε, ζπκκεηέρνπλ, κνηξάδνληαη θαη δηθηπψλνληαη. Οη 

πεξηζζφηεξεο πιαηθφξκεο θνηλσληθψλ δηθηχσλ ελζαξξχλνπλ ηε ζπδήηεζε, ην 

ζρνιηαζκφ, ηηο ςεθνθνξίεο , ηα ζρφιηα θαη ηνλ δηακνηξαζκφ πιεξνθνξηψλ απφ φινπο 

ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Δπίζεο, άιιε κία κνλαδηθή πηπρή ησλ κέζσλ θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο είλαη ε ηδέα λα παξακέλεηο ζπλδεδεκέλνο ζε άιιεο  ηζηνζειίδεο, πφξνπο θαη 

αλζξψπνπο. 

Δπίζεο, ν ζπγγξαθέαο Larry Weber (2009) ρξεζηκνπνηεί  ηνλ φξν Social Web 

θαη αλαθέξεηαη ζε απηφλ σο ην  ρψξν, φπνπ νη άλζξσπνη κε θνηλά ελδηαθέξνληα 

κπνξνχλ λα ζπγθεληξψλνληαη θαη λα κνηξάδνληαη ζθέςεηο, ζρφιηα θαη απφςεηο. Ο 
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ρψξνο απηφο πεξηιακβάλεη δηάθνξεο πιαηθφξκεο, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζην  

ηερλνινγηθφ ππφβαζξν ηεο λέαο γεληάο ηνπ δηαδηθηχνπ (Web2.0), θάηη πνπ δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηε δεκηνπξγία θαη  αληαιιαγή πεξηερνκέλνπ, ην νπνίν δεκηνπξγείηαη απφ 

απινχο ρξήζηεο (User-generated context).                                

ρεηηθά κε ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ αιιά θαη ηνλ ηξφπν δεκηνπξγίαο  θαη 

ιεηηνπξγίαο ησλ Social Media, θξίλεηαη ρξήζηκν ζε απηφ ην ζεκείν λα 

απνζαθεληζηνχλ νη φξνη “Web 2.0” θαη “User Generated Content”. 

 

Δηθόλα 2: Social Media, Web 2.0 http://www.insurancemarketinghq.com/2011/07/with-social-media-

continuing-to-grow-watch-it-evolve-into-social-business/2012 

 

Ξεθηλψληαο απφ ηνλ πξψην φξν, Web 2.0, εκθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξά ην 2004, 

γηα λα πεξηγξάςεη ηε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία, νη πξνγξακκαηηζηέο ινγηζκηθνχ θαη 

νη ηειηθνί ρξήζηεο μεθίλεζαλ ηελ αμηνπνίεζε ηνπ World Wide Web (WWW).   

Σν WWW είλαη νπζηαζηηθά κηα πιαηθφξκα πεξηερνκέλνπ δηάθνξσλ  

εθαξκνγψλ, ε νπνία δε δεκηνπξγείηαη απφ κεκνλσκέλα άηνκα, αιιά αληίζεηα, 

δηακνξθψλεηαη θαη κεηαβάιιεηαη ζπλερψο απφ φινπο ηνπο ρξήζηεο ζπκκεηνρηθά. 

Αξρηθά, επηθξαηνχζε ην Web 1.0, ζην νπνίν αλήθνπλ νη πξνζσπηθνί ηζηφηνπνη. Απηέο 

νη εθαξκνγέο άξρηζαλ ζηαδηαθά λα αληηθαζίζηαληαη κε θαηλνχξγηεο, πνπ ζπλέβαιιαλ 
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ηειηθά ζηε δεκηνπξγία ηνπ Web 2.0. Αλάκεζα ζε απηέο αλήθνπλ ηα blogs, ηα wikis 

θαη δηάθνξα άιια ζπκκεηνρηθά εξγαιεία, φπσο αλαθέξνπλ νη Kaplan θαη Haenlein 

(2009a). 

 Όζνλ αθνξά ηνλ φξν “User Generated Content” δηαδφζεθε επξέσο ην 2005 θαη 

πεξηθιείεη φινπο ηνπο ηξφπνπο κέζσ ησλ νπνίσλ θάπνηνο κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ησλ 

Social Media. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν φξνο αλαθέξεηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηηο δηάθνξεο 

κνξθέο πνπ κπνξεί λα πάξεη έλα ειεθηξνληθφ πεξηερφκελν πνπ δεκηνπξγείηαη θαη 

δεκνζηεχεηαη απφ ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο. χκθσλα 

κε ηνλ Οξγαληζκφ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (OECD, 2007), γηα λα 

ζεσξείηαη έλα πεξηερφκελν σο User Generated Content πξέπεη λα πιεξνί ηηο ηξεηο 

παξαθάησ βαζηθέο πξνυπνζέζεηο: 

 Ζ πξψηε εμ απηψλ, πξνυπνζέηεη λα είλαη δεκνζηεπκέλν ζε έλαλ ηζηφηνπν 

δεκφζηαο πξφζβαζεο, ή ζε έλα θνηλσληθφ δίθηπν, πξνζβάζηκν απφ 

ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ρξεζηψλ. 

 Ζ δεχηεξε, αλαθέξεη φηη ην πεξηερφκελν πξέπεη λα θαίλεηαη σο απνηέιεζκα 

κίαο δεκηνπξγηθήο πξνζπάζεηαο θαη φρη σο κηα απιή  αληηγξαθή ελφο ήδε 

ππάξρνληνο πεξηερνκέλνπ, ρσξίο δειαδή λα έρεη δηελεξγεζεί θάπνηα  

κνξθνπνίεζε ή αιιαγή . 

 Δπίζεο, ην εθάζηνηε πεξηερφκελν πξέπεη λα έρεη δεκηνπξγεζεί απφ απινχο 

ρξήζηεο, ρσξίο ηε ρξήζε επαγγεικαηηθψλ πξαθηηθψλ. Απφ ηελ ηειεπηαία 

ζπλζήθε, εμαηξνχληαη ηα πεξηερφκελα πνπ δεκηνπξγνχληαη γηα εκπνξηθνχο 

ιφγνπο. 

Έλαο ιεπηνκεξήο θαη νινθιεξσκέλνο νξηζκφο ησλ Social Media, νθείιεη λα 

ιακβάλεη ππφςε ηνπ θαη ηηο δχν έλλνηεο, Web 2.0 θαη User Generated Content, νη 
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νπνίεο αλαιχζεθαλ παξαπάλσ. Οη Kaplan & Haenlein (2009b) αλαθέξνπλ 

ζπγθεθξηκέλα, πσο ηα Social Media είλαη έλα ζχλνιν απφ εθαξκνγέο πνπ βαζίδνληαη 

ζην δηαδίθηπν, ρξεζηκνπνηνχλ ηδενινγηθά θαη ηερλνινγηθά ηηο αξρέο ηνπ Web 2.0 θαη 

επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία θαη αληαιιαγή πεξηερνκέλνπ User Generated Content. 

Άιινη εξεπλεηέο (Evans Dave, 2008), αλαθέξνπλ φηη ηα Social Media είλαη ν 

εθδεκνθξαηηζκφο ηεο πιεξνθνξίαο, θαζψο κε ηε ρξήζε ηνπο, νη άλζξσπνη, αληί λα 

είλαη απινί αλαγλψζηεο ελφο πεξηερνκέλνπ, κπνξνχλ λα γίλνπλ νη εθδφηεο ηνπ. Σα 

Social Media απνηεινχλ ηε κεηαβνιή ελφο κεραληζκνχ αλακεηάδνζεο κελπκάησλ ζε 

έλα πνιχπιεπξν κνληέιν επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί 

«ηε ζνθία ηνπ πιήζνπο», ψζηε λα δεκηνπξγεζεί θαη λα δηαδνζεί ε εθάζηνηε 

πιεξνθνξία, κε απφιπηα ζπλεξγαηηθφ ηξφπν.  

 

Δηθόλα 3: Η ιεηηνπξγία ησλ Social Media                  

SHAUN CONNOLLY,2008 http://connollyshaun.blogspot.com/2008/06/social-web-defined.html 

 

χκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ νξηζκνχο, θαίλεηαη πσο ην βαζηθφ θνηλφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο, ζρεηίδεηαη κε ην ζπλδπαζκφ ησλ ελλνηψλ ηεο θνηλσληθήο 

αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο ηερλνινγίαο, κε απψηεξν ζηφρν ηε κεηάδνζε θαη ηελ 

επηθνηλσλία  ακθίδξνκσλ κελπκάησλ κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ.    

http://connollyshaun.blogspot.com/2008/06/social-web-defined.html
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2.2 Σα Social Media θαη νη βαζηθέο θαηεγνξίεο ηνπο 

Τπάξρνπλ δηάθνξεο θαηεγνξίεο κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο πνπ 

ππνζηεξίδνληαη απφ δηαθνξεηηθέο ηερλνινγηθέο πιαηθφξκεο, αλάινγα κε ηηο ππεξεζίεο 

πνπ παξέρνπλ, ην πεξηερφκελν ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπο (θείκελν, εηθφλα, ήρνο, 

θσηνγξαθία, video)  θαη ηηο ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. ηα πιαίζηα απηήο ηεο 

ελφηεηαο, παξαθάησ αθνινπζεί  πεξηγξαθή ησλ ζεκαληηθφηεξσλ πιαηθφξκσλ 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο. 

 

Δηθόλα 4: Βαζηθόηεξεο θαηεγνξίεο social media. Πεγή:Sandi Krakowski, 2012, 

http://www.arealchange.com/blog/social-media-etiquette-practices-manners-big-business 

 

2.2.1 Ιζηνιόγηα-Blogs 

Ζ θαηεγνξία ησλ blogs,  νπζηαζηηθά απνηεινχλ κία πιαηθφξκα επηθνηλσλίαο, 

ζηελ νπνία, φπσο αλαθέξεη ν Allen (2011), ε θσλή ελφο ζπγγξαθέαο ή κίαο νκάδαο 

ζπγγξαθέσλ πξνζπαζεί λα θηάζεη ζηα απηηά ησλ ππφινηπσλ.  

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη 

Αλάπηπμεο, ηα blogs απνηεινχλ ηελ παιηφηεξε κνξθή Social Media θαη είλαη εηδηθνί 

http://www.arealchange.com/blog/social-media-etiquette-practices-manners-big-business
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ηχπνη ηζηφηνπσλ, νη νπνίνη ζπλήζσο εθζέηνπλ ρξνλνινγεκέλα άξζξα, ζε αληίζηξνθε 

ρξνλνινγηθή ζεηξά (OECD, 2007). Σν πεξηερφκελν ησλ blogs πνηθίιεη θαη κπνξεί λα 

πεξηέρεη απφ γεγνλφηα ηνπ πξνζσπηθνχ εκεξνινγίνπ ηνπ ζπγγξαθέα, κέρξη άξζξα κε 

ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Σφζν ν δεκηνπξγφο, φζν θαη 

νη δηάθνξνη ρξήζηεο δεκνζηεχνπλ ηηο θαηαρσξήζεηο ηνπο (posts), νη νπνίεο κπνξεί αλ 

είλαη είηε κφλν θείκελν ή λα ζπλδένληαη κε εηθφλεο, βίληεν ή θαη άιια blogs.  Σα blogs 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ έθζεζε γεγνλφησλ, απφςεσλ θαη δηαθφξσλ ηδεψλ. 

 

Δηθόλα 5: Γλσζηέο πιαηθόξκεο ηζηόηνπσλ 

Πεγή :  Usha Sliva, 2011 http://www.allinclusivemarketing.com/blog/7-easy-ways-to-

increase-blog-traffic/ 

Ζ χπαξμε blog γηα κία επηρείξεζε είλαη αξθεηά ζεκαληηθή γηα ηε δεκηνπξγία 

άκεζεο επηθνηλσλίαο ησλ ελδηαθεξφκελσλ, αιιά πξνυπφζεζε απνηειέζεη λα είλαη 

ζπλεηδεηή θίλεζεο ηεο επηρείξεζεο, πνπ ζα βαζίδεηαη ζε  ζπλέπεηα θαη δηάξθεηα.  

Οη επηρεηξήζεηο πνπ επηιέγνπλ ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία θάπνηνπ ηέηνηνπ 

ηζηφηνπνπ, πέξα απφ ηελ αλαγλσζηκφηεηα θαη ηελ ακεζφηεηα πνπ κπνξεί λα 

εθκεηαιιεπηνχλ, ιακβάλνπλ θαη  ην αληίζηνηρν ξίζθν, πνπ ζρεηίδεηαη ηφζν κε ηνπο 

θαηαλαισηέο, φζν θαη κε ηνπο εξγαδφκελνπο. Καηαξρήλ, φπσο ηνλίδεηαη απφ ηνπο 

Ward θαη Ostrom (2006), ζε έλα εηαηξηθφ blog δίλεηαη ε δπλαηφηεηα έθθξαζεο θαη 

δεκνζηνπνίεζεο απφςεσλ θαη αξλεηηθψλ ζρφιησλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο, γεγνλφο 

πνπ ζα πξέπεη λα βξίζθεη ηελ εηαηξία αλέηνηκε λα ην αληηκεησπίζεη.  Δπηπιένλ, έλα 

http://www.allinclusivemarketing.com/blog/author/usha/
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εηαηξηθφ blog δίλεη πξφζβαζε ζηνπο εξγαδνκέλνπο λα εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο, νη 

νπνίεο ελδέρεηαη θάπνηα ζηηγκή λα ραξαθηεξίδνληαη απφ αξλεηηθά ζρφιηα θαη 

παξάπνλα γηα ηελ επηρείξεζε.  

ηελ νηθνγέλεηα ησλ ηζηφηνπσλ, ιφγσ ηεο νκνηφηεηαο ζηελ κνξθνινγία, αλήθεη 

ην Micro blogging. Σα ηειεπηαία ρξφληα, έρεη γίλεη ηδηαίηεξα δεκνθηιήο ε ελ ιφγσ 

θαηεγνξία social media, θπξίσο ιφγσ ηνπ Twitter. ηελ νπζία, ην micro blogging 

είλαη κηα δηαδηθηπαθή ππεξεζία πνπ παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο ηε δεκνζίεπζε ζχληνκσλ 

κελπκάησλ (πεξίπνπ κέρξη 200 ραξαθηήξεο) θαη ηελ αληαιιαγή απηψλ κεηαμχ άιισλ 

ρξεζηψλ. Οη δεκνζηεχζεηο είλαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη κπνξνχλ λα επεμεξγαζηνχλ 

θαη λα ζηαιζνχλ απφ δηάθνξεο ζπζθεπέο, αλάκεζα ζε απηέο θαη ηα ζχγρξνλα θηλεηά 

ηειέθσλα (smart phones). Ζ ηαρχηεηα απνζηνιήο θαη δεκνζίεπζεο ζπληέιεζαλ ζηε 

ξαγδαία εμέιημή ηνπ, γεγνλφο πνπ νδήγεζε κεγάια πξαθηνξεία εηδήζεσλ, φπσο ην 

BBC θαη νη New York Times λα έρνπλ έληνλε παξνπζία κέζσ εηδήζεσλ θαη links. 

(Margaret Rouse, 2009) 

 

2.2.2 Κνηλόηεηεο Πεξηερνκέλνπ  

Μηα δεχηεξε θαηεγνξία social media είλαη νη θνηλόηεηεο πεξηερνκέλνπ. Ο 

θχξηνο ζθνπφο ησλ θνηλσληψλ απηψλ, είλαη ε αληαιιαγή πεξηερνκέλνπ media κεηαμχ 

ησλ ρξεζηψλ. Τπάξρνπλ πνιιά δηαθνξεηηθά είδε κέζσλ πνπ αλήθνπλ ζε απηή ηελ 

θαηεγνξία, φπσο απηά κε ηα νπνία γίλεηαη αληαιιαγή θεηκέλσλ ή εηθφλσλ, 

δεκνζίεπζε video θαη θνηλνπνίεζε παξνπζηάζεσλ Power Point. Οη ρξήζηεο ζηα ελ 

ιφγσ κέζα, δε ρξεηάδεηαη λα δεκηνπξγήζνπλ πξνθίι κε αλαιπηηθά πξνζσπηθά 

δεδνκέλα, παξά κφλν κε θάπνηεο βαζηθέο πιεξνθνξίεο, φπσο ηελ εκεξνκελία 

εγγξαθήο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ video πνπ θνηλνπνηνχλ. 
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Δηθόλα 6: Γεκνθηιείο ηζηνζειίδεο αληαιιαγήο πεξηερνκέλσλ 

http://beta.photobucket.com/?home_ab=true, http://www.youtube.com/, 

http://www.flickr.com/ 

Οη ηζηνζειίδεο αληαιιαγήο πεξηερνκέλνπ είλαη εμαηξεηηθά δεκνθηιείο θαη 

απνηεινχλ πνιχ ειθπζηηθά επηθνηλσληαθά κέζα γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Σν αξλεηηθφ ησλ 

ελ ιφγσ κέζσλ είλαη πσο ζπρλά, δεκνζηεχνληαη απφ δηάθνξνπο ρξήζηεο, πεξηερφκελα 

κε πξνζηαζία πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ, γεγνλφο πνπ αλ θαη παξάλνκν, φπσο 

ηνλίδεηαη θαη απφ ηνπο Kaplan θαη Haenlein (2009b), δελ κπνξεί λα ειεγρζεί θαη λα 

απνθεπρζεί πάληα.   

 

2.2.3 πλεξγαηηθά Έξγα  

Μία αθφκα θαηεγνξία ησλ Social Media είλαη ηα «ζπλεξγαηηθά έξγα» ή 

Collaborative authoring”. 

 Σα έξγα απηά απνηεινχλ ηζηφηνπνπο, ζηνπο νπνίνπο νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγνχλ  θαη λα ζπκκεηέρνπλ  ηαπηφρξνλα θαη απφ θνηλνχ ζε θάπνην πεξηερφκελν. 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Kaplan θαη Haenlein (2009b),  θεληξηθή ηδέα ζηελ νπνία 

ζηεξίρζεθε ε δεκηνπξγία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηζηφηνπσλ είλαη, φηη ε ζπιινγηθή 

πξνζπάζεηα πνιιψλ ρξεζηψλ νδεγεί ζε έλα πνιχ θαιχηεξν απνηέιεζκα απφ εθείλν 

πνπ κπνξεί λα πεηχρεη αηνκηθά ν θάζε ρξήζηεο. 

http://beta.photobucket.com/?home_ab=true
http://www.youtube.com/


Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς

27 

 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ζπλεξγαηηθψλ έξγσλ, είλαη ηα wikis, ζηα νπνία νη 

ρξήζηεο κπνξνχλ λα πξνζζέηνπλ, λα αθαηξνχλ θαη λα κεηαβάιινπλ ην εθάζηνηε 

πεξηερφκελν. Αληηπξνζσπεπηηθφο, επξέσο γλσζηφο ηζηφηνπνο, πνπ αλήθεη ζηελ 

θαηεγνξία ησλ wikis, είλαη ε on - line εγθπθινπαίδεηα Wikipedia, ε νπνία ππάξρεη 

δηαζέζηκε ζε πεξηζζφηεξεο απφ 230 δηαθνξεηηθέο ρψξεο.   

 

Δηθόλα 7:  Laeeq Khan (2012) 

http://laeeq.com/2011/07/17/public-encyclopedia-wikipedia/wikipedia-2/ 

 

Έλα άιιν παξάδεηγκα απνηεινχλ νη θνηλσληθέο εθαξκνγέο ζειηδνδεηθηψλ-social 

bookmarking, νη νπνίεο παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζπιινγήο θαη θαηάηαμεο links ηνπ 

δηαδηθηχνπ (Allen, 2011). Ο φξνο social bookmarking ζρεηίδεηαη κε ηε δπλαηφηεηα 

ραξαθηεξηζκνχ ηζηνζειίδσλ, θεηκέλσλ, θσηνγξαθηψλ αιιά θαη γεληθφηεξα 

νπνηνπδήπνηε δηαδηθηπαθνχ πεξηερνκέλνπ κέζσ «εηηθεηψλ», γλσζηά θαη σο “tags”. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ, ηα πεξηερφκελα ηαμηλνκνχληαη αλά θαηεγνξία/ tag θαη είλαη 

εχθνια δηαζέζηκνη απφ ηνπο ρξήζηεο. Οη ελ ιφγσ εηηθέηεο κπνξνχλ λα θηηαρηνχλ είηε 

απφ ην δεκηνπξγφ ηνπ πεξηερνκέλνπ, είηε απφ θάπνηνλ άιιν ρξήζηε, αλάινγα κε ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ηεο θάζε πιαηθφξκαο θαη ηελ αξρεηνζέηεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. Ζ ρξήζε 
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ηέηνησλ εηηθεηψλ επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία  «ζειηδνδείθησλ» ή «αγαπεκέλσλ» πνπ 

απνζεθεχνληαη θεληξηθά, θαηεγνξηνπνηνχληαη θαη κνηξάδνληαη κε ηνπο ππφινηπνπο 

ρξήζηεο. (Sven Lindmark, 2009). Σέηνηνπ είδνπο ηζηφηνπνη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα 

ηνπνζέηεζεο θάπνηνπ άξζξνπ ζηα bookmarks ηνπ εθάζηνηε ρξήζηε, ην νπνίν 

αμηνινγείηαη θαη αλάινγα κε ην πεξηερφκελφ ηνπ γίλεηαη δεκνθηιέο, παξνηξχλνληαο 

θαη άιινπο λα ην δηαβάζνπλ (Bard, 2010). Παξαδείγκαηα δεκνθηιψλ bookmarking 

sites είλαη νη ηζηνζειίδεο Del.icio.us, Digg, Reddit, StumbleUpo θαη Pinterrest. 

(Ebizma, 2011). 

 

Δηθόλα 8: Γεκνθηιή sites bookmarking 

http://www.googlejuicecafe.com/social-bookmarking-submission-service.html (2012) 

 

2.2.4 Ιζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο 

Μηα πνιχ ζεκαληηθή θαηεγνξία ησλ social media, πνπ ζα αλαπηπρζεί πην 

αλαιπηηθά ζηηο επφκελεο ελφηεηεο, είλαη νη ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο. Σα 

ιεγφκελα Social Networks είλαη ηζηφηνπνη κε δηάθνξεο εθαξκνγέο, νη νπνίεο 

επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηε δεκηνπξγία πξνθίι κε ιεπηνκεξείο πξνζσπηθέο 

πιεξνθνξίεο θαη ηελ πξνζέιθπζε θίισλ ή άιισλ αηφκσλ. Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα 

έρνπλ πξφζβαζε ζηηο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηα πξνθίι ησλ 

http://www.googlejuicecafe.com/social-bookmarking-submission-service.html
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επαθψλ ηνπο θαη κπνξνχλ λα αληαιιάζζνπλ κεηαμχ ηνπο κελχκαηα, εηθφλεο, video 

θ.η.ι.  

 

Δηθόλα 9: Social network  http://osarena.net/logismiko/applications/pente-ergalia-anichtou-

kodika-gia-dimiourgia-social-network.html (2012) 

 

Οη ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο είλαη εμαηξεηηθά δεκνθηιείο παγθνζκίσο 

ζε δηάθνξεο πιεζπζκηαθέο θαη θνηλσληθέο νκάδεο ησλ αλζξψπσλ πιένλ. Σα 

δεκνθηιέζηεξα social networks είλαη ζε παγθφζκην επίπεδν ην Facebook, ην 

MySpace, ην Linkedin θαη ην Twitter, ην νπνίν φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ 

εληάζζεηαη θαη ζηελ θαηεγνξία microblogging.. Σα δίθηπα απηά είλαη εμαηξεηηθά 

δεκνθηιή θαη γηα ην ιφγν απηφ ρξεζηκνπνηνχληαη παγθνζκίσο, φρη κφλν απφ ηδηψηεο 

αιιά θαη απφ εηαηξίεο, κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία θνηλσληψλ πηζηψλ θαηαλαισηψλ 

(Muniz & O’ Guinn, 2001) θαη ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα πξντφληα θαη 

ηηο κάξθεο ηνπο (Kozinets, 2002). ηηο επφκελεο ελφηεηεο, γίλεηαη κηα θαιχηεξε 

παξνπζίαζε ηέηνησλ ηζηνζειίδσλ.  

 

2.3 Facebook 

Σν Facebook είλαη κηα ζειίδα θνηλσληθήο δηθηχσζεο πνπ αλακθηζβήηεηα έρεη  

ηξαβήμεη  ηελ  κεγαιχηεξε  πξνζνρή  ζηηο  κέξεο  καο,  κε  ηεξάζηηα νηθνλνκηθή  

http://osarena.net/logismiko/applications/pente-ergalia-anichtou-kodika-gia-dimiourgia-social-network.html
http://osarena.net/logismiko/applications/pente-ergalia-anichtou-kodika-gia-dimiourgia-social-network.html
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επηηπρία  θάλνληαο  ηνλ  δεκηνπξγφ  ηνπ  έλαλ  απφ  ηνπο  πινπζηφηεξνπο developers 

παγθνζκίσο  ζε  ιηγφηεξν  απφ  δχν  ρξφληα  κεηά  ηελ  δεκηνπξγία  ηνπ. 

 

 

Δηθόλα 10: Facebook www.facebook.com 

Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα κηα ηζηνζειίδα θνηλσληθήο  δηθηχσζεο  πνπ  

μεθίλεζε ζηηο 4 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2004. Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κέζσ 

κελπκάησλ κε ηηο επαθέο ηνπο θαη λα ηνπο εηδνπνηνχλ φηαλ αλαλεψλνπλ ηηο 

πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ηνπο. Όινη έρνπλ ειεχζεξε πξφζβαζε ζην λα ζπκκεηάζρνπλ 

ζε δίθηπα πνπ ζρεηίδνληαη κέζσ παλεπηζηεκίνπ,  ζέζεσλ  απαζρφιεζεο  ή  

γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ. 

Ο Μαξθ Εάθεξκπεξγθ ίδξπζε ην Facebook, φηαλ ήηαλ κέινο ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ ηνπ Harvard. Αξρηθά, δηθαίσκα ζπκκεηνρήο είραλ κφλν νη θνηηεηέο ηνπ 

Harvard ελψ αξγφηεξα επεθηάζεθε γηα ηελ Ivy League. Σν φλνκα ηεο ηζηνζειίδαο 

πξνέξρεηαη απφ ηα  έγγξαθα  παξνπζίαζεο  ησλ  κειψλ  παλεπηζηεκηαθψλ θνηλνηήησλ 

κεξηθψλ Ακεξηθάληθσλ θνιεγίσλ θαη πξνπαξαζθεπαζηηθψλ ζρνιείσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ νη λενεηζεξρφκελνη ζπνπδαζηέο γηα λα γλσξηζηνχλ κεηαμχ ηνπο. Σν 

2005 ην δηθαίσκα πξφζβαζεο  επεθηάζεθε  ζε  καζεηέο  ζπγθεθξηκέλσλ  ιπθείσλ  θαη  

κέιε  νξηζκέλσλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ, ελψ ην 2006 ε ππεξεζία έγηλε πξνζβάζηκε 

ζε θάζε άλζξσπν ηνπ πιαλήηε πνπ ε ειηθία ηνπ μεπεξλνχζε ηελ ειηθία ησλ 13 εηψλ
1
.  

                                                           
1
 http://www.checkfacebook.com. 
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Σν Facebook έρεη ζήκεξα πεξίπνπ 500 εθαηνκκχξηα ελεξγνχο ρξήζηεο 

παγθνζκίσο, θαηαηάζζνληάο ην έηζη ζε έλα απφ ηα δεκνθηιέζηεξα web sites ηνπ 

πιαλήηε. (Alexa, 2012). Δπίζεο, ην Facebook είλαη έλα απφ ηα δεκνθηιέζηεξα site γηα 

αλέβαζκα θσηνγξαθηψλ κε πάλσ απφ 14  εθαηνκκχξηα θσηνγξαθίεο θαζεκεξηλά. Με 

αθνξκή ηε δεκνηηθφηεηά ηνπ, ην  Facebook  έρεη ππνζηεί θξηηηθή θαη θαηεγνξεζεί ζε 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη  ηηο  πνιηηηθέο  απφςεηο  ησλ  

ηδξπηψλ  ηνπ.  Χζηφζν  ε  ζπγθεθξηκέλε  ηζηνζειίδα παξακέλεη  ε  πην  δηάζεκε  

θνηλσληθή  πεξηνρή  δηθηχσζεο  ζε  παγθφζκην επίπεδν
2
.  

ηελ Διιάδα, ππάξρνπλ πεξίπνπ 3 εθαηνκκχξηα ελεξγνί ρξήζηεο θαη απηφ 

νδεγεί ηελ Διιάδα ζηελ 30ε ζέζε ζηελ θαηάηαμε. (EEO GROUP A.E., 2012). ε 

απηφ ην πιαίζην, ην Facebook ρξεζηκνπνηείηαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη σο εξγαιείν 

δηαθήκηζεο / κάξθεηηλγθ. Οη επηρεηξήζεηο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ 

νιφθιεξεο δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο, κε βάζε ην target groups ηνπο θαη ηηο 

νηθνλνκηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο. Καηά πξνέθηαζε, ε ρξήζε ελφο ηέηνηνπ εξγαιείνπ, 

εηδηθά ζε κηα πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο φπσο ε ζεκεξηλή, κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα 

ρξήζηκε γηα κηα επηρείξεζε. 

ην παξαθάησ ηλθνγξάθεκα, ζπλνςίδνληαη ηα ζηνηρεία έξεπλαο ηνπ Διιεληθνχ 

Δπαγγεικαηηθνχ Οδεγνχ (2012), κε ζηνηρεία πνπ επεμεξγάζηεθαλ κέρξη ηνλ Απξίιην 

ηνπ 2012 θαη αθνξνχλ ηε ρξήζε ηνπ Facebook ζηελ Διιάδα : 

                                                           
2
 http://www.checkfacebook.com 
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Δηθόλα 11: ηνηρεία γηα ην Facebook ζηελ Διιάδα 

Alina Bunnerous, 2012, http://osarena.net/latest-articles/h-chrisi-tou-facebook-stin-ellada-

infographic.html 

http://osarena.net/author/alina
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2.4 Twitter 

Σν  Twitter  δεκηνπξγήζεθε  ηνλ  Μάξηην  ηνπ  2006  απφ  ηνλ Jack Dorsey θαη 

μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί ηνλ Ηνχιην ηνπ ίδηνπ έηνπο. Πξφθεηηαη γηα έλαλ δηθηπαθφ ηφπν, 

πνπ αλήθεη θαη ιεηηνπξγεί απφ ηελ Twitter  Inc, ε νπνία πξνζθέξεη θνηλσληθή 

δηθηχσζε θαη microblogging ππεξεζίεο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηνπ λα 

ζηέιλνπλ θαη λα δηαβάδνπλ ηα κελχκαηα γλσζηά σο tweets. Σα Tweets είλαη text - 

based κελχκαηα κέρξη θαη 140 ραξαθηήξσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζην πξνθίι ηνπ θάζε 

ρξήζηε. 

ήκεξα ε ππεξεζία απηή έρεη απνθηήζεη δεκνηηθφηεηα ζε φιν ηνλ θφζκν θαη 

εθηηκάηαη φηη έρεη 200 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο, πνπ θάλνπλ 190 εθαηνκκχξηα tweets ηελ 

εκέξα θαη γίλνληαη πεξηζζφηεξα απφ 1,6 δηζεθαηνκκχξηα εξσηήκαηα  αλαδήηεζεο. 

Μεξηθέο  θνξέο  πεξηγξάθεηαη σο ην «SMS ηνπ δηαδηθηχνπ». Οη ξίδεο ηνπ Twitter 

βξίζθνληαη ζε κηα "νινήκεξε ζχζθεςε γηα  αληαιιαγή  ηδεψλ" πνπ δηνξγαλψζεθε απφ 

κέιε ηνπ  δηνηθεηηθνχ  ζπκβνπιίνπ ηνπ podcasting εηαηξίαο Odeo. Ο Νηφξζη εηζήγαγε  

ηελ  ηδέα  ελφο  αηφκνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα ππεξεζία SMS γηα λα επηθνηλσλήζεη κε 

κηα  κηθξή νκάδα (eMarketer, 2010).  

Σν πξψην πξσηφηππν Twitter ρξεζηκνπνηήζεθε σο εζσηεξηθή  ππεξεζία γηα 

ηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ Odeo θαη ε πιήξεο έθδνζε παξνπζηάζηεθε ζην θνηλφ ζηηο 15 

Ηνπιίνπ, 2006. Σν ζεκείν θακπήο γηα ηε δεκνηηθφηεηα ηνπ Twitter ήηαλ ην 2007 ζην 

θεζηηβάι South  by  Southwest (SXSW). Καηά  ηε  δηάξθεηα  ηεο  εθδήισζεο, ε ρξήζε 

ηνπ Twitter  απμήζεθε απφ 20.000 tweets αλά εκέξα ζε 60.000. 

Ζ  εηαηξεία  παξνπζηάδεη  ξαγδαία  αχμεζε. Απφ  ηνλ  Ηνχλην  ηνπ  2010, 

πεξίπνπ 65 εθαη. tweets ζηάιζεθαλ θάζε εκέξα, πνπ ηζνδπλακεί κε πεξίπνπ 750 

tweets  απνζηέιινληαη  θάζε  δεπηεξφιεπην, ζχκθσλα  κε  ην  Twitter.  Όπσο 
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ζεκεηψλεηαη  ζηε Compete.com, ην  Twitter  αλέβεθε  ζηελ ηξίηε  ζέζε  θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2009 απφ ηελ πξνεγνχκελε  βαζκίδα  ηεο εηθνζηήο 

δεχηεξεο (eMarketer, 2010).  

Σν  Twitter  έρεη  ζπγθξηζεί  κε  κηα  web-based Internet  Relay  Chat (IRC) 

πειάηεο. Σα Tweets είλαη δεκφζηα νξαηά απφ πξνεπηινγή. Χζηφζν, νη απνζηνιείο 

κπνξνχλ  λα  πεξηνξίζνπλ  ηελ  παξάδνζε  ησλ  κελπκάησλ  ζε  κφλν  ηνπο  νπαδνχο 

ηνπο. Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα θάλνπλ tweet κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Twitter, ζε 

ζπκβαηέο εμσηεξηθέο, ή απφ ηελ Τπεξεζία ζχληνκσλ κελπκάησλ πνπ δηαηίζεληαη ζε 

νξηζκέλεο ρψξεο. Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ ζε tweets άιισλ ρξεζηψλ - απηφ 

είλαη γλσζηφ σο "follow" θαη νη ζπλδξνκεηέο πνπ είλαη γλσζηνί σο "followers". 

Ζ επφκελε εηθφλα ζπλνςίδεη ηελ θαηαλνκή ησλ πεξηερνκέλσλ ησλ tweets βάζεη 

έξεπλαο πνπ είρε γίλεη απφ ηελ Pear Analysis. Όπσο θαίλεηαη έλα κεγάιν πνζνζηφ 

είλαη αλνχζηα θείκελα, αιιά εμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη θαη ην πνζνζηφ ησλ ζπδεηήζεσλ. 

 

   News 3.9%    Conversational 37.55% 

   Spam 3.75%    Pass-along value 8.70% 

   Self-promotion 5.86% 

   Pointless babble 40.54 

Δηθόλα 12: Πεξηερόκελν  Tweets ζύκθσλα κε ηελ Pear Analytics 
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Δίλαη γεγνλφο πσο ε ηζηνζειίδα απηή θαηαηάζζεηαη σο κία απφ ηηο δέθα πην 

επηζθέςηκεο ηζηνζειίδεο ζε φιν ηνλ θφζκν. Καζεκεξηλέο εθηηκήζεηο ρξεζηψλ 

δηαθέξνπλ, θαζψο ε εηαηξεία δελ δεκνζηεχεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ελεξγνχο 

ινγαξηαζκνχο. ε θάζε πεξίπησζε, ην twitter απνηειεί κεηαμχ άιισλ έλα ζεκαληηθφ 

εξγαιείν πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ επηρεηξήζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηνπο. 

 

Δηθόλα 13: Αξρηθή ζειίδα Twitter 

http://twitter.com/ 

 

2.5 Λνηπά κέζα 

Πέξαλ απφ ηα παξαπάλσ δεκνθηιή social networks, φπσο ην Facebook θαη ην 

twitter, ππάξρνπλ θαη άιια social media, παγθνζκίσο δεκνθηιή, ηα νπνία κηα 

επηρείξεζε ζα κπνξνχζε λα εθκεηαιιεπηεί επίζεο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ ππάξρεη ην 

Flickr, πνπ είλαη κηα ηζηνζειίδα, ε νπνία δεκηνπξγήζεθε γηα λα θηινμελεί 

θσηνγξαθίεο  θαη  βίληεν.  Γεκηνπξγήζεθε  αξρηθά  απφ  ηελ  εηαηξία  Ludicorp  θαη 

χζηεξα  εμαγνξάζηεθε  απφ  ηελ  Yahoo!.  Ζ  ππεξεζία  ρξεζηκνπνηείηαη  ζπρλά απφ 

bloggers γηα  λα  ελζσκαηψζνπλ  ηηο  θσηνγξαθίεο  ηνπο  ζηα  blogs  ηνπο.   
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Αληίζηνηρα, ην mySpace είλαη έλα απφ ηα δεκνθηιέζηεξα social  websites,  πνπ 

πξνζθέξεη  ζηνπο  ρξήζηεο  ηνπ  έλα  online  δίθηπν, βαζηζκέλν  ζε  ρξήζηεο  πνπ είλαη 

είηε θίινη κε πξνζσπηθά πξνθίι ή blogs, είηε νκάδεο πνπ κνηξάδνληαη θσηνγξαθίεο, 

κνπζηθή θαη βίληεν παγθνζκίσο. Σν mySpace ρξνλνινγείηαη  θνληά  ζην  2002  φηαλ  

αξθεηνί  ππάιιεινη  ηεο εηαηξίαο  eUniverse,  ζπκκεηέρνληαο  ζην Friendster,  

παξαηήξεζαλ  ηηο  πνιιέο δπλαηφηεηεο πνπ κπνξνχζε λα δψζεη έλα social network θαη 

κηκήζεθαλ εθείλν ην site. 

Αξρηθά  ζε  απηφ  ην  θνηλσληθφ  δίθηπν  ζπκκεηείραλ  κφλν  ππάιιεινη  ηεο 

εηαηξίαο  eUniverse  αιιά  αξγφηεξα  νη  ελ ιφγσ ππάιιεινη ηεο  εηαηξίαο  εθηίλαμαλ  

ζηα  χςε  ηε δεκνηηθφηεηα ηεο ηζηνζειίδαο ρξεζηκνπνηψληαο emails ζε πεξίπνπ 20 

εθαηνκκχξηα ρξήζηεο. Σν θιεηδί ηεο επηηπρίαο ιέγεηε φηη ήηαλ ε ζπνπδαία 

αξρηηεθηνληθή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ εθαξκνγή ηεο πιαηθφξκαο θαη φρη ηα 

καδηθά emails. ε θάζε πεξίπησζε, είλαη θαη απηφ έλα εξγαιείν καδηθήο πξνζέγγηζεο 

πιεζπζκνχ κέζσ δηαθεκίζεσλ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θάιιηζηα απφ επηρεηξήζεηο.  

 

Δηθόλα 14: ύκβνιν RSS 

Buster Heine, http://www.cultofmac.com/181205/whats-the-best-rss-reader-app-for-mac-lets-

talk/ 

 

Σέινο, ε ηερλνινγία ηνπ Really Simple Syndication (RSS) αθνξά ζε έλα 

ζχγρξνλν ηξφπν αλάγλσζεο ηνπ δηαδηθηχνπ. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά, γηα κία ςεθηαθή 

http://www.cultofmac.com/author/busterheine/
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ηερλνινγία ε νπνία βαζίδεηαη ζηνπο RSS readers. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα εγθαηαζηήζεη 

έλαλ RSS reader ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ (παξέρνληαη δσξεάλ κέζσ δηαθφξσλ 

ηζηνζειίδσλ, φπσο FeedDemon, NewsGator, Rojo, Spotback, Google Home page, 

MyYahoo ή Windows Live Space) θαη ζηε ζπλέρεηα λα ιακβάλεη λέα θη ελεκεξψζεηο 

γηα άιιεο ηζηνζειίδεο κέζσ απηνχ. Με άιια ιφγηα, ε ηερλνινγία RSS, αθνξά ζηε 

δεκηνπξγία ππεξζπλδέζκσλ ηνπ RSS reader κε άιιεο ηζηνζειίδεο (RSS feeds), ελψ 

ηαπηφρξνλα επηηξέπεη ηε δηαδξαζηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ εθαξκνγψλ 

ηνπ Κνηλσληθνχ Γηαδηθηχνπ. 

ηελ πεξίπησζε ησλ RSS, ν ρξήζηεο δε ρξεηάδεηαη λα κεηαβαίλεη θάζε θνξά ζε 

θάζε ηζηνζειίδα μερσξηζηά. Σν κφλν πνπ ρξεηάδεηαη λα θάλεη είλαη λα ζπλδεζεί κε ηνλ 

RSS «αλαγλψζηε» ηνπ θαη κέζσ απηνχ λα ελεκεξσζεί ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν γηα θάζε 

λέα πιεξνθνξία πνπ πξνζηίζεηαη ζην δηαδίθηπν. εκαληηθφ πιενλέθηεκα ησλ 

ηερλνινγηψλ RSS ηφζν γηα ηνπο ρξήζηεο, φζν θαη γηα ηνπο νξγαληζκνχο απνηειεί ην 

γεγνλφο φηη απνδέθηεο ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ δηαθηλείηαη γίλνληαη κφλν εθείλνη νη 

ρξήζηεο πνπ έρνπλ επηιέμεη λα δέρνληαη ελεκεξψζεηο απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

ηζηνζειίδεο (Κνχγθα, 2011).  

Σα RSS Feeds απμάλνπλ, επίζεο, ηελ αλαγλσζηκφηεηα ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ, αιιά θαη ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζε απηή, θαζψο είλαη έλαο 

πνιχ θαιφο ηξφπνο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ ζην δηαδίθηπν. Δπίζεο, απνηεινχλ 

θαινχο ηξνθνδφηεο ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο, εθφζνλ, ελεκεξψλνπλ ζπλερψο γηα ην 

λέν πεξηερφκελν ηζηνζειίδσλ, επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηνπο λα πξνσζνχλ ζε θίινπο, 

ζπγγελείο, ζπλαδέιθνπο ην πεξηερφκελφ ηνπο θη επλννχλ ηε δεκηνπξγία 

ππεξζπλδέζκσλ κε άιιεο ηζηνζειίδεο. 
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ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη κηα ζχλνςε ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο κηα 

επηρείξεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα δηάθνξα social media κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε 

ηεο ζέζεο ηεο ζηελ αγνξά.  

 

2.6  Η ρξήζε ηωλ social media γηα ηελ ελίζρπζε ηεο on line παξνπζίαο  

 

 

Δηθόλα 15 : Social Media & Business 

Stefan Töpfer, http://sme-blog.com/social-media/embracing-social-media-for-business 

 

Ζ ρξεζηκνπνίεζε ησλ networking sites, ησλ blogs θαη ησλ γεληθφηεξσλ online 

θνηλνηήησλ γηα ηελ ελίζρπζε κηαο παξνπζίαο ζην δηαδίθηπν νλνκάδεηαη Social Media 

Marketing. πλήζσο, εθαξκφδεηαη παξάιιεια κε ην Search Engine Optimization 

(SEO) θαη είλαη έλαο επηπξφζζεηνο, ζρεηηθά αλέμνδνο αιιά θαη ηαπηνρξφλσο ηζρπξφο 

ηξφπνο γηα ηε ζηνρεπκέλε αχμεζε επηζθεςηκφηεηαο. 

Γηα ηνπο ζθνπνχο απηνχο δεκηνπξγνχληαη ινγαξηαζκνί / πξνθίι, ζρεηηθνί 

ζχλδεζκνη θαη αλαξηήζεηο ζε sites φπσο ην Facebook θαη ην Twitter.  

Σν ελδηαθεξφκελν θνηλφ επηζθέπηεηαη ηε δηαθεκηδφκελε ηζηνζειίδα, 

αθνινπζψληαο ηνπο ηνπνζεηεκέλνπο ζπλδέζκνπο θαη έηζη αγνξάδεη ην πξντφλ ή 

ελεκεξψλεηαη γηα ηελ ππεξεζία πνπ επηζπκεί (Global Web Index, 2009). 
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Με απηήλ ηελ θίλεζε είλαη δπλαηφλ λα βειηηζηνπνηείηαη θαη ην marketing plan 

πνπ έρεη ζρεδηάζεη ε θάζε εηαηξία, αθνχ απμάλεηαη ην πνζνζηφ κεηαηξνπήο ησλ 

επηζθεπηψλ ζε πηζαλνχο πειάηεο. 

ην κάξθεηηλγθ πνπ αθνινπζνχλ νη εηαηξείεο θαηά θαλφλα, εθαξκφδνληαη δχν 

βαζηθνί ηξφπνη πξνψζεζεο θαη πιαζαξίζκαηνο ηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξά. Ο πξψηνο 

ζρεηίδεηαη κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ RSS feeds κέζσ ησλ νπνίσλ κνηξάδνληαη ηα 

λέα, νη αλαθνηλψζεηο, ηα βίληεν θαη νη εηθφλεο πνπ δηαηίζεληαη γηα ηελ πξνβνιή, θαη ν 

δεχηεξνο ζρεηίδεηαη κε ηελ ζπκκεηνρή ζε δεκφζηεο ζπδεηήζεηο αιιά θαη ζρεηηθέο 

αλαξηήζεηο ζε blogs, forums θαη θνηλσληθά δίθηπα. 

Σν social media optimization θηλείηαη ζηα πιαίζηα ηνπ search engine marketing 

θαη ζηηο κέξεο καο είλαη δπλαηφλ λα πξνζθέξεη έλα νινθιεξσκέλν παθέην 

δηαδηθηπαθήο πξνβνιήο δηαηεξψληαο ηαπηφρξνλα ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο. 

Ζ βειηηζηνπνίεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηα social media ζρεηίδεηαη θαη κε ην 

search engine advertising, αθνχ ζηφρνο ηεο είλαη ε άληιεζε επηζθέςεσλ απφ δηάθνξα 

sites. 

Έηζη έκκεζα βειηηψλνληαη νη θαηαηάμεηο κηαο επηρείξεζεο ζηα απνηειέζκαηα 

ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο, θαη κεγηζηνπνηείηαη έηζη ην πνζνζηφ ηεο πηζαλήο 

επηηπρεκέλεο κεηαηξνπήο ησλ επηζθεπηψλ ηεο θάζε ηζηνζειίδαο ζε απνηέιεζκα. 

(conversion rate). 

χκθσλα κε ηνλ Chris Horton
3
 (2012) γηα ηελ επίηεπμε αχμεζεο ηνπ 

Conversion rate απαηηείηαη κηα νινθιεξσκέλε, γλήζηα ζηξαηεγηθή εθκεηαιιεπφκελε  

ηα social media. Παξαθάησ δίλεηαη κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ ηξφπσλ πνπ ηα 

social media κπνξνχλ λα ην θάλνπλ απηφ : 

                                                           
3
 Strategic Marketing Consultant for Internet Marketing Agency SyneCore Technologies 

 

http://www.synecoretech.com/
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 Γεκηνπξγψληαο αθνζίσζε ηνπ θαηαλαισηή ζηελ εθάζηνηε κάξθα (brand 

loyalty) 

 Απμάλνληαο ζεκαληηθά ηνλ αξηζκφ ησλ επηζθεπηψλ ηεο ηζηνζειίδαο 

 Απμάλνληαο ηελ θίλεζε ζηελ ηζηνζειίδα παξαθηλψληαο ηνπο ρξήζηεο λα ηε 

κνηξαζηνχλ κε θίινπο ηνπο 

 Βειηηψλνληαο ζε κεγάιν βαζκφ ηελ επηζθεςηκφηεηα ηεο ηζηνζειίδαο απφ 

κεραλέο αλαδήηεζεο 

 Μέζσ δηαθήκηζεο επί πιεξσκή.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ, είλαη ζαθέο φηη εηδηθά ζε κηα πεξίνδν νηθνλνκηθήο 

θξίζεο, ε ρξήζε ηέηνησλ ηερληθψλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο ελδερνκέλσο λα είλαη θαη 

απαξαίηεηε. ηε ζπλέρεηα, ζα γίλεη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηελ επίδξαζε ηεο ρξήζεο 

ησλ social media ζηνπο ρξήζηεο, θαη ζηε ζπλέρεηα ζα απνηππσζεί ε πιεπξά ησλ 

επηρεηξήζεσλ επ’ απηνχ.  

 

2.7 Social Media θαη ρξήζηεο / θαηαλαιωηέο 

Δίλαη γεγνλφο αδηακθηζβήηεην πσο ε δηαθήκηζε θαη ε κεηάδνζε ησλ κελπκάησλ 

ησλ επηρεηξήζεσλ, φπσο γίλεηαη απφ ηα παξαδνζηαθά κέζα επηθνηλσλίαο, ζηεξεί ηε 

δπλαηφηεηα δηαιφγνπ θαη ζπκκεηνρήο ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ, ην νπνίν ρσξίο λα 

ην επηιέγεη, εθ ηίζεηαη ζηα κελχκαηα απηά θαη αλαγθαζηηθά γίλεηαη ν απνδέθηεο. Ζ 

ηαθηηθή απηή, γλσζηή σο ηαθηηθή push, θαηά ηελ νπνία ν απνδέθηεο δελ δεηάεη ην 

κήλπκα αιιά ηνπ επηβάιιεηαη, ζεσξείηαη πιένλ απαξραησκέλε θαη αλαπνηειεζκαηηθή. 

Πιένλ, κφλν ε ηαθηηθή pull κπνξεί λα επηθέξεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα ζηελ 

ζρέζε θαηαλαισηψλ θαη εηαηξηψλ, θαη κε βάζε απηήλ ηελ αλάγθε έρεη δηακνξθσζεί 
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θαη ε δηαξθψο αλαπηπζζφκελε ελίζρπζε ηεο ζέζεο ησλ social media ζηνλ ρψξν ηνπ 

κάξθεηηλγθ.  

Όπσο ηνλίδεηαη θαη απφ ηνλ Evans (2006), ε ίδηα αλάγθε ησλ θαηαλαισηψλ γηα 

απνηειεζκαηηθφηεξε θαη ακεζφηεξε επηθνηλσλία κε ηηο εηαηξείεο, ηελ νπνία λα 

κπνξνχλ λα ειέγρνπλ νη ίδηνη, νδήγεζε ζηελ ξαγδαία εμέιημε ησλ Μέζσλ Κνηλσληθήο 

Γηθηχσζεο απφ εκπνξηθήο άπνςεο. Οη επηρεηξήζεηο απιά δελ ζα κπνξνχζαλ λα 

απνπζηάδνπλ απφ απηή ηε κεγάιε online θνηλφηεηα θαηαλαισηψλ, ζηελ νπνία 

εθθξάδνληαη απφςεηο, απνξίεο, ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζρφιηα γηα ηηο ίδηεο θαη ηα 

πξντφληα ηνπο. 

ε απηφ ην πιαίζην, νη επηρεηξήζεηο θαινχληαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζην γεγνλφο 

φηη ζηα Social Media ε δεκηνπξγία, νξγάλσζε θαη δηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο, γίλεηαη 

θαηά θχξην ιφγν απφ ηνπο ρξήζηεο, νη νπνίνη έρνπλ αληηιεθζεί ηελ επηθνηλσληαθή 

δχλακε πνπ ηνπο παξέρνπλ ηα δηαδηθηπαθά απηά κέζα θαη πιένλ δηεθδηθνχλ δπλακηθά 

απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη απηνί είλαη πνπ απνθαζίδνπλ αλ ζα δηαδψζνπλ έλα κήλπκα 

ζηνπο θίινπο ηνπο θαη αλ ζα ηνπο πξνηείλνπλ θάπνην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ ή εηαηξεία. 

Όπσο ηνλίδεηαη θαη απφ ηνπο Trackeray θαη ζπλεξγάηεο (2008), ε βαζηθή ινγηθή 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη θαηαλαισηέο ελεξγνχλ ζηα Social Media, είλαη φηη θαλείο 

δελ γλσξίδεη ηα πάληα, αιιά ν θαζέλαο γλσξίδεη θαη απφ θάηη θαη φινη καδί 

δεκηνπξγνχλ θαη εκπινπηίδνπλ κία πιεξνθνξία, ηελ νπνία έρνπλ ηε δχλακε θαη ηελ 

ειεπζεξία, λα ηε δηαδψζνπλ κέρξη εθεί πνπ απηνί επηζπκνχλ. Οη επηρεηξήζεηο ινηπφλ 

θαινχληαη λα αθνπγθξάδνληαη θαη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο δηαξθείο απηέο αιιαγέο, 

θαη λα πξνζαξκφδνπλ αληίζηνηρα ηηο πνιηηηθέο κάξθεηηλγθ πνπ αθνινπζνχλ. 

Λεπηνκέξεηεο επ’ απηνχ παξνπζηάδνληαη ελ ζπληνκία ζηελ επφκελε ελφηεηα.  
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2.8 Οη επηρεηξήζεηο θαη ε ρξήζε ηωλ Social Media 

 

2.8.1 Γεληθή αληηκεηώπηζε θαη ηάζεηο 

Με βάζε ηηο δηαξθείο θαη ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηε ρξήζε 

ησλ social media απφ ηνπο θαηαλαισηέο, θαη ηηο αληίζηνηρεο κεηαβνιέο ησλ 

απαηηήζεψλ ηνπο, νη επηρεηξήζεηο ζήκεξα βξίζθνληαη αληηκέησπεο κε ην δίιιεκα ηνπ 

εάλ θαη θαηά πφζν ζα πξέπεη λα εκπιαθνχλ κε φζα ιέγνληαη θαη γξάθνληαη ζηα social 

media γηα απηέο θαη ηα πξντφληα ηνπο. Πνιιέο είλαη εθείλεο πνπ ηζρπξίδνληαη φηη δελ 

έρνπλ νχηε ην ρξφλν νχηε ην ρξήκα, γηα λα ειέγρνπλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηηο 

δηαδηθηπαθέο ζπδεηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ, θάηη πνπ απφ ηελ άιιε κεξηά βέβαηα 

ζεκαίλεη φηη γίλεηαη πην δχζθνιε ε ζρέζε ηνπο κε ηνπο ελ ιφγσ θαηαλαισηέο.  

Απνηειεί αδηάςεπζηε πξαγκαηηθφηεηα ην γεγνλφο φηη νη θαηαλαισηέο 

ζπκκεηέρνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηα θνηλσληθά δίθηπα, ζρνιηάδνπλ πξντφληα θαη 

κάξθεο, κηιάλε γηα ηηο επηρεηξήζεηο, κνηξάδνληαη εκπεηξίεο απφ ηελ επαθή ηνπο κε λέα 

πξντφληα, αληαιιάζζνπλ απφςεηο θαη δηακνξθψλνπλ ζηάζεηο (Hotelmarketing, 2010). 

Δίλαη επηινγή ηεο θάζε επηρείξεζεο, ην εάλ θαη κέρξη πνην βαζκφ, ζα εκπιαθεί ζε φιε 

απηή ηε δηαδηθαζία. Δλδερνκέλσο θάπνηα λα επηιέμεη απιά λα «αθνχεη» ηνπο 

θαηαλαισηέο θαη θάπνηα λα πξνζπαζήζεη λα ζπκκεηάζρεη ελεξγά, ρηίδνληαο δηάινγν 

καδί ηνπο. Ζ φπνηα πνιηηηθή φκσο αθνινπζήζεη ε θάζε εηαηξεία, ζα έρεη θαη ηηο 

αλάινγεο επηπηψζεηο ζηελ ζπλείδεζε ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ (Evans, 2008). 

Αμίδεη επηπιένλ λα ζεκεησζεί πσο φηαλ κηα επηρείξεζε απνπζηάδεη απφ ηα social 

media, ή είλαη παξνχζα ζε απηά αιιά ζησπειά, (θάηη πνπ θαηά θχξην ιφγν ζεσξείηαη 

ζπλψλπκν κε απνπζία απφ ηνπο ρξήζηεο), ιακβάλεηαη ζπρλά σο επηδνθηκαζία φζσλ 

ιέγνληαη θαη γξάθνληαη. Ζ αλππαξμία κίαο εηαηξηθήο απάληεζεο ζε ζρφιηα 
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θαηαλαισηψλ, ιακβάλεηαη πιένλ σο αδηαθνξία θαη θάλεη ηνπο θαηαλαισηέο λα 

πηζηεχνπλ, πσο ε επηρείξεζε δελ ηνπο ζεσξεί ζεκαληηθνχο, θάηη πνπ δπζρεξάλεη ζε 

κεγάιν βαζκφ ηελ φπνηα πξνζπάζεηα ηεο επηρείξεζεο λα έξζεη θνληά ζην 

θαηαλαισηηθφ θνηλφ.  

ε απηφ ην πιαίζην, ηα Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο παξέρνπλ κία κνλαδηθή 

δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο λα ρηίζνπλ ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο θαη πηζηφηεηαο κε ην 

αγνξαζηηθφ θνηλφ, θάηη πνπ είλαη ή ζα πξέπεη λα είλαη ην δεηνχκελν γηα θάζε 

ζχγρξνλε επηρείξεζε εάλ ζέιεη λα είλαη βηψζηκε (Hardey, 2009).  

Σν εξψηεκα ινηπφλ ελφο νξγαληζκνχ, δελ ζα πξέπεη λα είλαη αλ ζα αζρνιεζεί 

ελεξγά κε ηα social media ή αλ δελ ζα εκπιαθεί θαζφινπ κε απηά, δηφηη εθφζνλ ζε 

απηά βξίζθνληαη νη θαηαλαισηέο ηεο θαη έρνπλ ηελ αλάγθε εμαηνκηθεπκέλεο 

επηθνηλσλίαο, έρεη ρξένο λα δηαηεξεί έληνλε ηελ παξνπζία ηεο. Ζ πξφθιεζε πιένλ, γηα 

θάζε επηρείξεζε πνπ δεη ζηελ ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα, είλαη αλ ζα θαηαθέξεη λα 

βξεη ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν λα πιεζηάζεη δηαδηθηπαθά ηνπο θαηαλαισηέο ηεο, 

ψζηε λα απνδερηνχλ ηηο παξεκβάζεηο ζηηο ζπδεηήζεηο ηνπο (Evans, 2008). 

ηε ζπλέρεηα, εζηηάδνπκε εηδηθά ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο αγνξάο θαη ζην πσο 

απηή κπνξεί λα εληζρπζεί κε ηε ρξήζε ησλ social media. 

 

2.8.2 Δλίζρπζε ηεο έξεπλαο αγνξάο κε ρξήζε social media 

Ζ έξεπλα αγνξάο είλαη κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο δηαδηθαζίεο ζηελ ιεηηνπξγία 

κηαο επηρείξεζεο. Με ηελ εκθάληζε ησλ εθαξκνγψλ ηνπ Web 2 θαη ηηο δπλαηφηεηεο 

πξφζβαζεο ζηελ πιεξνθνξία πνπ παξέρνπλ, εμειίρζεθαλ θαη νη δηαδηθαζίεο έξεπλαο 

αγνξάο πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηνπο ππεχζπλνπο κάξθεηηλγθ ηεο θάζε επηρείξεζεο.  
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Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο, εθηφο απφ ηε δπλαηφηεηα 

άκεζεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο θαηαλαισηέο θαη πξνβνιήο ησλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ ηνπο ζε ρηιηάδεο δπλεηηθνχο θαηαλαισηέο, παξέρνπλ θαη ηε δπλαηφηεηα 

δηεμαγσγήο έξεπλαο αγνξάο, εξεπλψληαο θαη θαηαγξάθνληαο ηηο ζπδεηήζεηο ησλ 

ρξεζηψλ ζε απηά (Hardey, 2009). 

χκθσλα κε ηηο παιαηφηεξεο κεζφδνπο έξεπλαο αγνξάο, νη επηρεηξήζεηο 

επηιέγνπλ ην δείγκα πνπ ηνπο ελδηαθέξεη, βάζε ηεο ηκεκαηνπνίεζεο ησλ 

θαηαλαισηψλ θαη ηνλ νξηζκφ ηνπ θνηλνχ ζηφρνπ θαη βγάδνπλ ζπκπεξάζκαηα 

ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο απηνχ ηνπ δείγκαηνο.  

ήκεξα φκσο κε βάζε ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, θαη ηα αληίζηνηρα εξγαιεία 

ειέγρνπ θαη κειέηεο ζπδεηήζεσλ πνπ είλαη δηαζέζηκα,  δίλεηαη ε επθαηξία ζηηο 

επηρεηξήζεηο λα ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο γηα φζα ιέγνληαη ζηα θνηλσληθά δίθηπα απφ 

ηνπο ρξήζηεο, ζρεηηθά κε ηηο κάξθεο ηνπο, ηηο ηηκέο, ην service θ.ά., ζρεδφλ αλέμνδα 

θαη ζε πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη ζηα social media  

κε ηελ ρξήζε απηψλ ησλ εξγαιείσλ πεξηιακβάλεη ηξία δηαθξηηά βήκαηα. 

Σν πξψην βήκα αθνξά ζηε ζπιινγή ησλ πιεξνθνξηψλ, ην δεχηεξν βήκα 

πεξηιακβάλεη ηελ θαηαλφεζε θαη νξζή εξκελεία ησλ πιεξνθνξηψλ, θαη ηέινο ην ηξίην 

βήκα πεξηιακβάλεη ηε δξάζε βάζε ησλ παξαπάλσ θαη ησλ ζηφρσλ πνπ ηίζεληαη απφ 

ηελ επηρείξεζε (Wittenberg, 2009). 

Οη εηαηξείεο επίζεο, κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ θαη ην απαξαίηεην feedback κέζσ 

ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ γηα θάζε θαηλνχξηα ηνπο ελέξγεηα, θαζψο ν αληίθηππνο 

δηαθαίλεηαη απφ ηελ πξψηε θηφιαο ψξα ζηηο ζπδεηήζεηο πνπ δηεμάγνληαη θαη ζηα 

άξζξα πνπ δεκνζηεχνληαη ζην δηαδίθηπν. 
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Οη θαηαλαισηέο πιένλ κηιάλε γηα ηηο εκπεηξίεο ηνπο απφ ηε ρξήζε πξντφλησλ 

θαη ππεξεζηψλ ζην δηαδίθηπν θαη κηιάλε αλνηρηά, ρσξίο θαλέλα δηζηαγκφ. Δίλαη 

απφθαζε θάζε επηρείξεζεο, ην αλ ζα αθνχζεη θαη αμηνπνηήζεη απνηειεζκαηηθά ηα φζα 

ιέγνληαη απφ ηνπο θαηαλαισηέο ζην δηαδίθηπν, ή αλ ζπλεηδεηά ζα θιείζεη ηα απηηά θαη 

ζα αγλνήζεη, ζε βάξνο ηεο, ηε θσλή ηνπ αγνξαζηηθνχ θνηλνχ (Wittenberg, 2009). 

 

2.8.3 Social Media θαη Γηαδηθηπαθό Μάξθεηηλγθ 

Σν δηαδηθηπαθφ κάξθεηηλγθ, φπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί, έρεη κεγάιε πιένλ ζρέζε 

κε ηα δηάθνξα social media. Κάηη ηέηνην εμάιινπ πξνθχπηεη θαη απφ δηάθνξεο έξεπλεο 

πνπ έρνπλ γίλεη ζρεηηθά. 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ζχκθσλα κε έξεπλα ηνπ Bernoff (2008) πνπ είρε 

δεκνζηεπζεί απφ ηε Forrester, ηξεηο ζηνπο ηέζζεξηο Ακεξηθάλνπο ρξεζηκνπνηνχλ ηα 

social media. Αληίζηνηρα, ζχκθσλα κε άιιε έξεπλα, ηα 2/3 ηνπ παγθφζκηνπ 

δηαδηθηπαθνχ πιεζπζκνχ επηζθέπηεηαη ηα θνηλσληθά δίθηπα 

(http://blog.nielsen.com/nielsenwire/wp-

content/uploads/2009/03/nielsen_globalfaces_mar09.pdf), ελψ ζηελ ίδηα έξεπλα 

αλαθέξεηαη φηη νη επηζθέςεηο ζηα social media είλαη πιένλ ε 4ε πην δεκνθηιήο online 

δξαζηεξηφηεηα - πην κπξνζηά απφ ηε ρξήζε ηνπ πξνζσπηθνχ email. 

ην ίδην πιαίζην, ζχκθσλα κε έξεπλα ηεο Cone (2008) ην facebook είρε  630 

εθαηνκκχξηα ρξήζηεο κέζα ζην 2011, 100 εθαηνκκχξηα video παξαθνινπζνχληαη ζην 

youtube θάζε κέξα, 3,6 δηζ. εθαηνκκχξηα θσηνγξαθίεο ππήξραλ ζην Flickr.com ην 

2009, ελψ ζε 5 εθαηνκκχξηα αλέξρεηαη ν ελεξγφο αξηζκφο ησλ ππνζηεξηθηψλ ηνπ 

Barack Obama ζε 15 θνηλσληθά δίθηπα. ηελ ίδηα έξεπλα ηνλίδεηαη πσο ην 93% ησλ 

ρξεζηψλ ησλ social media πηζηεχεη φηη κηα εηαηξεία πξέπεη λα έρεη κηα παξνπζία ζηα 
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social media. Δπίζεο 85% ησλ ρξεζηψλ πηζηεχεη φηη κηα εηαηξεία φρη κφλν πξέπεη λα 

έρεη κηα παξνπζία ζηα social media, αιιά θαη λα αιιειεπηδξά κε ηνπο πειάηεο ηεο 

κέζσ απηψλ.  

Όια ηα παξαπάλσ, νη επηρεηξήζεηο θαινχληαη λα ηα εθκεηαιιεπηνχλ, εηδηθά ζε 

κηα πεξίνδν ζαλ ηελ ζεκεξηλή, πνπ ε νηθνλνκηθή θξίζε ηηο έρεη θέξεη ζε ηδηαίηεξα 

δπζρεξή ζέζε. Οη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ζεκεξηλήο επνρήο, ζε ζρέζε κε ηελ ρξήζε ησλ 

social media, παξνπζηάδνληαη ζηελ επφκελε ελφηεηα, αθνχ πξψηα γίλεη κηα ζχληνκε 

αλαθνξά ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα επηρεηξήζεσλ πνπ ήδε έρνπλ 

επηρεηξήζεη ηελ ζηξνθή πξνο ηελ ρξήζε ησλ social media.  

 

 

2.9 Παξαδείγκαηα επηρεηξήζεωλ πνπ έρνπλ θάλεη ζηξνθή πξνο ηα 

Social Media 

ε απηήλ ηελ ελφηεηα, ζα γίλεη κηα αλαθνξά ζε ιίγεο ζπγθεθξηκέλεο 

επηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ηα social media γηα ηελ πξνψζεζε 

ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ηνπο. Έλα πξψην ηέηνην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, 

είλαη ηα Starbucks.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε εηαηξία, επηρεηξψληαο λα ρξεζηκνπνηήζεη ην θνηλφ γηα ηελ 

βειηίσζε ησλ πξντφλησλ / θαηαζηεκάησλ θαη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο, 

δεκηνχξγεζε ην social network My Starbucks. Οη ρξήζηεο πνπ απνηεινχλ κέξνο απηνχ 

ηνπ δηθηχνπ αηζζάλνληαη φηη έρνπλ θάπνην ξφιν ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 

εηαηξείαο θαη ηνπο θάλεη λα αηζζάλνληαη κέξνο ηεο. Δπηπιένλ, ε επηρείξεζε 

ρξεζηκνπνηεί ζε κεγάιν βαζκφ ην Facebook κε αλαλέσζε βίληεν, αλαθνηλψζεσλ θαη 

άιισλ, αιιά θαη ην twitter κε δηεπαθή κε ηνπο θαηαλαισηέο (Ησάλλνπ, 2011). 
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ην ίδην κήθνο θχκαηνο ιεηηνπξγεί θαη ε Coca Cola. πγθεθξηκέλα, ε εηαηξία ηα 

ηειεπηαία δχν ρξφληα επελδχεη πεξηζζφηεξν ζηα θνηλσληθά κέζα (Rhodes, 2011). Έηζη 

ε εηαηξία πέξα απφ ηα βαζηθά πξνθίι πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ζην facebook θαη ζην 

twitter, αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε θακπάληα πνπ ηξέρεη, δεκηνπξγεί εμεηδηθεπκέλα 

πξνθίι ψζηε λα ππνζηεξίμεη ηελ θακπάληα. Μέζα απφ ην επίζεκν πξνθίι ζην 

facebook δεκνζηεχνληαη θσηνγξαθίεο, βίληεν, πιεξνθνξίεο θαη λέα γηα ην brand, 

δεκηνπξγνχληαη ζπδεηήζεηο θαη ην θνηλφ ιακβάλεη κέξνο ζε δηαγσληζκνχο κέζσ 

εηδηθψλ εθαξκνγψλ ηνπ site θαη ζε δεκνζθνπήζεηο. ηα πξνθίι ηεο εηαηξίαο ζην 

twitter, ε Coca-Cola ελεκεξψλεη ην θνηλφ γηα ηα λέα ηεο θαη επηθνηλσλεί καδί ηνπ. 

Δπηπξφζζεηα, ε εηαηξία έρεη ελεξγή παξνπζία θαη ζε άιια θνηλσληθά δίθηπα φπσο ην 

Myspace θαη ην Bebo. Αθφκα κέζα απφ ην επίζεκν θαλάιη ηεο ζην Youtube, ε Coca-

Cola εμππεξεηεί ηηο θακπάληεο ηεο κε δηαθεκηζηηθά βίληεν θαη βίληεν απφ δηάθνξα 

event ηεο αλά ηνλ θφζκν θαη ζην επίζεκν flickr ηεο δεκνζηεχνληαη θσηνγξαθίεο 

ζρεηηθέο κε ην brand (Ησάλλνπ, 2011). 

Γεληθφηεξα, κπνξνχκε λα πνχκε πσο ε social media ζηξαηεγηθή ηεο Coca-Cola 

ζρεηίδεηαη μεθάζαξα κε ηελ καθξνπξφζεζκε ζπζρέηηζή ηεο κε ην θνηλφ, ηελ αλάπηπμε 

επηθνηλσλίαο θαη ηελ ππεξάζπηζε ηεο πίζηεο ζην brand (Rhodes, 2011).  

Σέινο, κηα αθφκα ζεκαληηθή εηαηξία πνπ ρξεζηκνπνηεί ζε κεγάιν βαζκφ ηα 

social media, είλαη ε Dell. Ζ εηαηξία απηή έρεη δεκηνπξγήζεη έλα θφξνπκ ππνζηήξημεο 

γηα ηα πξντφληα ηεο εηαηξίαο, δηάθνξα blogs θαη groups ζηα νπνία νη πειάηεο 

ελεκεξψλνληαη θαη κνηξάδνληαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο γηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο ηεο 

εηαηξίαο κε άιινπο, θαζψο θαη κία θνηλφηεηα πνπ νλνκάδεηαη IdeaStorm, ζηελ νπνία 

νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ λέεο ηδέεο, λα δηαβάζνπλ ηδέεο άιισλ θαη λα ηηο 

ςεθίζνπλ. 
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Πέξα απφ ηελ θνηλφηεηα πνπ έρεη αλαπηπρζεί, ε εηαηξία ρξεζηκνπνηεί ην 

facebook έρνληαο δεκηνπξγήζεη πνιιαπιέο ζειίδεο, εμεηδηθεπκέλεο γηα νηθηαθνχο 

πειάηεο, γηα κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο, θαη γηα κεγάιεο εηαηξίεο. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν αιιειεπηδξά θαη ελεκεξψλεη ην θνηλφ γηα πξντφληα, λέα, θαη δξαζηεξηφηεηέο 

ηεο ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο πειαηψλ θάζε θνξά. Αθφκα, ε Dell ρξεζηκνπνηεί ην 

Twitter ψζηε λα δηακνηξάδεηαη γξήγνξα πιεξνθνξίεο κε αλζξψπνπο πνπ 

ελδηαθέξνληαη γηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο, λα ζπιιέγεη feedback ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν θαη λα δεκηνπξγεί ζρέζεηο κε πειάηεο, ζπλεξγάηεο θαη άιινπο αλζξψπνπο 

ζρεηηθνχο κε ην brand. Δπηπξφζζεηα κέζα απφ ην LinkedIn, δίλεηαη ε επθαηξία λα 

ελεκεξσζεί ην θνηλφ ζρεηηθά κε πηζαλέο ζέζεηο εξγαζίαο θαη πξννπηηθέο θαξηέξαο 

ζηελ εηαηξία. 

ηελ ζπζρέηηζε ηεο κε ην θνηλφ, ε εηαηξία ρξεζηκνπνηεί επηπιένλ πνιιά άιια 

θνηλσληθά κέζα. Έρεη επίζεκν θαλάιη ζην Youtube θαζψο θαη ζειίδα ζην flickr θαη 

ζην SlideShare, ελψ έρεη παξνπζία θαη ζε άιια social media φπσο ην orkut, ην Xing, 

ην RenRen θαη ην Sina ζηνρεχνληαο θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο μέλεο αγνξέο. Δίλαη εκθαλέο 

φηη ε εηαηξία δίλεη κεγάινο βάξνο ζηα θνηλσληθά κέζα θαη ζηελ αιιειεπίδξαζή ηεο κε 

ην θνηλφ (Ησάλλνπ, 2011). 

 

2.10 Η ζεκαζία ηεο θξίζεο 

Απνηειεί γεγνλφο πσο ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα, ε θαηάζηαζε ζηνλ 

επηρεηξεκαηηθφ θφζκν εηδηθά ζηελ Διιάδα έρεη αιιάμεη δξακαηηθά. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

έρνπλ αιιάμεη ζε κεγάιν βαζκφ ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ νηθνλνκηθή 

δσή ηνπ ηφπνπ, επεξεάδνληαο φιεο ηηο πηπρέο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη αλαγθάδνληαο 
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ηηο επηρεηξήζεηο λα θαηαθχγνπλ ζε απνηειεζκαηηθφηεξεο θαη πην ζχγρξνλεο κεζφδνπο 

γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηνπο. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ζχκθσλα κε ηα ηειεπηαία ζηνηρεία απφ ηελ έξεπλα Web ID 

ηεο Focus Bari πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ πεξαζκέλν Γεθέκβξην, ην 36% ησλ 

Διιήλσλ (ειηθίαο 13-70 εηψλ) ρξεζηκνπνηεί ζήκεξα θάπνηα απφ ηηο ππεξεζίεο 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο (π.ρ. Facebook, Twitter, θ.ιπ.) κε ην πνζνζηφ απηφ λα είλαη 

απμεκέλν θαηά 4 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία ηεο αληίζηνηρεο 

έξεπλαο ηνπ πεξαζκέλνπ επηεκβξίνπ. Σν πνζνζηφ είλαη ππεξδηπιάζην ζε ζρέζε κε ην 

Μάξηην ηνπ 2009, νπφηε θαη ήηαλ κφιηο ζην 14%. 

Με κηα πξψηε αλάγλσζε, ζα κπνξνχζε θαλείο λα πεη, φηη απηά ηα ζηνηρεία, είλαη 

απνηέιεζκα ηεο νινέλα θαη πην εληεηλφκελεο νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο, πνπ νδεγνχλ 

ηνλ θφζκν ζηελ αλεχξεζε ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ επηθνηλσλίαο κε ηνπο ζπλαλζξψπνπο 

ηνπο. Ζ ζπγθπξία απηή είλαη θάηη πνπ νη επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα ιάβνπλ ππφςε, 

ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα ζρεδηάζνπλ ηηο φπνηεο λέεο πνιηηηθέο κάξθεηηλγθ.   

Έλα εμίζνπ ζεκαληηθφ ζηνηρείν, είλαη φηη ε ρξήζε ησλ Social Media, 

πξνυπνζέηεη έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν, ζηελ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Οινέλα 

θαη πεξηζζφηεξνη θαηαλαισηέο, έζησ θαη κε αθνξκή ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, 

απνξξίπηνπλ ηνλ ηερλνινγηθφ αλαιθαβεηηζκφ. Παξάιιεια, δελ πξέπεη λα 

παξαβιέπνπκε θαη ην γεγνλφο, φηη νη λέεο ηερλνινγίεο θαη ηα κέζα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο, έδσζαλ ηελ επθαηξία θαη ζε αλζξψπνπο επαίζζεησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, 

λα βγνχλε απφ ην πεξηζψξην θαη λα εληαρηνχλ ηζφηηκα ζ’ έλαλ θφζκν πνπ δελ θάλεη 

δηαθξίζεηο θαη δελ ηνπο απνθιείεη, επεηδή ίζσο έρνπλ θάπνην είδνο αλαπεξίαο ή 

ηδηαηηεξφηεηαο.   
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ε απηφ ην πιαίζην, κπνξνχκε λα πνχκε πσο ε επξεία ρξήζε ησλ social media ελ 

κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο δίλεη ζηηο επηρεηξήζεηο κηα επθαηξία λα πξνζεγγίζνπλ 

θαη άιιεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο, κέζσ ησλ ππφ ζρεδίαζε ηαθηηθψλ κάξθεηηλγθ.  

Παξάιιεια, ππάξρνπλ αξθεηέο έξεπλεο πνπ θαηαγξάθνπλ ηελ αλάγθε λα 

αμηνπνηεζνχλ νη δπλαηφηεηεο ησλ ππεξεζηψλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο φπσο είλαη ην 

Facebook, ην Twitter, ην LinkedIn θ.ά., ηηο νπνίεο δείρλνπλ λα θαηαλννχλ φιν θαη 

πεξηζζφηεξν νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο
4
.   

Έρνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, ε ελαζρφιεζε ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηελ 

θνηλσληθή δηθηχσζε ηείλεη λα εμειηρζεί ζε κία απφ ηηο βαζηθέο πξνηεξαηφηεηέο ηνπο 

ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, θαζψο έρεη αξρίζεη λα γίλεηαη 

θαηαλνεηφ φηη ηα Social Media κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ 

εηαηξεηψλ θαη ησλ πειαηψλ ηνπο θαη λα έρνπλ ζεκαληηθά νθέιε ηφζν ζε επίπεδν 

εηθφλαο φζν θαη αλαθνξηθά κε ηελ ελίζρπζε ησλ πσιήζεψλ ηνπο. 

ε απηά ηα ζπκπεξάζκαηα έρνπλ θαηαιήμεη θαη δχν έξεπλεο (κία πνηνηηθή θαη 

κία πνζνηηθή κε ηε ζπκκεηνρή ζηειερψλ απφ 200 επηρεηξήζεηο) πνπ δηεμήγαγε ην 

Ηλζηηηνχην Δπηθνηλσλίαο ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην Αζελψλ, ην Οηθνλνκηθφ 

Παλεπηζηήκην Αζελψλ, ην Πάληεην Παλεπηζηήκην θαη ηελ MRB Hellas κέζα ζην 

2012
5
.   

Δίλαη αμηνζεκείσην πσο ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα απηά, ε αμηνπνίεζε ησλ 

κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ηνπ Γηαδηθηχνπ απνηειεί ηελ 3ε θαηά ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηα ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ γηα ηε θεηηλή ρξνληά, φηαλ πέξζη ήηαλ 

ζηελ 5ε ζέζε θαη πξφπεξζη ζηελ 6ε. 

                                                           
4
 http://www.dete.gr/news.php?article_id=78030 

5
 http://www.dete.gr/news.php?article_id=78030 

http://www.dete.gr/news.php?article_id=78030
http://www.dete.gr/news.php?article_id=78030
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Απφ ηα πιένλ ελδηαθέξνληα ζηνηρεία ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο ήηαλ φηη ην 60,1% 

θάλεη θαζεκεξηλή ρξήζε ησλ social media, ελψ ην 44% ζθνπεχεη λα απμήζεη ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ γηα ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο. 

Παξάιιεια, ην 83,1% ππνζηήξημε πσο έρεη ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή γηα ηελ 

θνηλσληθή δηθηχσζε. 

Όζνλ αθνξά ζηηο ππεξεζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά θχξην ιφγν, ην 

Facebook, φπσο θαη αλακελφηαλ είλαη ζηελ θνξπθή ηεο ιίζηαο, ελψ αθνινπζνχλ ην 

Twitter, ην YouTube θαη ην LinkedIn. πγθεθξηκέλα, εθηηκάηαη πσο πεξίπνπ ην 80% 

ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηνχλ ην Facebook, ην νπνίν 

ραξαθηεξίδεηαη σο ν «εγέηεο» ησλ Social Media θαη δηαζέηεη πνιιά εξγαιεία γηα 

δηαθήκηζε. Σν Twitter ην ρξεζηκνπνηνχλ πεξίπνπ νη κηζέο επηρεηξήζεηο ηνπ δείγκαηνο, 

αλ θαη ε αίζζεζε πνπ ππάξρεη είλαη πσο δελ είλαη ην πιένλ θαηάιιειν κέζν γηα ηελ 

πξνβνιή κίαο επηρείξεζεο
6
.  

πλνςίδνληαο, είλαη ζαθέο πσο εηδηθά ζηελ πεξίνδν απηή ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο, ε ρξήζε ησλ social media είλαη ηδηαίηεξα έληνλε απφ ηηο επηρεηξήζεηο, θαζψο 

απηά θαίλεηαη λα απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν marketing. Έρνληαο απηφ ππφςε, 

ε έξεπλα πνπ ζα παξνπζηαζηεί ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζεο εξγαζίαο θαιείηαη λα 

απνηππψζεη ηηο ζεκαληηθφηεξεο απφςεηο ησλ θαηαλαισηψλ επ’ απηήο ηεο ηάζεο. ην 

επφκελν θεθάιαην, παξνπζηάδνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

κεζνδνινγίαο πνπ αθνινπζήζεθε. 

 

 

 

                                                           
6
 http://www.dete.gr/news.php?article_id=78030 

http://www.dete.gr/news.php?article_id=78030
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3 Μεζνδνινγία Έξεπλαο 

 

3.1 θνπόο θαη βαζηθά ζηνηρεία κεζνδνινγίαο 

ην παξφλ θεθάιαην αξρηθά ζα γίλεη αλαθνξά ζηνλ ζθνπφ θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο 

έξεπλαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ πιεζπζκφ θαη ζην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο. 

Δπίζεο ζα παξνπζηαζηεί ν ηξφπνο επηινγήο ηνπ δείγκαηνο, κε ρξήζε απιήο ηπραίαο 

δεηγκαηνιεςίαο θαη ρξεζηκνπνηψληαο σο εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ ην 

εξσηεκαηνιφγην. Θα αθνινπζήζεη ε παξνπζίαζε ηεο ζηαηηζηηθήο κεζνδνινγίαο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ καο. 

ηε ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ ζα γίλεη κηα πεξηγξαθή ηνπ δείγκαηνο, 

παξνπζηάδνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο. Καηφπηλ ζα 

παξνπζηάζνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη ζα πξνζπαζήζνπκε λα ηα 

εξκελεχζνπκε. Δπίζεο ζα πξνζπαζήζνπκε λα ζπλδέζνπκε, φπνπ είλαη δπλαηφλ, ηα 

δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλά καο κε απηά ηνπ ζεσξεηηθνχ καο πιαηζίνπ. 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ, ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα κειεηεζεί θαηά ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξν, ην δήηεκα ηεο ρξήζεο ησλ social media απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ 

Διιάδα ζήκεξα, εηδηθφηεξα ζην πιαίζην ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ βηψλεηαη απφ 

φινπο. ε απηφ ην πιαίζην, ζηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη επίζεο λα εζηηάζεη ζην θαηά 

πφζν κηα ηέηνηα ζηξνθή είλαη δπλαηφλ λα βνεζήζεηο ηηο επηρεηξήζεηο λα εμέιζνπλ απφ 

ηελ θξίζε.  

Έρνληαο απηά ππφςε, θξίλεηαη ζθφπηκν λα πξαγκαηνπνηεζεί έξεπλα ζρεηηθά κε 

ηελ απάληεζε ησλ παξαπάλσ δεηεκάησλ. ηφρνο είλαη λα απνηππσζεί ε θαηάζηαζε 

ζήκεξα, αιιά θαη λα θαηαγξαθνχλ νη απφςεηο ησλ θαηαλαισηψλ ψζηε λα ζρεκαηηζηεί 

κηα εηθφλα θαη γηα ην ηη αλακέλεηαη λα γίλεη ζην άκεζν κέιινλ. 
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Έηζη, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ θαιείηαη λα απαηήζεη ε παξνχζα εξγαζία, 

κπνξνχλ λα ζπλνςηζζνχλ σο αθνινχζσο: 

1
ν
 εξεπλεηηθό εξώηεκα: 

- Πνηα είλαη ε ζρέζε ησλ θαηαλαισηψλ κε ηα Social Media 

ζήκεξα; 

2
ν
 εξεπλεηηθό εξώηεκα: 

- ε πνην βαζκφ θαη ζπρλφηεηα γίλεηαη ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ησλ 

Social Media ζρεηηθά κε ελεκέξσζε γηα επηρεηξήζεηο, πξντφληα θαη ππεξεζίεο. 

3
ν
 εξεπλεηηθό εξώηεκα: 

- ε πνην βαζκφ είλαη δπλαηφλ ε παξνπζία ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα  

Social Media λα ηηο βνεζήζεη λα αληηκεησπίζνπλ ηελ νηθνλνκηθή χθεζε; 

4
ν
 εξεπλεηηθό εξώηεκα: 

- ε πνην βαζκφ επεξεάδνληαη ηα παξαπάλσ απφ ην θχιν, ηελ 

ειηθία, ηε κφξθσζε θαη ην είδνο ηεο εξγαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ; 

 

Ζ έξεπλα γηα ηελ απάληεζε ησλ παξαπάλσ εξσηεκάησλ, έγηλε ζε εξγαδφκελνπο 

ζε δηάθνξεο επηρεηξήζεηο. ε θάζε πεξίπησζε, ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο κεζνδνινγίαο 

πνπ ζα αθνινπζεζεί κε ζθνπφ ηελ θαηά ην δπλαηφλ εκπεξηζηαησκέλε απάληεζε ησλ 

παξαπάλσ, πεξηγξάθνληαη αθνινχζσο.  

Ζ κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ, πνπ 

βαζίδνληαη ζηελ ζπγθέληξσζε πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ ζε αληίζεζε κε ηα πνηνηηθά. Οη 

πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο πξνζεγγίζεηο έρνπλ πνιιά θνηλά: Καη νη δχν πξνζπαζνχλ λα 

ζπιιέμνπλ αθξηβείο πιεξνθνξίεο γηα ηα θνηλσληθά θαηλφκελα, έρνπλ φκσο θαη 

δηαθνξέο σο πξνο ην είδνο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηνλ ηξφπν πνπ ηηο ζπιιέγνπλ. Οη 
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πνζνηηθέο κέζνδνη επηθεληξψλνληαη ζε αξηζκεηηθά δεδνκέλα θαη ζε ζηαηηζηηθέο 

ζπγθξίζεηο, ζηελ κέηξεζε ησλ ζεσξεηηθψλ ελλνηψλ κέζσ εξγαιείσλ, φπσο είλαη ην 

ηππνπνηεκέλν εξσηεκαηνιφγην, πξνθεηκέλνπ λα εμάγνπλ αηηηαθέο ζρέζεηο. Οη 

πνηνηηθέο κέζνδνη θαη ηερληθέο απνηεινχλ αλαγθαία εξγαιεία ζηελ αλάιπζε 

πνζνηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ζηελ δηαηχπσζε λέσλ ππνζέζεσλ . Απνηεινχλ ηα βαζηθά 

εξγαιεία γηα ηελ ζπιινγή ζηνηρείσλ πνπ δίλνπλ απάληεζε ζε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ 

ην «πψο, γηαηί, θάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο, κε πνηεο επηπηψζεηο». Ζ πνηνηηθή έξεπλα 

ηνλίδεη ηελ ζεκαζία πνπ έρεη ην ηζηνξηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην, δίλεη έκθαζε ζηελ 

εμέιημε ησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ, δειαδή, ζηηο δηαδηθαζίεο κέζα απφ ηηο νπνίεο 

δηακνξθψλνληαη ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο. 

ηα πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο, ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ε 

πνζνηηθή έξεπλα, κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ, κε ζθνπφ λα δνζεί απάληεζε ζηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα φπσο απηά δηαηππψζεθαλ πξνεγνπκέλσο. Σα εξσηεκαηνιφγηα, 

αθνχ δηακνξθψζεθαλ θαη ζηαζκίζηεθαλ, κνηξάζηεθαλ ζε θαηάιιεια επηιεγκέλν 

δείγκα. ηε ζπλέρεηα, αθνχ ζπιιέρζεθαλ, έγηλε κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή θαη επεμεξγαζία ηνπο κε εηδηθφ ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα.  

Σα βαζηθά ζηνηρεία κηαο πνζνηηθήο έξεπλαο θαίλνληαη ζηελ επφκελε παξάγξαθν.  

 

3.1.1 Η πνζνηηθή έξεπλα 

Ζ δηαδηθαζία δηεμαγσγήο κηαο πνζνηηθήο θνηλσληθήο έξεπλαο αθνινπζεί δχν 

δηαθξηηά ζηάδηα. 

Καηά ην πξψην, ην ζηάδην ζρεδηαζκνχ, δηαηππψλνληαη νη ζθνπνί ηεο έξεπλαο θαη 

πξνζδηνξίδνληαη ηα δεηνχκελα βάζεη ππνζέζεσλ εξγαζίαο, αθνινχζσο δε επηιέγεηαη ε 

κέζνδνο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο θαη ζρεδηάδεηαη ε βήκα πξνο βήκα πινπνίεζή ηεο. 
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Καηά ην δεχηεξν, ην ζηάδην πινπνίεζεο, ζπιιέγνληαη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία, 

αθνινπζεί ε επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ θαη γίλεηαη ε 

ζχλζεζή ηνπο θαη ε δηαηχπσζε ησλ ζρεηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ. 

 

3.1.2  ρεδηαζκόο ηεο Έξεπλαο 

Ο πξνζδηνξηζκφο θαη ε δηαηχπσζε ησλ δεηνπκέλσλ κηαο πνζνηηθήο θνηλσληθήο 

έξεπλαο ζηεξίδνληαη ζε θάπνηεο βαζηθέο ππνζέζεηο εξγαζίαο, ησλ νπνίσλ απαηηείηαη ε 

πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε, νχησο ψζηε λα δηαπηζησζεί θαηά πφζνλ απηέο ηζρχνπλ θαη λα 

απνηππσζεί ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην αλαθνξάο 

(Πεηξάθεο, 2006). 

 

3.1.3 Καηάξηηζε Δξσηεκαηνινγίσλ 

ηηο πνζνηηθέο έξεπλεο ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα ε ζπκπιήξσζε 

εξσηεκαηνιφγησλ, ζηα νπνία απνηππψλεηαη ην πεξηερφκελν ησλ πξνζσπηθψλ 

ζπλεληεχμεσλ πνπ ιακβάλνληαη επί ηνχηνπ. 

Ζ έξεπλα πνπ γίλεηαη κε ηε κέζνδν απηή πξέπεη λα έρεη πξνεηνηκαζηεί κε θάζε 

ιεπηνκέξεηα, κηαο θαη ν εξεπλεηήο νθείιεη ζην ειάρηζην ρξνληθφ δηάζηεκα, λα 

απνθηήζεη πνιπάξηζκεο θαη ηηο πην ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο. 

Απηή ε πξνεηνηκαζία νδεγεί ζηελ θαηάζηξσζε εξσηεκαηνιφγηνπ απφ ηνλ 

εξεπλεηή, ν νπνίνο αλαιακβάλεη (Πεηξάθεο, 2006): 

α) Να κεηαηξέςεη ηνπο ζθνπνχο πνπ επηδηψθεη ε έξεπλα ζε επί κέξνπο εξσηήζεηο. 

β) Να πξνζαξκφζεη ην εξσηεκαηνιφγην ζηα πξφζσπα κε ηα νπνία ζα γίλεη ε 

ζπλέληεπμε. 
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γ) Να ελεκεξψζεη ηνπο ζπλεληεπθηέο, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα εθζέζνπλ κε 

ζαθήλεηα ηηο εξσηήζεηο ζηα πξφζσπα πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηε ζπλέληεπμε θαη λα 

πξνδηαζέζεη ην εξσηψκελν πξφζσπν λα κεηαδψζεη απζφξκεηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

πεξηκέλνπλ απφ απηφ. 

Ζ ζπλέληεπμε ζηηο Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο - θη’ απηφ ηελ μερσξίδεη απφ ηελ 

δεκνζηνγξαθηθή - είλαη κηα «ζπζηεκαηνπνηεκέλε» ζπλέληεπμε - ζπδήηεζε κε έλαλ 

νξηζκέλν αξηζκφ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ηερληθή ηεο εθαξκνγήο ηεο. 

Οη κνξθέο ζπλέληεπμεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο πνζνηηθέο έξεπλεο 

δηαθξίλνληαη ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο, πνπ είλαη ε δνκεκέλε θαη ε εληνπηζκέλε 

ζπλέληεπμε. 

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζεο εξγαζίαο, ρξεζηκνπνηείηαη ε ζχληαμε 

εξσηεκαηνινγίσλ γηα πξαγκαηνπνίεζε δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο.  

 

3.2 Δπηινγή ηνπ Γείγκαηνο θαη ζπκπιήξωζε εξωηεκαηνινγίωλ 

Ο πιεζπζκφο ηεο έξεπλαο, είλαη ην ζχλνιν ησλ θαηαλαισηψλ ζηε ρψξα καο.  

Έρνληαο ζαλ βάζε ηνλ πιεζπζκφ απηφ, ην δείγκα ηεο έξεπλαο πξνζδηνξίδεηαη κε 

ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ ζπλέρεηα.  ε θάζε πεξίπησζε, ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

έξεπλα ην δείγκα ζα απνηειείηαη απφ θαηαλαισηέο πνπ δνπλ ζηελ πεξηνρή ηεο 

Αζήλαο.  

Μεηά ηελ επηινγή ηνπ δείγκαηνο έρνπκε εληνπίζεη ηα εξσηψκελα άηνκα απφ ηα 

νπνία ζα ιεθζνχλ νη πξνβιεπφκελεο ζπλεληεχμεηο ππφ κνξθή δνκεκέλσλ 

εξσηεκαηνινγίσλ. Τπφ ηελ θαζνδήγεζε ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο θαη ηνλ έιεγρν ησλ 

επνπηψλ δηεμάγεηαη ηφηε ε έξεπλα, θαηά ηελ νπνία ζηνηρεηνιήπηεο - ζπλεληεπθηέο 

ζπκπιεξψλνπλ ηα εξσηεκαηνιφγηα. πρλά (θπξίσο ζηεο κεγάιεο θιίκαθαο πνζνηηθέο 
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έξεπλεο) κεγάιν βάξνο δίδεηαη ζηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, νχησο ψζηε λα 

νκαδνπνηνχληαη κεηά ηα εξσηεκαηνιφγηα γηα ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ηνπο. 

ηελ εκπεηξηθή έξεπλα, ε παξνπζίαζε ηεο δεκνγξαθηθήο δνκήο ηνπ εξεπλψκελνπ 

πιεζπζκνχ απνηειεί βαζηθή αξρή, δηφηη ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη νη 

βαζηθέο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο κε ηηο νπνίεο, ζπζρεηηδφκελεο νη ζηάζεηο θαη 

αληηδξάζεηο ησλ εξσηψκελσλ σο πξνο ην εξεπλψκελν αληηθείκελν, θαηαδεηθλχνπλ ηελ 

χπαξμε ή κε θάπνηαο εμάξηεζεο απφ απηέο. 

Βαζηθά δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη: 

 Φχιν 

 Ζιηθία 

 Δπίπεδν εθπαίδεπζεο 

 Απαζρφιεζε  

Γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ηεο δεηγκαηνιεςίαο θαη ηελ απνθπγή κεξνιεπηηθψλ 

ζθαικάησλ ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίδεηαη ζηηο πηζαλέο απνπζίεο εξσηψκελσλ, 

ζηηο αξλήζεηο ζπκκεηνρήο ζηελ έξεπλα θαη ζηηο αληηθαηαζηάζεηο εξσηψκελσλ. 

πλνιηθά ην δείγκα πνπ ζπγθεληξψζεθε απνηειείηαη απφ 100 άηνκα. Όπσο 

θαίλεηαη απφ ηνλ Πίλαθα 1, ην δείγκα είλαη ηζνθαηαλεκεκέλν αλαθνξηθά κε ην θχιν. 

Αληίζηνηρα, ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία, ν Πίλαθαο 2 δείρλεη φηη ην 82% ησλ εξσηεζέλησλ 

είλαη απφ 25 έσο 34
σλ

 εηψλ.  

Πίλαθαο 1: Καηαλνκή δείγκαηνο σο πξνο ην θύιν 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ Έγθπξν Πνζνζηφ Αζξνηζηηθφ Πνζνζηφ 

Άλδξαο 50 50,0 50,0 50,0 

Γπλαίθα 50 50,0 50,0 100,0 

χλνιν 100 100,0 100,0  

Πίλαθαο 2: Καηαλνκή δείγκαηνο σο πξνο ηελ ειηθία 
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 πρλφηεηα Πνζνζηφ Έγθπξν Πνζνζηφ Αζξνηζηηθφ Πνζνζηφ 

18-24 3 3,0 3,0 3,0 

25-34 82 82,0 82,0 85,0 

35-44 13 13,0 13,0 98,0 

45-54 2 2,0 2,0 100,0 

χλνιν 100 100,0 100,0  

Ο Πίλαθαο 3 δείρλεη φηη ην 87% ησλ εξσηεζέλησλ είλαη ηδησηηθνί ππάιιεινη, θαη 

πνιχ ιηγφηεξνη είλαη νη επηρεηξεκαηίεο ή νη δεκφζηνη ππάιιεινη. Σέινο, ην 49% έρεη 

κεηαπηπρηαθφ ή δηδαθηνξηθφ ηίηιν, θαη ην 44% είλαη πηπρηνχρνη ΑΔΗ ή ΣΔΗ.  

Πίλαθαο 3: Καηαλνκή δείγκαηνο σο πξνο ην επάγγεικα 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

Ηδησηηθφο ππάιιεινο 87 87,0 87,0 87,0 

Γεκφζηνο ππάιιεινο 2 2,0 2,0 89,0 

Δξγάδεζηε ζε δηθή 

ζαο επηρείξεζε 

5 5,0 5,0 94,0 

Άλεξγνο 5 5,0 5,0 99,0 

χλνιν 100 100,0 100,0  

 

Πίλαθαο 4: Καηαλνκή δείγκαηνο σο πξνο ηελ εθπαίδεπζε 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ Έγθπξν 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

Απφθνηηνο Γπκλαζίνπ 1 1,0 1,0 1,0 

Απφθνηηνο Λπθείνπ 6 6,0 6,0 7,0 

Πηπρηνχρνο ΑΔΗ / ΣΔΗ 44 44,0 44,0 51,0 

Μεηαπηπρηαθφ / 

Γηδαθηνξηθφ 

49 49,0 49,0 100,0 

χλνιν 100 100,0 100,0  
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3.3 Βαζηθνί άμνλεο κεζνδνινγηθνύ εξγαιείνπ 

 

3.3.1 Σν εξγαιείν 

Σν βαζηθφ κεζνδνινγηθφ εξγαιείν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, θαη γηα λα επηηεπρζεί ν 

ζθνπφο ηεο έξεπλαο ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία είλαη ην εξσηεκαηνιφγην. Ζ έξεπλα 

δειαδή ζα είλαη πνζνηηθή, θαη ζα απνζθνπεί ζην λα απεηθνλίζεη ηελ θαηάζηαζε 

ζρεηηθά κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ήδε θαζνξηζηεί.  

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ κνηξάζηεθε απνηειείηαη απφ ηξεηο επηκέξνπο ελφηεηεο. Ζ 

πξψηε, αθνξά ζηε ζρέζε ησλ θαηαλαισηψλ κε ηα social media, θαη απνηειείηαη απφ 

δέθα εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ. Δμ απηψλ, νη δχν βαζίδνληαη ζηελ πεληαβάζκηα 

θιίκαθα Likert, νη ηέζζεξηο είλαη δίηηκεο (λαη – φρη) θαη νη ππφινηπεο παξέρνπλ κηα 

πιεζψξα ελαιιαθηηθψλ απαληήζεσλ ζηνλ ζπκκεηέρνληα.  

Ζ δεχηεξε ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εζηηάδεη ζηελ ρξήζε ησλ social media 

απφ ηνπο θαηαλαισηέο ζε ζρέζε κε ηηο επηρεηξήζεηο, θαη πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά επηά 

εξσηήζεηο, εθ ησλ νπνίσλ νη ηξεηο είλαη βαζηζκέλεο ζηε πεληαβάζκηα θιίκαθα Likert, 

θαη κηα εμ απηψλ είλαη ζχλζεηε κε πέληε ππφ – εξσηήκαηα. Οη δχν είλαη δίηηκεο θαη νη 

ππφινηπεο παξέρνπλ κηα πιεζψξα ελαιιαθηηθψλ απαληήζεσλ ζηνλ ζπκκεηέρνληα. 

Σέινο, ε ηξίηε ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνξά ζηελ ζπγθέληξσζε ησλ 

βαζηθψλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, δειαδή ζην 

θχιν, ηελ ειηθία, ην επάγγεικα θαη ηελ εθπαίδεπζε.  

Σν εξσηεκαηνιφγην βξίζθεηαη ζην παξάξηεκα.  
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3.3.2 Η επεμεξγαζία 

Μεηά ηελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ αξρίδεη ην ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο ηνπο. 

Μπνξεί κάιηζηα θαλείο λα πεη φηη ε θάζε ηεο επεμεξγαζίαο αξρίδεη πνιχ πξηλ απφ ηελ 

ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ θαη ζπλερίδεηαη θαηά ηελ δηάξθεηά ηεο. Μ’ απηφ ελλννχκε φηη 

θαηά ηελ θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ήδε έρεη απνθαζηζζεί έλα «πιάλν» επεμεξγαζίαο 

πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ιεπηνκεξέο, αλάινγα κε ηε γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

έξεπλαο, ηε θχζε ηεο έξεπλαο (δηεξεπλεηηθή, πεξηγξαθηθή, πεηξακαηηθή) θαη ηελ 

νξγάλσζή ηεο θαη φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ ε πξψηε πξάμε 

ηεο επεμεξγαζίαο, δειαδή ν έιεγρνο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, ήδε ζπληειείηαη. Δπίζεο ε 

θσδηθνγξάθεζε γίλεηαη θαηά κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν πνζνζηφ παξάιιεια κε ηε 

ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ γηα λα θεξδίδεηαη ρξφλνο. Αλ κάιηζηα νη απαληήζεηο είλαη πξν 

- θσδηθνγξαθεκέλεο 100% ε θσδηθνγξάθεζε ηειεηψλεη ζρεδφλ ηαπηφρξνλα κε ηε 

ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ. 

Ζ θσδηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα ζπιιερζνχλ, θαζψο θαη ε ζηαηηζηηθή 

επεμεξγαζία ηνπο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, ζα γίλεη θαηά θχξην ιφγν κε ηε 

βνήζεηα ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο SPSS. Δμάιινπ ν αξηζκφο ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην κέγεζφο ηνπο, έρεη σο απνηέιεζκα λα είλαη 

εθηθηή ε πιήξεο παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ηε ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ινγηζκηθνχ, θαζψο θαη ε πξαγκαηνπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ ζπζρεηίζεσλ.  
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4 Απνηειέζκαηα Έξεπλαο 

 

4.1 Η ζρέζε ηωλ θαηαλαιωηώλ κε ηα Social Media ζήκεξα 

ηελ πξψηε απηή ελφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ, εμεηάδεηαη ε ζρέζε ησλ θαηαλαισηψλ 

κε ηα Social Media ζήκεξα, ψζηε λα απνηππσζεί θαη ε δχλακε ηνπ εξγαιείνπ απηνχ 

ζηνλ ρψξν ηνπ κάξθεηηλγθ. 

Αξρηθά, θαίλεηαη πσο ην 93% ησλ εξσηεζέλησλ έρεη πξνζσπηθφ ινγαξηαζκφ ή 

ζειίδα ζε θάπνην δίθηπν θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Αληίζηνηρα, ε Δηθφλα 7 δείρλεη πσο ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (98%) γλσξίδεη ηνλ φξν «social media». Σα πνζνζηά απηά 

θαίλνληαη αλαιπηηθά θαη ζηνλ Πίλαθα 5.  

 

Δηθόλα 16: Ύπαξμε πξνζσπηθνύ ινγαξηαζκνύ ζε social network 
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Δηθόλα 17: Γλσξηκία ηνπ όξνπ social media 

 

Πίλαθαο 5: Βαζηθή επαθή θαηαλαισηώλ κε social media 

 Ναη Όρη 

Γλσξίδεηε ηνλ φξν social media; 98,0% 2,0% 

Έρεηε πξνζσπηθφ ινγαξηαζκφ-ζειίδα ζε θάπνην 

Social Network (δίθηπν θνηλσληθήο δηθηχσζεο)? 

93,0% 7,0% 

 

Ο επφκελνο Πίλαθαο ζπλνςίδεη ηα δίθηπα θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζηα νπνία νη 

εξσηεζέληεο έρνπλ πξνζσπηθφ ινγαξηαζκφ. Όπσο θαίλεηαη, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

ππάξρεη ζην Facebook (89%) θαη αθνινπζεί ην Linkedin (55%) θαη ην Youtube (42%). 

Μηθξφηεξα είλαη ηα πνζνζηά ζην twitter (33%), ζην Flickr (16%) θαη ζην Blogger 

(5%).  
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Πίλαθαο 6: Ύπαξμε πξνζσπηθνύ ινγαξηαζκνύ ησλ θαηαλαισηώλ ζηα social media 

ε πνην απφ ηα αθφινπζα Social Networks (δίθηπα 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο) έρεηε πξνζσπηθφ ινγαξηαζκφ; 

Ναη Όρη 

 Facebook 89,0% 11,0% 

Twitter 33,0% 67,0% 

Youtube 42,0% 58,0% 

Linkedin 55,0% 45,0% 

Blogger 5,0% 95,0% 

Flickr 16,0% 84,0% 

 

Ζ Δηθφλα 8 παξνπζηάδεη ηελ επηζθεςηκφηεηα ησλ θαηαλαισηψλ ζε social 

networks. Όπσο θαίλεηαη, νη θαηαλαισηέο επηζθέπηνληαη ηα δίθηπα απηά θαζεκεξηλά 

ζε πνζνζηφ 42,86%, θαη αξθεηέο θνξέο κέζα ζηε κέξα ζε πνζνζηφ 12,24%.  Μφιηο 

9,18% δειψλεη φηη ην θάλεη ζπάληα.  

 

Δηθόλα 18: Δπηζθεςηκόηεηα ζε social network 
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Όπσο θαίλεηαη ζηνλ επφκελν πίλαθα, ηα social media ρξεζηκνπνηνχληαη απφ 

ηνπο θαηαλαισηέο πεξηζζφηεξν γηα ςπραγσγία / δηαζθέδαζε (59,6% ζε ηνπιάρηζηνλ 

αξθεηά κεγάιν βαζκφ), θαη ελεκέξσζε (46,4% ζε ηνπιάρηζηνλ αξθεηά κεγάιν 

βαζκφ). Ληγφηεξν ηα ρξεζηκνπνηνχλ γηα αλαδήηεζε θίισλ (30,3% ζε κέηξην βαζκφ) 

θαη αθφκα ιηγφηεξν γηα επαγγεικαηηθέο επθαηξίεο (61,6% θαζφινπ ή ζε κηθξφ βαζκφ).  

Πίλαθαο 7: Υξήζε ησλ social media από ηνπο θαηαλαισηέο 

ε πνην βαζκφ 

ρξεζηκνπνηείηε ηα social 

media γηα : 

Καζφινπ Μηθξφ 

βαζκφ 

Μέηξην 

βαζκφ 

Αξθεηά 

κεγάιν 

βαζκφ 

Πνιχ 

κεγάιν 

βαζκφ 

Φπραγσγία / Γηαζθέδαζε 6,1% 9,1% 25,3% 42,4% 17,2% 

Δλεκέξσζε 9,1% 17,2% 27,3% 34,3% 12,1% 

Αλαδήηεζε θίισλ 21,2% 22,2% 30,3% 23,2% 3,0% 

Δπαγγεικαηηθέο επθαηξίεο 31,3% 30,3% 22,2% 11,1% 5,1% 

 

Αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ηνπο θαηαλαισηέο, ην δηάβαζκα 

θαη ν ζρνιηαζκφο εηδήζεσλ θαη άξζξσλ απνηειεί ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηα (92%) θαη 

αθνινπζνχλ ε ελεκέξσζε πξνθίι θαη επίζθεςε ζειίδσλ θίισλ ζε θνηλσληθά δίθηπα 

(33%), ε πιεξνθφξεζε γηα αγνξά (31%), ην κνίξαζκα αξρείσλ κε θίινπο (15%) θαη 

ηέινο ε εγγξαθή ζε RSS feed (κφιηο 1%).  

Πίλαθαο 8: Υξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ από ηνπο θαηαλαισηέο 

Δπηιέμηε πνηεο απφ ηηο παξαθάησ δξαζηεξηφηεηεο 

πξαγκαηνπνηείηε πην ζπρλά ζην δηαδίθηπν. 

Ναη Όρη 

-Γηάβαζκα / ζρνιηαζκφο εηδήζεσλ, άξζξσλ, videos 92,0% 8,0% 

Δλεκέξσζε ηνπ πξνθίι ζαο / Δπίζθεςε ζειίδσλ 

θίισλ ζε site social networking 

33,0% 67,0% 

Πιεξνθφξεζε γηα θάπνηα αγνξά ζαο 31,0% 69,0% 

 «Μνίξαζκα» αξρείσλ κε θίινπο 15,0% 85,0% 

Δγγξαθή ζε RSS Feed 1,0% 99,0% 
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ηνλ επφκελν πίλαθα, ζπλνςίδνληαη νη εηδηθέο αζρνιίεο ησλ θαηαλαισηψλ κε 

ηα social media. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, θαηά ηελ επίζθεςή ηνπο ζε social 

networking ζειίδεο, νη θαηαλαισηέο αζρνινχληαη πεξηζζφηεξν κε εηδήζεηο (61%), κε 

κνπζηθή (36%), κε gossip (25%) θαη κε νηθνλνκηθά ζέκαηα (23%), ελψ ζηε ηειεπηαία 

ζέζε είλαη ζέκαηα επαγγεικαηηθά (17%).  

Πίλαθαο 9: Δηδηθέο αζρνιίεο ησλ θαηαλαισηώλ κε ηα social media 

Με πνηα απφ ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο αζρνιείζηε 

πεξηζζφηεξν, θαηά ηελ επίζθεςε ζαο ζε social 

networking (blogs, forums); 

Ναη Όρη 

Δηδήζεηο (Πνιηηηθή-Κνηλσλία) 61,0% 39,0% 

Οηθνλνκηθά ζέκαηα 23,0% 77,0% 

Θέκαηα ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία κνπ  17,0% 83,0% 

Μνπζηθή 36,0% 64,0% 

Gossip 25,0% 75,0% 

Δλεκέξσζε/ έξεπλα γηα αγνξά 35,0% 65,0% 

 

Ζ γεληθφηεξε γλψκε ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηα social media είλαη ζεηηθή γηα ην 

69%, φπσο δείρλεη ε εηθφλα πνπ αθνινπζεί, ελψ γηα ην 27% ηα social media είλαη 

αδηάθνξα. Αλαθνξηθά κε ηε ζεκαζία ησλ smart phones, νη θαηαλαισηέο ζε κεγάιν 

πνζνζηφ (72,7%) ζεσξνχλ πσο νη δπλαηφηεηέο ηνπο έρνπλ ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ 

ζπρλφηεξε επηζθεςηκφηεηα ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο.  
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Δηθόλα 19: Γλώκε γηα social media 

 

Δηθόλα 20: εκαζία δπλαηνηήησλ smart phones 
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Αληίζηνηρα, ην 63,64% δειψλεη πσο ρξεζηκνπνηεί ηηο δηάθνξεο εθαξκνγέο ησλ 

smart phones γηα ηελ επίζθεςή ηνπ ζε θάπνην δίθηπν θνηλσληθήο δηθηχσζεο, φπσο 

θαίλεηαη απφ ηελ επφκελε εηθφλα.  

 

Δηθόλα 21: Υξήζε εθαξκνγώλ smart phones γηα δίθηπα θνηλσληθήο δηθηύσζεο 

Δμάιινπ, ηα παξαπάλσ ζπλνςίδνληαη θαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.  

Πίλαθαο 10: Υξήζε εθαξκνγώλ social media ζε smart phone 

 Ναη Όρη 

Αλ έρεηε, ρξεζηκνπνηείηε κέζσ ηνπ smart phone ζαο (I phone, 

blackberry, Samsung, etc), ηηο δηάθνξεο εθαξκνγέο (applications) γηα ηελ 

επίζθεςή ζαο ζε θάπνην δίθηπν θνηλσληθήο δηθηχσζεο? 

63,6% 36,4% 

Θεσξείηε, φηη νη δπλαηφηεηεο ηνπ smart phone ζαο έρνπλ ζπκβάιιεη ζηελ 

ζπρλφηεξε επηζθεςηκφηεηά ζαο ζηα δίθηπα θνηλσληθήο δηθηχσζεο; 

72,7% 27,3% 
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4.2 Ο βαζκόο ζηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνύλ νη θαηαλαιωηέο ηα Social 

Media ζε ζρέζε κε ηηο επηρεηξήζεηο 

Ζ δεχηεξε απηή ελφηεηα, ζπλνςίδεη ην θαηά πφζν νη θαηαλαισηέο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα social media ζαλ εξγαιείν ελεκέξσζεο ζε ζρέζε κε ηηο 

επηρεηξήζεηο. Όπσο θαίλεηαη απφ ηελ επφκελε εηθφλα, ην 69% ελεκεξψλεηαη απφ ηα 

blog θαη ηα forum γηα πξντφληα, κάξθεο ή γηα θάπνηα αγνξά πνπ πξφθεηηαη λα 

πξαγκαηνπνηήζεη. Αληίζηνηρα, ε Δηθφλα 12 δείρλεη φηη ην 33% επεξεάδεηαη αξθεηά 

απφ ηα social media γηα ηηο αγνξέο ηνπ, ην 32% ιίγν, ην 20% θαζφινπ θαη ην 12% 

πνιχ.  

 

Δηθόλα 22: Δλεκέξσζε από blog / forum γηα πξντόληα θαη κάξθεο πξηλ ηελ αγνξά 
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Δηθόλα 23: Δπηξξνή από ηελ ελεκέξσζε από social media γηα αγνξέο 

 

Όζνλ αθνξά ζηνλ βαζκφ επηζθεςηκφηεηαο ζειίδσλ επηρεηξήζεσλ ζε social 

media, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ην θάλεη ζπάληα (51%), αιιά ππάξρνπλ αξθεηνί πνπ ην 

θάλνπλ εβδνκαδηαία (14%) ή θαη θαζεκεξηλά (9%), φπσο θαίλεηαη ζηελ επφκελε 

εηθφλα.  
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Δηθόλα 24: πρλόηεηα επίζθεςεο επίζεκσλ ζειίδσλ εηαηξηώλ ζε social network 

 

ε ζρέζε κε ηελ θηινμελία δηαθεκηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζηελ πξνζσπηθή ηνπο 

ζειίδα, νη θαηαλαισηέο είλαη κάιινλ κνηξαζκέλνη, θαζψο ην 55% απαληάεη αξλεηηθά 

θαη ην 45% ζεηηθά.  
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Δηθόλα 25: Φηινμελία δηαθεκηζηηθνύ πεξηερνκέλνπ ζηελ πξνζσπηθή ζειίδα 

Σέινο, νη εξσηεζέληεο θαινχληαη λα δειψζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ελεκεξψλνληαη θαη ζπιιέγνπλ απφςεηο πξηλ ηελ αγνξά θάπνηνπ πξντφληνο. Όπσο 

θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, ην 80% δειψλεη πσο ρξεζηκνπνηεί ην 

δηαδίθηπν θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ επίζεκε ζειίδα ηεο επηρείξεζεο, ελψ ην 35% δειψλεη 

πσο ρξεζηκνπνηεί ηελ επίζεκε ζειίδα ηεο επηρείξεζεο ζε θάπνην social networking 

site. Πνιχ ιηγφηεξνη ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηειεφξαζε, ηα πεξηνδηθά ή δειψλνπλ πσο δελ 

ελεκεξψλνληαη θαζφινπ. 
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Πίλαθαο 11: Σξόπνη ελεκέξσζεο θαηαλαισηώλ πξηλ ηελ αγνξά θάπνηνπ πξντόληνο 

Με πνην ηξφπν ελεκεξψλεζηε, ζπιιέγεηε απφςεηο 

πξηλ ηελ αγνξά θάπνηνπ πξντφληνο; 

Ναη Όρη 

Γελ ελεκεξψλνκαη, πάσ θαηεπζείαλ ζην θαηάζηεκα 

πνπ ην δηαζέηεη 

7,0% 93,0% 

Απφ πεξηνδηθά / ηχπν 13,0% 87,0% 

Απφ θάπνηα δηαθήκηζε ζηελ ηειεφξαζε 11,0% 89,0% 

Απφ ην internet (επίζεκε ηζηνζειίδα εηαηξίαο) 80,0% 20,0% 

Social networking (επίζεκε ζειίδα εηαηξίαο, forums, 

θιπ) 

35,0% 65,0% 

 

 

4.3 Ο βαζκόο ζηνλ νπνίν είλαη δπλαηόλ ε ρξήζε ηωλ Social Media λα 

βνεζήζεη ηηο επηρεηξήζεηο λα αληηκεηωπίζνπλ ηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε 

Οη εξσηήζεηο απηήο ηεο ελφηεηαο απνζθνπνχλ ζην λα απνηππψζνπλ ηνλ βαζκφ 

ζηνλ νπνίν είλαη δπλαηφλ ε ρξήζε ησλ Social Media λα βνεζήζεηο ηηο επηρεηξήζεηο λα 

αληηκεησπίζνπλ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Οη απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ ζπλνςίδνληαη 

ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.  

Παξαηεξψληαο ηνλ πίλαθα, βιέπνπκε θαηαξρήλ πσο νη θαηαλαισηέο ζεσξνχλ 

φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επεξεάζεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ ζε πνιχ 

κεγάιν βαζκφ (77%). Δπίζεο. είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη αληίζηνηρα νη θαηαλαισηέο 

πηζηεχνπλ πσο έρεη επεξεαζηεί θαη ην κάξθεηηλγθ ησλ επηρεηξήζεσλ, ζε αξθεηά ή 

πνιχ κεγάιν βαζκφ (33% θαη 60% αληίζηνηρα).  

Αληίζηνηρεο είλαη νη απφςεηο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ζρεηηθά κε ην φηη νη εηαηξίεο 

πξέπεη λα ζηξαθνχλ ζε ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο δηαθήκηζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 
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57% δειψλεη πσο θάηη ηέηνην είλαη απαξαίηεην ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ, θαη ην 28% ζε 

αξθεηά κεγάιν βαζκφ, ελψ δελ ππάξρεη θαλείο πνπ λα δήισζε πσο θάηη ηέηνην δελ 

απαηηείηαη θαζφινπ.  

Ζ παξνπζία ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα social media κπνξεί λα ηηο θάλεη πην 

αλαγλσξίζηκεο ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ γηα ην 44% ησλ 

εξσηεζέλησλ, θαη ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ γηα ην 38%, δείρλνληαο πσο ε ζηξνθή ησλ 

επηρεηξήζεσλ πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε είλαη πιένλ απαξαίηεηε.  

Σέινο, ε παξνπζία ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα social media είλαη δπλαηφ λα 

ζπκβάιιεη ζηηο πσιήζεηο ηνπο ζε ηνπιάρηζηνλ αξθεηά κεγάιν βαζκφ γηα ην 78% ησλ 

θαηαλαισηψλ, θάηη πνπ επηβεβαηψλεη ην παξαπάλσ ζπκπέξαζκα.  

 

Πίλαθαο 12: εκαζία ησλ social media γηα ηηο επηρεηξήζεηο ζε πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο 

 Καζφινπ Μηθξφ 

βαζκφ 

Μέηξην 

βαζκφ 

Αξθεηά 

κεγάιν 

βαζκφ 

Πνιχ 

κεγάιν 

βαζκφ 

ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη ε 

νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επεξεάζεη 

ηελ ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ 

γεληθφηεξα; 

,0% 1,0% 2,0% 20,0% 77,0% 

ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη ε 

νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επεξεάζεη 

ην κάξθεηηλγθ ησλ επηρεηξήζεσλ; 

1,0% 1,0% 5,0% 33,0% 60,0% 

ε πνην βαζκφ πηζηεχεηε φηη νη 

εηαηξίεο πξέπεη λα ζηξαθνχλ ζε 

ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο 

δηαθήκηζεο; 

,0% 2,0% 13,0% 28,0% 57,0% 

ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη ε 

παξνπζία ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα 

,0% 2,0% 16,0% 38,0% 44,0% 
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social media κπνξεί λα ηηο θάλεη 

πην αλαγλσξίζηκεο ζην 

θαηαλαισηηθφ θνηλφ; 

ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη ε 

παξνπζία ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα 

social media είλαη δπλαηφ λα 

ζπκβάιιεη ζηηο πσιήζεηο ηνπο; 

,0% 2,0% 20,0% 38,0% 40,0% 

 

 

4.4 Ο βαζκόο ζηνλ νπνίν εμαξηώληαη ηα παξαπάλω από ην θύιν, ηελ 

ειηθία, ηε κόξθωζε θαη ηε ζέζε ηωλ εξωηεζέληωλ; 

Ζ ελφηεηα απηή παξνπζηάδεη ην βαζκφ ζπζρέηηζεο ησλ βαζηθφηεξσλ 

απαληήζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ κε ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ζηνηρεία, δειαδή ην θχιν, 

ηελ ειηθία θαη ηελ κφξθσζε. Γελ πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο ζπζρεηίζεσλ κε ην 

επάγγεικα, θαζψο ε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία ήηαλ ηδησηηθνί ππάιιεινη.  

Γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζπζρεηίζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ t – test, one way Anova test 

θαη x – square test, αλάινγα κε ηνλ ηχπν ησλ εθάζηνηε κεηαβιεηψλ.  

 

4.4.1 Φύιν 

Αλαθνξηθά κε ην θχιν, έγηλε πξψηα t – test γηα ηνλ έιεγρν ησλ εξσηήζεσλ πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε ordinal  κεηαβιεηέο. Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, 

ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε (p < 0.05) ζε δχν πεξηπηψζεηο. Ζ πξψηε 

αθνξά ζηε ζπρλφηεηα επίζθεςεο επίζεκεο ηζηνζειίδαο θάπνηαο εηαηξείαο ζηα social 

network (p = 0.001) θαη ε δεχηεξε ζηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη 

επεξεάζεη ηηο ηαθηηθέο κάξθεηηλγθ ησλ επηρεηξήζεσλ (p = 0.006).  
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ε φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο, ην θχιν δελ επεξεάδεη ηηο απαληήζεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ.  

Απφ ηε ζχγθξηζε κέζσλ ηηκψλ πνπ θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 14 γηα ηηο δχν απηέο 

πεξηπηψζεηο, βιέπνπκε φηη νη γπλαίθεο επηζθέπηνληαη πεξηζζφηεξν ηηο επίζεκεο 

ζειίδεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα θνηλσληθά δίθηπα, θαη αληίζηνηρα ζεσξνχλ πσο ην 

κάξθεηηλγθ ησλ επηρεηξήζεσλ έρεη επεξεαζηεί απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ.  

 

Πίλαθαο 13: Έιεγρνο κέζσ t – test γηα ηελ εμάξηεζε από ην θύιν 

 t Sig. (2-

tailed) 

Μέζε 

δηαθνξά 

Παξαθαιψ πεξηγξάςηε ηελ επηζθεςηκφηεηά ζαο ζηα 

social networks 

,909 ,366 ,210 

ε πνην βαζκφ ρξεζηκνπνηείηε ηα social media γηα : 

Φπραγσγία / Γηαζθέδαζε 

1,361 ,177 ,292 

ε πνην βαζκφ ρξεζηκνπνηείηε ηα social media γηα : 

Δλεκέξσζε 

,067 ,947 ,016 

ε πνην βαζκφ ρξεζηκνπνηείηε ηα social media γηα : 

Αλαδήηεζε θίισλ 

-,406 ,686 -,094 

ε πνην βαζκφ ρξεζηκνπνηείηε ηα social media γηα : 

Δπαγγεικαηηθέο επθαηξίεο 

-,883 ,380 -,208 

Πόζν ζπρλά επηζθέπηεζηε ηελ επίζεκε ζειίδα 

θάπνηαο εηαηξίαο ζηα social networks; 

-3,357 ,001 -,740 

ε ηη βαζκφ, ε ελεκέξσζή ζαο απφ ηα social media, ζαο 

έρνπλ επεξεάζεη/βνεζήζεη ζε θάπνηα αγνξά ζαο; 

-,489 ,626 -,100 

ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη 

επεξεάζεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ 

γεληθφηεξα; 

-,912 ,364 -,100 
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ε πνην βαζκό ζεσξείηε όηη ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη 

επεξεάζεη ην κάξθεηηλγθ ησλ επηρεηξήζεσλ; 

-2,828 ,006 -,400 

ε πνην βαζκφ πηζηεχεηε φηη νη εηαηξίεο πξέπεη λα 

ζηξαθνχλ ζε ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο δηαθήκηζεο; 

-,252 ,802 -,040 

ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη ε παξνπζία ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηα social media κπνξεί λα ηηο θάλεη πην 

αλαγλσξίζηκεο ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ; 

-,755 ,452 -,120 

ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη ε παξνπζία ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηα social media είλαη δπλαηφ λα 

ζπκβάιιεη ζηηο πσιήζεηο ηνπο; 

,000 1,000 ,000 

 

Πίλαθαο 14: Έιεγρνο κέζσ t – test γηα ηελ εμάξηεζε από ην θύιν: ύγθξηζε κέζσλ ηηκώλ 

 θχιν N Μέζε 

ηηκή 

Σππηθή 

Απφθιηζε 

Μέζν ηππηθφ 

ζθάικα 

Πφζν ζπρλά επηζθέπηεζηε ηελ 

επίζεκε ζειίδα θάπνηαο 

εηαηξίαο ζηα social networks; 

Άλδξαο 50 2,18 ,873 ,124 

Γπλαίθα 50 2,92 1,291 ,183 

ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη ε 

νηθνλνκηθή θξίζε έρεη 

επεξεάζεη ην κάξθεηηλγθ ησλ 

επηρεηξήζεσλ; 

Άλδξαο 50 4,30 ,863 ,122 

Γπλαίθα 50 4,70 ,505 ,071 

 

Γηα ηηο ππφινηπεο ζεκαληηθφηεξεο θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο, ν έιεγρνο γηα ηε 

ζπζρέηηζε κε ην θχιν έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ x – square test. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην 

ηεζη έδεημε ζεκαληηθή ζπζρέηηζε, παξνπζηάδεηαη θαη ε αληίζηνηρε cross – tab 

αλάιπζε.  

Όπσο θαίλεηαη απφ ηνπο επφκελνπο πίλαθεο, ε γλψκε γηα ηα social media, ε 

ρξήζε smart phone εθαξκνγψλ social media, ε άπνςε γηα ηε ζεκαζία ηεο χπαξμεο 

ησλ smart phone γηα ηελ επηζθεςηκφηεηα ζηα social media αιιά θαη ν βαζκφο 
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ελεκέξσζεο απφ blog / forum γηα ηα πξντφληα κηαο εηαηξείαο δελ εμαξηψληαη απφ ην 

θχιν ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ βαζκφ (p > 0.05 γηα φινπο ηνπο δείθηεο).  

Πίλαθαο 15: Έιεγρνο κέζσ x  – square test γηα ηελ εμάξηεζε ηεο γλώκεο γηα ηα social media από 

ην θύιν 

 Σηκή Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square ,052
a
 ,975 

Likelihood Ratio ,052 ,975 

Linear-by-Linear 

Association 

,051 ,822 

 

Πίλαθαο 16: Έιεγρνο κέζσ x  – square test γηα ηελ εμάξηεζε ρξήζεο ηνπ smart phone θαη ησλ 

εθαξκνγώλ social media από ην θύιν 

 Σηκή Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 1,768
a
 ,184   

Continuity Correction
b
 1,256 ,262   

Likelihood Ratio 1,774 ,183   

Fisher's Exact Test   ,214 ,131 

Linear-by-Linear Association 1,750 ,186   

 

Πίλαθαο 17: Έιεγρνο κέζσ x  – square test γηα ηελ εμάξηεζε ζρέζεο smart phone – 

επηζθεςηκόηεηαο ζε social media από ην θύιν 

 Σηκή Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 1,138
a
 ,286   

Continuity Correction
b
 ,708 ,400   

Likelihood Ratio 1,144 ,285   

Fisher's Exact Test   ,368 ,200 

Linear-by-Linear Association 1,127 ,288   
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Πίλαθαο 18: Έιεγρνο κέζσ x  – square test γηα ηελ εμάξηεζε θηινμελίαο δηαθεκηζηηθνύ 

πεξηερνκέλνπ ζηελ πξνζσπηθή ζειίδα από ην θύιν 

 Σηκή Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square ,040
a
 ,841   

Continuity Correction
b
 ,000 1,000   

Likelihood Ratio ,040 ,841   

Fisher's Exact Test   1,000 ,500 

Linear-by-Linear Association ,040 ,841   

 

Πίλαθαο 19: Έιεγρνο κέζσ x  – square test γηα ηελ εμάξηεζε βαζκνύ ελεκέξσζεο από blog / 

forum γηα πξντόληα θαη κάξθεο από ην θύιν 

 Σηκή Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 1,169
a
 ,280   

Continuity Correction
b
 ,748 ,387   

Likelihood Ratio 1,173 ,279   

Fisher's Exact Test   ,387 ,194 

Linear-by-Linear Association 1,157 ,282   

 

4.4.2 Ηιηθία 

Αλαθνξηθά κε ηελ ειηθία, έγηλε πξψηα one – way Anova test γηα ηνλ έιεγρν ησλ 

εξσηήζεσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ordinal  κεηαβιεηέο. Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα 

πνπ αθνινπζεί, ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε (p < 0.05) ζε δχν 

πεξηπηψζεηο. Ζ πξψηε αθνξά ζηνλ βαζκφ ρξήζεο ησλ social media γηα αλαδήηεζε 

θίισλ (p = 0.038) θαη ε δεχηεξε ζηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν νη εηαηξείεο πξέπεη λα 

ζηξαθνχλ ζε ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο δηαθήκηζεο (p = 0.020).  
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ε φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο, ε ειηθία δελ επεξεάδεη ηηο απαληήζεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ.  

Απφ ηε ζχγθξηζε κέζσλ ηηκψλ πνπ θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 21 γηα ηηο δχν απηέο 

πεξηπηψζεηο, βιέπνπκε φηη νη θαηαλαισηέο απφ 25 έσο 34 εηψλ ρξεζηκνπνηνχλ 

πεξηζζφηεξν ηα social media γηα αλαδήηεζε θίισλ απφ φηη νη άιιεο ειηθίεο, ελψ νη 

θαηαλαισηέο απφ 35 – 44
σλ

 εηψλ πηζηεχνπλ ιηγφηεξν φηη νη εηαηξίεο πξέπεη λα 

ζηξαθνχλ ζε ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο δηαθήκηζεο.   

 

Πίλαθαο 20: Έιεγρνο κέζσ one way Anova γηα ηελ εμάξηεζε από ηελ ειηθία 

 F Sig. 

Παξαθαιψ πεξηγξάςηε ηελ επηζθεςηκφηεηά ζαο ζηα social networks : 

* Ζιηθία  

2,374 ,075 

ε πνην βαζκφ ρξεζηκνπνηείηε ηα social media γηα : Φπραγσγία / 

Γηαζθέδαζε * Ζιηθία  

,381 ,767 

ε πνην βαζκφ ρξεζηκνπνηείηε ηα social media γηα : Δλεκέξσζε * 

Ζιηθία  

1,083 ,360 

ε πνην βαζκό ρξεζηκνπνηείηε ηα social media γηα : Αλαδήηεζε 

θίισλ * Ηιηθία  

2,921 ,038 

ε πνην βαζκφ ρξεζηκνπνηείηε ηα social media γηα : Δπαγγεικαηηθέο 

επθαηξίεο * Ζιηθία  

,751 ,524 

Πφζν ζπρλά επηζθέπηεζηε ηελ επίζεκε ζειίδα θάπνηαο εηαηξίαο ζηα 

social networks; * Ζιηθία  

1,122 ,344 

ε ηη βαζκφ, ε ελεκέξσζή ζαο απφ ηα social media, ζαο έρνπλ 

επεξεάζεη/βνεζήζεη ζε θάπνηα αγνξά ζαο; * Ζιηθία  

,443 ,723 

ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επεξεάζεη ηελ 

ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ γεληθφηεξα; * Ζιηθία  

1,422 ,241 

ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επεξεάζεη ην 

κάξθεηηλγθ ησλ επηρεηξήζεσλ; * Ζιηθία  

1,253 ,295 

ε πνην βαζκό πηζηεύεηε όηη νη εηαηξίεο πξέπεη λα ζηξαθνύλ ζε 3,445 ,020 
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ελαιιαθηηθνύο ηξόπνπο δηαθήκηζεο; * Ηιηθία  

ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη ε παξνπζία ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα social 

media κπνξεί λα ηηο θάλεη πην αλαγλσξίζηκεο ζην θαηαλαισηηθφ 

θνηλφ; * Ζιηθία  

2,587 ,057 

ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη ε παξνπζία ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα social 

media είλαη δπλαηφ λα ζπκβάιιεη ζηηο πσιήζεηο ηνπο; * Ζιηθία  

2,419 ,071 

 

Πίλαθαο 21: Έιεγρνο κέζσ one way Anova γηα ηελ εμάξηεζε από ηελ ειηθία: ύγθξηζε κέζσλ 

ηηκώλ 

Ζιηθία  ε πνην βαζκφ 

ρξεζηκνπνηείηε ηα social 

media γηα : Αλαδήηεζε 

θίισλ 

ε πνην βαζκφ πηζηεχεηε φηη νη 

εηαηξίεο πξέπεη λα ζηξαθνχλ ζε 

ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο 

δηαθήκηζεο; 

18-24 2,00 4,33 

25-34 2,80 4,50 

35-44 1,92 3,77 

45-54 2,00 4,50 

χλνιν 2,65 4,40 

 

Γηα ηηο ππφινηπεο ζεκαληηθφηεξεο θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο, ν έιεγρνο γηα ηε 

ζπζρέηηζε κε ην θχιν έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ x – square test. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην 

ηεζη έδεημε ζεκαληηθή ζπζρέηηζε, παξνπζηάδεηαη θαη ε αληίζηνηρε cross – tab 

αλάιπζε.  

Όπσο θαίλεηαη απφ ηνπο επφκελνπο πίλαθεο, ε γλψκε γηα ηα social media δελ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ ειηθία, αιιά ππάξρεη ζπζρέηηζε κε ην θαηά πφζν ζα θηινμελνχζαλ 

νη θαηαλαισηέο δηαθεκηζηηθφ πεξηερφκελν ζηελ πξνζσπηθή ηνπο ζειίδα (p = 0.039 γηα 

ηνλ ζπληειεζηή likelihood ratio θαη p = 0.024 γηα ηνλ linear – by – linear). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε cross – tab αλάιπζε ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δείρλεη φηη ελψ 
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ζπλνιηθά ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο απαληά αξλεηηθά, ην ζχλνιν ησλ θαηαλαισηψλ 

πνπ είλαη θάησ απφ 24
σλ

 εηψλ απαληνχλ ζεηηθά, ελψ ζηηο ειηθίεο άλσ ησλ 35 εηψλ νη 

αξλεηηθέο απαληήζεηο είλαη πνιχ πεξηζζφηεξεο.    

Πίλαθαο 22: Έιεγρνο κέζσ x  – square test γηα ηελ εμάξηεζε ηεο γλώκεο γηα ηα social media από 

ηελ ειηθία 

 Σηκή Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 5,162
a
 ,523 

Likelihood Ratio 5,360 ,499 

Linear-by-Linear Association ,072 ,789 

 

Πίλαθαο 23: Έιεγρνο κέζσ x  – square test γηα ηελ εμάξηεζε θηινμελίαο δηαθεκηζηηθνύ 

πεξηερνκέλνπ ζηελ πξνζσπηθή ζειίδα από ηελ ειηθία 

 Σηκή Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 6,426
a
 ,093 

Likelihood Ratio 8,343 ,039 

Linear-by-Linear Association 5,098 ,024 

 

Πίλαθαο 24: Έιεγρνο κέζσ x  – square test γηα ηελ εμάξηεζε θηινμελίαο δηαθεκηζηηθνύ 

πεξηερνκέλνπ ζηελ πξνζσπηθή ζειίδα από ηελ ειηθία: ύγθξηζε ηηκώλ 

  Ζιηθία  χλνιν 

  18-24 25-34 35-44 45-54 

Θα θηινμελνχζαηε 

sponsored content 

(δηαθεκηζηηθφ πεξηερφκελν) 

ζηελ πξνζσπηθή ζαο 

ζειίδα; 

Ναη 3 38 4 0 45 

Όρη 0 44 9 2 55 

χλνιν 3 82 13 2 100 
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Δλ ζπλερεία, βιέπνπκε φηη θαη ε ρξήζε smart phone εθαξκνγψλ social media 

ζρεηίδεηαη κε ηελ ειηθία (p = 0.001). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε cross – tab αλάιπζε ζηνλ 

πίλαθα πνπ αθνινπζεί δείρλεη φηη ην ζχλνιν ησλ θαηαλαισηψλ πνπ είλαη θάησ απφ 

24
σλ

 εηψλ απαληνχλ ζεηηθά, ελψ ζηηο ειηθίεο άλσ ησλ 35 εηψλ νη αξλεηηθέο 

απαληήζεηο είλαη πνιχ πεξηζζφηεξεο, παξά ην γεγνλφο νηί ζπλνιηθά ζην δείγκα ε 

πιεηνςεθία απαληά ζεηηθά.    

 

Πίλαθαο 25: Έιεγρνο κέζσ x  – square test γηα ηελ εμάξηεζε ρξήζεο ηνπ smart phone θαη ησλ 

εθαξκνγώλ social media από ηελ ειηθία 

 Σηκή Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 16,043
a
 ,001 

Likelihood Ratio 17,294 ,001 

Linear-by-Linear 

Association 

15,419 ,000 

 

Πίλαθαο 26: Έιεγρνο κέζσ x  – square test γηα ηελ εμάξηεζε ρξήζεο ηνπ smart phone θαη ησλ 

εθαξκνγώλ social media από ηελ ειηθία: ύγθξηζε ηηκώλ 

  Ζιηθία  χλνιν 

  18-24 25-34 35-44 45-54 

Αλ έρεηε, ρξεζηκνπνηείηε 

κέζσ ηνπ smart phone ζαο (I 

phone, blackberry, Samsung, 

etc), ηηο δηάθνξεο εθαξκνγέο 

(applications) γηα ηελ 

επίζθεςή ζαο ζε θάπνην 

δίθηπν θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο? 

Ναη 3 57 3 0 63 

Όρη 0 24 10 2 36 

χλνιν 3 81 13 2 99 
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Αληίζηνηρα βιέπνπκε φηη θαη ε άπνςε γηα ηε ζεκαζία ηεο χπαξμεο ησλ smart 

phone γηα ηελ επηζθεςηκφηεηα ζηα social media ζρεηίδεηαη κε ηελ ειηθία (p = 0.004 

θαη p = 0.000 αληίζηνηρα). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε cross – tab αλάιπζε ζηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί δείρλεη φηη ην ζχλνιν ησλ θαηαλαισηψλ πνπ είλαη θάησ απφ 24
σλ

 εηψλ 

απαληνχλ ζεηηθά, ελψ ζηηο ειηθίεο άλσ ησλ 35 εηψλ νη αξλεηηθέο απαληήζεηο είλαη 

πνιχ πεξηζζφηεξεο, παξά ην γεγνλφο φηη ζπλνιηθά ζην δείγκα ε κεγάιε πιεηνςεθία 

απαληά ζεηηθά.    

Πίλαθαο 27: Έιεγρνο κέζσ x  – square test γηα ηελ εμάξηεζε ζρέζεο smart phone – 

επηζθεςηκόηεηαο ζε social media από ηελ ειηθία 

 Σηκή Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 13,466
a
 ,004 

Likelihood Ratio 13,406 ,004 

Linear-by-Linear Association 13,025 ,000 

 

Πίλαθαο 28: Έιεγρνο κέζσ x  – square test γηα ηελ εμάξηεζε ζρέζεο smart phone – 

επηζθεςηκόηεηαο ζε social media από ηελ ειηθία: ύγθξηζε ηηκώλ 

  Ζιηθία  χλνιν 

  18-24 25-34 35-44 45-54 

Θεσξείηαη, φηη νη 

δπλαηφηεηεο ηνπ smart 

phone ζαο έρνπλ 

ζπκβάιιεη ζηελ 

ζπρλφηεξε 

επηζθεςηκφηεηα ζαο 

ζηα δίθηπα 

θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο; 

Ναη 3 64 5 0 72 

Όρη 0 18 7 2 27 

χλνιν 3 82 12 2 99 
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Σέινο, θαη ν βαζκφο ελεκέξσζεο απφ blog / forum γηα ηα πξντφληα κηαο 

εηαηξείαο ζρεηίδεηαη κε ηελ ειηθία (p = 0.033 γηα ηνλ ζπληειεζηή linear – by – linear). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε cross – tab αλάιπζε ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δείρλεη φηη ην 

ζχλνιν ησλ θαηαλαισηψλ πνπ είλαη θάησ απφ 24
σλ

 εηψλ απαληνχλ ζεηηθά, ελψ ζηηο 

ειηθίεο άλσ ησλ 35 εηψλ νη αξλεηηθέο απαληήζεηο είλαη πνιχ πεξηζζφηεξεο, παξά ην 

γεγνλφο φηη ζπλνιηθά ζην δείγκα ε κεγάιε πιεηνςεθία απαληά ζεηηθά.    

Πίλαθαο 29: Έιεγρνο κέζσ x  – square test γηα ηελ εμάξηεζε βαζκνύ ελεκέξσζεο από blog / 

forum γηα πξντόληα θαη κάξθεο από ηελ ειηθία 

 Σηκή Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 5,191
a
 ,158 

Likelihood Ratio 5,783 ,123 

Linear-by-Linear Association 4,560 ,033 

 

Πίλαθαο 30: Έιεγρνο κέζσ x  – square test γηα ηελ εμάξηεζε βαζκνύ ελεκέξσζεο από blog / 

forum γηα πξντόληα θαη κάξθεο από ηελ ειηθία: ύγθξηζε ηηκώλ 

  Ζιηθία  χλνιν 

  18-24 25-34 35-44 45-54 

Δλεκεξψλεζηε απφ 

blogs / forums γηα 

πξντφληα/κάξθεο ή 

θάπνηα αγνξά πνπ 

ζέιεηε λα 

πξαγκαηνπνηήζεηε; 

Ναη 3 59 6 1 69 

Όρη 0 23 7 1 31 

χλνιν 3 82 13 2 100 
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4.4.3 Μόξθσζε 

Σέινο, αλαθνξηθά κε ην επίπεδν κφξθσζεο, έγηλε πξψηα one – way Anova test 

γηα ηνλ έιεγρν ησλ εξσηήζεσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ordinal  κεηαβιεηέο. Όπσο 

θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε (p 

< 0.05) ζε δχν πεξηπηψζεηο. Ζ πξψηε αθνξά ζηνλ βαζκφ ρξήζεο ησλ social media γηα 

ελεκέξσζε (p = 0.011) θαη ε δεχηεξε ζηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ε παξνπζία ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηα social media κπνξεί λα ηηο θάλεη πην αλαγλσξίζηκεο ζην 

θαηαλαισηηθφ θνηλφ (p = 0.038). ε φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο, ε ειηθία δελ 

επεξεάδεη ηηο απαληήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ.  

Απφ ηε ζχγθξηζε κέζσλ ηηκψλ πνπ θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 32 γηα ηηο δχν απηέο 

πεξηπηψζεηο, βιέπνπκε φηη νη απφθνηηνη ιπθείνπ ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ηα social 

media γηα ελεκέξσζε απφ απηνχο πνπ έρνπλ πηπρίν ή κεηαπηπρηαθφ ηίηιν, θαη 

αληίζηνηρα ζεσξνχλ φηη ε παξνπζία ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα social media κπνξεί λα ηηο 

θάλεη πην αλαγλσξίζηκεο ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ.    

Πίλαθαο 31: Έιεγρνο κέζσ one way Anova γηα ηελ εμάξηεζε από ηελ κόξθσζε 

 F Sig. 

Παξαθαιψ πεξηγξάςηε ηελ επηζθεςηκφηεηά ζαο ζηα social 

networks : * Δπίπεδν ζπνπδψλ 

2,528 ,062 

ε πνην βαζκφ ρξεζηκνπνηείηε ηα social media γηα : Φπραγσγία 

/ Γηαζθέδαζε * Δπίπεδν ζπνπδψλ 

,930 ,429 

ε πνην βαζκό ρξεζηκνπνηείηε ηα social media γηα : 

Δλεκέξσζε * Δπίπεδν ζπνπδώλ 

3,943 ,011 

ε πνην βαζκφ ρξεζηκνπνηείηε ηα social media γηα : Αλαδήηεζε 

θίισλ * Δπίπεδν ζπνπδψλ 

2,294 ,083 

ε πνην βαζκφ ρξεζηκνπνηείηε ηα social media γηα : 

Δπαγγεικαηηθέο επθαηξίεο * Δπίπεδν ζπνπδψλ 

,746 ,527 

Πφζν ζπρλά επηζθέπηεζηε ηελ επίζεκε ζειίδα θάπνηαο εηαηξίαο ,633 ,595 
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ζηα social networks; * Δπίπεδν ζπνπδψλ 

ε ηη βαζκφ, ε ελεκέξσζή ζαο απφ ηα social media, ζαο έρνπλ 

επεξεάζεη/βνεζήζεη ζε θάπνηα αγνξά ζαο; * Δπίπεδν ζπνπδψλ 

2,511 ,063 

ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επεξεάζεη 

ηελ ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ γεληθφηεξα; * Δπίπεδν 

ζπνπδψλ 

,998 ,397 

ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επεξεάζεη 

ην κάξθεηηλγθ ησλ επηρεηξήζεσλ; * Δπίπεδν ζπνπδψλ 

,194 ,901 

ε πνην βαζκφ πηζηεχεηε φηη νη εηαηξίεο πξέπεη λα ζηξαθνχλ ζε 

ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο δηαθήκηζεο; * Δπίπεδν ζπνπδψλ 

,362 ,781 

ε πνην βαζκό ζεσξείηε όηη ε παξνπζία ησλ επηρεηξήζεσλ 

ζηα social media κπνξεί λα ηηο θάλεη πην αλαγλσξίζηκεο ζην 

θαηαλαισηηθό θνηλό; * Δπίπεδν ζπνπδώλ 

2,928 ,038 

ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη ε παξνπζία ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα 

social media είλαη δπλαηφ λα ζπκβάιιεη ζηηο πσιήζεηο ηνπο; * 

Δπίπεδν ζπνπδψλ 

,962 ,414 

 

Πίλαθαο 32: Έιεγρνο κέζσ one way Anova γηα ηελ εμάξηεζε από ηελ κόξθσζε: ύγθξηζε κέζσλ 

ηηκώλ 

Δπίπεδν ζπνπδψλ ε πνην βαζκφ 

ρξεζηκνπνηείηε ηα 

social media γηα : 

Δλεκέξσζε 

ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη ε παξνπζία ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηα social media κπνξεί λα ηηο 

θάλεη πην αλαγλσξίζηκεο ζην θαηαλαισηηθφ 

θνηλφ; 

Απφθνηηνο 

Γπκλαζίνπ 

1,00 2,00 

Απφθνηηνο Λπθείνπ 4,17 4,33 

Πηπρηνχρνο ΑΔΗ / 

ΣΔΗ 

3,42 4,30 

Μεηαπηπρηαθφ / 

Γηδαθηνξηθφ 

3,00 4,22 

χλνιν 3,23 4,24 
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Γηα ηηο ππφινηπεο ζεκαληηθφηεξεο θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο, ν έιεγρνο γηα ηε 

ζπζρέηηζε κε ην θχιν έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ x – square test. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην 

ηεζη έδεημε ζεκαληηθή ζπζρέηηζε, παξνπζηάδεηαη θαη ε αληίζηνηρε cross – tab 

αλάιπζε.  

Όπσο θαίλεηαη απφ ηνπο επφκελνπο πίλαθεο, ε γλψκε γηα ηα social media δελ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ ειηθία, αιιά ππάξρεη ζπζρέηηζε κε ην θαηά πφζν ζα θηινμελνχζαλ 

νη θαηαλαισηέο δηαθεκηζηηθφ πεξηερφκελν ζηελ πξνζσπηθή ηνπο ζειίδα (p = 0.046 γηα 

ηνλ ζπληειεζηή likelihood ratio). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε cross – tab αλάιπζε ζηνλ 

πίλαθα πνπ αθνινπζεί δείρλεη φηη ελψ ζπλνιηθά ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο απαληά 

αξλεηηθά, νη θαηαλαισηέο πνπ έρνπλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν απαληνχλ ζηελ πιεηνςεθία 

ηνπο ζεηηθά.     

Πίλαθαο 33: Έιεγρνο κέζσ x  – square test γηα ηελ εμάξηεζε ηεο γλώκεο γηα ηα social media από 

ηελ κόξθσζε 

 Σηκή Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,155
a
 ,789 

Likelihood Ratio 3,304 ,770 

Linear-by-Linear Association ,428 ,513 

 

Πίλαθαο 34: Έιεγρνο κέζσ x  – square test γηα ηελ εμάξηεζε θηινμελίαο δηαθεκηζηηθνύ 

πεξηερνκέλνπ ζηελ πξνζσπηθή ζειίδα από ηελ κόξθσζε 

 Σηκή Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,560
a
 ,056 

Likelihood Ratio 8,021 ,046 

Linear-by-Linear Association 2,920 ,087 
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Πίλαθαο 35: Έιεγρνο κέζσ x  – square test γηα ηελ εμάξηεζε θηινμελίαο δηαθεκηζηηθνύ 

πεξηερνκέλνπ ζηελ πξνζσπηθή ζειίδα από ηελ κόξθσζε: ύγθξηζε ηηκώλ 

  Δπίπεδν ζπνπδψλ χλνιν 

  Απφθνηηνο 

Γπκλαζίνπ 

Απφθνηηνο 

Λπθείνπ 

Πηπρηνχρνο 

ΑΔΗ / ΣΔΗ 

Μεηαπηπρηαθφ / 

Γηδαθηνξηθφ 

Θα θηινμελνχζαηε 

sponsored content 

(δηαθεκηζηηθφ 

πεξηερφκελν) ζηελ 

πξνζσπηθή ζαο 

ζειίδα; 

Ναη 1 2 14 28 45 

Όρη 0 4 30 21 55 

χλνιν 1 6 44 49 100 

 

Αληίζηνηρα, φπσο θαίλεηαη απφ ηνπο επφκελνπο πίλαθεο, ε ρξήζε smart phone 

εθαξκνγψλ social media θαη ε άπνςε γηα ηε ζεκαζία ηεο χπαξμεο ησλ smart phone 

γηα ηελ επηζθεςηκφηεηα ζηα social media δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ κφξθσζε (p > 0.05 

γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, αιιά ν βαζκφο ελεκέξσζεο απφ blog / forum γηα ηα 

πξντφληα κηαο εηαηξείαο εμαξηάηαη απφ ηε κφξθσζε (p = 0.028 γηα ηνλ δείθηε 

likelihood ratio).  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε cross – tab αλάιπζε ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δείρλεη φηη 

ελψ ζπλνιηθά ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο απαληά ζεηηθά, νη 

θαηαλαισηέο πνπ έρνπλ απιφ πηπρίν είλαη πην κνηξαζκέλνη ζηηο απαληήζεηο ηνπο.  
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Πίλαθαο 36: Έιεγρνο κέζσ x  – square test γηα ηελ εμάξηεζε ζρέζεο smart phone – 

επηζθεςηκόηεηαο ζε social media από ηελ κόξθσζε 

 Σηκή Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,062
a
 ,560 

Likelihood Ratio 2,153 ,541 

Linear-by-Linear Association ,435 ,510 

 

Πίλαθαο 37: Έιεγρνο κέζσ x  – square test γηα ηελ εμάξηεζε ρξήζεο ηνπ smart phone θαη ησλ 

εθαξκνγώλ social media από ηελ κόξθσζε 

 Σηκή Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,342
a
 ,719 

Likelihood Ratio 1,658 ,646 

Linear-by-Linear Association ,244 ,621 

 

Πίλαθαο 38: Έιεγρνο κέζσ x  – square test γηα ηελ εμάξηεζε βαζκνύ ελεκέξσζεο από blog / 

forum γηα πξντόληα θαη κάξθεο από ηελ κόξθσζε 

 Value Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,168
a
 ,067 

Likelihood Ratio 9,091 ,028 

Linear-by-Linear Association ,055 ,814 

 

Πίλαθαο 39: Έιεγρνο κέζσ x  – square test γηα ηελ εμάξηεζε βαζκνύ ελεκέξσζεο από blog / 

forum γηα πξντόληα θαη κάξθεο από ηελ κόξθσζε: ύγθξηζε ηηκώλ 

  Δπίπεδν ζπνπδψλ χλνιν 

  Απφθ. 

Γπκλ. 

Απφθ. 

Λπθ. 

ΑΔΗ / 

ΣΔΗ 

Μάζηεξ / 

Γηδαθηνξηθφ 

Δλεκεξψλεζηε απφ Ναη 1 6 25 37 69 
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blogs/forums γηα 

πξντφληα/κάξθεο ή 

θάπνηα αγνξά πνπ 

ζέιεηε λα 

πξαγκαηνπνηήζεηε; 

Όρη 0 0 19 12 31 

χλνιν 1 6 44 49 100 
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5 πδήηεζε 

 

5.1 Γεληθά ζπκπεξάζκαηα 

Σα θνηλσληθά δίθηπα θαη αληίζηνηρα ηα θνηλσληθά κέζα (social media) κέζσ 

ησλ νπνίσλ ιεηηνπξγνχλ, έρνπλ παξνπζηάζεη κηα ξαγδαία αλάπηπμε ηα ηειεπηαία 

ρξφληα. ε απηφ ην πιαίζην, είλαη γεγνλφο πσο νη πιεξνθνξίεο πνπ δηαθηλνχληαη κέζσ 

ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, είηε απηέο είλαη θείκελν, είηε θσηνγξαθίεο είηε βίληεν, 

απαζρνινχλ πιένλ φιν θαη πεξηζζφηεξν θφζκν.   

Δμάιινπ, απηφο είλαη ν βαζηθφο ιφγνο πνπ ηα θνηλσληθά απηά κέζα κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ςπραγσγία, ελεκέξσζε, νηθνλνκηθνχο θαη δηαθεκηζηηθνχο 

ιφγνπο, παξάζεζε απφςεσλ, δηάινγν αθφκε θαη γηα νξγάλσζε.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ, είλαη πξνθαλέο φηη έλαο ζεκαληηθφο ηνκέαο ζηνλ νπνίν 

δηαδξακαηίδνπλ ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ζεκαληηθφ ξφιν ηα Social Media είλαη θαη 

απηφο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ κάξθεηηλγθ. ε φιν θαη κεγαιχηεξν βαζκφ, νη 

επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ηα Social Media γηα λα πξνσζήζνπλ ηα πξντφληα θαη ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο θαη λα απνθηήζνπλ έλα ζεκαληηθφ θαλάιη επηθνηλσλίαο κε ηνλ 

θαηαλαισηή. Δηδηθφηεξα δε, ζε κηα πεξίνδν ζαλ ηελ ζεκεξηλή, φπνπ ε νηθνλνκηθή 

θξίζε είλαη εκθαλήο ζε θάζε ηνκέα ηεο αγνξάο, νη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο ζέζεο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο, θαη ηα Social Media 

είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξνπλ κηα ζεκαληηθή ηέηνηα ιχζε. 

ε απηφ ην πιαίζην, ε παξνχζα εξγαζία παξνπζίαζε θαηαξρήλ κηα 

αλαζθφπεζε ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο, εζηηάδνληαο ζηνπο νξηζκνχο ησλ 

βαζηθφηεξσλ ελλνηψλ, θαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ βαζηθφηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

δηάθνξσλ εηδψλ Social Media, ζε ζρέζε πάληα κε ηελ ρξήζε ηνπο απφ επηρεηξήζεηο. 
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Δπηπιένλ, αθνχ ζπλφςηζε ηα βαζηθφηεξα ζηνηρεία κεζνδνινγίαο ηεο έξεπλαο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε, παξνπζίαζε ηα ζεκαληηθφηεξα απνηειέζκαηά ηεο.  

Οπζηαζηηθά, ε έξεπλα επηρείξεζε λα απνηππψζεη ηελ εηθφλα ησλ θαηαλαισηψλ 

ζρεηηθά κε ηελ ζηξνθή πνπ παξαηεξείηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο πξνο ηελ ρξήζε ησλ 

Social Media γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ηνπο, εζηηάδνληαο ζηελ 

επίπησζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, θαζψο θαη λα κειεηήζεη ην θαηά πφζν ε ηάζε απηή 

είλαη δπλαηφλ λα νδεγήζεη ηηο επηρεηξήζεηο ζε έμνδν απφ ηελ θξίζε, κε βάζε ηηο 

απφςεηο ησλ θαηαλαισηψλ.  

Όπσο θάλεθε απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ππάξρεη θαηαξρήλ κηα πνιχ 

ζεκαληηθή ζρέζε ησλ θαηαλαισηψλ κε ηα Social Media ηελ ζεκεξηλή επνρή, ε νπνία 

εθθξάδεηαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη αθνξά πνηθίινπο ηνκείο. Μάιηζηα, νη 

θαηαλαισηέο ζεσξνχλ ζε κεγάιν βαζκφ φηη ηα social media πξέπεη λα ζρεηίδνληαη θαη 

κε ηελ ιεηηνπξγία θαη ην κάξθεηηλγθ ησλ εηαηξεηψλ, θαη νη ίδηνη ζε κεγάιν βαζκφ 

ρξεζηκνπνηνχλ απηά ηα κέζα πξνο ελεκέξσζή ηνπο ζρεηηθά κε ηηο θαηαλαισηηθέο ηνπο 

ζπλήζεηεο.  

ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη ζπδήηεζε επί ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξεπλεηηθψλ 

ππνζέζεσλ πνπ είραλ ηεζεί εμ αξρήο, γηα λα κειεηεζεί ην θαηά πφζν απηέο 

επηβεβαηψλνληαη ή φρη. 

 

5.2 πδήηεζε επί ηωλ εξεπλεηηθώλ ππνζέζεωλ 

5.2.1 Οη θαηαλαισηέο έρνπλ ζεκαληηθή ζρέζε κε ηα Social Media θαη ηα 

ρξεζηκνπνηνύλ επξέσο 

χκθσλα κε ηελ 1
ε
 εξεπλεηηθή ππφζεζε, νη θαηαλαισηέο έρνπλ ζεκαληηθή 

ζρέζε κε ηα Social Media θαη ηα ρξεζηκνπνηνχλ επξέσο. Όπσο θάλεθε απφ ηα 
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απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ε εξεπλεηηθή απηή ππφζεζε επηβεβαηψλεηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, φπσο θάλεθε νη θαηαλαισηέο έρνπλ ζηελ ζπληξηπηηθή ηνπο 

πιεηνςεθία ζεηηθή εηθφλα θαη πξνζσπηθή επαθή κε ηα δίθηπα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, 

κε πξψην απφ φια ην Facebook. Απηφ εμάιινπ επηβεβαηψλεηαη απφ πιεζψξα εξεπλψλ, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ηνπ Νηάθνπ (2010) αλαθνξηθά κε ζηειέρε επηρεηξήζεσλ αιιά 

θαη ηνπ Παιαηγεσξγίνπ (2009).   

Σν απνηέιεζκα απηφ εληζρχεηαη εμάιινπ θαη απφ ην γεγνλφο φηη φρη κφλν 

ρξεζηκνπνηνχλ νη θαηαλαισηέο ηα ζπγθεθξηκέλα δίθηπα, αιιά ην πξάηηνπλ θαη κε 

ηδηαίηεξα απμεκέλε ζπρλφηεηα, θάηη πνπ δείρλεη φηη απηά απνηεινχλ πιένλ έλα 

ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο δσήο ηνπ θαηαλαισηή.  

Δμάιινπ, ζήκεξα ζχκθσλα κε ηελ  Alexa Internet,  Inc. νη 3 ζηηο 10 πξψηεο πην 

δεκνθηιείο ηζηνζειίδεο παγθνζκίσο είλαη  online θνηλσληθά δίθηπα (Facebook, Twitter 

& Qzone.com). ηελ Διιάδα αληίζηνηρα ην Facebook είλαη ε πην δεκνθηιήο 

ηζηνζειίδα θαη ην  Twitter ε 9
ε
 (Alexa Internet, Inc.).  

Ζ κεγάιε ζεκαζία ησλ social media γηα ηνλ θαηαλαισηή απεηθνλίδεηαη θαη 

ζηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ηα ρξεζηκνπνηεί. Σν γεγνλφο φηη δειψλνπλ πσο ηα 

ρξεζηκνπνηνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ηφζν γηα ελεκέξσζε φζν θαη γηα ςπραγσγία / 

δηαζθέδαζε, δειψλεη πσο νη θαηαλαισηέο είλαη ζε ζέζε λα θαιχπηνπλ έλα ηδηαίηεξα 

επξχ θάζκα ησλ αλαγθψλ ηνπο κέζα απφ ηα social media, θαη άξα επηβεβαηψλεη ηελ 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζρέζε ηνπο κε απηά.  

Σελ παξαπάλσ ηάζε επηβεβαηψλεη θαη ε έξεπλα πνπ δεκνζίεπζε ε Comscore 

(2011) ζηελ εηήζηα έθζεζε ηεο «2010 Europe Digital Year in Review». Ζ έθζεζε 

αλαθέξεη φηη ε Δπξψπε είλαη ε ήπεηξνο φπνπ ηα online θνηλσληθά δίθηπα 
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παξνπζηάδνπλ ηελ κεγαιχηεξε αχμεζε ηεο βάζεο ρξεζηψλ ζηνλ θφζκν (10,8%). 

πλνιηθά ην 84,4% ησλ επξσπαίσλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε 

θάπνην online θνηλσληθφ δίθηπν. 

πλνιηθά ινηπφλ, κπνξνχκε λα πνχκε πσο ε 1
ε
 απηή εξεπλεηηθή ππφζεζε 

επηβεβαηψλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ηα νπνία κε ηε 

ζεηξά ηνπο έξρνληαη λα επηβεβαηψζνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ αληίζηνηρσλ εξεπλψλ 

πνπ έρνπλ γίλεη ηφζν ζε Διιεληθφ φζν θαη ζε Παγθφζκην επίπεδν.  

 

5.2.2 Οη θαηαλαισηέο ρξεζηκνπνηνύλ ζήκεξα ζε κεγάιν βαζκό ηα Social 

Media γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπο ζρεηηθά κε ηηο δηάθνξεο επηρεηξήζεηο 

χκθσλα κε ηελ 2
ε
 εξεπλεηηθή ππφζεζε, νη θαηαλαισηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηα 

social media ζαλ εξγαιείν ελεκέξσζεο ζε ζρέζε κε ηηο επηρεηξήζεηο. Με βάζε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ε ππφζεζε απηή επηβεβαηψλεηαη. πγθεθξηκέλα, θάλεθε 

πσο ζε κεγάιν βαζκφ νη θαηαλαισηέο ρξεζηκνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλα κέζα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο γηα λα ελεκεξσζνχλ ζρεηηθά κε ηηο θαηαλαισηηθέο ηνπο αγνξέο, κε ηα 

πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ε θάζε επηρείξεζε. ε απηφ ην πιαίζην, θάλεθε 

επίζεο απφ ηελ έξεπλα φηη ε επηξξνή πνπ αζθνχλ ηα κέζα απηά θνηλσληθή δηθηχσζεο 

ζηνπο θαηαλαισηέο, αλαθνξηθά κε ηελ ηειηθή θαηαλαισηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά, είλαη 

αξθεηά κεγάιε, παξά ην γεγνλφο φηη βξηζθφκαζηε ελ κέζσ κηαο πνιχ ζεκαληηθήο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο.  

Ζ ηάζε ησλ θαηαλαισηψλ λα ελεκεξψλνληαη απφ ηα κέζα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο γηα ηηο αγνξέο ηνπο επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη παξνπζηάδνληαη 

πνιχ πςεινί βαζκνί επηζθεςηκφηεηαο ησλ επίζεκσλ ζειίδσλ ησλ δηάθνξσλ 

επηρεηξήζεσλ ζηα social media, αιιά αθφκα πεξηζζφηεξν απφ ην γεγνλφο φηη νη 



Πα
νε
πι
στ
ήμ
ιο 
Πε
ιρα
ιώ
ς

95 

 

θαηαλαισηέο εθθξάδνπλ ζε απφιπην βαζκφ ηελ άπνςε φηη ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο 

θαη απφςεηο πξηλ ηελ αγνξά ελφο πξντφληνο ζρεδφλ απνθιεηζηηθά απφ ην δηαδίθηπν.  

Ζ ηάζε απηή επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη ηηο 

αληίζηνηρεο έξεπλεο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ε έθζεζε ηεο  Comscore (2010) 

επηζεκαίλεη ην ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο online δηαθήκηζεο πνπ θαηαιακβάλνπλ πιένλ 

ηα online θνηλσληθά δίθηπα ζε ηξεηο ηνπιάρηζηνλ επξσπατθέο ρψξεο (Ζλσκέλν 

Βαζίιεην, Γαιιία, Γεξκαλία). ην Ζ.Β. ε δηαθήκηζε ζηα δίθηπα απηά απνξξφθεζε ην 

Γεθέκβξην ηνπ 2010 ην 41,3% (ζηελ Γαιιία ην 26,5% θαη ηελ Γεξκαλία ην 28,8) ησλ 

ζπλνιηθψλ online δηαθεκίζεσλ παξνπζηάδνληαο αχμεζε 47% ζε ζρέζε κε ηνλ 

Γεθέκβξην ηνπ 2009 (αληίζηνηρα νη απμήζεηο είλαη 64% θαη 102%). Αληίζηνηρα ζηελ 

Ακεξηθή ην Μάην ηνπ 2011 ην πνζνζηφ ηνπ Facebook ζηηο νπηηθέο δηαθεκίζεηο ήηαλ 

ζην 31,2% (Wasserman, 2011).  

Οη Hannah & Lybecker (2010) ππνζηεξίδνπλ απφ ηελ άιιε φηη ε ζπκκεηνρή 

ησλ θαηαλαισηψλ ζε online θνηλσληθά δίθηπα κεηψλεη ην εηζφδεκα πνπ δαπαλάηαη ζε 

αγνξέο κέζσ δηαδηθηχνπ, φπνηε ίζσο νη δηαθεκηζηέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ λα 

πξέπεη λα ζηξαθνχλ ζε άιινπ είδνπο ηζηνζειίδεο. 

ε θάζε πεξίπησζε, είλαη ζαθέο φηη ππάξρεη κηα επξχηεξε ηάζε ησλ 

θαηαλαισηψλ πξνο ην δηαδίθηπν θαη ηα social media, ψζηε λα ελεκεξψλνληαη, λα 

ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο θαη ηειηθά λα απνθαζίδνπλ γηα ηελ θαηαλαισηηθή ηνπο 

ζπκπεξηθνξά. ε απηφ ην πιαίζην, είλαη ζαθέο πσο κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

παξνχζεο έξεπλαο, ε 2
ε
 απηή εξεπλεηηθή ππφζεζε επηβεβαηψλεηαη.  
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5.2.3 Η ρξήζε ησλ Social Media κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκαληηθό 

παξάγνληα γηα ηελ έμνδν ησλ επηρεηξήζεσλ από ηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε 

χκθσλα κε ηελ 2
ε
 εξεπλεηηθή ππφζεζε, ε ρξήζε ησλ Social Media είλαη ζε 

ζέζε λα βνεζήζεη ηηο επηρεηξήζεηο λα αληηκεησπίζνπλ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε.  

Όπσο θάλεθε απφ ηελ παξνχζα έξεπλα, νη θαηαλαισηέο ζεσξνχλ φηη ε ζρέζε 

ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη άξξεθηε, θαη 

ζπλεπψο είλαη γεγνλφο φηη νη ηειεπηαίεο νθείινπλ λα ζηξαθνχλ ζε ελαιιαθηηθέο 

κεζφδνπο κάξθεηηλγθ. Δμάιινπ, δηαθαίλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη ε άπνςε φηη νη 

ηερληθέο κάξθεηηλγθ δηακνξθψλνληαη πιένλ κε βάζε απηή ηελ δηαξθψο απμαλφκελε 

ρξήζε ησλ social media.  

Γεληθά, ε έξεπλα θαηέδεημε θαη ζε απηφ ην θνκκάηη πσο νη θαηαλαισηέο 

ζεσξνχλ πνιχ κεγάιεο ζεκαζίαο ηα social media γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Γηαηππψλνπλ 

ηελ άπνςε φηη κέζσ απηψλ νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηελ 

αλαγλσξηζηκφηεηά ηνπο θαη λα επεξεάζνπλ ηελ άπνςε ησλ θαηαλαισηψλ απμάλνληαο 

ζεκαληηθά ηηο πσιήζεηο ηνπο.  

ε απηφ ην πιαίζην, κπνξνχκε λα πνχκε πσο νη απφςεηο ησλ θαηαλαισηψλ φπσο 

θαηαγξάθεθαλ απφ ηελ παξνχζα έξεπλα επηβεβαηψλνπλ ηελ ππφζεζε φηη ε ρξήζε ησλ 

social media κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ έμνδν ησλ 

επηρεηξήζεσλ απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. 
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5.2.4 Σν θύιν, ε ειηθία, ε κόξθσζε θαη ε ζέζε ησλ θαηαλαισηώλ δελ 

επεξεάδνπλ ηηο απόςεηο ηνπο γηα ηα παξαπάλσ 

Ζ ηειεπηαία εξεπλεηηθή ππφζεζε ηεο εξγαζίαο απηήο, ζεσξεί φηη ην θχιν, ε 

ειηθία θαη ε κφξθσζε δελ επεξεάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηα social media.  

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, ην θχιν δελ απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα 

ζρεηηθά κε ηα φζα κειεηήζεθαλ παξαπάλσ. πγθεθξηκέλα, θάλεθε απφ ηελ έξεπλα φηη 

νη γπλαίθεο επηζθέπηνληαη πεξηζζφηεξν ηηο επίζεκεο ζειίδεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα 

θνηλσληθά δίθηπα, θαη αληίζηνηρα ζεσξνχλ πσο ην κάξθεηηλγθ ησλ επηρεηξήζεσλ έρεη 

επεξεαζηεί απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ζε κεγαιχηεξν βαζκφ, αιιά θαηά ηα άιια δελ 

ππήξρε θάπνηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζπζρέηηζε.  

πλεπψο, φζνλ αθνξά ζην θχιν, επηβεβαηψλεηαη ε ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή 

ππφζεζε.  

Αλαθνξηθά κε ηελ ειηθία, ε έξεπλα έδεημε φηη νη θαηαλαισηέο απφ 25 έσο 34
σλ

 

εηψλ ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ηα social media γηα αλαδήηεζε θίισλ απφ φηη νη 

άιιεο ειηθίεο, ελψ νη θαηαλαισηέο απφ 35 – 44
σλ

 εηψλ πηζηεχνπλ ιηγφηεξν φηη νη 

εηαηξίεο πξέπεη λα ζηξαθνχλ ζε ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο δηαθήκηζεο.  Δπηπιένλ, είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη ν βαζκφο ελεκέξσζεο απφ blog / forum γηα ηα πξντφληα κηαο 

εηαηξείαο ζρεηίδεηαη κε ηελ ειηθία, θαζψο ην ζχλνιν ησλ θαηαλαισηψλ πνπ είλαη 

θάησ απφ 24
σλ

 εηψλ ελεκεξψλεηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ελψ ζηηο ειηθίεο άλσ ησλ 35 

εηψλ νη αξλεηηθέο απαληήζεηο είλαη πνιχ πεξηζζφηεξεο, παξά ην γεγνλφο φηη ζπλνιηθά 

ζην δείγκα ε κεγάιε πιεηνςεθία απαληά ζεηηθά.    

Σελ παξαπάλσ ηάζε επηβεβαηψλεη θαη ε έξεπλα πνπ δεκνζίεπζε ε Comscore 

(2011) ζηελ εηήζηα έθζεζε ηεο «2010 Europe Digital Year in Review». Δπίζεο ε 

ειηαθή νκάδα 15-24 απνηειεί ην 25,3% ησλ ρξεζηψλ ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ αλ θαη 
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απνηειεί ην 13,47% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Δπξψπεο (Δπξσβαξφκεηξν). Οη λένη δειαδή 

είλαη πην εμνηθεησκέλνη κε ηελ απηή ηελ λέα ππεξεζία αλ θαη ζην πην «επαγγεικαηηθφ» 

Linkedin απαξηίδνπλ κφλν ην 10,4% ησλ ρξεζηψλ.  

πλνιηθά ινηπφλ, κπνξνχκε λα πνχκε φηη αλαθνξηθά κε ηελ ειηθία, ε 

εξεπλεηηθή απηή ππφζεζε δελ επηβεβαηψλεηαη, θαζψο ππάξρνπλ ζεκαληηθέο 

εμαξηήζεηο ζηηο απαληήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ, θάηη πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ άιιεο 

έξεπλεο.  

Σέινο, αλαθνξηθά κε ην επίπεδν κφξθσζεο, ε έξεπλα έδεημε φηη νη απφθνηηνη 

ιπθείνπ ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ηα social media γηα ελεκέξσζε απφ απηνχο πνπ 

έρνπλ πηπρίν ή κεηαπηπρηαθφ ηίηιν, θαη αληίζηνηρα ζεσξνχλ φηη ε παξνπζία ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηα social media κπνξεί λα ηηο θάλεη πην αλαγλσξίζηκεο ζην 

θαηαλαισηηθφ θνηλφ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ.   Δπηπιένλ, είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ν 

βαζκφο ελεκέξσζεο απφ blog / forum γηα ηα πξντφληα κηαο εηαηξείαο ζρεηίδεηαη κε ηελ 

κφξθσζε, θαζψο ελψ ζπλνιηθά ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο απαληά 

ζεηηθά, νη θαηαλαισηέο πνπ έρνπλ απιφ πηπρίν είλαη πην κνηξαζκέλνη ζηηο απαληήζεηο 

ηνπο. Γεληθφηεξα πάλησο, δελ δηαθαίλεηαη θάπνηα ζεκαληηθή ζρέζε ηεο κφξθσζεο κε 

ηηο απφςεηο γηα ηα social media, θάηη πνπ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη αλαθνξηθά κε ηε 

κφξθσζε ε ηειεπηαία απηή εξεπλεηηθή ππφζεζε επηβεβαηψλεηαη ελ κέξεη.  

 

5.3 Πεξηνξηζκνί έξεπλαο 

Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο πεξηνξηζκνχο ηεο παξνχζεο έξεπλαο, 

απνηέιεζε ην γεγνλφο φηη ε ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε εκπεηξία ηεο εξεπλήηξηαο ζρεηηθά 

κε ηέηνηνπ είδνπο εξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο, ε νπνία ελδερνκέλσο λα νδήγεζε ζε 

θάπνηεο παξαιείςεηο ή ιάζε. 
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Δπηπιένλ, ην γεγνλφο φηη ην δείγκα πξνέξρεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ πφιε ηεο 

Αζήλαο, θαη ζηελ κεγάιε πιεηνςεθία ηνπ απφ ζπγθεθξηκέλεο ειηθηαθέο νκάδεο θαη 

θαηεγνξίεο επαγγεικαηηθήο απαζρφιεζεο, απνηειεί έλαλ αθφκα πεξηνξηζηηθφ 

παξάγνληα θαζψο έρεη σο απνηέιεζκα λα κελ είλαη εχθνιν λα γεληθεπηνχλ ηα 

ζπκπεξάζκαηα γηα ην ζχλνιν ηνπ Διιεληθνχ πιεζπζκνχ.  

Σέινο, ην ζρεηηθά κηθξφ δείγκα πνπ ήηαλ απνηέιεζκα ηεο δπζθνιίαο ζηελ 

δηαδηθαζία ζπκπιήξσζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ απνηειεί ελδερνκέλσο έλαλ αθφκα 

πεξηνξηζηηθφ παξάγνληα.  

 

 

5.4 Πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα 

Ζ πξνζπάζεηα πνπ έγηλε ζηελ παξνχζα εξγαζία ζα κπνξνχζε λα εληζρπζεί θαη 

λα ζπλερηζηεί ζην κέιινλ κε αληίζηνηρεο έξεπλεο, νη νπνίεο ζα αθνξνχζαλ δείγκα 

θαηαλαισηψλ κε κεγαιχηεξν ειηθηαθφ εχξνο θαη κε κεγαιχηεξε πνηθηιία αλαθνξηθά 

κε ην επίπεδν κφξθσζεο θαη ην είδνο απαζρφιεζεο.  

Δπηπιένλ, ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο απηήο ζα ήηαλ δπλαηφλ λα 

δηαζηαπξσζνχλ κε έξεπλεο πνπ ελδερνκέλσο λα γίλνπλ ζε άιιεο πφιεηο ηεο Διιάδνο, 

ψζηε λα απνηππσζεί ε άπνςε θαη ησλ θαηαλαισηψλ πνπ δνπλ ζε κε αζηηθέο πεξηνρέο 

θαη ε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν δελ είλαη ηφζν εχθνιε.  

ε θάζε πεξίπησζε, απνηειεί ειπίδα ηεο εξεπλήηξηαο φηη ε έξεπλα απηή ζα 

απνηειέζεη ηελ βάζε γηα πεξεηαίξσ δηεξεχλεζε ηνπ ηδηαίηεξα ζεκαληηθνχ απηνχ 

πεδίνπ, ψζηε λα βξεζεί άκεζα κηα ιχζε γηα ηε δηέμνδν ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ην 

ηνχλει ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο.  
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Παξάξηεκα: Σν εξσηεκαηνιόγην 

 

 

ΓΔΛΣΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΟΤ 

ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ 

 

 

Τν εξωηεκαηνιόγην απηό απνηειεί κέξνο κηαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Πεηξαηώο, κε ζθνπό ηε δηεξεύλεζε αλαθνξηθά κε ηελ ζηξνθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζηα Social 

Media θα ηε δύλακε απηώλ ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Τν εξεπλεηηθό πξόγξακκα δελ 

πξαγκαηνπνηείηαη από θακία εηαηξεία θαη ην δεδνκέλα πνπ ζα ζπιιερηνύλ, ζα αλαιπζνύλ κέζω 

ζηαηηζηηθώλ κνληέιωλ θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ κόλν γηα αθαδεκαϊθνύο ζθνπνύο. Όιεο νη 

απαληήζεηο ζα παξακείλνπλ εκπηζηεπηηθέο. 

 

 Η αληαπόθξηζε ζαο ζηελ έξεπλα είλαη ζεκαληηθή θαη ζα ζπκβάιιεη ζηελ απόθηεζε πνιύηηκεο 

γλώζεο ζρεηηθά κε ην ελ ιόγω επίθαηξν ζέκα. Η ζπκπιήξωζε ηνπ εξωηεκαηνινγίνπ είλαη 

ζύληνκε θαη δελ ππεξβαίλεη ηα πέληε ιεπηά. Οη απαληήζεηο ζαο είλαη νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο γηα 

ηελ αμηνιόγεζε ηωλ ζρεηηθώλ παξακέηξωλ.  

 

Ειπίδω ε ζπκπιήξωζε ηνπ εξωηεκαηνινγίνπ λα είλαη ελδηαθέξνπζα θαη ζαο επραξηζηώ γηα ην 

ρξόλν θαη ηε βνήζεηά ζαο!  

Md6eN9nm93 
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1
ν
 κέξνο: Δπαθή κε ηα social media 

 

1. Παξαθαιώ επηιέμηε ηελ θάησζη ζσζηή απάληεζε. 

 Γλσξίδεηε ηνλ φξν social media; ΝΑΗ  ΟΥΗ 

 1 2 

 

2. Έρεηε πξνζσπηθό ινγαξηαζκό-ζειίδα ζε θάπνην Social Network (δίθηπν θνηλσληθήο 

δηθηύσζεο)? 

1. ΝΑΗ 

2. ΟΥΗ   

 

 3. ε πνην από ηα αθόινπζα Social Networks (δίθηπα θνηλσληθήο δηθηύσζεο) έρεηε πξνζσπηθό 

ινγαξηαζκό; 

1. Facebook 

2. Twitter 

3. Youtube 

4. Linkedin 

5.Blogger (ή θάπνην άιιν blog) 

6. Flickr 

6. Άιιν 

 

 4. Παξαθαιώ πεξηγξάςηε ηελ επηζθεςηκόηεηά ζαο ζηα social networks : 

1.πάληα 

2.Μεληαία 

3.Δβδνκαδηαία 

4.Καζεκεξηλή  

5.Αξθεηέο θνξέο κέζα ζηελ εκέξα 
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5. Παξαθαιώ επηιέμηε ηελ απάληεζε αλάινγα κε ην πνηα είλαη πην θνληά ζηε δηθή ζαο γλώκε, κε 

θιίκαθα 1 σο 5, κε βάζε ηηο αθόινπζεο αληηζηνηρίεο: 

1 – θαζφινπ 2 – ζπάληα   3 – κεξηθέο θνξέο   4 – ζπρλά   5 – πάληα 

  ε πνην βαζκφ ρξεζηκνπνηείηε ηα 

social media γηα : 

ΚΑΘΟΛΟΤ  ΜΗΚΡΌ ΜΔΣΡΗΟ ΑΡΚΔΣΑ 

ΜΔΓΑΛΟ 

ΠΟΛΤ ΜΔΓΑΛΟ 

1.     ςπραγσγία/δηαζθέδαζε 1 2 3 4 5 

2.     ελεκέξσζε 1 2 3 4 5 

3.   αλαδήηεζε θίισλ 1 2 3 4 5 

4.   επαγγεικαηηθέο επθαηξίεο 1 2 3 4 5 

6. Δπηιέμηε πνηεο από ηηο παξαθάησ δξαζηεξηόηεηεο πξαγκαηνπνηείηε πην ζπρλά ζην internet; 

1. Γηάβαζκα/ζρνιηαζκφο εηδήζεσλ, άξζξσλ, videos 

2. Δλεκέξσζε ηνπ πξνθίι ζαο /Δπίζθεςε ζειίδσλ θίισλ ζε site social networking 

3. Πιεξνθφξεζε γηα θάπνηα αγνξά ζαο 

4. «Μνίξαζκα» αξρείσλ κε θίινπο 

5. Δγγξαθή ζε RSS Feed 

 

7. Με πνηα από ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο αζρνιείζηε πεξηζζόηεξν, θαηά ηελ επίζθεςε ζαο ζε 

social networking (blogs, forums); 

1. Δηδήζεηο (Πνιηηηθή-Κνηλσλία) 

2. Οηθνλνκηθά ζέκαηα 

3.Θέκαηα ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία κνπ  

4. Μνπζηθή 

5. Gossip 

6. Δλεκέξσζε/ έξεπλα γηα αγνξά 

7. Άιιν 

 

8. Πνηα είλαη ε γλώκε ζαο γηα ηα social media; 

1. Θεηηθή 

2.Αξλεηηθή 
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3.Αδηάθνξν 

 

9.  Αλ έρεηε, ρξεζηκνπνηείηε κέζσ ηνπ smart phone ζαο (I phone, blackberry, Samsung, etc), ηηο 

δηάθνξεο εθαξκνγέο (applications) γηα ηελ επίζθεςή ζαο ζε θάπνην δίθηπν θνηλσληθήο 

δηθηύσζεο? 

 

1. ΝΑΗ 

2. ΟΥΗ 

 

10. Θεσξείηαη, όηη νη δπλαηόηεηεο ηνπ smart phone ζαο έρνπλ ζπκβάιιεη ζηελ ζπρλόηεξε 

επηζθεςηκόηεηά ζαο ζηα δίθηπα θνηλσληθήο δηθηύσζεο; 

 

1. ΝΑΗ 

2. ΟΥΗ 

2
ν
 κέξνο: Social media & επηρεηξήζεηο 

 

1.Δλεκεξώλεζηε από blogs/forums γηα πξντόληα/κάξθεο ή θάπνηα αγνξά πνπ ζέιεηε λα 

πξαγκαηνπνηήζεηε; 

1.ΝΑΗ 

2.ΟΥΗ 

 

2. Πόζν ζπρλά επηζθέπηεζηε ηελ επίζεκε ζειίδα θάπνηαο εηαηξίαο ζηα social networks; 

1.Πνηέ 

2.πάληα 

3.Μεληαία 

4.Δβδνκαδηαία 

5.Καζεκεξηλά  
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3. ε ηη βαζκό, ε ελεκέξσζή ζαο από ηα social media, ζαο έρνπλ επεξεάζεη/βνεζήζεη ζε θάπνηα 

αγνξά ζαο; 

1.Καζφινπ 

2.Λίγν 

3.Αξθεηά 

4.Πνιχ 

5.Πάξα πνιχ 

 

4. Θα θηινμελνύζαηε sponsored content (δηαθεκηζηηθό πεξηερόκελν) ζηελ πξνζσπηθή ζαο ζειίδα; 

1.ΝΑΗ 

2.ΟΥΗ 

 

6.Με πνην ηξόπν ελεκεξώλεζηε, ζπιιέγεηε απόςεηο πξηλ ηελ αγνξά θάπνηνπ πξντόληνο; 

1. Γελ ελεκεξψλνκαη, πάσ θαηεπζείαλ ζην θαηάζηεκα πνπ ην δηαζέηεη 

2.Απφ πεξηνδηθά/ηχπν 

3. Απφ θάπνηα δηαθήκηζε ζηελ ηειεφξαζε 

4. Απφ ην internet (επίζεκε ηζηνζειίδα εηαηξίαο) 

5. Social networking (επίζεκε ζειίδα εηαηξίαο, forums, θιπ) 

 

7.Παξαθαιώ θπθιώζηε ηελ απάληεζε αλάινγα κε ην ζε πνην βαζκό ηζρύεη ε θάζε πξόηαζε, κε 

θιίκαθα 1 σο 5, κε βάζε ηηο αθόινπζεο αληηζηνηρίεο:  

1 – θαζφινπ 2 – κηθξφ   3 – κέηξην   4 – αξθεηά κεγάιν   5 – πνιχ κεγάιν 

  ε πνην βαζκφ: ΚΑΘΟΛΟΤ  ΜΗΚΡΟ ΜΔΣΡΗΟ ΑΡΚΔΣΑ 

ΜΔΓΑΛΟ 

ΠΟΛΤ ΜΔΓΑΛΟ 

1.     ζεσξείηε φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε 

έρεη επεξεάζεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ 

επηρεηξήζεσλ γεληθφηεξα; 

1 2 3 4 5 

2.    ζεσξείηε φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε 1 2 3 4 5 
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έρεη επεξεάζεη ην κάξθεηηλγθ ησλ 

επηρεηξήζεσλ; 

3.    πηζηεχεηε φηη νη εηαηξίεο πξέπεη λα 

ζηξαθνχλ ζε ελαιιαθηηθνχο 

ηξφπνπο δηαθήκηζεο; 

1 2 3 4 5 

4.    ζεσξείηε φηη ε παξνπζία ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηα social media 

κπνξεί λα ηηο θάλεη πην 

αλαγλσξίζηκεο ζην θαηαλαισηηθφ 

θνηλφ; 

1 2 3 4 5 

5.    ζεσξείηε φηη ε παξνπζία ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηα social media 

είλαη δπλαηφ λα ζπκβάιιεη ζηηο 

πσιήζεηο ηνπο; 

1 2 3 4 5 

 

 

 

3
ν
 Μέξνο : Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

 

 1.Πνην είλαη ην Φύιν ζαο; 

       1.Άλδξαο 

       2.Γπλαίθα 

 

2. ε πνηα ειηθηαθή θαηεγνξία αλήθεηε; 

 

1. 18-24  

2. 25-34 

3. 35-44 

4. 45-54 
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5. 55-64 

6. 64+ 

 

3.Πνην είλαη ην επάγγεικά ζαο; 

 

1. Ηδησηηθφο ππάιιεινο 

2. Γεκφζηνο ππάιιεινο 

3. Δξγάδεζηε ζε δηθή ζαο επηρείξεζε 

4. Άλεξγνο 

 

4.Πνηό είλαη ην επίπεδν ζπνπδώλ ζαο; 

 

1. Απφθνηηνο Γπκλαζίνπ 

2. Απφθνηηνο Λπθείνπ  

3. Πηπρηνχρνο ΑΔΗ/ΣΔΗ 

4. Μεηαπηπρηαθφ/Γηδαθηνξηθφ 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΤΥΑΡΙΣΩ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΟΛΤΣΙΜΗ ΒΟΗΘΔΙΑ Α ! 

  

 




