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Η αξιοποίηση του Facebook από τις επιχειρήσεις 

 

 

Περίληψη 

Η διπλωµατική εργασία έχει ως στόχο να εξετάσει πως τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης και 

συγκεκριµένα, το Facebook, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ένα εργαλείο επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας, καθώς και την εµπειρία των επιχειρήσεων από τη χρήση του Facebook. 

Αρχικά, αναλύονται οι έννοιες της κοινωνικής δικτύωσης και των µέσων κοινωνικής 

δικτύωσης, καθώς και η ραγδαία εξάπλωσή τους σε όλο τον κόσµο. Επιπλέον, αναπτύσσονται 

οι λειτουργίες του marketing στο χώρο των µέσων κοινωνικής δικτύωσης, ποιος είναι ο 

στόχος του social media marketing και ποιος ο ρόλος των ανθρώπων που ασχολούνται µε 

αυτό. Γίνεται αναφορά στο Facebook ως πεδίο δράσης για τις επιχειρήσεις και αναφέρονται 

τα κύρια χαρακτηριστικά του Facebook που µπορεί µία επιχείρηση να εκµεταλλευτεί, τι 

πλεονεκτήµατα θα αποκοµίσει µία επιχείρηση από τη χρήση του καθώς και τι επιπτώσεις 

υπάρχουν. Στην συνέχεια, αναλύονται τα αποτελέσµατα της δειγµατοληπτικής έρευνας µέσω 

των οποίων εξάγονται βασικά συµπεράσµατα για τη χρησιµότητα – αποδοτικότητα του 

Facebook για τις επιχειρήσεις, ποιοι είναι οι κίνδυνοι που µπορεί να αντιµετωπίσουν οι 

επιχειρηµατίες προβάλλοντας την επιχείρησή τους και αν η εµπειρία τους από τη χρήση του 

Facebook είναι θετική ή αρνητική. Τέλος, τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα που εξάγονται 

από την έρευνα είναι ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων επιχειρήσεων θεωρεί το Facebook 

ένα χρήσιµο και εύχρηστο εργαλείο επιχειρηµατικής δραστηριότητας και η χρήση του µπορεί 

να αποφέρει πολλά οφέλη για την επιχείρηση. 
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The utilization of Facebook by businesses 

 

 

 

Abstract 

 

The thesis aims to examine how social media and specifically, Facebook, can be used as a 

tool of business and the experience of business of the use of Facebook. Initially, analyzes the 

concepts of social networking and social media, and the rapid spread around the world. 

Moreover, mentions the functions of marketing in the field of social media, what is the goal of 

social media marketing and what is the role of the people involved with it. Then, refers to 

Facebook as scope for business, what are the main features of Facebook that a company can 

exploit, what benefits will derive an enterprise from using and what are the impacts. Analyze 

the results of a sample survey through which basic conclusions about the utility – efficiency 

of Facebook for business, what are the risks that may be encountered by entrepreneurs 

showcasing their business and if their experience of using Facebook is positive or negative. 

Finally, the main conclusions drawn from the research is that the majority of respondents 

businesses consider as Facebook a useful and handy business tool and its use can bring many 

benefits to the business.
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Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥΣ 

 

 

1.1 Εισαγωγή 

Το διαδίκτυο (internet) είναι παγκόσµιο σύστηµα διασυνδεδεµένων δικτύων υπολογιστών, οι 

οποίοι χρησιµοποιούν καθιερωµένη οµάδα πρωτοκόλλων για να εξυπηρετούν εκατοµµύρια 

χρήστες καθηµερινά σε ολόκληρο τον κόσµο. Οι διασυνδεδεµένοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 

ανά τον κόσµο, οι οποίοι βρίσκονται σε ένα κοινό δίκτυο επικοινωνίας, ανταλλάσσουν 

µηνύµατα  µε τη χρήση διαφόρων πρωτοκόλλων, τα οποία υλοποιούνται σε επίπεδο υλικού 

και λογισµικού. Το διαδίκτυο, αλλά και η ψηφιακή τεχνολογία γενικότερα, έχουν την 

ικανότητα να δηµιουργούν "εικονικούς χώρους", "εικονικές κοινότητες", όπου παύουν να 

υφίστανται οι κοινωνικές και πολιτιστικές διαχωριστικές γραµµές που υπάρχουν στον 

πραγµατικό κόσµο και που τα παραδοσιακά µέσα επικοινωνίας αδυνατούν να ξεπεράσουν 

εύκολα. Η επικοινωνία µέσω του διαδικτύου καθίσταται άµεση και αµφίδροµη. ∆ίνεται η 

δυνατότητα σε κάθε χρήστη ηλεκτρονικού υπολογιστή συνδεδεµένου στο διαδίκτυο, να 

πληροφορηθεί αλλά και να πληροφορήσει ανταλλάσσοντας απόψεις µέσω ενός πιο 

συµµετοχικού και λιγότερο ελεγχοµένου διαύλου επικοινωνίας.  

Τα τελευταία χρόνια η επικοινωνία µέσω του διαδικτύου γίνεται και µέσω της κοινωνικής 

δικτύωσης. Ως κοινωνική δικτύωση (social networking) µπορεί να οριστεί µια ιστοσελίδα 

όπου τα άτοµα ή οι εταιρικοί χρήστες µπορούν να συνδεθούν µε άλλους χρήστες και να 

εµφανίζονται σε απευθείας σύνδεση µε δίκτυα φίλων και τις επαφές τους ώστε να βλέπουν 

και να διαµορφώνουν τις συνδέσεις τους. Οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης επιτρέπουν 

στο κάθε χρήστη να δηµιουργήσει την προσωπική του σελίδα, ιστότοπο (blog) ή ακόµα και 

ηµερολόγιο δίνοντας ξεχωριστό χαρακτήρα και ταυτότητα. Επιπλέον, µέσω της κοινωνικής 

δικτύωσης οι χρήστες µπορούν να δηµιουργήσουν το δικό τους περιεχόµενο και να το 



Η αξιοποίηση του Facebook από τις επιχειρήσεις 

Σκλιά Χρυσούλα - Φωτεινή 

  Μ.Π.Σ Οικονοµική & Επιχειρησιακή Στρατηγική Σελίδα 2 

 

Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης 

µοιραστούν µε ένα ευρύ δίκτυο ατόµων σε παγκόσµιο επίπεδο. Τα µέσα που παρέχουν στους 

χρήστες αυτές τις ιδιότητες ονοµάζονται κοινωνικά µέσα δικτύωσης µε πιο δηµοφιλή το 

Facebook, το Twitter και το LinkedIn. 

Στο παρόν κεφάλαιο αναλύεται η έννοια της κοινωνικής δικτύωσης, ποια είναι τα 

πλεονεκτήµατά της αλλά και τι κινδύνους εγκυµονεί. Επιπλέον, αναφέρεται στην έννοια των 

µέσων κοινωνικής δικτύωσης, ποια είναι τα πιο δηµοφιλή µέσα παγκοσµίως και 

αναπτύσσονται τα βασικά χαρακτηριστικά των µέσων αυτών. Τέλος, στο κεφάλαιο αυτό 

αναφέρεται η διάδοση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης και πως ο τρόπος επικοινωνίας έχει 

αλλάξει ριζικά.  

 

1.2 Τι είναι η Κοινωνική ∆ικτύωση (Social Networking) 

Η κοινωνική δικτύωση (social networking) έχει γίνει πολύ δηµοφιλής κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων ετών. Τι είναι όµως πραγµατικά η κοινωνική δικτύωση; Σύµφωνα µε τον Miller 

(2007) η κοινωνική δικτύωση είναι µία δωρεάν online υπηρεσία που διευκολύνει την 

επικοινωνία µέσω ενός διαδραστικού δικτύου, το οποίο περιλαµβάνει τα προφίλ των 

χρηστών. Φωτογραφίες, οµάδες, e-mails, blogs, µουσική και άλλες δραστηριότητες. Είναι, 

δηλαδή µία πλατφόρµα που βοηθάει στην εικονική συνάντηση µεταξύ των ανθρώπων. Τα 

µέσα που βοηθούν κάποιον να ενταχθεί στην κοινωνική δικτύωση είναι διάφορες 

ιστοσελίδες, γνωστές ως κοινωνικοί τόποι δικτύωσης (social networks). Οι δικτυακοί τόποι 

αυτοί λειτουργούν σαν µία κοινότητα µε µέλη τους χρήστες του διαδικτύου (Williams, 2010). 

Ανάλογα, µε την κάθε ιστοσελίδα  οι χρήστες της έχουν τη δυνατότητα να µοιράζονται κοινά 

ενδιαφέροντα όσο αφορά τα χόµπι, τη θρησκεία, την πολιτική ή και ακόµα εναλλακτικούς 

τρόπους ζωής. Υπάρχουν, όµως και ιστοσελίδες που δεν εστιάζουν σε συγκεκριµένα θέµατα 

και είναι ανοιχτές για οποιονδήποτε θέλει να γίνει µέλος, ανεξάρτητα τα χόµπι, τις 

πεποιθήσεις ή τις απόψεις του. Οι χρήστες των κοινωνικών τόπων δικτύωσης αυξάνονται 

ραγδαία ηµέρα µε την ηµέρα και συνεπώς η κοινωνική δικτύωση έχει αναπτυχθεί σε τέτοιο 

µεγάλο επίπεδο, που έχει γίνει ένα µέρος της καθηµερινότητάς των ανθρώπων. Όπως, όµως 

όλα τα πράγµατα έτσι και η χρήση της κοινωνικής δικτύωσης έχει τα πλεονεκτήµατα και τα 

µειονεκτήµατά της. 
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Το χαµηλό κόστος της χρήσης της κοινωνικής δικτύωσης τόσο για προσωπική όσο και για 

επαγγελµατική µεταχείριση είναι ίσως το σηµαντικότερο πλεονέκτηµα της κοινωνικής 

δικτύωσης (Noorriati, Saadiah, Raja S. and Raja K. 2012). Παρόλο που η προσωπική χρήση 

είναι απλή, η επιχειρηµατικές λειτουργίες είναι παρεξηγηµένες. Σε ένα κοινωνικό τόπο 

δικτύωσης ο κάθε επιχειρηµατίας µπορεί να αναζητήσει νέους πιθανούς πελάτες ή ακόµα και 

να εστιάσει σε νέες αγορές µε µερικά µόνο κλικ. Έχει επίσης, τη δυνατότητα να προσθέσει 

νέες διαφηµίσεις και να προωθήσει καινοτόµες στρατηγικές, ώστε η επιχείρησή του να του 

επιφέρει κέρδη. Επιπλέον, µέσα από την κοινωνική δικτύωση ο κάθε επιχειρηµατίας µπορεί 

να χτίσει αξιοπιστία και να κερδίσει την εµπιστοσύνη των πελατών  του, τόσο σε 

επαγγελµατικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Πολύ σηµαντικό ρόλο επίσης έχουν οι 

συνδέσεις µέσω πελατών και φίλων. Όλοι όσοι ασχολούνται µε κοινωνικούς τόπους 

δικτύωσης έχουν στο προφίλ τους µια λίστα φίλων, η οποία είναι σίγουρα πολύτιµη για 

εύρεση νέων πελατών. 

Από την αντίθετη πλευρά όµως, όπως συµβαίνει µε όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε το 

διαδίκτυο, έτσι και η κοινωνική δικτύωση εγκυµονεί διάφορους κινδύνους. Αρχικά, υπάρχει 

πλήρης ή µερική ανωνυµία για τους χρήστες των κοινωνικών τόπων, µε αποτέλεσµα η άµεση 

επικοινωνία να είναι ελάχιστη. Υπάρχουν, φυσικά διάφορα βήµατα που µπορεί να κάνει 

κάποιος για να διώξει το πέπλο της ανωνυµίας, αλλά παρόλα αυτά δεν θα µπορέσει να 

πετύχει µία face – to – face επικοινωνία. Επιπρόσθετα, η ασφάλεια των δεδοµένων που 

προβάλλονται ή προωθούνται µέσα από ένα κοινωνικό τόπο είναι πολύ σηµαντική. Υπάρχει 

µεγάλη πιθανότητα ο καθένας να πέσει θύµα κλοπής τόσο προσωπικών όσο και 

επιχειρηµατικών δεδοµένων, ακόµα και σε σελίδες που δείχνουν απόλυτα ασφαλής (Ethel 

Quayle and Max Taylor 2011). Τέλος, η κοινωνική δικτύωση µπορεί να χρησιµοποιηθεί και 

για διασκέδαση αλλά και για επιχειρηµατική δράση. Για τα άτοµα που επιθυµούν να χτίσουν 

την επιχείρησή τους µέσα από ένα κοινωνικό τόπο δικτύωσης, µπορεί να αποτελεί 

µειονέκτηµα, για το λόγω του ότι είναι µία πολύ χρονοβόρα διαδικασία. Η κοινωνική 

δικτύωση, σε µία τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να είναι µία πλήρους απασχόληση εργασία, 

έτσι ώστε ο ιστότοπος που προβάλλει την επιχείρηση να είναι πάντα ενηµερωµένος για να 

ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πελατών. 
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1.3 Η ιστορία της Κοινωνικής ∆ικτύωσης 

Το να συνδεθεί κανείς µε τον κόσµο γύρω του δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολο και προσβάσιµο 

όσο είναι σήµερα. Αφότου δηµιουργήθηκε το internet είναι δυνατόν το κάθε άτοµο να 

επικοινωνεί µε άλλα άτοµα παγκοσµίως, µε µερικά µόνο κλικ. Έτσι, η κοινωνική δικτύωση 

εξαπλώθηκε σε µία από τις µεγαλύτερες βιοµηχανίες της εποχής µας. Όλα ξεκίνησαν το 1971 

όπου στάλθηκε το πρώτο e-mail µεταξύ δύο ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι οποίοι ήταν ο 

ένας δίπλα στον άλλο. Το 1978 η εταιρία BBS (Bulletin Board Systems) ανταλλάσσει 

δεδοµένα µέσω τηλεφωνικών γραµµών µε άλλους χρήστες. Αρκετά χρόνια αργότερα το 1994 

µία από τις πρώτες ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης δηµιουργήθηκε, µε σκοπό οι χρήστες 

της να µπορούν να δηµιουργήσουν µέσα από αυτή την δική τους ιστοσελίδα, ενώ ένα χρόνο 

αργότερα η ιστοσελίδα theglobe.com δίνει στους χρήστες της την ελευθερία να δηµοσιεύουν 

τις προσωπικές τους εµπειρίες και ενδιαφέροντα και να τα µοιράζονται µε άλλους χρήστες 

της σελίδας. Μία νέα πρωτοπορία εµφανίζεται το 1997 µέσω της ιστοσελίδας 

sixdegrees.com, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να δηµιουργήσουν το προσωπικό τους 

προφίλ καθώς και να έχουν λίστα από τους φίλους τους. Πέντε χρόνια αργότερα ξεκινά τη 

λειτουργία του η ιστοσελίδα friendster πρωτοπορώντας µε την σειρά της στην online σύνδεση 

µεταξύ πραγµατικών φίλων και οι χρήστες της έφτασαν τα τρία εκατοµµύρια µέσα στους 

τρεις πρώτους µήνες. To 2003 ξεκινά το MySpace και για το λόγο του ότι βασίστηκε στο 

friendster, που ήταν µία εταιρία που υπήρχε ήδη στο διαδίκτυο, υλοποιήθηκε µέσα σε δέκα 

ηµέρες. Στα επόµενα χρόνια πολλοί κοινωνικοί τόποι δικτύωσης δηµιουργήθηκαν όπως, 

tribe.com, LinkedIn, classmates αλλά αυτοί που έγιναν ευρέως γνωστοί είναι το Facebook 

που ξεκίνησε το 2004 από το κολλέγιο του Harvard και το twitter που λειτούργησε για πρώτη 

φορά το 2006. 

 

1.4 Τα Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης (Social Media) 

Τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι διαδικτυακοί τόποι που παρέχουν ως υπηρεσία την 

παραγωγή και δηµοσίευση περιεχοµένου από τους ίδιους τους χρήστες. Οι περισσότερες 

υπηρεσίες αυτής της µορφής ενθαρρύνουν τη συζήτηση, το σχολιασµό και το διαµοιρασµό 

οποιασδήποτε πληροφορίας. Σήµερα, υπάρχει πλειάδα από µέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε 

παγκόσµιο επίπεδο τα 10 πιο δηµοφιλή µέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι τα: Facebook, 
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Twitter, LinkedIn, MySpace, Google Plus (Google+), DeviantArt, LiveJournal, Tagged, 

Orkut και CafeMom. 

 

1.4.1 Facebook 

 

Εικόνα 1.1 

Το Facebook, το δηµοφιλέστερο κοινωνικό δίκτυο, είναι µία ανοιχτή online υπηρεσία 

κοινωνικής δικτύωσης, όπου οι άνθρωποι µπορούν να επικοινωνούν µε τους φίλους τους, να 

δηµιουργήσουν νέες σχέσεις και να συγκροτήσουν οµάδες κοινού ενδιαφέροντος. Μέσα από 

το Facebook οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να βρίσκουν παλιούς γνωστούς ή να 

γνωρίζουν νέα άτοµα δηµοφιλή ή µη και να έρχονται σε επαφή µαζί τους, µέσω του 

υπολογιστή. Ουσιαστικά, είναι ένα εργαλείο που βοηθάει στην κοινωνικοποίηση των 

ανθρώπων µέσω του διαδικτύου. Το Facebook είναι ένας κοινωνικός ιστοχώρος δικτύωσης 

που ξεκίνησε στις 4 Φεβρουαρίου του 2004. Οι χρήστες µπορούν να επικοινωνήσουν µέσω 

µηνυµάτων µε τις επαφές τους και να τους ειδοποιούν όταν ανανεώνουν τις προσωπικές 

πληροφορίες τους. Όλοι έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο να συµµετάσχουν σε δίκτυα που 

σχετίζονται µέσω πανεπιστηµίων, θέσεων απασχόλησης ή γεωγραφικών περιοχών. Ιδρυτής 

του Facebook είναι ο  Mark Zuckerberg φοιτητής του πανεπιστηµίου του Harvard. Το όνοµα 

της ιστοσελίδας προέρχεται από τα έγγραφα παρουσίασης των µελών πανεπιστηµιακών 

κοινοτήτων µερικών Αµερικάνικων κολεγίων και προπαρασκευαστικών σχολείων που 

χρησιµοποιούσαν οι νεοεισελθέντες σπουδαστές για να γνωριστούν µεταξύ τους. Πολύ 

αργότερα το δικαίωµα συµµετοχής επεκτάθηκε για όλους τους σπουδαστές πανεπιστηµίων, 

κατόπιν για τους µαθητές σχολείων και τέλος για κάθε άνθρωπο του πλανήτη. Στόχος του 

Facebook είναι να βοηθήσει τους ανθρώπους να επικοινωνούν πιο αποτελεσµατικά µε τους 

φίλους τους, την οικογένειά τους και τους συνεργάτες τους. Ο καθένας µπορεί να γίνει 

χρήστης του Facebook και να αλληλεπιδράσει µε τους ανθρώπους που γνωρίζει σε ένα 

αξιόπιστο περιβάλλον. Η απλή πλοήγησή του, δίνει στους χρήστες εύκολη πρόσβαση στις 
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βασικές λειτουργίες και εφαρµογές στο χώρο. Το προφίλ (profile), οι φίλοι (friends), τα 

δίκτυα (networks) και τα µηνύµατα (inbox) έχουν εξέχουσα θέση στην κορυφή της σελίδας 

του προφίλ του χρήστη, για άµεση και γρήγορη επιλογή και επεξεργασία. Οι Facebook – 

εφαρµογές (applications), φωτογραφίες, σηµειώσεις, οµάδες, γεγονότα εµφανίζονται στην 

αριστερή πλευρά µαζί µε άλλες εφαρµογές τρίτων που έχουν προστεθεί στο λογαριασµό. Το 

Facebook έχει δηµιουργήσει ένα απλό αλλά συγχρόνως ισχυρό πλαίσιο πολλαπλών γλωσσών, 

ικανό να τρέχει σε οποιαδήποτε πλατφόρµα. Σήµερα, περισσότερα από 500 εκατοµµύρια 

άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσµο είναι χρήστες του Facebook. Στην Ελλάδα, ο αριθµός των 

χρηστών είναι περίπου 3 εκατοµµύρια, δηλαδή περίπου 1 στους 4 Έλληνες έχει Facebook, εκ 

των οποίων το 55% είναι άνδρες και το 45% είναι γυναίκες. 

 

1.4.2 Twitter 

 

Εικόνα 1.2  

 

Αν και ένα από τα πιο δηµοφιλή µέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook, το Twitter 

είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Το Twitter είναι µία πλατφόρµα που επιτρέπει την αποστολή 

συνοπτικών µηνυµάτων, το πολύ µέχρι 140 χαρακτήρων, που ονοµάζονται tweets, σε 

πολλούς παραλήπτες ταυτόχρονα. Τα tweets εµφανίζονται σε κοινή θέα σε όλους τους 

υπόλοιπους χρήστες του διαδικτύου µε χρονική ιεραρχία (από το νεότερο προς το 

παλαιότερο) και στην οποία φυσικά µπορεί να ενηµερώσει αλλά και να ενηµερώνεται για τα 

νέα των ανθρώπων που ακολουθεί (following). Λειτουργεί, δηλαδή όπως τα µηνύµατα στο 

κινητό τηλέφωνο, µε τη διαφορά ότι στο Twitter γράφεις το µήνυµα σου και αυτό µπορούν να 

το δουν όλοι όσοι σε ακολουθούν (followers). Σε αντίθεση µε τα υπόλοιπα κοινωνικά δίκτυα 

οι χρήστες δεν γίνονται φίλοι ο ένας µε τον άλλον, αλλά τον ακολουθεί για να µαθαίνει τα 

νέα του. Το Twitter αρχικά κατασκευάστηκε σαν µία κοινωνική µικρό – blogging υπηρεσία. 

Ως µικρό µπλοκ στον κόσµο του διαδικτύου ορίζεται µια γρήγορη ενηµέρωση που 
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δηµοσιεύεται κάπου στο Internet και συνήθως περιέχει έναν πολύ περιορισµένο αριθµό 

χαρακτήρων. Επιπλέον, το Twitter είναι χρήσιµο για την προώθηση νέων προϊόντων και 

υπηρεσιών, καθώς επίσης και ιδεών και νέων αφού η ενηµέρωση γίνετε µέσα σε µερικά 

κλάσµατα του δευτερολέπτου. Το Twitter ως πλατφόρµα µικρό µπλοκ µπορεί να έχει είτε 

προσωπικό είτε επαγγελµατικό χαρακτήρα. Μέσω του προσωπικού λογαριασµού µπορείτε να 

ενηµερώνετε για το τι συµβαίνει στη ζωή σας, να σχολιάζετε την επικαιρότητα και γενικά να 

γράφετε ότι επιθυµείτε να µοιραστείτε µε τους φίλους ή γνωστούς σας. Εκτός από το 

προσωπικό λογαριασµό µπορείτε να έχετε και επαγγελµατικό λογαριασµό µέσω του οποίου 

οι εταιρίες µπορούν να ενηµερώνουν τους εργαζοµένους τους για οτιδήποτε αφορά την 

εταιρία. Επίσης χρησιµοποιείται ως εργαλείο µάρκετινγκ για την προώθηση προϊόντων, 

υπηρεσιών και ιστοσελίδων. Η δηµιουργία αυτού του αρκετά πρωτοποριακό µέσου 

κοινωνικής δικτύωσης έγινε το 2006 από τον Jack Dorsey. Από την πρώτη στιγµή 

κυκλοφορίας της ιστοσελίδας, η δηµοτικότητα ήταν πολύ µεγάλη. Σήµερα, το Twitter έχει 

περίπου 32.000.000 χρήστες οι οποίοι αυξάνονται µε εντυπωσιακό ρυθµό, γεγονός που το 

κάνει ένα από τα πιο δηµοφιλή social network παγκοσµίως. 

 

1.4.3 Google Plus 

 

Εικόνα 1.3 

 

Το Google Plus (Google +) είναι ένα νέο κοινωνικό δίκτυο από την µεγαλύτερη εταιρία 

διαδικτυακών υπηρεσιών το οποίο φέρει και το όνοµά της. Η Google έπειτα από τη 

δηµιουργία κάποιων αποτυχηµένων κοινωνικών δικτύων, όπως το Buzz και το Wave, 

κατασκεύασε το Google Plus έχοντας σκοπό να ανταγωνιστεί άλλα µεγάλα κοινωνικά δίκτυα. 

Η βασική δραστηριότητα του Google Plus, όπως και των περισσοτέρων κοινωνικών δικτύων 

είναι η επικοινωνία των χρηστών και η ανταλλαγή πληροφοριών. Μέσα από το Google Plus ο 
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καθένας µπορεί να προσθέσει φίλους, να επικοινωνήσει µαζί τους, να µοιραστεί 

φωτογραφίες, βίντεο και διάφορες άλλες πληροφορίες. Το Google Plus δίνει τη δυνατότητα 

στους χρήστες – µέλη να χωρίζουν τους φίλους τους σε οµάδες, που έχει σαν στόχο οι 

πληροφορίες που µοιράζεται ο χρήστης να µην είναι προσβάσιµες από όλους. Επίσης, οι 

συνοµιλίες µεταξύ φίλων έχουν βελτιωθεί σηµαντικά, καθώς έχει κάποιος την επιλογή να 

συνοµιλεί ταυτόχρονα µε πάνω από ένα χρήστες χρησιµοποιώντας επιπλέον το εργαλείο της 

βιντεοκλήσης. Τέλος, το Google Plus προσφέρει την επιλογή για δηµιουργία σελίδας και για 

επιχειρήσεις, προβάλλοντας το είδος της επιχείρησης και τα προϊόντα ή υπηρεσίες της. 

 

1.4.4 LinkedIn 

 

Εικόνα 1.4 

 

Το LinkedIn είναι ένα δίκτυο επαγγελµατικών και όχι προσωπικών στοιχείων, όπως το 

Facebook, όπου ο κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να ανεβάσει τα βιογραφικά του στοιχεία και 

στην συνέχεια να «καλέσει» γνωστούς, φίλους, συναδέλφους να «µπουν» στο δίκτυό του. Με 

αυτό τον τρόπο αναπτύσσει µία κοινότητα άµεσων και έµµεσων συναδέλφων. Είναι 

διαθέσιµο σε έξι γλώσσες, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά, Ιταλικά, Ισπανικά και Πορτογαλικά 

και σήµερα θεωρείται ο πιο επιτυχηµένος ιστοχώρος κοινωνικής δικτύωσης για 

επαγγελµατίες στον κόσµο, µετρώντας περισσότερο από 100 εκατοµµύρια εγγεγραµµένους 

χρήστες. Είναι ένα δίκτυο, το οποίο εστιάζει στη διασύνδεση επαγγελµατιών, µε σκοπό τη 

διεύρυνση του επαγγελµατικού κύκλου, την ανταλλαγή γνώσεων και ιδεών και την 

αξιοποίηση νέων ευκαιριών καριέρας. Το LinkedIn, µέσα από τη δηµιουργία ενός 

επαγγελµατικού προφίλ δίνει τη δυνατότητα δηµιουργίας ενός ευρύ δικτύου επαφών µέσω 

του οποίου µπορεί κάποιος να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα µεγάλο όγκο πληροφοριών και 

λειτουργιών. Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα συµµετοχής σε οµάδες κοινού ενδιαφέροντος, 

αναζήτησης θέσεων εργασίας και κατασκευής εταιρικής σελίδας για την επιχείρηση. Το 

LinkedIn είναι ιδιαίτερα δηµοφιλές σε υψηλόβαθµα στελέχη, διευθυντές από όλο τον κόσµο, 
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σε εταιρίες εύρεσης προσωπικού και σε µικρές ή µεγάλες επιχειρήσεις. Η χρησιµότητα του 

LinkedIn είναι πολλαπλή, ιδιαίτερα µε το συνεχώς αυξανόµενο αριθµό Ελλήνων χρηστών, 

τόσο για ιδιώτες όσο και για επιχειρήσεις.  

 

1.4.5 My Space 

 

Εικόνα 1.5 

 

Το MySpace είναι µία δηµοφιλή ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης που δίνει τη δυνατότητα 

στους χρήστες να έχουν το προσωπικό δίκτυο φίλων και προφίλ, να δηµιουργούν ιστολόγια 

και οµάδες καθώς να ανεβάζουν φωτογραφίες, µουσική και βίντεο. Το MySpace ιδρύθηκε το 

2003 και είναι ένα από τα µεγαλύτερα κοινωνικά δίκτυα στον κόσµο, µε περίπου 125 

εκατοµµύρια χρήστες. Εµπνευσµένο από το Friendster, το MySpace µεγάλωσε γρήγορα και 

έγινε το µεγαλύτερο κοινωνικό δίκτυο του κόσµου, προτού το ξεπεράσει το Facebook το 

2008. Το MySpace έχει σηµαντική επίδραση στην κουλτούρα και τη µουσική και για αυτό 

δηµιούργησε µια πλατφόρµα τυχερών παιχνιδιών. Τέλος, η ιστοσελίδα δίνει τη δυνατότητα 

για δηµιουργία µοναδικών διευθύνσεων για επιχειρήσεις και καλλιτέχνες. 

 

1.4.6 DeviantArt 

 

Εικόνα 1.6 
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Το DeviantArt είναι µία διαδικτυακή κοινότητα που προβάλλει διάφορες µορφές τέχνης των 

χρηστών. ∆ηµιουργήθηκε το 2000 και έχει ως στόχο να παρέχει µία πλατφόρµα για κάθε 

καλλιτέχνη ώστε να εκθέτει τα έργα του, για να µπορούν να συζητηθούν. Τα έργα 

οργανώνονται σε κατηγορίες όπως φωτογραφίες, ψηφιακή τέχνη, παραδοσιακή τέχνη, 

λογοτεχνία, κινηµατογράφο, µέσω των οποίων λειτουργούν βοηθητικά προγράµµατα για τον 

σχολιασµό των έργων  καθώς και την απόκτηση νέων πόρων. Μέχρι το 2010 το DeviantArt 

είχε πάνω από 14,5 εκατοµµύρια χρήστες, οι οποίοι υποβάλλουν καθηµερινά περίπου 1,5 

εκατοµµύρια σχόλια. Το 2011 το DeviantArt βρισκόταν στην 13
η
 θέση για το µεγαλύτερο 

κοινωνικό δίκτυο µε 3,8 εκατοµµύρια επισκέψεις την εβδοµάδα.  

 

1.4.7 LiveJournal 

 

Εικόνα 1.7 

 

Το LiveJournal είναι ένα κοινωνικό δίκτυο που επιτρέπει στους χρήστες να διατηρούν ένα 

blog, περιοδικό ή ηµερολόγιο. Η ιστοσελίδα δηµιουργήθηκε το 1999 από τον Brad 

Fitzpatrick µε σκοπό τη διατήρηση των φίλων του από το γυµνάσιο και την ενηµέρωση των 

δραστηριοτήτων τους. Ο κάθε χρήστης στο LiveJournal έχει το δικό του προφίλ στο οποίο 

καταγράφονται όλες οι αναρτήσεις περιοδικών, οι οποίες µπορούν να σχολιαστούν από τη 

λίστα φίλων που διαθέτει κάποιος αλλά και από τον ίδιο. Επιπλέον, στο προφίλ υπάρχει 

δυνατότητα για ανάρτηση εικόνων, ενδιαφερόντων καθώς και για µία µικρή βιογραφία του 

χρήστης, παραδείγµατος χάριν πιο σχολείο τελείωσε. Το LiveJournal είναι πιο δηµοφιλής 

κοινωνικός τόπος σε αγγλόφωνες χώρες, κατέχοντας την πρώτη θέση οι Ηνωµένες Πολιτείες 

µε ποσοστό 56,43% και µε περίπου 4,8 εκατοµµύρια χρήστες. 
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1.4.8 Tagged 

 

Εικόνα 1.8 

 

Το Tagged είναι µία ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης που ιδρύθηκε το 2004. ∆ίνει τη 

δυνατότητα στους χρήστες να περιηγηθούν στα προφίλ των άλλων µελών, να παίξουν 

παιχνίδια καθώς επίσης να στέλνουν και εικονικά δώρα. Επιπλέον, υπάρχουν chat rooms, στα 

οποία οι χρήστες συµµετέχουν online σε πραγµατικό χρόνο. Το Tagged είναι σχεδιασµένο για 

να διευκολύνει τις σχέσεις και τις γνωριµίες, επιτρέποντας στους χρήστες να λαµβάνουν και 

να στέλνουν ειδοποιήσεις βαθµολογώντας την ελκυστικότητα των φωτογραφιών των άλλων 

µελών. Το Μάρτιο του 2012 το Tagged αναδείχθηκε το πιο εθιστικό site ξεπερνώντας το 

Facebook, αφού ο µέσος χρόνος παραµονής ενός µέλους ήταν 12,1 λεπτά, ενώ την ίδια 

στιγµή για το Facebook ήταν 10,9 λεπτά. Η κυριότερη διαφορά, όµως µεταξύ των δύο µέσων 

κοινωνικής δικτύωσης είναι ότι στο Facebook οι φίλοι προέρχονται από τον πραγµατικό 

κόσµο ενώ το Tagged έχει κατορθώσει να δηµιουργεί γνωριµίες online. 

 

1.4.9 Orkut 

 

Εικόνα 1.9 

 

Ο διαδικτυακός τόπος Orkut προσφέρει στους χρήστες του διαδραστική δυνατότητα 

επικοινωνίας σε εικονικό χώρο. Ο κάθε χρήστης µπορεί να επικοινωνήσει µε οποιοδήποτε 
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άτοµο από τις επαφές του, να προσθέσει διαφορετικούς τύπους εφαρµογών στο προφίλ του 

καθώς και να κάνει live chat µε άτοµα τα οποία είναι online. Το Orkut είναι µία δηµιουργία 

της Google, που µπορεί να µην είναι τόσο διαδεδοµένο στον κόσµο, παρόλα αυτά ήταν ο 

δηµοφιλέστερος κοινωνικός τόπος στην Βραζιλία, συνεχίζοντας την ανοδική του πορεία 

ακόµα και το 2011 όπου έφτασε τα 34,3 εκατοµµύρια χρήστες µε άνοδο 5% σε σχέση µε το 

2010. Το Facebook όµως το 2011 είχε µία εντυπωσιακή αύξηση που έφτασε το 192% µε 36 

εκατοµµύρια χρήστες, κάνοντας το Orkut να πέσει από την πρώτη θέση. 

 

1.4.10 CafeMom 

 

Εικόνα 1.10 

 

Το CafeMom είναι ένα µέσο κοινωνικής δικτύωσης που στοχεύει σε µητέρες καθώς και σε 

µέλλουσες µητέρες. Ιδρύθηκε το 2006 από τους Michael Sanchez και Andrew Shue και µέσα 

σε ένα χρόνο από την έναρξή του έγινε η δηµοφιλέστερη ιστοσελίδα για γυναίκες. Το 

CafeMom είναι µία διαδικτυακή κοινότητα που δρα κυρίως στις Ηνωµένες Πολιτείες καθώς 

τα περισσότερα µέλη του είναι από εκεί. Ο κύριος στόχος του δεν διαφέρει πολύ από τα άλλα 

µέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς δίνει τη δυνατότητα για συνοµιλίες, φιλίες, διασκέδαση 

και εύρεση συµβουλών. 

 

Πίνακας 1.1 

Συγκεντρωτικός πίνακας των µέσων κοινωνικής δικτύωσης 

Μέσο Κοινωνικής 

∆ικτύωσης 

Κύρια 

Χαρακτηριστικά 

∆υνατά Σηµεία Αδύνατα Σηµεία 

Facebook • ∆ηµοφιλέστερο • Απευθύνεται σε • Πιθανότητα 
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κοινωνικό δίκτυο 

• Ιδρύθηκε το 2004 

• ∆υνατότητα 

δηµιουργίας ενός 

δικτύου από φίλους 

όλους 

• Εύκολη επικοινωνία 

• ∆ωρεάν προβολή 

εξαπάτησης αν 

προβάλλει κάποιος 

χρήστης 

προσωπικά του 

δεδοµένα 

• Μεγάλη εξάρτηση 

ειδικά από άτοµα 

νεαρής ηλικίας 

Twitter • Το 2
ο
 

δηµοφιλέστερο 

κοινωνικό δίκτυο 

• Ιδρύθηκε το 2006 

• ∆υνατότητα 

γρήγορης αποστολής 

µηνυµάτων που 

αφορούν, σκέψεις, 

γεγονότα ή 

καταστάσεις που 

βιώνει κάποιο άτοµο 

• Είναι πρωτοποριακό 

και δωρεάν 

• Απευθύνεται σε 

όλους 

 

• Περιορισµός στο 

µέγεθος του 

µηνύµατος 

GooglePlus • Ανερχόµενο 

κοινωνικό δίκτυο 

• ∆υνατότητα 

συνοµιλίας µε 

πολλούς χρήστες 

ταυτόχρονα 

• Συνεργασία µε άλλες 

υπηρεσίες της 

Google 

• ∆υνατότητα 

διαχωρισµού των 

φίλων σε οµάδες 

• ∆υνατότητα βίντεο – 

κλήσης  

• ∆εν είναι ακόµα 

πολύ δηµοφιλές 

LinkedIn • Το πιο επιτυχηµένο 

µέσο κοινωνικής 

δικτύωσης για  

επαγγελµατίες 

• ∆υνατότητα 

αξιοποίησης 

ευκαιριών καριέρας 

• ∆υνατότητα 

διεύρυνσης 

επαγγελµατικού 

κύκλου 

• Ανταλλαγή γνώσεων 

και ιδεών 

επαγγελµατικού 

• Απευθύνεται 

αποκλειστικά σε 

επαγγελµατίες, που 

θέλουν να 

προωθήσουν την 

επαγγελµατική τους 

καριέρα 
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περιεχοµένου 

My Space • ∆υνατότητα 

προώθησης 

µουσικής για τους 

επαγγελµατίες του 

χώρου 

• Μεγάλη ευελιξία 

στη διαµόρφωση της 

προσωπικής σελίδας 

του κάθε χρήστη 

• Απευθύνεται 

κυρίως σε 

επαγγελµατίες της 

µουσικής 

(συγκροτήµατα, 

µουσικούς, 

δισκογραφικές κλπ) 

• Έχει χάσει πολλούς 

από τους χρήστες 

του 

DeviantArt • Κοινωνικό δίκτυο 

που προβάλλει 

διάφορες µορφές 

τέχνης 

• Ιδρύθηκε το 2000 

• ∆υνατότητα 

οµαδοποίησης των 

έργων σε κατηγορίες 

για καλύτερο 

σχολιασµό αυτών 

(φωτογραφίες, 

ψηφιακή τέχνη, 

λογοτεχνία κλπ) 

• Απευθύνεται σε 

πολύ συγκεκριµένο 

κοινό 

LiveJournal • ∆υνατότητα 

δηµιουργίας blog, 

περιοδικού ή 

ηµερολογίου 

• ∆ηµιουργήθηκε το 

1999 

• ∆υνατότητα 

ανάρτησης 

περιοδικών, εικόνων 

και προσωπικών 

πληροφοριών (πχ 

βιογραφία) 

• ∆εν είναι πολύ 

δηµοφιλή 

παγκοσµίως 

Tagged • Ιδρύθηκε το 2004 

• ∆ίνει τη δυνατότητα 

παιχνιδιών και 

εικονικών δώρων 

στους χρήστες  

• Οι χρήστες έχουν 

την δυνατότητα να 

συνοµιλούν online 

σε πραγµατικό 

χρόνο 

• ∆υνατότητα 

δηµιουργίας 

σχέσεων και νέων 

γνωριµιών 

• Το πιο εθιστικό site 

για το 2012 

ξεπερνώντας και το 

Facebook 
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Orkut • Κοινωνικό δίκτυο το 

οποίο δηµιούργησε η 

Google 

• ∆υνατότητα 

επικοινωνίας σε 

εικονικό χώρο 

• Οι χρήστες έχουν τη 

δυνατότητα να 

προσθέσουν 

διαφορετικούς 

τύπους εφαρµογών 

• ∆ίνει τη δυνατότητα 

live chat µε άτοµα 

που είναι online 

• ∆εν είναι 

διαδεδοµένο στον 

κόσµο 

CafeMon • Ιδρύθηκε το 2006 

• Μέσο κοινωνικής 

δικτύωσης που 

στοχεύει σε µητέρες 

ή µέλλουσες µητέρες 

• ∆υνατότητα για 

συνοµιλίες, φιλίες 

και εύρεση 

συµβουλών, ιδεών 

και σκέψεων για την 

µητρότητα 

• ∆εν είναι 

παγκοσµίως 

γνωστό και δρα 

κυρίως στις 

Ηνωµένες 

Πολιτείες 

 

 

1.5 Η διάδοση των Μέσων Κοινωνικής ∆ικτύωσης 

Με την αύξηση των χρηστών του διαδικτύου σ’ όλο τον κόσµο αυξάνονται και 

αναπτύσσονται και τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media). Το κύριο χαρακτηριστικό 

τους στοιχείο που τα διαχωρίζει από τα υπόλοιπα µέσα µαζικής ενηµέρωσης  είναι η 

διαδραστικότητα. Η βασική ιδέα στην οποία στηρίζονται και οφείλουν την τεράστια 

εξάπλωσή τους είναι η δυνατότητα της γρήγορης και άµεσης πληροφόρησης. Από τα 

ιστολόγια (blogs) που έδιναν έµφαση στο περιεχόµενο και στην ευκολία ανάρτησης ενός 

κειµένου έως την επικοινωνιακή τοµή του Twitter έχουν περάσει πολύ λίγα χρόνια. Αυτό 

δείχνει τη δυναµική που αναπτύσσει η υπόθεση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης τόσο από 

άποψη αριθµού χρηστών και αναγνωστών όσο και από την άποψη µιας αγοράς αντίστοιχων 

υπηρεσιών. Η δυναµική αυτή, µιας και έχει να κάνει µε διαπροσωπικές σχέσεις, 

διαµορφώνεται από τις εκάστοτε κοινωνικές συνθήκες και από τη µορφή που έχουν οι 

κοινωνικές σχέσεις, αλλά πολύ εύκολα επιδρά και σε αυτές και τις διαµορφώνει µε τη σειρά 

της. 

Πλέον,  µε την διάδοση των µέσων κοινωνικών δικτύωσης, ο τρόπος επικοινωνίας έχει 

αλλάξει. Τα κοινωνικά δίκτυα έφεραν τη µεγαλύτερη επανάσταση στον τρόπο που 
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επικοινωνούν οι άνθρωποι µεταξύ τους µετά τη κινητή τηλεφωνία, καθώς προσφέρουν 

δικτύωση χωρίς όρια, δωρεάν και σε πραγµατικό χρόνο. Έχοντας κυριαρχήσει στον κόσµο 

της εταιρικής και προσωπικής επικοινωνίας, παρέχουν ολοένα και πιο καινοτόµες διαστάσεις 

στο τρόπο επικοινωνίας, ανοίγοντας νέους δρόµους. 

Τα κοινωνικά δίκτυα δηµιουργούν ένα «εικονικό χώρο» όπου ο καθένας µπορεί να 

συγκεντρώνεται µε τους φίλους, τους γνωστούς, τους συγγενείς, να µοιράζεται νέα, σκέψεις 

και απόψεις σε πραγµατικό χρόνο χωρίς να µετακινείται από το χώρο του. ∆ίνουν τη 

δυνατότητα συνοµιλίας µε άλλα άτοµα ή µε µία ολόκληρη οµάδα ατόµων, καθώς και 

δυνατότητα προώθησης φωτογραφιών, τραγουδιών αλλά και εµπειριών. Τα µέσα κοινωνικής 

δικτύωσης δηµιουργούν µια τεράστια online παρέα ή ένα group µε κοινά ενδιαφέροντα ή µια 

οµάδα επαγγελµατιών και συνεργατών. Στα κοινωνικά δίκτυα εκτός από φίλους και γνωστούς 

µπορεί να βρει κανείς πελάτες, καταναλωτές ακόµα και επιχειρήσεις. Από την πλευρά των 

επιχειρήσεων, µέσω των κοινωνικών δικτύων, η επιχείρηση µπορεί να διεξάγει στοχευµένες 

διαφηµιστικές εκστρατείες, να διαχειρίζεται την εταιρική φήµη της και να παρέχει 

εξυπηρέτηση πελατών (customer service). 

Τα κοινωνικά δίκτυα βασίζονται σχεδόν αποκλειστικά στη δηµιουργία περιεχοµένου από 

το χρήστη, στη συµµετοχή και αλληλεπίδραση των χρηστών. Ο καθένας µπορεί να 

δηµιουργήσει και να µοιραστεί ότι επιθυµεί, όπως κείµενο, εικόνα, ήχος. Μέσω των 

κοινωνικών δικτύων τα νέα µπορούν να διαδίδονται σε όλο τον κόσµο µέσα σε δευτερόλεπτα 

όπου ο καθένας έχει πρόσβαση όπου και να βρίσκεται. Ο κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα 

να σχολιάσει, να ρωτήσει, να κριτικάρει και φυσικά να συνοµιλήσει µε άλλους χρήστες µε 

πολλή µεγάλη ευκολία. Ποτέ στην ιστορία του κόσµου δεν υπήρχε η δυνατότητα να 

µεταδοθεί µια φήµη ή ένα γεγονός τόσο γρήγορα σε τόσο διαφοροποιηµένο κοινό, δεν 

υπήρχε τρόπος να προβάλλει µια επιχείρηση το προϊόν της σε όλο τον κόσµο σχεδόν δωρεάν 

και επιπλέον δεν µπορούσε ο καθένας να γίνει ορατός και να παρουσιάσει ότι έχει να πει σε 

όλο τον κόσµο. 

Εν κατακλείδι,  τα κοινωνικά δίκτυα αποκτούν εκατοντάδες εκατοµµύρια χρήστες και οι 

δυνατότητες δικτύωσης µεταξύ επιχειρήσεων και προσώπων είναι απεριόριστες. Νέες σχέσεις 

κοινωνικές, προσωπικές και επαγγελµατικές χτίζονται καθηµερινά µε αφετηρία τα κοινωνικά 

δίκτυα. Φίλοι από τα παλιά και συγγενείς σε διαφορετικές ηπείρους εντοπίζονται εύκολα και 

επανασυνδέονται. Οι γεωγραφικές αποστάσεις εκµηδενίζονται, όπως και οι δυσκολίες 

πρόσβασης σε πληροφορίες για τις διάφορες επιχειρήσεις. Ποτέ άλλοτε δεν µπορούσε 
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κάποιος να κάνει µια επαγγελµατική επαφή τόσο εύκολα, στοχευµένα, γρήγορα και φθηνά, 

όπως µέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. 

 

1.6 Ανακεφαλαίωση 

Η κοινωνική δικτύωση στο internet έχει ενισχύσει και δηµιουργήσει νέους τρόπους 

επικοινωνίας. Οι ιστοχώροι κοινωνικής δικτύωσης χρησιµοποιούνται καθηµερινά από 

εκατοµµύρια ανθρώπους και είναι µία από τις καθηµερινές δραστηριότητες. Τα διαδικτυακά 

µέσα κοινωνικής δικτύωσης ενσωµατώνουν πλήθος δραστηριοτήτων, αλληλεπίδρασης και 

επικοινωνίας ανάµεσα στους χρήστες. Σ’ αυτή τη νέα εποχή δηµιουργείται ένα δυναµικό 

πλέγµα σχέσεων των φορέων πληροφόρησης, του κοινού και της τεχνολογίας. Τα κοινωνικά 

δίκτυα έχουν µπει στην ζωή του κάθε ανθρώπου καθώς δεν βοηθούν µόνο στην επικοινωνία, 

αλλά έχουν τη δυνατότητα να δηµιουργήσουν, τόσο προσωπικές όσο και επαγγελµατικές 

σχέσεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΤΟ FACEBOOK ΩΣ ΠΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

2.1 Εισαγωγή 

Το µάρκετινγκ (marketing), έγκειται στην οργανωµένη προσπάθεια µίας επιχείρησης ή ενός 

οργανισµού να ικανοποιήσει τις ανάγκες αλλά και τις επιθυµίες των καταναλωτών. Με κύριο 

εργαλείο την έρευνα αγοράς, µέσα από το marketing η επιχείρηση προσπαθεί, να 

αντιστοιχίσει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παράγει µε τον πελάτη που τα χρειάζεται ή τα 

επιθυµεί, ή αφού κατανοήσει τις ανάγκες και τις επιθυµίες του πελάτη, να κατασκευάσει τα 

αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες µε τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες που ο πελάτης 

επιθυµεί. Μία πρακτική του marketing είναι το social media marketing, µε σκοπό την 

απόκτηση δηµοσιότητας και κίνησης µέσα από πηγές και ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. 

Το social media marketing αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της διαδικτυακής προώθησης των 

επιχειρήσεων, αφού δεν είναι λίγες οι επιχειρήσεις που έχουν ενστερνιστεί τις λειτουργίες και 

τα οφέλη των µέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook. 

Το Facebook, το δηµοφιλέστερο σήµερα µέσο κοινωνικής δικτύωσης, ξεκίνησε το 2004 

ως µία πλατφόρµα κοινωνικής δικτύωσης µεταξύ των µελών του πανεπιστηµίου Harvard. 

Σήµερα, εκτός από εκατοµµύρια χρήστες παγκοσµίως, διαθέτει και εκατοµµύρια 

επιχειρήσεις. Μέσα από το Facebook ο επιχειρηµατίας µπορεί να επικοινωνεί και να 

αλληλεπιδρά άµεσα µε τους πελάτες του, να τους ενηµερώνει για νέα προϊόντα ή υπηρεσίες, 

προσφορές, διαγωνισµούς, αλλά και events. Η κάθε επιχείρηση δηµιουργώντας πολύ εύκολα 

µία σελίδα στο Facebook, µπορεί να χτίσει µία κοινότητα γύρω από το εµπορικό της σήµα 

προκαλώντας το ενδιαφέρον των χρηστών µέσα από ένα ελκυστικό περιεχόµενο, µε 

αποτέλεσµα να υπάρξει περισσότερη εµπιστοσύνη προς την επιχείρηση και τα προϊόντα ή 

υπηρεσίες της. 
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Στο παρόν κεφάλαιο, αρχικά αναφέρεται πως λειτουργεί το marketing στα µέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, ποιος είναι ο στόχος του social media marketing, καθώς και ποιος ο 

ρόλος των ανθρώπων που εξειδικεύονται µε αυτό. Στη συνέχεια, εστιάζεται στο Facebook ως 

πεδίο δράσης των επιχειρήσεων, ποιες είναι οι λειτουργίες και οι δυνατότητες που παρέχει το 

Facebook σε µία επιχείρηση και ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα από τη 

χρήση του Facebook σε µία επιχείρηση. Τέλος, παρουσιάζεται πως δηµιουργείται µία 

επιχειρησιακή σελίδα και ποια θα πρέπει να είναι τα πρώτα βήµατα µιας επιχείρησης για να 

δηµιουργήσει µία ελκυστική σελίδα προς τους χρήστες. 

 

2.2 Το marketing στο χώρο των µέσων κοινωνικής δικτύωσης 

Το 2011, περισσότερο από το 50% των χρηστών των social media ακολουθούν το εµπορικό 

σήµα (brands) στα social media και οι εταιρείες επενδύουν όλο και περισσότερο σε µέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, περίπου 4.300.000.000 δολάρια όπως αποδεικνύεται από τον κόσµο 

των δαπανών του marketing (Williamson 2011). ∆ιευθυντές επενδύουν στα µέσα κοινωνικής 

δικτύωσης για να προωθήσουν τις σχέσεις και να αλληλεπιδράσουν µε τους πελάτες. Είτε 

πρόκειται για επιχείρηση µε επιχείρηση (business-to-business), επιχείρηση µε καταναλωτή 

(business-to-consumer) ή καταναλωτή µε καταναλωτή (comsumer-to-consumer), ένα µεγάλο 

µέρος του marketing περιστρέφεται γύρω από τις σχέσεις. Η δηµιουργία και η προώθηση της 

επιχείρησης και των πελατειακών σχέσεων, ο συντονισµός ενός οργανισµού γνωρίζοντας πώς 

οι ανταγωνιστές είναι τοποθετηµένοι µέσα σε µια βιοµηχανία  και η κατανόηση πότε και σε 

ποιο βαθµό οι καταναλωτές κάνουν χρήση των προσωπικών και επαγγελµατικών τους 

επαφών είναι θεµελιώδη ζητήµατα στον τοµέα του marketing. Από την στιγµή που γίνεται 

κατανοητή η δοµή και η λειτουργία των κοινωνικών δικτύων δεν είναι έκπληξη το γεγονός 

ότι οι θεωρίες των κοινωνικών δικτύων γίνονται εύκολα αποδεκτές, τόσο στις αγορές των 

επιχειρήσεων όσων και των καταναλωτών, οι οποίες έχουν ως απαραίτητο εργαλείο το 

marketing (Arabie and Wind 1994). Οι θεωρίες των κοινωνικών δικτύων έχουν εφαρµοστεί 

σε πολλούς τοµείς του marketing. Οι τοµείς αυτοί περιλαµβάνουν: την επικοινωνία word-of-

mouth (WOM),  το marketing σχέσεων, την απόκτηση πληροφοριών, καθώς και τη διάδοση 

και την υιοθέτηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών (Duhan, Johnson, Wilcox and Harrell 

1997). 
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Στον κόσµο των επιχειρήσεων, πλέον πρωταρχικός στόχος δεν είναι η πώληση ενός 

προϊόντος αλλά η δηµιουργία µηχανισµών συνεχούς επικοινωνίας µε τους εταιρικούς πελάτες 

και το χτίσιµο σχέσεων εµπιστοσύνης µε τους καταναλωτές. Το social media marketing 

αποτελεί τη πιο σύγχρονή επιλογή των δυναµικά αναπτυσσόµενων επιχειρήσεων µε σκοπό 

την ανάπτυξη αλληλεπιδραστικών τρόπων συνεχούς επικοινωνίας µε το καταναλωτικό κοινό 

τους. Στην εποχή µας, σκοπός των επιχειρηµατιών είναι χρησιµοποιώντας το social media 

marketing ως εργαλείο,  να µπορέσουν να ενταχθούν στα διάφορα κοινωνικά δίκτυα και να 

βρουν τρόπους επικοινωνίας στο συγκεκριµένο ψηφιακό περιβάλλον. Το social media 

marketing είναι µία µέθοδος προώθησης προϊόντων πλήρως προσανατολισµένη στο 

διαδίκτυο (Achrol 1997). Βασικός στόχος της συγκεκριµένης υπηρεσίας είναι να αξιοποιήσει 

όλα τα νέα µέσα του διαδικτύου για να προσεγγίσει επισκέπτες ή να αυξήσει το brand name 

του πελάτη. Τα τελευταία χρόνια το social media marketing έχει αναδειχθεί σε βασικό µέσο 

προώθησης για πολλές εταιρίες, κυρίως λόγω των αποτελεσµάτων που επιφέρει. Αυτό γιατί 

καθηµερινά προστίθενται νέοι χρήστες σε αυτό, µε νέες ιδέες, νέες τάσεις και νέες ανάγκες. 

Οι χρήστες αυτοί επηρεάζονται και επηρεάζουν µε τη σειρά τους άλλους και δηµιουργούν µε 

τη βοήθεια της τεχνολογίας µεγάλες κοινότητες αλληλεπίδρασης µε συνειδητοποιηµένη 

καταναλωτική συµπεριφορά και µεγάλη αγοραστική δύναµη, οι οποίες µπορούν να 

επηρεάσουν µε τη σειρά τους µια ολόκληρη αγορά ή βιοµηχανία (Iacobucci and Ostrom 

1996). 

Ο ρόλος των ανθρώπων που ασχολούνται µε το social media marketing  δεν είναι η 

κατασκευή ποσοτικών και ποιοτικών µοντέλων ώστε να µπορούν να προβλέπουν τις πιθανές 

ανάγκες των καταναλωτών, αλλά να µπορούν να προβλέψουν ποια θα είναι η ζήτηση που θα 

έχει το συγκεκριµένο προϊόν. Η πραγµατική δουλειά του ανθρώπινου δυναµικού που 

εξειδικεύεται µε το social media marketing είναι να προσελκύσει πελάτες. Αυτό µπορεί να 

επιτευχθεί µε την δηµιουργία ενός ελκυστικού περιβάλλοντος στην σελίδα της επιχείρησης µε 

σκοπό να προσελκύσει τους χρήστες του διαδικτύου να την ξανά επισκεφθούν (Iacobucci 

1996). Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι αυτοί που ασχολούνται µε το social media 

marketing δίνουν έµφαση στην ειλικρίνεια και στην διαφάνεια που πρέπει να διακατέχει τη 

σχέση της επιχείρησης µε τους πελάτες της. Σε µία παγκοσµιοποιηµένη κοινωνία όπου 

υπάρχουν χιλιάδες υποκατάστατα του δικού της προϊόντος σκοπός της είναι να χτίσει τη 

φήµη της βασισµένη στην εµπιστοσύνη. Τα κανάλια επικοινωνίας και οι πηγές 

πληροφόρησης έχουν αυξηθεί κατά πολύ και µόνο µε µία ειλικρινή σχέση προς το κοινωνικό 
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σύνολο µπορεί µια επιχείρηση να κερδίσει τόσο η ίδια όσο και το κοινωνικό σύνολο. 

Εποµένως, τα κοινωνικά δίκτυα έχουν γίνει πλέον για πολλούς ανθρώπους το βασικό κέντρο 

δραστηριοτήτων τους για κάθε πτυχή της καθηµερινότητάς τους. 

 

2.3 Πλεονεκτήµατα – Μειονεκτήµατα του Facebook 

Η διατήρηση µιας αποτελεσµατικής γραµµής επικοινωνίας µε τους πελάτες είναι ένα 

σηµαντικό συστατικό ώστε να διατηρηθούν οι σχέσεις µεταξύ των πελατών και µιας 

επιτυχηµένης επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις που προσφέρουν την καλύτερη εξυπηρέτηση των 

πελατών είναι αυτές που κάνουν πολύ καλή δουλειά στην επικοινωνία µε τους πελάτες τους. 

Μια µεγάλη επιχείρηση θα χρησιµοποιήσει τα καλύτερα διαθέσιµα εργαλεία και την 

τεχνολογία για να αναπτύξει και να γαλουχήσει µια καλή σχέση µε τους πελάτες της. Τα 

εργαλεία αυτά µπορούν να περιλαµβάνουν δικτυακούς τόπους κοινωνικής δικτύωσης όπως το 

Facebook (Mattsson 1997).  

Οι επιχειρήσεις µπορούν να χρησιµοποιούν το Facebook µε διάφορους τρόπους για να 

«επικοινωνήσουν» µε τους πελάτες τους. Ένας από τους κύριους τρόπους είναι να κρατήσει 

τους πελάτες της µια επιχείρηση ενήµερους, είναι να τους παρέχει ειδήσεις, αλλαγές των 

προϊόντων της ή πληροφορίες υποστήριξης. Το Facebook είναι ιδανικά σχεδιασµένο και 

επιτρέπει την δηµοσιοποίηση των νέων προϊόντων, υπηρεσιών, προσφορών ή εκπτώσεων σε 

πραγµατικό χρόνο. Για να επιτευχθεί αυτό, οι επιχειρήσεις µπορούν να στέλνουν διάφορες 

ενηµερώσεις µέσω του προφίλ τους Facebook. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες του Facebook 

ως µέσο κοινωνικής δικτύωσης, οι επιχειρήσεις µπορούν να παρατηρούν τις διάφορες τάσεις 

των πελατών τους. Αυτό µπορεί να βοηθήσει µια επιχείρηση να ανταποκρίνεται περισσότερο 

στις απαιτήσεις των πελατών  της και τις ανάγκες τους, προσαρµόζοντας τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες της. Πολλές από τις δυνατότητες που προσφέρονται από το Facebook, όπως οι 

διάφορες οµάδες (Facebook groups), µπορούν να επιτρέψουν σε µια επιχείρηση να στοχεύσει 

το προϊόν της ή την υπηρεσία της σε συγκεκριµένους πελάτες. Μέσω του Facebook groups το 

προϊόν ή υπηρεσία είναι προσαρµοσµένο στη συγκεκριµένη οµάδα, η οποία µε τη σειρά της 

επιτρέπει στον πελάτη να ασχολείται περισσότερο µε την επιχείρηση. Για να επιτευχθεί αυτό 

υπάρχουν διάφοροι σύνδεσµοι που µπορούν να χρησιµοποιηθούν µέσα σε µια σελίδα στο 
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Facebook για να κατευθύνουν τους πελάτες για τα προϊόντα µιας επιχείρησης, καθώς και για 

πληροφορίες αυτής. 

Η κοινωνική αλληλεπίδραση µεταξύ των πελατών και των επιχειρήσεων που είναι 

διαθέσιµη µέσω του Facebook επιτρέπει στον πελάτη να παρατηρήσει αν η επιχείρηση µπορεί 

να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τα αιτήµατά του. Με την εξατοµίκευση των πληροφοριών 

και των απαντήσεων, οι πελάτες αρχίζουν να βλέπουν ότι την επιχείρηση την νοιάζει τι 

σκέφτονται οι πελάτες της και ότι εκτιµά τη συµβολή τους. Αυτό βοηθά στην οικοδόµηση 

εµπιστοσύνης στο εµπορικό σήµα της επιχείρησης που µακροπρόθεσµα, θα ωφελήσει την 

ίδια την επιχείρηση. Η κάθε επιχείρηση πρέπει να λάβει υπόψη της ότι  κατά τη χρήση 

κοινωνικών µέσων δικτύωσης η σχέση µε τους πελάτες της είναι αµφίδροµη. Είναι 

επιτακτική ανάγκη ότι µια επιχείρηση ακούει τι έχει να της πει ο πελάτης της. Μια 

δυνατότητα του Facebook που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να ωφελήσει την αµφίδροµη 

σχέση επιχείρησης – πελάτη είναι τα µηνύµατα µέσω Facebook (Facebook messages). Μέσω 

των µηνυµάτων αυτών ο κάθε πελάτης µπορεί να εκφέρει την άποψή του για κάποια από τα 

προϊόντα – υπηρεσίες της επιχείρησης. Και από την πλευρά της επιχείρησης, η συγκεκριµένη 

δυνατότητα της δίνει της ευχέρεια να µπορεί να απαντήσει σε µηνύµατα πελατών της, καθώς 

επίσης να στείλει µαζικά κάποια συγκεκριµένο µήνυµα, που για παράδειγµα αφορά κάποια 

προσφορά ή έκπτωση.  Άλλα εργαλεία του Facebook, όπως εκδηλώσεις και φωτογραφίες 

µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν για την οικοδόµηση σχέσεων µε τους πελάτες. Κάθε ένα 

από αυτά τα εργαλεία προσφέρει συγκεκριµένους τρόπους µε τους οποίους µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για τη διασύνδεση µε τους πελάτες. Εµφάνιση διάφορων πληροφοριών για 

το προϊόν ή την υπηρεσία, φωτογραφίες του νέων προϊόντων που διαθέτει η επιχείρηση, 

ειδοποιήσεις των σηµαντικότερων συµβάντων, καθώς και η άµεση ανταλλαγή µηνυµάτων 

είναι µερικοί από τους τρόπους που οι επιχειρήσεις µπορούν να επικοινωνήσουν µε τους 

πελάτες τους.  

 

2.3.1 Τα πλεονεκτήµατα του Facebook για τις επιχειρήσεις 

Το Facebook δεν είναι απλά µια ιστοσελίδα που επιτρέπει στους ανθρώπους να κρατήσουν 

µία επαφή µε τους φίλους τους, να «συναντούν» άλλους ανθρώπους, και να µοιράζονται 

φωτογραφίες, βίντεο και συνδέσµους, αλλά και µία ιστοσελίδα που επιτρέπει στις 
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επιχειρήσεις να διατηρήσουν µία επικοινωνία µε το κοινό, να δηµιουργήσουν πίστη και να 

προωθήσουν το εµπορικό σήµα τους, καθώς επίσης τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους. 

Σήµερα, το Facebook έχει χρησιµοποιηθεί επιτυχώς από χιλιάδες επιχειρήσεις. Παρακάτω 

παρουσιάζονται µερικά από τα κύρια πλεονεκτήµατα της χρήσης Facebook για τις 

επιχειρήσεις. 

 

 

 

1. ∆ηµιουργία ενός δικτύου από φίλους  

∆ηµιουργώντας µια σελίδα στο Facebook για την επιχείρηση, και προκαλώντας πολλούς 

ανθρώπους να κάνουν «like»,  δηµιουργείται αυτόµατα ένα δίκτυο υποστηρικτών που έχουν 

επίγνωση των δηµοσιεύσεων της επιχείρησης, οι οποίοι µε τον καιρό θα µετατραπούν σε 

πελάτες.  

 

2. Προσέγγιση εκατοµµυρίων χρηστών 

Μέσα από µια σελίδα στο Facebook µπορεί µια επιχείρηση να φτάσει να έχει εκατοµµύρια 

χρήστες που βρίσκονται σε όλο τον κόσµο, οι οποίοι ελέγχουν το λογαριασµό τους, κάνουν 

σχόλια και δηµοσιεύσεις αρκετές φορές την ηµέρα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα η επιχείρηση 

να διαφηµίζετε από τον ένα χρήστη στον άλλο και να κερδίζει καθηµερινά πολλούς 

µελλοντικούς πελάτες. 

 

3. Αποτελεσµατική προώθηση  

Ένα από τα κύρια πλεονεκτήµατα του Facebook για τις επιχειρήσεις είναι ότι επιτρέπει να 

προωθήσουν το εµπορικό τους σήµα, το προϊόν ή την υπηρεσία τους αποτελεσµατικά. Αυτό 

συµβαίνει επειδή οι περισσότεροι χρήστες του Facebook συµµερίζονται πιο συχνά τα γούστα 

και τις δηµοσιεύσεις από τους φίλους τους, παρά τις διαφηµίσεις ή τις αποστολές προσφορών 

µέσω µηνυµάτων. 
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4. Εύκολη επικοινωνία  

Μέσα από µια σελίδα στο Facebook µπορεί κάθε επιχείρηση να επικοινωνεί εύκολα µε κάθε 

χρήστη. Για παράδειγµα, να απαντήσει σε µια ερώτηση, να απαντήσει σε κάποιο παράπονο 

του πελάτη, να ανακοινώσει ένα νέο προϊόν ή την προώθηση των πωλήσεων. 

 

5. Αλληλεπίδραση  

Μέσα από τις διάφορες εφαρµογές που µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε µια σελίδα στο 

Facebook µπορεί µία επιχείρηση να αλληλεπιδράσει εύκολα µε τους χρήστες – πελάτες της. 

Για παράδειγµα, να διαφηµίσει µια εκδήλωση και να ζητήσει από τους πελάτες της να 

επιβεβαιώσουν τη συµµετοχή τους, να δηµιουργήσει σχέδια ή να κάνει έρευνες για νέα 

προϊόντα ή υπηρεσίες.  

 

6. Αποδοχή αξιολογήσεων 

Άλλο ένα σηµαντικό πλεονεκτήµατα του Facebook για τις επιχειρήσεις είναι ότι µπορούν να 

πάρουν πληροφορίες από το κοινό. Η διεξαγωγή ερευνών όπου οι πελάτες θα σχολιάζουν τις 

εντυπώσεις τους για το εµπορικό σήµα, το προϊόν ή την υπηρεσία της επιχείρησης, είναι ένα 

απλό παράδειγµα για το πώς µπορούν να αξιολογηθούν σωστά τα σχόλια που κάνουν οι 

πελάτες για βελτιωθεί τόσο η εικόνα όσο και τα προϊόντα ή υπηρεσίες της επιχείρησης. 

 

7. ∆ωρεάν προβολή 

Η δηµιουργία µιας σελίδας στο Facebook για µία επιχείρηση είναι κάτι απλό που δεν απαιτεί 

περίπλοκες γνώσεις για το web design και τον προγραµµατισµό, δεν διαρκεί περισσότερο από 

10 λεπτά και είναι εντελώς δωρεάν. 
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2.3.2 Τα µειονεκτήµατα του Facebook για τις επιχειρήσεις 

Τα κοινωνικά µέσα δικτύωσης µπορεί να είναι χρήσιµα και για µεµονωµένα άτοµα και για 

επιχειρήσεις, αλλά µόνο και µόνο επειδή κάτι είναι δηµοφιλές δεν σηµαίνει ότι δεν έχει 

επιπτώσεις. Εάν η επιχείρηση διαχωρίζεται από το Facebook, δηλαδή είναι φυσική 

επιχείρηση, τότε πολλοί παράγοντες πρέπει να ληφθούν υπόψη, κυρίως πόσο χρόνο και 

πόσους πόρους είναι πρόθυµη η επιχείρηση να αφιερώσει στο προφίλ. ∆εν είναι πολύ εύκολο 

να µετρηθεί η επιτυχία του Facebook, εποµένως είναι δύσκολο για µία επιχείρηση να 

γνωρίζει ακριβώς το κατά πόσο η σελίδα της επηρεάζει θετικά ή αρνητικά το κοινό. Παρά τις 

καλές λειτουργίες και δυνατότητες που παρέχει το Facebook για τις επιχειρήσεις, έχει τα 

µειονεκτήµατά του. 

 

1. Αρνητικό περιεχόµενο 

Η επικοινωνία µε τους πελάτες µέσω Facebook ακούγεται φιλικό και εύκολο στη θεωρία, 

αλλά µερικοί άνθρωποι µπορούν να χρησιµοποιήσουν το προφίλ της επιχείρησης στο 

Facebook ως χώρος για να γράφουν προσβλητικά σχόλια ή spam. Ένας χρήστης µπορεί να 

δηµοσιεύσει στο προφίλ ακόµη και ψευδείς ισχυρισµούς και εντυπώσεις για την επιχείρηση, 

ώστε να µπορεί να τα δει ο καθένας. Ακόµα όµως και αν αυτά τα αρνητικά σχόλια 

αντιµετωπίζονται γρήγορα, ποτέ η επιχείρηση δεν µπορεί να είναι σίγουρη πόσους από τους 

πελάτες της πρόλαβαν να δουν την αρνητική διαφήµιση και τι επιπτώσεις θα έχει στο 

εµπορικό της σήµα. Ως αποτέλεσµα, η επιχείρηση θα πρέπει να παρακολουθεί το προφίλ στο 

Facebook συχνά και ιδανικότερα να ελέγχει τη κάθε δηµοσίευση ξεχωριστά.  

 

2. ∆υσκολία µέτρησης εντυπώσεων 

Το Facebook ως µία ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης, επιτρέπει στους χρήστες του να έχουν 

το δικαίωµα να µην τους εµφανίζονται οι ενηµερώσεις οποιασδήποτε σελίδας. Όταν κάποιος 

χρήστης  κάνει «like» στο προφίλ µίας επιχείρησης, δεν είναι σίγουρο ότι οι διάφορες 

ενηµερώσεις που θα γίνονται στο προφίλ της επιχείρησης θα εµφανίζονται σαν ροή ειδήσεων 

στον χρήστη, µε αποτέλεσµα ο υποψήφιος πελάτης να µην ενηµερώνεται για τα νέα προϊόντα 

– υπηρεσίες και διάφορες προσφορές της επιχείρησης. Εποµένως, για να δει κανείς τις 

δηµοσιεύσεις της κάθε επιχείρησης θα πρέπει να επισκέπτεται το προφίλ στο Facebook. Για 



Η αξιοποίηση του Facebook από τις επιχειρήσεις 

Σκλιά Χρυσούλα - Φωτεινή 

  Μ.Π.Σ Οικονοµική & Επιχειρησιακή Στρατηγική Σελίδα 26 

 

Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης 

παράδειγµα, µία επιχείρηση µπορεί να έχει 100 “like” αλλά στην πραγµατικότητα αυτοί που 

ενηµερώνονται να είναι πολύ λιγότεροι σε αριθµό. Αυτό καθιστά αδύνατο να γνωρίζει η 

επιχείρηση πόσοι ακριβώς άνθρωποι διαβάζουν πραγµατικά τις δηµοσιεύσεις σαν ροή 

ειδήσεων, µε αποτέλεσµα να καθιστά δύσκολο την µέτρηση των εντυπώσεων. 

 

3. Μειωµένη αποτελεσµατικότητα των διαφηµίσεων 

Το Facebook µπορεί να έχει πρόσβαση σε έναν τεράστιο αριθµό χρηστών, αλλά αυτό δεν 

σηµαίνει ότι όλοι οι χρήστες είναι κατάλληλος στόχος για την επιχείρηση. Οι διαφηµίσεις στο 

Facebook αναφέρονται συχνά ως τίποτα περισσότερο από µια απόσπαση της προσοχής, ενώ 

οι χρήστες ενδιαφέρονται περισσότερο να συνοµιλήσουν και να κοινωνικοποιηθούν µε τους 

φίλους τους, παρά να αναζητήσουν προσφορές για κάποιο προϊόν ή υπηρεσία. Οι διαφηµίσεις 

στο Facebook έχουν επίσης µια κακή φήµη, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ο αριθµός της χαµηλής 

ποιότητας διαφηµίσεων που πληµµυρίζουν το χώρο. Η διαφήµιση λειτουργεί σαν ένα 

σύστηµα υποβολής προσφορών, καθιστώντας δυσκολότερο για τις µικρότερες επιχειρήσεις 

µε περιορισµένους πόρους για να ανταγωνιστούν τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις. Όταν µία 

επιχείρηση αγοράζει µία διαφήµιση στο Facebook, πληρώνει είτε µε κόστος ανά κλικ (cost 

per click – CPC) είτε µε κόστος ανά εµφάνιση (cost per impressions - CPM). Το ελάχιστο 

ποσό για το CPC είναι 0,01 δολάρια ενώ το ελάχιστο ποσό για το CPM είναι 0,02 δολάρια. 

Αυτό σηµαίνει ότι στην περίπτωση που κάποια άλλη επιχείρηση έχει πληρώσει περισσότερα 

χρήµατα, η διαφήµισή της θα εµφανίζεται περισσότερες φορές σε σχέση από µία επιχείρηση 

που έχει πληρώσει για παράδειγµα το ελάχιστο ποσό. Σαν αποτέλεσµα αυτού οι µικρές 

επιχειρήσεις που έχουν περιορισµένους χρηµατικούς πόρους βρίσκονται σε µειονεκτική θέση. 

 

4. Απαιτούµενος χρόνος για τη διαχείριση της σελίδας 

∆ηµιουργώντας µια επιχείρηση ένα προφίλ στο Facebook, ως µέρος της στρατηγικής του 

marketing, αυτόµατα καταναλώνεται πάρα πολύ χρόνος για να γίνει σωστά η ενηµέρωση του 

προφίλ. Εκτός από την παρακολούθηση για αρνητικά σχόλια, µια επιχείρηση θα πρέπει να 

ανταποκρίνονται γρήγορα σε ερωτήσεις ή θετικές προτάσεις που τίθενται από τους πελάτες. 

Το Facebook είναι ένα κοινωνικό δίκτυο το οποίο λειτουργεί 24 ώρες την ηµέρα και οι 

δηµοσιεύσεις ανεβαίνουν µε ιλιγγιώδη ταχύτητα. Στην περίπτωση που µία επιχείρηση έχει 

αυξήσει πολύ το κοινό της µέσω του προφίλ της στο Facebook, µπορεί και να καταστεί 

αναγκαίο να ορίσει έναν υπάλληλο που τα καθήκοντα του θα είναι αυστηρά ο έλεγχος και η 
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ενασχόληση µε το προφίλ της επιχείρησης στα κοινωνικά δίκτυα. Αυτό µπορεί να µην είναι 

δυνατόν για ορισµένες επιχειρήσεις διότι εκτός από εξειδικευµένες γνώσεις που θα πρέπει να 

έχει ο υπάλληλος, είναι ένα επιπλέον κόστος για την επιχείρηση. 

 

2.4 Κύρια χαρακτηριστικά του Facebook 

Το Facebook ως µέσο κοινωνικής δικτύωσης διαθέτει κάποια κύρια χαρακτηριστικά τα οποία 

διευκολύνουν την προβολή των επιχειρήσεων. 

 

1. Τοίχος 

Όταν µία επιχείρηση δηµιουργεί το δικό της προφίλ στο Facebook, στην ουσία δηµιουργεί 

έναν «τοίχο» πάνω στον οποίο δηµοσιεύει τις διάφορες πληροφορίες. Ο τοίχος δίνει τη 

δυνατότητα στις επιχειρήσεις να δηµοσιεύουν ότι νέο αφορά την επιχείρηση. Φωτογραφίες, 

προσφορές, νέα προϊόντα – υπηρεσίες, νέες ειδήσεις που αφορούν την επιχείρηση είναι 

µερικά από τα οποία µπορεί η κάθε επιχείρηση να δηµοσιεύσει στον τοίχο του προφίλ της. 

Όλες οι δηµοσιεύεις της κάθε επιχείρησης τοποθετούνται στον τοίχο κατά χρονολογική 

σειρά, δηλαδή από τις παλαιότερες προς τις πιο πρόσφατες, για εύκολη και γρήγορη εύρεση 

τόσο από την ίδια όσο και από τους χρήστες. Επιπλέον, στον τοίχο της κάθε επιχείρησης ο 

κάθε χρήστης που έχει επιλέξει ότι του αρέσει η συγκεκριµένη επιχείρηση, έχει το δικαίωµα 

να γράψει ότι επιθυµεί για αυτή καθώς επίσης, και να σχολιάσει τις διάφορες δηµοσιεύσεις 

τις επιχείρησης. 

 

2. Φωτογραφίες 

Στο προφίλ της κάθε επιχείρησης, εκτός από τον τοίχο που περιέχει όλες τις δηµοσιεύσεις της 

επιχείρησης, υπάρχουν διάφορες κατηγορίες στις οποίες υπάρχουν οµαδοποιηµένες οι 

δηµοσιεύσεις. Η κατηγορία των φωτογραφιών περιέχει όλες τις φωτογραφίες που έχουν 

δηµοσιευθεί καθώς επίσης, και άλµπουµ που έχει δηµιουργήσει η επιχείρηση. Τα άλµπουµ 

χρησιµεύουν στο να οµαδοποιήσει µία επιχείρηση πολλές φωτογραφίες µαζί. Για παράδειγµα, 

όταν γίνετε µία εκδήλωση, η επιχείρηση µπορεί να δηµιουργήσει ένα άλµπουµ µε τις 

διάφορες φωτογραφίες και να δηµοσιεύσει το άλµπουµ αντί για µία – µία φωτογραφία. 
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3. «Μου αρέσει» 

Η κατηγορία «µου αρέσει» αναφέρει πόσοι χρήστες του Facebook τους αρέσει η επιχείρηση, 

πόσοι µιλούν για την επιχείρηση, καθώς και κάποια στατιστικά στοιχεία, όπως για 

παράδειγµα πόσοι είναι οι νέοι χρήστες ανά εβδοµάδα. Από την κατηγορία αυτή, η κάθε 

επιχείρηση µπορεί να καταλάβει σε ποια ηλικιακή οµάδα είναι πιο δηµοφιλής ή σε ποια πόλη 

της Ελλάδος και γενικά πόσο δηµοφιλής είναι στο κοινό. 

 

4. Γενικές πληροφορίες 

Τέλος, στο προφίλ της κάθε επιχείρησης υπάρχει και η κατηγορία που αναφέρει διάφορες 

γενικές πληροφορίες για την επιχείρηση. Στην κατηγορία αυτή, ο κάθε χρήστης µπορεί να 

µάθει κάποιες βασικές πληροφορίες, όπως πότε ιδρύθηκε η επιχείρηση, ποια είναι η 

τοποθεσία της καθώς και ποια είναι τα προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρει. Τα στοιχεία 

επικοινωνίας της επιχείρησης, όπως τηλέφωνο, διεύθυνση e – mail και ιστοσελίδα αν υπάρχει 

αναγράφονται και αυτά στις γενικές πληροφορίες της κάθε επιχείρησης. Επιπλέον, µέσα από 

αυτή την κατηγορία, ο κάθε χρήστης µπορεί να ενηµερωθεί για το ετήσιο ιστορικό της 

επιχείρησης, δηλαδή ανά έτος τι καινοτόµο έχει προσφέρει η επιχείρηση και τέλος, µπορεί να 

δει ποιοι είναι οι διαχειριστές της σελίδας της επιχείρησης. 

 

2.5  Αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα εταιρικών λογαριασµών στο 

Facebook 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται κάποια αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα εταιρικών 

λογαριασµών στο Facebook. Η εικόνα 2.15 µας δείχνει τη σελίδα της επιχείρησης ΕΨΑ. 

Όπως παρατηρούµε η επιχείρηση έχει τοποθετήσει µία εικόνα εξωφύλλου µε ένα νέο προϊόν 

της, ενώ σας εικόνα προφίλ έχει επιλέξει να τοποθετήσει το εµπορικό της σήµα. Στη συνέχεια 

εµφανίζονται φωτογραφίες της επιχείρησης καθώς και πόσα ‘like’ έχει. Σε κάθε σελίδα µιας 

επιχείρησης εµφανίζονται διάφορες σελίδες που η ίδια επιχείρηση έχει επιλέξει ότι της 

‘αρέσουν’, καθώς και οι δηµοσιεύσεις της. Η επιχείρηση της ΕΨΑ παρατηρούµε ότι στη 
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σελίδα της δεν δηµοσιεύει µόνο νέα προϊόντα, αλλά και διάφορες εκδηλώσεις µέσα από τις 

οποίες χορηγούνται τα διάφορα προϊόντα της.  
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Εικόνα 2.15: Σελίδα της ΕΨΑ 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται µία σελίδα από επιχείρηση που ασχολείται µε την τεχνολογία.  
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Εικόνα 2.16: Σελίδα του Letmefixit 
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Στην σελίδα της επιχείρηση Letmefixit (εικόνα 2.16), αρχικά εµφανίζεται η εικόνα του 

εξωφύλλου και του προφίλ, όπως επίσης φωτογραφίες και ‘like’ που έχει η σελίδα. Η 

επιχείρηση Letmefixit, σε αντίθεση µε την ΕΨΑ είναι µία επιχείρηση που προσφέρει 

υπηρεσίες υπολογιστών. Γι’ αυτό το λόγο οι δηµοσιεύσεις της επιχείρησης περιλαµβάνουν 

συµβουλές για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, καθώς και ιδέες και απόψεις για νέους 

υπολογιστές και εξαρτήµατα. 

 

2.6 Ανακεφαλαίωση 

Τα κοινωνικά δίκτυα έχουν γίνει πλέον για πολλούς ανθρώπους τα βασικό κέντρο 

δραστηριοτήτων τους είτε για προσωπική είτε για επαγγελµατική χρήση. Σήµερα ολοένα και 

περισσότερες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στα κοινωνικά δίκτυα, ιδίως στο Facebook, 

έχοντας ως εργαλείο το social media marketing που αποτελεί την πιο σύγχρονη επιλογή των 

δυναµικά αναπτυσσόµενων επιχειρήσεων. Το Facebook προσφέρει τις καλύτερες διαθέσιµες 

δυνατότητες για να δηµιουργηθεί µια άριστη σχέση µεταξύ επιχείρησης και πελάτη. Πολλά 

είναι τα οφέλη που µπορεί να αποκοµίσει µια επιχείρηση µέσα από το Facebook, αλλά 

παρόλο τις καλές λειτουργίες και δυνατότητες που παρέχει, το Facebook  έχει και επιπτώσεις 

για την επιχείρηση αν δεν κάνει σωστή χρήση αυτού. Συµπερασµατικά, το Facebook ως µέσο 

κοινωνικής δικτύωσης, µπορεί να ωφελήσει την αµφίδροµη σχέση επιχείρησης – πελάτη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΈΡΕΥΝΑ ΠΕ∆ΙΟΥ: Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ FACEBOOK ΑΠΟ 

ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

3.1  Σκοπός της έρευνας 

Η παρούσα µελέτη έχει ως σκοπό να εξετάσει πως το Facebook, ως µέσο κοινωνικής 

δικτύωσης, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως εργαλείο επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Πιο 

συγκεκριµένα, διερευνάται ποια είναι η χρησιµότητα – αποδοτικότητα του Facebook για τις 

Ελληνικές επιχειρήσεις, ποιοι είναι οι κίνδυνοι  που µπορεί να αντιµετωπίσουν οι 

επιχειρηµατίες προβάλλοντας την επιχείρησή τους και τέλος αν η εµπειρία τους από τη χρήση 

του Facebook είναι θετική ή αρνητική. 

 

3.2 Μεθοδολογία διεξαγωγής της έρευνας 

3.2.1 ∆είγµα 

Το δείγµα που επιλέχθηκε για την διεξαγωγή της έρευνας είναι Ελληνικές επιχειρήσεις που 

έχουν δηµιουργήσει στο Facebook  προφίλ ή σελίδα. Συνολικά στάλθηκαν 521 

ερωτηµατολόγια και ο τελικός αριθµός απαντηµένων ερωτηµατολογίων είναι 186. Όπως 

παρατηρούµε και από τον πίνακα 3.1 το ποσοστό των επιχειρήσεων µου απάντησαν στην 

έρευνα είναι 35,7%. 

 

Πίνακας 3.1 

Ποσοστό απαντήσεων του ερωτηµατολογίου 
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Όλα τα ερωτηµατολόγια στάλθηκαν στις επιχειρήσεις µέσω µηνύµατος (e – mail) µέσα από 

το Facebook. Στον πίνακα 3.2 παρουσιάζονται ενδεικτικά κάποιες από τις επιχειρήσεις που 

συµµετείχαν στην έρευνα. 

Πίνακας 3.2 

Ενδεικτικές επιχειρήσεις που συµµετείχαν στην έρευνα 

Adamastos Pantene Μάτι – Μάτι 

Aeriko cafe-bar Pariselle Ξενοδοχείο Ήρα 

Arilla Hotel Pharmacy295.gr Ο οτζιάς 

Atom.gr Starbucks Οπτικά Κακοδήµος 

Bookstore Tip για tip Οπτικά Παυλίδης 

Brandsgalaxy.gr Wave club Πρωτοπορία 

Garnier Αναγνώστης Πυξίδα 

gold4U.gr Βυζαντινό Ρακοµελαδικο 

Goody's ∆ιάπυρο Σαν Παραµύθι 

Hunter Ελιά λεµόνι Τα Πωµανάκια 

Marks and Spencer Εστιατόριο Φάρος Ταβέρνα  Λιοκήπος 

Media Markt Έψα Α.Ε. Τερκενλής 

Monroe club Ηλεκτρονική Τιτάγιον Ξενοδοχείο 

Nescafe Dolce Gusto Καφέ-µπαρ "Speed" Το Μαντρί 

Nivea Κωτσόβολος Υπολογιστές «servise» 

 

3.2.2 Χρόνος διεξαγωγής της έρευνας 

Η έρευνα του εµπειρικού µέρους αυτής της διπλωµατικής εργασίας διεξάχθηκε σε διάστηµα 

ενός µήνα, από 1 Μαΐου έως 31 Μαΐου 2013. Στο διάγραµµα 3.1 παρουσιάζεται ο αριθµός 

καθηµερινών απαντήσεων στο διάστηµα του ενός µήνα. 

 

Αριθµός ερωτηµατολογίων 521 

Αριθµός απαντηµένων ερωτηµατολογίων 186 

Ποσοστό 35,7% 
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∆ιάγραµµα 3.1 

Αριθµός καθηµερινών απαντήσεων 

 

3.2.3 Μεθοδολογία της δειγµατοληπτικής έρευνας 

1. Σχεδιασµός της έρευνας 

Αρχικά, έγινε µία βιβλιογραφική ανασκόπηση για τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης και πως 

αυτά επηρεάζουν την καθηµερινή ζωή των ανθρώπων. Τα τελευταία χρόνια όµως τα µέσα 

κοινωνικής δικτύωσης εκτός από τις προσωπικές σελίδες των διάφορων χρηστών, φιλοξενούν 

και προφίλ επιχειρήσεων. Το πιο δηµοφιλή κοινωνικό δίκτυο για τις επιχειρήσεις είναι το 

Facebook. Το αντικείµενο της συγκεκριµένης έρευνας είναι πόσο οι επιχειρήσεις αυτές έχουν 

όφελος από το Facebook.  

 

2. Υλοποίηση της έρευνας 

Για την υλοποίηση της έρευνας συντάχθηκε ένα ερωτηµατολόγιο µε βάση τις ανάγκες της 

έρευνας και µε σκοπό να καλυφθούν οι στόχοι αυτής. Αρχικά, δηµιουργήθηκε ένας 

λογαριασµός στη google. Στη συνέχεια µέσω της εφαρµογής docs.google.com σχεδιάστηκε 

το ερωτηµατολόγιο µε όλες τις απαραίτητες ερωτήσεις για την διεξαγωγή συµπερασµάτων. 

 

3. Αποστολή ερωτηµατολογίου 
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Για την αποστολή του ερωτηµατολογίου επιλέχθηκαν οι πιο δηµοφιλής κλάδοι επιχειρήσεων 

όπως προέκυπτε από το ICAP. Οι κλάδοι αυτοί είναι το εµπόριο, η διασκέδαση, τα τρόφιµα – 

ποτά, ο τουρισµός και η τεχνολογικές υπηρεσίες.  Η αποστολή του ερωτηµατολογίου σε 

διάφορες επιχειρήσεις έγινε µέσω µηνύµατος µέσα από τη σελίδα της κάθε επιχείρησης στο 

Facebook. Το µήνυµα το οποίο στάλθηκε σε κάθε επιχείρηση, ενηµερώνει τον επιχειρηµατία 

ότι η έρευνα διεξάγεται στο πλαίσιο διπλωµατικής εργασία για το Πανεπιστήµιο Πειραιά και 

ότι δεν απαιτείται η συµπλήρωση προσωπικών ή εταιρικών στοιχείων.  

 

4. Συλλογή δεδοµένων 

Η συλλογή των απαντήσεων από το κάθε ερωτηµατολόγιο έγινε µέσα από το 

docs.google.com. ∆ηµιουργήθηκε µία φόρµα απαντήσεων, όπου όταν ολοκληρωνόταν η 

συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου, αυτόµατα αποθηκευόντουσαν οι απαντήσεις για κάθε 

επιχείρηση ξεχωριστά. 

 

 

5. Στατιστική επεξεργασία   

Μετά το πέρας του ενός µήνα συγκεντρώθηκαν όλα τα απαντηµένα ερωτηµατολόγια και 

έγινε η επεξεργασία τους. Αρχικά, ελέγχθηκε ποια ερωτηµατολόγια είναι αξιόπιστα και ποια 

όχι. Στην συνέχεια, από κάθε ερώτηση δηµιουργήθηκε ένα διάγραµµα το οποίο δείχνει τα 

ποσοστά των απαντήσεων. Τέλος, κατασκευάστηκαν διαγράµµατα και πίνακες µε 

συνδυαστικές απαντήσεις ώστε, να διεξαχθούν καλύτερα συµπεράσµατα. 

 

6. Εξαγωγή συµπερασµάτων 

 Τέλος, από κάθε διάγραµµα και πίνακα που προέκυψε από τις απαντήσεις του 

ερωτηµατολογίου, διεξάχθηκαν και τα συµπεράσµατα της έρευνας. 
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3.2.4 Περιγραφή ερωτηµατολογίου 

Το ερωτηµατολόγιο, το οποίο παρατίθεται στο παράρτηµα Ι, είναι χωρισµένο σε πέντε 

ενότητες, περιλαµβάνοντας συνολικά 28 ερωτήσεις, τόσο ανοιχτού όσο και κλειστού τύπου. 

Η πρώτη ενότητα σχετίζεται µε τα στοιχεία της επιχείρησης, όπως για παράδειγµα πόσους 

εργαζόµενους απασχολεί και ποιο έτος δηµιουργήθηκε, περιλαµβάνοντας τις ερωτήσεις 1 έως 

5. Η δεύτερη ενότητα που περιλαµβάνει στις ερωτήσεις 6 έως 9, αναφέρεται στην αξιοποίηση 

του διαδικτύου και στο κατά πόσο εξοικειωµένο είναι το προσωπικό της επιχείρησης στη 

διαχείρισή του. Η τρίτη ενότητα αφορά την παρουσία της επιχείρησης στο Facebook. Οι 

ερωτήσεις της ενότητας αυτής, 10 έως 21, αναφέρονται στο έτος δηµιουργία του πρώτου 

προφίλ της επιχείρησης στο Facebook, ποιοι ήταν οι λόγοι για τη δηµιουργία του προφίλ 

καθώς, και ποιος το δηµιούργησε και το συντηρεί. Επιπλέον, η ενότητα αυτή εξετάζει το 

κατά πόσο η επιχείρηση είναι δηµοφιλής καθώς, και τι δηµοσιεύει πιο συχνά η κάθε 

επιχείρηση στην σελίδα της. Η τέταρτη ενότητα περιλαµβάνει ερωτήσεις, 22 έως 27, που 

αναφέρονται στο κατά πόσο έχει βοηθήσει το Facebook τις επιχειρήσεις από την µέχρι τώρα 

εµπειρία τους, δηλαδή αν έχουν αποκοµίσει θετικά ή αρνητικά στοιχεία και ποια θα είναι η 

προοπτική των επιχειρήσεων αυτών στο Facebook. Τέλος, η πέµπτη και η τελευταία ενότητα 

περιλαµβάνει µία µόνο ερώτηση ανοιχτού τύπου, όπου ο κάθε ερωτώµενος µπορεί να γράψει 

σχόλια και παρατηρήσεις για οποιοδήποτε θέµα εκτιµά ότι δεν έχει καλυφθεί µέσω των 

ερωτήσεων του ερωτηµατολογίου.  

 

3.3 Ανάλυση των δεδοµένων 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Στοιχεία της επιχείρησης 

3.3.1 Κλάδος επιχείρησης 
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∆ιάγραµµα 3.2  

Κλάδος επιχείρησης 

 

Στο διάγραµµα 3.2 παρουσιάζεται σε ποιο κλάδο ανήκει η κάθε επιχείρηση. Παρατηρούµε ότι 

το µεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων που απάντησαν, ανήκουν στον κλάδο του 

εµπορίου µε ποσοστό 33% και ακολουθούν οι κλάδοι των τροφίµων – ποτών και της 

διασκέδασης µε ποσοστά 19% και 18% αντίστοιχα. Αντίθετα, ο κλάδος του τουρισµού έχει 

το χαµηλότερο ποσοστό, που φτάνει µόλις το 8%. Εποµένως, µπορούµε να καταλήξουµε στο 

συµπέρασµα ότι οι επιχειρήσεις που ασχολούνται µε αγοραπωλησίες προϊόντων, επιλέγουν το 

Facebook ως ένα επιπλέον µέσο προβολής των προϊόντων τους.  

 

3.3.2 Μέγεθος επιχείρησης 

 

∆ιάγραµµα 3.3 

Μέγεθος επιχείρησης 

 

Στο παραπάνω διάγραµµα (3.3) βλέπουµε το µέγεθος της κάθε επιχείρησης. Το 70% των 

επιχειρήσεων είναι µικρές επιχειρήσεις που απασχολούν το πολύ µέχρι 10 εργαζόµενους. Ενώ 

παρατηρούµε ότι µόλις το 9% ανήκει σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν 

περισσότερο από 50 εργαζόµενους.  
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3.3.3 Έτος δηµιουργίας επιχείρησης 

 

∆ιάγραµµα 3.4 

Έτος δηµιουργίας επιχείρησης 

 

Στο διάγραµµα 3.4 παρουσιάζεται το έτος ίδρυσης της κάθε επιχείρησης. Το µεγαλύτερο 

πλήθος των επιχειρήσεων έχουν έτος ίδρυσης από το 2009 και έπειτα. Αξίζει όµως, να 

τονιστεί ότι υπάρχει ένας αριθµός επιχειρήσεων που έχουν ιδρυθεί πριν από το 1970 και 

χρησιµοποιούν το Facebook.  

 

3.3.4 Είδος επιχείρησης 

   

∆ιάγραµµα 3.5 

Είδος επιχείρησης 

 



Η αξιοποίηση του Facebook από τις επιχειρήσεις 

Σκλιά Χρυσούλα - Φωτεινή 

  Μ.Π.Σ Οικονοµική & Επιχειρησιακή Στρατηγική Σελίδα 40 

 

Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης 

Το διάγραµµα 3.5 παρουσιάζει το είδος της επιχείρησης, δηλαδή αν είναι φυσική, εικονική ή 

και τα δύο µαζί. Με τον όρο εικονική επιχείρηση εννοούµε τις επιχειρήσεις που έχουν κάποιο 

µη φυσικό κατάστηµα, όπως για παράδειγµα τα ηλεκτρονικά καταστήµατα και τις υπηρεσίες 

πληροφορικής. Όπως παρατηρούµε το 88% των επιχειρήσεων είναι φυσικές, ενώ µόλις το 4% 

δηλώνει ότι είναι εικονική επιχείρηση. Μικρό είναι επίσης και το ποσοστό των επιχειρήσεων, 

9%, που ανήκουν και στα δύο είδη. Συµπερασµατικά, οι φυσικές επιχειρήσεις είναι αυτές που 

κατά κύριο λόγο δηµιουργούν ένα προφίλ της επιχείρησής τους στο Facebook, έτσι ώστε να 

έχουν ένα επιπλέον µέσο προβολής και διαφήµισης. 

 

3.3.5 Νοµική µορφή επιχείρησης 

 

 

∆ιάγραµµα 3.6 

Νοµική µορφή επιχείρησης 

 

Στο διάγραµµα 3.6 εµφανίζεται το είδος της νοµικής µορφής της κάθε επιχείρησης καθώς και 

τα ποσοστά αυτών. Παρατηρούµε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό,71%, ανήκει σε ατοµικές 

επιχειρήσεις και ακολουθούν οι οµόρρυθµες εταιρείες µε ποσοστό 17%. Τα χαµηλότερα 

ποσοστά κατέχουν οι ανώνυµες εταιρείες, οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης και οι 

ετερόρρυθµες εταιρείες µε ποσοστό 9%, 2% και 1% αντίστοιχα. Εποµένως, οι ατοµικές 

επιχειρήσεις είναι αυτές που επιλέγουν να δηµιουργήσουν ένα προφίλ στο Facebook, ώστε να 

διαφηµιστούν στην αγορά. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β: Αξιοποίηση του διαδικτύου 

3.3.6  Χρήση e – mail  

Η ερώτηση «πόσο συχνά χρησιµοποιείται το e – mail για επιχειρηµατικές δραστηριότητες» 

εντάχθηκε στο ερωτηµατολόγιο ως ένδειξη εξοικείωσης της επιχείρησης µε το διαδίκτυο και 

του βαθµού αξιοποίησή του. 

 

 

∆ιάγραµµα 3.7 

Χρήση e – mail  

 

Στο παραπάνω διάγραµµα (3.7) βλέπουµε πόσο συχνά οι επιχειρήσεις χρησιµοποιούν το e – 

mail τους για επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Παρατηρούµε ότι το 35% χρησιµοποιεί το e – 

mail πολύ συχνά και το 32% το χρησιµοποιεί συχνά. Αντίθετα, τα ποσοστά των επιχειρήσεων 

που δεν χρησιµοποιούν πολύ το e – mail τους είναι µικρά, και µόλις το 1% δεν ασχολείται 

καθόλου µε το e – mail για επιχειρηµατική δραστηριότητα. Συνεπώς, το 67% των 

επιχειρήσεων θεωρεί το e – mail σηµαντικό εργαλείο και εφόδιο για την επιχειρηµατική τους 

δραστηριότητα. 

 

3.3.7 Ύπαρξη δικτυακού τόπου 
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∆ιάγραµµα 3.8 

Ύπαρξη δικτυακού τόπου ή ιστολογίου 

 

Στο διάγραµµα 3.8 φαίνεται αν η επιχείρηση έχει κάποιο άλλο δικτυακό τόπο ή ιστολόγιο. Οι 

περισσότερες επιχειρήσεις µε ποσοστό 68% έχουν δηµιουργήσει, εκτός από το προφίλ τους 

στο Facebook, και κάποιο άλλο δικτυακό τόπο προβάλλοντας την επιχείρησή τους. Η 

πλειοψηφία των επιχειρήσεων αξιοποιεί παράλληλα το Facebook µε την ιστοσελίδα. Η 

παράλληλη αξιοποίηση του Facebook και της ιστοσελίδας είναι µία πρακτική που 

χρησιµοποιείται συχνά από τις επιχειρήσεις. Αυτό οφείλεται στο ότι η ιστοσελίδα προβάλει 

µία πλήρης εικόνα της επιχείρησης, ενώ το Facebook χρησιµοποιείται για γρήγορη προβολή 

προϊόντων και προσέλκυση νέων πελατών. Αντίθετα, το 32% δεν έχει κάποιο άλλο δικτυακό 

τόπο ή κάποιο ιστολόγιο. Το ποσοστό του 32% είναι πολύ σηµαντικό και δείχνει ότι το 

Facebook µπορεί σε κάποιο βαθµό να υποκαταστήσει µία ιστοσελίδα. 

 

3.3.8 Έτος παρουσίας στο διαδίκτυο 

 

 



Η αξιοποίηση του Facebook από τις επιχειρήσεις 

Σκλιά Χρυσούλα - Φωτεινή 

  Μ.Π.Σ Οικονοµική & Επιχειρησιακή Στρατηγική Σελίδα 43 

 

Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης 

∆ιάγραµµα 3.9 

Έτος παρουσίας στο διαδίκτυο 

 

Το διάγραµµα 3.9 µας δείχνει το έτος που η κάθε επιχείρηση είχε για πρώτη φορά παρουσία 

στο διαδίκτυο. Παρατηρούµε ότι το εύρος των ετών ξεκινάει από το 1993 µέχρι και σήµερα. 

Το πλήθος των επιχειρήσεων συγκεντρώνεται από το 2009 και µετά, όπως και στο διάγραµµα 

α.3. Τη δεκαετία 1993 – 2003, οι επιχειρήσεις που ξεκίνησαν να έχουν µία πρώτη παρουσία 

στο διαδίκτυο είναι ελάχιστες, όµως µετά το 2004 όλο και περισσότερες επιχειρήσεις 

χρησιµοποιούν το διαδίκτυο για τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες. 

 

3.3.9 Εξοικείωση προσωπικού µε το διαδίκτυο 

 

 

∆ιάγραµµα 3.10 

Εξοικείωση προσωπικού µε το διαδίκτυο 

 

Στο παραπάνω διάγραµµα (3.10) παρουσιάζονται τα ποσοστά του κατά πόσο είναι 

εξοικειωµένο το προσωπικό της κάθε επιχείρησης µε το διαδίκτυο. Παρατηρούµε ότι το 46% 

των επιχειρήσεων θεωρούν τους εργαζόµενους πολύ εξοικειωµένους και το 28% πάρα πολύ. 

Ενώ το 26% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι το προσωπικό της επιχείρησής τους είναι λίγο ή 

και καθόλου εξοικειωµένο µε το διαδίκτυο. Συνεπώς, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι η 
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πλειοψηφία των εργαζοµένων σήµερα στις επιχειρήσεις ασχολούνται πολύ µε το διαδίκτυο µε 

ποσοστό που ξεπερνά το 70%. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: Παρουσία στο Facebook 

3.3.10 Έτος δηµιουργίας του προφίλ στο Facebook 

 

∆ιάγραµµα 3.11 

Έτος δηµιουργίας του προφίλ στο Facebook 

Στο παραπάνω διάγραµµα (3.11) παρουσιάζεται το έτος που οι επιχειρήσεις δηµιούργησαν το 

προφίλ τους στο Facebook.  Παρατηρούµε ότι το µεγαλύτερο πλήθος των επιχειρήσεων που 

ερωτήθηκαν δηµιούργησαν το προφίλ τους τη διετία 2011 – 2012. Σηµαντικό είναι επίσης το 

γεγονός ότι παρότι το Facebook ξεκίνησε το 2005 να γίνεται παγκοσµίως γνωστό κερδίζοντας 

µεγάλο αριθµό χρηστών, οι επιχειρήσεις άργησαν να δικτυωθούν σε αυτό. Αυτό οφείλεται 

στο ότι όταν το Facebook ξεκίνησε απευθυνόταν για προσωπική χρήση και όχι για 

επαγγελµατική δραστηριότητα. Από το 2010 και µετά, όµως παρατηρούµε µία ραγδαία 

αύξηση του αριθµού των επιχειρήσεων που δηµιούργησαν το πρώτο τους προφίλ. 

 

3.3.11 Λόγοι δηµιουργίας του προφίλ στο Facebook 

Στα παρακάτω διαγράµµατα (3.12 έως 3.22) παρουσιάζονται οι λόγοι που ώθησαν τις 

επιχειρήσεις να δηµιουργήσουν τη σελίδας τους στο Facebook. 
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∆ιάγραµµα 3.12 

Προβολή προϊόντων σε νέους πελάτες 

 

Στo διάγραµµα (3.12) αναφέρεται στη προβολή των προϊόντων – υπηρεσιών σε νέους 

πελάτες. Παρατηρούµε ότι το 61% των επιχειρήσεων θεωρούν ότι η προβολή των προϊόντων 

– υπηρεσιών τους σε νέους πελάτες ήταν ένα πάρα πολύ ισχυρός λόγος για τη δηµιουργία του 

προφίλ. Ενώ το 12% των ερωτηθέντων επιχειρήσεων ισχυρίστηκαν ότι η προβολή των 

προϊόντων τους δεν ήταν τόσο ισχυρός παράγοντας.  

 

 

∆ιάγραµµα 3.13 

Γρήγορη προώθηση των νέων προϊόντων 
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Στο διάγραµµα 3.13 παρουσιάζεται πόσο οι επιχειρήσεις επηρεαστήκαν από τη γρήγορη 

προώθηση των νέων προϊόντων – υπηρεσιών που προσφέρει το Facebook ώστε να 

δηµιουργήσουν το δικό τους προφίλ. Το 70% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι επηρεάστηκε 

πολύ από τη γρήγορη προώθηση, ενώ στο 19% δεν ήταν από τους σηµαντικότερους λόγους. 

Σηµαντικό, είναι επίσης το ποσοστό 10% των επιχειρήσεων που ισχυρίστηκαν ότι η γρήγορη 

προώθηση των επιχειρήσεων δεν τους επηρέασε καθόλου. 

 

 

∆ιάγραµµα 3. 14 

Γρήγορος εναλλακτικός τρόπος επαφής µε τους πελάτες 

 

Το διάγραµµα 3.14 αναφέρεται στο κατά πόσο ο γρήγορος εναλλακτικός τρόπος επαφής 

µε τους πελάτες ήταν καθοριστικό λόγος δηµιουργίας του προφίλ στο Facebook. Η 

πλειοψηφία των επιχειρήσεων µε ποσοστό 78% ισχυρίζεται τους επηρέασε πάρα πολύ η 

δυνατότητα του Facebook για γρήγορη επικοινωνία µε τους πελάτες. Αντίθετα, το 22% 

θεωρεί ότι δεν ήταν ένας από τους λόγους που δηµιούργησαν το προφίλ τους. 
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∆ιάγραµµα 3. 15 

∆υνατότητα πελάτη να εκφράζει άµεσα την άποψή του 

 

Το παραπάνω διάγραµµα (3.15) παρουσιάζει αν οι επιχειρήσεις επηρεαστήκανε από τη 

δυνατότητα του πελάτη να µπορεί να εκφράσει άµεσα την άποψή του για τα προϊόντα – 

υπηρεσίες. Λίγο περισσότερες από τις µισές επιχειρήσεις, µε ποσοστό 56%,  θεωρούν ότι ο 

συγκεκριµένος λόγος του επηρέασε πολύ για τη δηµιουργία του προφίλ. Ενώ το 40% των 

ερωτηθέντων επιχειρήσεων απάντησαν ότι επηρεαστήκαν λίγο ή πολύ λίγο. 

 

 

∆ιάγραµµα 3.16 

Αύξηση εσόδων 

 

Το διάγραµµα 3.16 αναφέρεται στο αν και κατά πόσο οι επιχειρήσεις δηµιούργησαν το 

προφίλ τους στο Facebook για να αυξήσουν τα έσοδά τους. Παρατηρούµε ότι το 24% 
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επηρεάστηκε πάρα πολύ από το συγκεκριµένο λόγο. Το µεγαλύτερο ποσοστό όµως των 

επιχειρήσεων 49% επηρεάστηκε αρκετά, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι η αύξηση των 

εσόδων έπαιξε καθοριστικό ρόλο για τη δηµιουργία του προφίλ τους. Αντίθετα, το 26% 

των ερωτηθέντων επιχειρήσεων θεωρούν ότι τους επηρέασε λίγο, πολύ λίγο ή και καθόλου 

η αύξηση των εσόδων τους. 

 

 

∆ιάγραµµα 3.17 

Εύρεση νέων πελατών 

 

Στο διάγραµµα 3.17 παρουσιάζεται κατά πόσο η εύρεση νέων πελατών είναι ισχυρός 

λόγος για µία επιχείρηση να δηµιουργήσει προφίλ στο Facebook. Παρατηρούµε ότι το 

µεγαλύτερο ποσοστό 67% θεωρεί ότι η εύρεση νέων πελατών είναι ένας από τους 

σηµαντικότερους λόγους για τη δηµιουργία του προφίλ τους. Αντίθετα, µόλις το 6% δεν 

θεωρεί την εύρεση πελατών πολύ σηµαντικό λόγο. Μπορούµε να βγάλουµε το 

συµπέρασµα ότι µία επιχείρηση την επηρεάζει θετικά ότι µε τη δηµιουργία ενός προφίλ 

στο Facebook αυξάνει το πελατολόγιό της. 
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∆ιάγραµµα 3.18 

Βελτίωση εικόνας επιχείρησης 

 

Το παραπάνω διάγραµµα (3.18) αναφέρεται αν οι επιχειρήσεις επηρεαστήκανε ότι µέσω 

του Facebook θα βελτιώσουν την εικόνα της επιχείρησής τους. Παρατηρούµε ότι το 40% 

των ερωτηθέντων επιχειρήσεων πιστεύουν ότι η βελτίωση της εικόνας τους υπήρξε ένας 

αρκετά σηµαντικός λόγος για τη δηµιουργία του προφίλ τους. Οι περισσότερες 

επιχειρήσεις, δηλαδή, θεωρούν ότι το Facebook θα τους βοηθήσει να προβάλλουν 

καλύτερη εικόνα προς στους πελάτες τους. Υπάρχει όµως και ένα ποσοστό 29% που η 

βελτίωση της εικόνας των επιχειρήσεων αυτών δεν ήταν πολύ ισχυρός λόγος για τη 

δηµιουργία του Facebook. 

 

  

∆ιάγραµµα 3.19 

∆ιαφήµιση προϊόντων – υπηρεσιών 
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Το διάγραµµα 3.19 αναφέρεται στη διαφήµιση των προϊόντων – υπηρεσιών της 

επιχείρησης. Αξιοσηµείωτο είναι ότι το µεγαλύτερο ποσοστό 55% θεωρεί ότι η διαφήµιση 

των προϊόντων – υπηρεσιών είναι ένας πάρα πολύ ισχυρός λόγος για τη δηµιουργία 

προφίλ στο Facebook. Οι περισσότερες επιχειρήσεις, δηλαδή, δηµιουργούν ένα προφίλ για 

να έχουν τη δυνατότητα άµεσης και γρήγορης διαφήµισης των προϊόντων τους. Από την 

άλλη πλευρά, ένα ποσοστό του 24% των επιχειρήσεων πιστεύει ότι η διαφήµιση 

προϊόντων – υπηρεσιών τους επηρέασε λίγο ή πολύ λίγο και δεν ήταν αυτός ο ισχυρότερος 

λόγος που κατασκεύασαν το προφίλ τους στο Facebook. 

 

 

∆ιάγραµµα 3.20 

Η πίεση που άσκησαν οι πελάτες 

 

Το παραπάνω διάγραµµα (3.20) µας δείχνει πόσο επηρεαστήκανε οι επιχειρήσεις από την 

πίεση που άσκησαν οι πελάτες της, δηλαδή αν οι πελάτες που είχε µία επιχείρηση της 

πρότειναν να δηµιουργήσει ένα προφίλ στο Facebook, ώστε να µπορούν και οι ίδιοι να 

ενηµερώνονται πιο άµεσα. Βλέπουµε λοιπόν, ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις µε ποσοστό 

58% δεν επηρεάστηκαν από την πίεση των πελατών τους, ενώ µόλις το 1% αυτών 

επηρεάστηκαν πάρα πολύ από την πίεση για τη δηµιουργία του προφίλ.  
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∆ιάγραµµα 3.21 

Παρουσία ανταγωνιστών 

 

Το διάγραµµα 3.21 αναφέρεται στην ανάλογη παρουσία ανταγωνιστών στο Facebook, 

δηλαδή πόσο επηρεάστηκε κάθε επιχείρηση από την ήδη παρουσία ανταγωνιστικής 

επιχείρησης στο Facebook. Παρατηρούµε από το διάγραµµα ότι η πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων µε ποσοστό 72% επηρεάστηκε πάρα πολύ ή αρκετά από τους ανταγωνιστές της. 

Αντίθετα, είναι το 28% των ερωτηθέντων επιχειρήσεων επηρεάστηκε λίγο, πολύ λίγο ή και 

καθόλου από τους ανταγωνιστές. Καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι η πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων παρακολουθεί τις κινήσεις των ανταγωνιστών της και προσπαθεί να κάνει 

βήµατα ώστε και η ίδια η επιχείρηση να είναι ανταγωνιστική. 

 

 

∆ιάγραµµα 3.22 

Προσέλκυση πελατών νεαρής ηλικίας 
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Στο διάγραµµα 3.22 παρουσιάζεται ο τελευταίος από τους λόγους που ώθησαν µία 

επιχείρηση να δηµιουργήσει προφίλ στο Facebook. Οι χρήστες του Facebook κατά 

πλειοψηφία είναι άτοµα νεαρής ηλικίας κάτι το οποίο οι περισσότερες επιχειρήσεις το έχουν 

λάβει υπόψη τους και µέσω του προφίλ τους προσπαθούν να τους προσελκύσουν. Το 

µεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων (77%) θεωρεί σηµαντικό λόγο την προσέλκυση 

πελατών νεαρής ηλικίας. Αντίθετα το 20% των επιχειρήσεων που απάντησαν πιστεύει ότι η 

προσέλκυση πελατών νεαρής ηλικίας δεν είναι πολύ σηµαντικός λόγος για τη δηµιουργία 

προφίλ. 

 

3.3.12 Ιδέα για δηµιουργία του προφίλ 

 

 

 

∆ιάγραµµα 3.23 

Ιδέα για δηµιουργία του προφίλ 

   

Το διάγραµµα 3.23 µας παρουσιάζει αν η κατασκευή του προφίλ της επιχείρησης στο 

Facebook προήλθε από προσωπική ιδέα του κάθε επιχειρηµατία ή αν κάποιος άλλος πρότεινε 

τη δηµιουργία αυτής. Παρατηρούµε ότι το 72% των επιχειρηµατιών που κατασκεύασαν 

προφίλ στο Facebook ήταν προσωπική τους ιδέα, ενώ το 14% τους πρότεινε την ιδέα εταιρεία 

που δραστηριοποιείται στο internet marketing. Τέλος, σε ένα ποσοστό επιχειρήσεων 13% την 

ιδέα για κατασκευή προφίλ είχε κάποιος φίλος – γνωστός ή υπάλληλος της επιχείρησης.  
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3.3.13 Κατασκευή του προφίλ 

 

 

∆ιάγραµµα 3.24 

Κατασκευή του προφίλ 

 

Στο παραπάνω διάγραµµα (3.24) εµφανίζονται τα ποσοστά για το ποιος κατασκεύασε το 

προφίλ της επιχείρησης στο Facebook. Βλέπουµε ότι το 50% των επιχειρήσεων 

δηµιούργησαν το προφίλ τους µόνοι τους, αυτό δείχνει ότι η κατασκευή ενός προφίλ στο 

Facebook είναι µια εύκολη διαδικασία και δεν απαιτεί πολύπλοκες γνώσεις. Ενώ δεν είναι 

µικρό και το ποσοστό, 32%, των επιχειρήσεων που το προφίλ τους το κατασκεύασε µία 

εταιρεία που δραστηριοποιείται στο internet marketing. Στο 18% των επιχειρήσεων  ένας 

γνωστός – φίλος ή υπάλληλος της επιχείρησης ασχολήθηκε µε τη δηµιουργία του προφίλ. 

 

Πίνακας 3.3 

Σύγκριση νοµικής µορφής µε κατασκευή του προφίλ 

Κατασκευή προφίλ Νοµική 

µορφή Γνωστός ∆ιαφηµιστής Ετ. πληροφ. Μόνος µου Υπάλ. επιχ. Σύνολο 

Α.Ε   12 4 1 17 

Ατοµική 18  30 76 7 131 

Ε.Π.Ε    2 1 3 

Ε.Ε   2   2 

Ο.Ε 2 1 15 10 3 31 

Σύνολο 20 1 59 92 12 184 
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Στον πίνακα 3.3 γίνεται µία σύγκριση της νοµικής µορφής της επιχείρησης και της 

κατασκευής του προφίλ της επιχείρησης στο Facebook. Παρατηρούµε ότι από τις ανώνυµες 

εταιρείες (Α.Ε) οι περισσότερες αναθέτουν την κατασκευή του προφίλ σε εταιρεία που 

δραστηριοποιείται στο internet marketing. Σε αντίθετη περίπτωση περισσότερες από τις 

ατοµικές επιχειρήσεις επιλέγουν να κατασκευάσουν µόνοι τους το προφίλ τους στο 

Facebook, ενώ δεν είναι λίγες και αυτές που θα απευθυνθούν σε εταιρεία πληροφορικής. 

Επίσης, οι ετερόρρυθµες (Ε.Ε) και οι οµόρρυθµες (Ο.Ε) εταιρεία στην πλειοψηφία τους 

επιλέγουν µία εταιρεία πληροφορικής. Συµπεραίνουµε ότι οι ατοµικές επιχειρήσεις θα 

κατασκευάσουν το προφίλ τους στο Facebook µόνες τους ή θα ζητήσουν τη βοήθεια γνωστού 

ή φίλου σε αντίθεση µε τις µεγάλες εταιρείες που θα απευθυνθούν σε µία εταιρεία 

πληροφορικής. 

 

3.3.14 Κόστος δηµιουργίας του προφίλ 

 

 

∆ιάγραµµα 3.25 

Κόστος δηµιουργίας του προφίλ ανά νοµική µορφή 
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Πίνακας 3.4  

Σύγκριση κόστος δηµιουργίας προφίλ µε τη νοµική µορφή 

Κόστος δηµιουργίας του προφίλ Νοµική 

µορφή 100 – 300€ 300€ & πάνω Μέχρι 100€ (blank) Σύνολο 

Α.Ε 1 5 8 3 17 

Ατοµική 13 6 28 84 131 

Ε.Π.Ε   1 2 3 

Ε.Ε 1 1   2 

Ο.Ε 10 3 7 11 31 

Σύνολο 25 15 44 100 184 

 

Το διάγραµµα 3.25, όπως και ο πίνακας 3.4 παρουσιάζει το κόστος για τη δηµιουργία και το 

σχεδιασµό του προφίλ της κάθε επιχείρησης, στην περίπτωση που η κατασκευή έγινε από 

κάποια εταιρεία πληροφορικής σε σχέση µε τη νοµική µορφή της επιχείρησης. Οι 

περισσότερες ανώνυµες εταιρείες που απευθύνονται σε κάποια εταιρεία πληροφορικής για 

την κατασκευή του προφίλ τους πληρώνουν µέχρι 100€, ενώ ένα µικρό ποσοστό αυτών 

χρεώνεται από 300€ και πάνω. Αντίθετα, η πλειοψηφία των ατοµικών επιχειρήσεων 

πληρώνουν µέχρι 100€ σε κάποια εταιρεία πληροφορικής. Όπως παρατηρούµε από το 

διάγραµµα 3.25 οι ατοµικές επιχειρήσεις είναι αυτές που δεν επιθυµούν να κατασκευάσει το 

προφίλ τους κάποια εταιρεία πληροφορικής οπότε δεν έχουν και κόστος κατασκευής. 

Σηµαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι οι οµόρρυθµες εταιρείες χρεώνονται για την 

κατασκευή του προφίλ τους από 100€ έως 300€ ενώ ένα ποσοστό αυτών των εταιρειών 

κατασκευάζουν µόνοι τους το προφίλ χωρίς κάποιο επιπλέον κόστος. 

 

3.3.15 Συντήρηση του προφίλ 
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Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης 

 

∆ιάγραµµα 3.26 

Συντήρηση του προφίλ 

 

Στο παραπάνω διάγραµµα (3.26) παρατηρούµε τα ποσοστά ποιος συντηρεί το περιεχόµενο 

του προφίλ της κάθε επιχείρησης. Τα ποσοστά αυτά δεν διαφέρουν κατά πολύ από αυτά για 

το ποιος δηµιούργησε το προφίλ. Συγκεκριµένα, το 52% των επιχειρήσεων συντηρούν µόνοι 

τους το περιεχόµενο του προφίλ και το 28% έχουν αναθέσει τη συντήρηση των περιεχοµένων 

σε κάποια εταιρεία πληροφορικής. Παρόλο που τα ποσοστά διαφέρουν κατά πολύ λίγο, 

αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι λιγότερες επιχειρήσεις προτιµούν η συντήρηση του προφίλ 

τους να γίνεται από κάποια εταιρεία και αναλαµβάνουν οι ίδιοι το περιεχόµενο του προφίλ. 

 

Πίνακας 3.5 

Σύγκριση νοµικής µορφής µε συντήρηση του προφίλ 

Συντήρηση του προφίλ Νοµική 

µορφή Γνωστός ∆ιαφηµιστής Ετ. πληροφ. Μόνος µου Υπάλ. επιχ. Σύνολο 

Α.Ε   12 2 3 17 

Ατοµική 14 1 25 83 8 131 

Ε.Π.Ε    1 2 3 

Ε.Ε   2   2 

Ο.Ε 2 1 13 10 5 31 

Σύνολο 16 2 52 96 18 184 

 

 

Ο πίνακας 3.5 αναφέρεται στη σύγκριση της νοµικής µορφής της κάθε επιχείρησης και στο 

ποιος είναι υπεύθυνος για την συντήρηση του προφίλ της επιχείρησης στο Facebook.  
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Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης 

Παρατηρούµε ότι η πλειοψηφία των ανώνυµων εταιρειών επιλέγει για τη συντήρηση του 

προφίλ κάποια εταιρεία πληροφορικής, όπως και οι ετερόρρυθµες και οµόρρυθµες εταιρείες. 

Σε αντίθεση µε τις µεγάλες εταιρείες οι επιχειρήσεις που δηλώνουν ατοµικές επιλέγουν να 

συντηρούν το προφίλ τους µόνες τους, ενώ είναι πολύ µικρός ο αριθµός που εξουσιοδοτεί µία 

εταιρεία πληροφορικής για τη συντήρηση του προφίλ. 

 

 

 

 

 

3.3.16 Κόστος συντήρησης του προφίλ 

 

 

∆ιάγραµµα 3.27 

Κόστος συντήρησης του προφίλ 

 

Το διάγραµµα 3.27 µας παρουσιάζει το µηνιαίο κόστος συντήρησης του προφίλ της 

επιχείρησης στο Facebook. Συγκεκριµένα, παρατηρούµε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό 82% 

πληρώνει για συντήρηση του προφίλ µέχρι 100€ το µήνα, ενώ το 18% πάνω από 100€. 

Ενδιαφέρον είναι το συµπέρασµα ότι παρότι το κόστος δηµιουργίας ενός προφίλ µιας 
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Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης 

επιχείρησης στο Facebook µπορεί να κοστίσει και πάνω από 100€, το κόστος της συντήρησής 

του όµως µειώνεται σε µεγάλο ποσοστό κάτω των 100€. 

 

3.3.17 Προφίλ σε άλλο κοινωνικό δίκτυο 

 

 

∆ιάγραµµα 3.28 

Προφίλ σε άλλο κοινωνικό δίκτυο 

 

Στο παραπάνω διάγραµµα (3.28) παρατηρούµε αν οι επιχειρήσεις έχουν προφίλ σε κάποιο 

άλλο κοινωνικό δίκτυο και ποιο είναι το δηµοφιλέστερο. Αναλυτικότερα, το 57% των 

ερωτηθέντων επιχειρήσεων δεν έχουν κάποιο προφίλ σε άλλο κοινωνικό δίκτυο εκτός από το 

Facebook. ∆ηλαδή, οι περισσότερες επιχειρήσεις επιλέγουν το Facebook, ως το µέσο 

κοινωνικής δικτύωσης που επιθυµούν να προβάλλουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, 

διότι τα υπόλοιπα κοινωνικά µέσα δεν προσφέρουν παραπάνω υπηρεσίες και δυνατότητες. 

Από το υπόλοιπο 43% που έχουν προφίλ της επιχείρησής του και σε κάποιο άλλο κοινωνικό 

δίκτυο, το δηµοφιλέστερο είναι το Twitter και εν συνεχεία το GooglePlus.  

 

3.3.18 Σύνδεση ιστοσελίδας µε Facebook 
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Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης 

 

∆ιάγραµµα 3.29 

Σύνδεση ιστοσελίδας µε Facebook 

 

Το διάγραµµα 3.29 µας παρουσιάζει αν οι επιχειρήσεις έχουν συνδέσει την ιστοσελίδα ή το 

blog τους µε το Facebook. Παρατηρούµε ότι από το 68% των επιχειρήσεων που απάντησαν 

ότι έχουν κάποιο δικτυακό τόπο ή ιστολόγιο, το 57% έχει συνδέσει αυτό το δικτυακό τόπο µε 

το Facebook, ενώ το 43% δεν αναφέρουν στην ιστοσελίδα τους την ύπαρξη του προφίλ στο 

Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.19 Ενηµέρωση του προφίλ 
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Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης 

 

∆ιάγραµµα 3.30 

Ενηµέρωση του προφίλ 

 

Στο παραπάνω διάγραµµα (3.30) παρουσιάζεται το πόσο συχνά οι επιχειρήσεις ενηµερώνουν 

το προφίλ τους στο Facebook. Παρατηρούµε ότι το 26% ενηµερώνουν το προφίλ τους 

καθηµερινά, το 28% 3 µε 4 φορές την εβδοµάδα, ενώ το 29% 1 µε 2 φορές την εβδοµάδα. 

∆ηλαδή, το 58% των επιχειρήσεων ασχολούνται µε το προφίλ τους περισσότερο από µία 

φορά την εβδοµάδα. Αντίθετα, το ποσοστά των επιχειρήσεων που ενηµερώνουν το προφίλ 

τους πιο αραιά, είναι πιο χαµηλά. Πιο συγκεκριµένα, το 10% ασχολείται µε το περιεχόµενο 

του προφίλ του κάθε 15 µέρες, το 5% µία φορά το µήνα, ενώ µόλις το 3% µερικές φορές το 

χρόνο. Σηµαντικό συµπέρασµα είναι επίσης, ότι δεν υπάρχουν επιχειρήσεις που να έχουν 

δηµιουργήσει κάποιο προφίλ στο Facebook και να µην το ενηµερώνουν καθόλου, γι’ αυτό 

και το ποσοστό είναι 0%. 

Πίνακας 3.6 

Σύγκριση κλάδου επιχείρησης µε συχνότητα ενηµέρωσης του προφίλ 

Συχνότητα ενηµέρωσης του προφίλ Κλάδος 

επιχ. 1 – 2/ 

εβδοµάδα 

3 – 4/ 

εβδοµάδα 

Κάθε 15 

µέρες 

Καθηµεριν

ά 

Μερικές 

φορές/χρον

ο 

1 φορά 

το µήνα 
Σύνολο 

Εµπόριο 18 21 6 30 1 2 78 

Τεχνολογία 3 9 1 4   17 

Τουρισµός 4 2 2 2 1 3 14 

Τρόφιµα – 

Ποτά  

13 11 5 5 2 3 39 

∆ιασκέδαση 15 7 4 5 1 1 33 

Άλλο  1  2   3 

Σύνολο 53 51 18 48 5 9 184 
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Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης 

 

Ο πίνακας 3.6 καθώς και το διάγραµµα που ακολουθεί (3.31) αναφέρονται στη σύγκριση του 

κλάδου της κάθε επιχείρησης και στη συχνότητα ενηµέρωσης του προφίλ. ∆ηλαδή, ο κάθε 

κλάδος ξεχωριστά πόσο συχνά ενηµερώνει το προφίλ στο Facebook. Αξιοσηµείωτο είναι ότι 

οι περισσότερες επιχειρήσεις που ανήκουν στο κλάδο του εµπορίου ενηµερώνουν το προφίλ 

τους καθηµερινά.  Όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι δεν έχουν καθηµερινή ενηµέρωση αλλά 3 – 4 

φορές την εβδοµάδα ενηµερώνουν το περιεχόµενο του προφίλ τους. Ελάχιστες είναι οι 

επιχειρήσεις που ενηµερώνουν το προφίλ τους στο Facebook µερικές φορές το χρόνο. 

Συµπερασµατικά, οι επιχειρήσεις που αποφασίζουν να δηµιουργήσουν ένα προφίλ στο 

Facebook, ασχολούνται πολύ συχνά µε την ενηµέρωση και τη σωστή λειτουργία αυτού. 

 

 

∆ιάγραµµα 3.31 

Σύγκριση κλάδου επιχείρησης µε συχνότητα ενηµέρωσης του προφίλ 
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Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης 

 

 

 

 

3.3.20 Αριθµός “like” ανά κλάδο 

 

 

∆ιάγραµµα 3.32 

Άθροισµα των ‘like’ ανά κλάδο  

 

Στο διάγραµµα 3.32 µας παρουσιάζεται το άθροισµα των φίλων ή ‘like’ ανά κλάδο 

επιχείρησης. Παρατηρούµε ότι υπάρχει µια πολύ µεγάλη διαφορά µεταξύ του κλάδου του 

εµπορίου και των άλλων κλάδων. Αυτό µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οι επιχειρήσεις που 

ανήκουν στον κλάδο του εµπορίου είναι οι πιο δηµοφιλής στο Facebook. Ακολουθούν οι 

κλάδοι της τεχνολογίας, των τροφίµων – ποτών και της διασκέδασης.  
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Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης 

 

∆ιάγραµµα 3.33 

Αριθµός “like” ανά επιχείρηση του κλάδου 

 

Στο παραπάνω διάγραµµα (3.33) εµφανίζεται ο αριθµός των “like” ανά τυπική επιχείρηση για 

κάθε κλάδο. Παρατηρούµε ότι στον κλάδο του εµπορίου που είναι και ο πιο δηµοφιλής ο 

αριθµός των “like” για µια επιχείρηση είναι πάνω από 900. Στη συνέχεια ακολουθεί ο κλάδος 

της τεχνολογίας µε περισσότερα από 450 “like” και τέλος οι κλάδοι της διασκέδασης, των 

τροφίµων – ποτών και του τουρισµού. 

 

3.3.21 Περιεχόµενο του προφίλ 

 

 

∆ιάγραµµα 3.34 
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Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης 

Περιεχόµενο του προφίλ 

 

Το διάγραµµα 3.34 αναφέρεται στο τι δηµοσιεύουν οι επιχειρήσεις πιο συχνά στο προφίλ 

τους. Αναλυτικότερα, παρατηρούµε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό δηµοσίευσης ανήκει στα 

προϊόντα – υπηρεσίες µε 36%, ενώ δεν έχει µεγάλη διαφορά η δηµοσίευση των φωτογραφιών 

που αγγίζει το ποσοστό του 34%. ∆ηλαδή, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι µε ποσοστό 

70% οι επιχειρήσεις δηµοσιεύουν στο προφίλ τους πιο συχνά προϊόντα – υπηρεσίες και 

φωτογραφίες. Από την άλλη πλευρά, µε ποσοστό 19% οι επιχειρήσεις επιλέγουν να 

δηµοσιεύουν κάποια προσφορά για κάποιο ή κάποια προϊόντα, ενώ ένα 11% αυτών 

δηµοσιεύει πιο συχνά ειδήσεις κοινού ενδιαφέροντος ή ερωτήσεις σε µορφή δηµοσκόπησης. 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ∆: Εµπειρία, Προοπτική 

3.3.22 Λόγοι ένδειξης θετικής ή αρνητικής εµπειρίας 
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Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης 

∆ιάγραµµα 3.35 

Προσέλκυση νέων πελατών 

 

Το παραπάνω διάγραµµα (3.35) παρουσιάζει πόσο συµφωνούν οι επιχειρήσεις στο ότι το 

προφίλ τους στο Facebook τους βοήθησε να κάνουν νέους πελάτες. Το µεγαλύτερο ποσοστό 

των επιχειρήσεων, 53%, συµφωνεί ότι το προφίλ που δηµιούργησε τους βοήθησε στο να 

προσελκύσει νέους πελάτες. Αντίθετα, µόνο το 5%  των επιχειρήσεων απάντησαν πως 

διαφωνούν µε αυτή την πρόταση. Ενώ δεν υπήρξε καµία επιχείρηση που να διαφωνεί πολύ µε 

τον ισχυρισµό αυτό, γι’ αυτό και το αντίστοιχο ποσοστό είναι 0%. 

 

∆ιάγραµµα 3.36 

Αύξηση εσόδων 

 

Το διάγραµµα 3.36 αναφέρεται στο αν οι επιχειρήσεις συµφωνούν µε το ότι το προφίλ 

που δηµιούργησαν στο Facebook, τις βοήθησε να αυξήσουν τα έσοδά τους. Το 

µεγαλύτερο ποσοστό 43% των ερωτηθέντων απαντήσεων συµφωνούν µε αυτό τον 

ισχυρισµό, αλλά υπάρχει ένα ποσοστό 40% το οποίο απάντησε ουδέτερα για τον 

συγκεκριµένο λόγο. Μικρό είναι το ποσοστό, 15% που διαφώνησαν ότι το προφίλ στο 

Facebook τους βοήθησε να αυξήσουν τα έσοδά τους, ενώ υπάρχει και 1% που διαφωνεί 

πολύ µε αυτό τον ισχυρισµό. 
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Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης 

 

∆ιάγραµµα 3.37 

Βελτίωση της συνολικής εικόνας 

 

Στο διάγραµµα 3.37 παρουσιάζεται το κατά πόσο οι επιχειρήσεις συµφωνούν ή 

διαφωνούν ότι το προφίλ στο Facebook, τους βοήθησε να βελτιώσουν συνολικά την 

εικόνα τους. Το 63% των επιχειρήσεων, πιστεύουν ότι το Facebook τους βοήθησε να 

βελτιώσουν την εικόνα τους προς τους πελάτες τους, ενώ το 27% θεωρεί πως δεν υπήρξε 

κάποια αλλαγή της εικόνας τους πριν και µετά τη δηµιουργία του προφίλ στο Facebook. 

Τέλος, ένα 10% διαφωνεί µε την παραπάνω πρόταση και πιστεύει ότι το προφίλ στο 

Facebook δεν βελτίωσε την εικόνα της επιχείρησης. 

 

∆ιάγραµµα 3.38 

Όφελος για την επιχείρηση 

 

Στο παραπάνω διάγραµµα (3.38) παρουσιάζεται η άποψη των επιχειρήσεων στο ερώτηµα αν 

δεν είχαν κανένα όφελος για την επιχείρηση τους. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων µε 

ποσοστό 83% διαφωνεί µε τον παραπάνω ισχυρισµό και πιστεύει ότι έχει αποκοµίσει οφέλη 
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Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης 

από τη δηµιουργία του προφίλ στο Facebook. Αντίθετα, ένα ποσοστό 4% συµφωνεί µε την 

πρόταση ότι από το Facebook δεν είχε κανένα απολύτως όφελος. 

 

 

∆ιάγραµµα 3.39 

Αρνητική επιρροή στην επιχείρηση 

 

Στο διάγραµµα 3.39 φαίνεται αν οι επιχειρήσεις συµφωνούν µε την πρόταση αν επηρέασε 

αρνητικά την εικόνα της επιχείρησής τους. Ποσοστό 65% διαφωνούν κάθετα µε αυτή την 

πρόταση και συνολικά ποσοστό 97% διαφωνούν ότι το προφίλ τους στο Facebook τους 

επηρέασε αρνητικά. Μόλις το 1% των επιχειρήσεων που απάντησαν συµφωνούν ότι 

επηρεάστηκε αρνητικά η εικόνα της επιχείρησής τους, ενώ το 2% απάντησαν ουδέτερα.  

 

 

∆ιάγραµµα 3.40 

∆υσαρέσκεια και παράπονα από πελάτες 
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Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης 

Στο παραπάνω διάγραµµα (3.40) παρουσιάζεται το κατά πόσο συµφωνούν ή διαφωνούν οι 

επιχειρήσεις ότι υπήρξε δυσαρέσκεια και παράπονα από τους πελάτες που χρησιµοποίησαν 

προϊόντα – υπηρεσίες τους. Το µεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων επιχειρήσεων 

απάντησαν ότι διαφωνούν ή διαφωνούν πολύ µε τον παραπάνω ισχυρισµό. ∆ηλαδή, ότι οι 

πελάτες τους δεν παραπονέθηκαν για κάποια από τα προϊόντα – υπηρεσίες και έµειναν 

ικανοποιηµένοι. Αντίθετα, ένα πολύ µικρό ποσοστό µόλις 1% συµφώνησε µε την 

συγκεκριµένη πρόταση ότι υπήρξε δυσαρέσκεια από κάποιους πελάτες, όπως επίσης άλλο 1% 

των επιχειρήσεων απάντησαν ουδέτερα. 

 

3.3.23 ∆ιατήρηση του προφίλ 

 

 

∆ιάγραµµα 3.41  

∆ιατήρηση του προφίλ 

 

Το διάγραµµα 3.41 αναφέρεται στο αν οι επιχειρήσεις σκοπεύουν να διατηρήσουν ή όχι το 

προφίλ τους στο Facebook στο µέλλον. Παρατηρούµε ότι το 86% των επιχειρήσεων έχουν 

σκοπό να διατηρήσουν το προφίλ τους, ενώ µόνο το 14% απάντησαν πως µάλλον θα το 

διατηρήσουν. Καµία επιχείρηση δεν απάντησε πως θα ήθελε να κλείσει το προφίλ της ή έστω 

σκεφτόταν πως θα ήθελε να το κλείσει. 

 

3.3.24 Χρόνος που θα αφιερώνεται στο µέλλον 
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∆ιάγραµµα 3.42 

Χρόνος που θα αφιερώνεται στο µέλλον 

 

 Το παραπάνω διάγραµµα (3.42) µας δείχνει αν οι επιχειρήσεις έχουν σκοπό στο άµεσο 

µέλλον να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο µε το προφίλ της επιχείρησής τους. Βλέπουµε ότι 

το 72% των επιχειρήσεων θα αφιερώνουν στο µέλλον τον ίδιο περίπου χρόνο και το 16% 

σκοπεύει στο µέλλον να αυξήσει το χρόνο ασχολίας του. Από την άλλη πλευρά υπάρχει ένα 

13% των επιχειρήσεων το οποίο δεν έχει σκοπό να αφιερώνει περισσότερο χρόνο µε το 

προφίλ του. 

 

 

∆ιάγραµµα 3.43 

Σύγκριση κλάδου επιχείρησης µε αφιέρωση χρόνο στο µέλλον 
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Στο διάγραµµα 3.34 γίνεται µία σύγκριση του κλάδου της επιχείρησης µε το πόσο χρόνο θα 

αφιερώνεται στο µέλλον. Παρατηρούµε ότι όλοι οι κλάδοι στο µέλλον έχουν ως σκοπό να 

αφιερώνουν τον ίδιο χρόνο για το προφίλ τους στο Facebook. Παρόλα αυτά υπάρχουν 

επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους που σκοπεύουν να αφιερώσουν στο µέλλον 

περισσότερο χρόνο µε την ενασχόλησή τους µε το προφίλ που έχουν δηµιουργήσει, ενώ 

υπάρχουν και επιχειρήσεις που θεωρούν ότι στο µέλλον θα ασχολούνται µε το Facebook 

λιγότερο χρόνο. 

 

 

 

 

 

3.3.25 Ποσοστά επιχειρήσεων που θα συνιστούσαν το Facebook 

 

 

∆ιάγραµµα 3.44 

Ποσοστά επιχειρήσεων που θα συνιστούσαν το Facebook 

 

Στο διάγραµµα 3.44 παρουσιάζονται τα ποσοστά των επιχειρήσεων που θα συνιστούσαν σε 

κάποια άλλη επιχείρηση να δηµιουργήσει το δικό της προφίλ στο Facebook. Παρατηρούµε 

ότι το µεγαλύτερο ποσοστό (88%) των επιχειρήσεων θα πρότειναν σε κάποια άλλη 

επιχείρηση να κάνει ένα επιχειρηµατικό προφίλ. Παρόλα αυτά υπάρχει και ένα 12% που δεν 

είναι σίγουρο αν θα πρότεινε σε κάποια άλλη επιχείρηση τη δηµιουργία προφίλ. 
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3.3.26 Εµπειρία στο Facebook 

 

 

∆ιάγραµµα 3.45 

Εµπειρία στο Facebook 

 

Το παραπάνω διάγραµµα (3.45) µας δείχνει τα ποσοστά αξιολόγησης της εµπειρίας της κάθε 

επιχείρησης από την παρουσία της στο Facebook. Βλέπουµε, ότι το 22% των επιχειρήσεων 

έχουν µία πολύ θετική εµπειρία από την παρουσία τους στο Facebook. Το µεγαλύτερο 

ποσοστό, που ανέρχεται στο 61%, των επιχειρήσεων αξιολογούν πως έχουν απλώς µία θετική 

εµπειρία, ενώ το ποσοστό των επιχειρήσεων που έχουν µία ουδέτερη εµπειρία είναι 17%. 

Καταλήγουµε στο συµπέρασµα, ότι οι επιχειρήσεις από την µέχρι τώρα παρουσία τους στο 

Facebook έχουν µία θετική εµπειρία.  

 

Πίνακας 3.7 

Σύγκριση κλάδου επιχείρησης µε την εµπειρία στο Facebook 

Εµπειρία στο Facebook Κλάδος 

επιχ. Θετική Εµπειρία Ουδέτερη 

Εµπειρία 

Πολύ Θετική 

Εµπειρία 
Σύνολο 

Εµπόριο 49 6 23 78 

Τεχνολογία 10 2 5 17 

Τουρισµός 10 4  14 

Τρόφιµα – 

Ποτά  

23 11 5 39 

∆ιασκέδασ

η 

18 9 6 33 

Άλλο 2  1 3 



Η αξιοποίηση του Facebook από τις επιχειρήσεις 

Σκλιά Χρυσούλα - Φωτεινή 

  Μ.Π.Σ Οικονοµική & Επιχειρησιακή Στρατηγική Σελίδα 72 

 

Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης 

Σύνολο 112 32 40 184 

 

 

∆ιάγραµµα 3.46 

Σύγκριση κλάδου επιχείρησης µε την εµπειρία στο Facebook 

 

Ο πίνακας 3.7 και το διάγραµµα 3.46 παρουσιάζουν µία σύγκριση µεταξύ του κλάδου των 

επιχειρήσεων και της εµπειρίας από τη χρήση του Facebook. Σε όλους τους κλάδους οι 

περισσότερες επιχειρήσεις έχουν µία θετική εµπειρία από την χρήση του Facebook. ∆ηλαδή, 

η κάθε επιχείρηση έχει εισπράξει οφέλη από τη δηµιουργία του προφίλ στο Facebook. 

Αρκετές είναι και οι επιχειρήσεις που έχουν µία πολύ θετική εµπειρία, µε τις περισσότερες 

από αυτές να ανήκουν στον κλάδο του εµπορίου. Τέλος, αξίζει να τονιστεί ότι καµία 

επιχείρηση δεν απάντησε ότι έχει αρνητική εµπειρία από τη χρήση του Facebook, που 

συνεπάγεται ότι το Facebook είναι ένα µέσο κοινωνικής δικτύωσης που προσφέρει πολλά 

οφέλη και για µία επιχείρηση. 

 

Πίνακας 3.8 

Σύγκριση µέγεθος επιχείρησης µε την εµπειρία στο Facebook 

Μέγεθος Εµπειρία στο Facebook 
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επιχ. Θετική Εµπειρία Ουδέτερη 

Εµπειρία 

Πολύ Θετική 

Εµπειρία 
Σύνολο 

1 – 10 82 20 26 128 

100 και πάνω 4 1 5 10 

11 – 50 24 10 5 39 

51 - 100 2 1 4 7 

Σύνολο 112 32 40 184 

 

 

∆ιάγραµµα 3.47 

Σύγκριση µέγεθος επιχείρησης µε την εµπειρία στο Facebook 

 

Το παραπάνω διάγραµµα (3.47), όπως και ο πίνακας 3.8 αναφέρονται στη σύγκριση του 

µεγέθους της επιχείρησης µε την εµπειρία στο Facebook. Οι µικρές επιχειρήσεις που 

απασχολούν 1 – 10 και 11 – 50 εργαζόµενους έχουν αποκτήσει από τη χρήση του Facebook 

θετική εµπειρία. Στις µικροµεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις η εµπειρία που έχει αποκτηθεί 

είναι πολύ θετική, αυτό οφείλεται στο ότι οι µεγάλες επιχειρήσεις είναι κατά κύριο λόγο πιο 

δηµοφιλής και αναγνωρίσιµες στο καταναλωτικό κοινό. 

 

Πίνακας 3.9 

Σύγκριση νοµικής µορφή επιχείρησης µε την εµπειρία στο Facebook 
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Εµπειρία στο Facebook Νοµική µορφή 

Θετική Εµπειρία Ουδέτερη 

Εµπειρία 

Πολύ Θετική 

Εµπειρία 
Σύνολο 

Α.Ε 10 1 6 17 

Ατοµική επιχ. 83 23 25 131 

Ε.Π.Ε 2  1 3 

Ε.Ε    2 2 

Ο.Ε 17 8 6 31 

Σύνολο 112 32 40 184 

 

 

∆ιάγραµµα 3.48 

Σύγκριση νοµικής µορφή επιχείρησης µε την εµπειρία στο Facebook 

 

Ο πίνακας 3.9 και το διάγραµµα 3.48 παρουσιάζουν µία σύγκριση της νοµικής µορφής της 

επιχείρησης µε την εµπειρία στο Facebook. Παρατηρούµε ότι ανεξάρτητα από τη νοµική 

µορφή που έχει η κάθε επιχείρηση, η εµπειρία που έχει αποκοµίσει είναι θετική. ∆ηλαδή, το 

Facebook δίνει τη δυνατότητα σε όλες τις επιχειρήσεις να προβάλλουν τα προϊόντα – 

υπηρεσίες τους, είτε αυτές είναι ατοµικές επιχειρήσεις είτε µεγάλες ανώνυµες εταιρείες. 
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∆ιάγραµµα 3.49 

Εµπειρία στο σύνολο των επιχειρήσεων του κάθε κλάδου 

 

Στο παραπάνω διάγραµµα (3.49) παρατηρούµε την εµπειρία των επιχειρήσεων συγκριτικά µε 

το σύνολο των επιχειρήσεων που ανήκουν σε κάθε κλάδο. Οι περισσότερες επιχειρήσεις 

έχουν θετική εµπειρία από τη χρήση του Facebook, ενώ είναι ελάχιστες αυτές που έχουν 

αποκτήσει µία ουδέτερη εµπειρία. Στο κλάδο διαφήµιση και προώθηση παρατηρούµε ότι το 

100% των επιχειρήσεων έχουν µία πολύ θετική εµπειρία. Αυτό συµβαίνει διότι όλες οι 

επιχειρήσεις που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία απάντησαν ότι έχουν αποκοµίσει πολύ 

θετική εµπειρία από το Facebook.   

 

3.4 Βασικά ευρήµατα της έρευνας 

Από το ερωτηµατολόγιο που αποστάλθηκε και από την έρευνα που πραγµατοποιήθηκε 

προκύπτουν κάποια βασικά ευρήµατα: 

1. Το µεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων που αποφασίζουν να δηµιουργήσουν ένα 

προφίλ στο Facebook, ανήκουν στο κλάδο του εµπορίου. Οι περισσότερες 

επιχειρήσεις είναι µικρές στο µέγεθος, µε αριθµό απασχολουµένων το πολύ µέχρι 10 

άτοµα και το είδος των επιχειρήσεων σε πολύ µεγάλο ποσοστό είναι φυσικές και 

ατοµικές επιχειρήσεις. 
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2. Οι περισσότερες επιχειρήσεις που αποφασίζουν να δηµιουργήσουν ένα προφίλ στο 

Facebook, έχουν ιδρυθεί από το 2009 και µετά. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι 

υπάρχουν και επιχειρήσεις µε έτος ίδρυσης πριν το 1970. Το µεγαλύτερο πλήθος των 

επιχειρήσεων άρχισαν να έχουν παρουσία στο διαδίκτυο την τριετία 2009 – 2011, ενώ 

την πρώτη τους παρουσία στο Facebook τη διετία 2011 – 2012. 

3. Το 67% των επιχειρήσεων αξιοποιεί το διαδίκτυο για την επιχειρηµατική τους 

δραστηριότητα και πάνω από τις µισές επιχειρήσεις, µε ποσοστό 68% έχουν κάποιο 

άλλο δικτυακό τόπο ή ιστολόγιο παράλληλα µε το προφίλ τους στο Facebook. Το 

57%, που έχει κάποια ιστοσελίδα ή ιστολόγιο το έχει συνδέσει µε το προφίλ στο 

Facebook. Μεγάλο είναι και το ποσοστό των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις του 

δείγµατος που ασχολούνται πολύ µε το διαδίκτυο.  

4. Οι σηµαντικότεροι λόγοι που ώθησαν τις επιχειρήσεις να δηµιουργήσουν το προφίλ 

του στο Facebook είναι, η προβολή των προϊόντων – υπηρεσιών τους, η γρήγορη 

προώθηση των νέων προϊόντων – υπηρεσιών, η εύρεση νέων πελατών, η διαφήµιση 

των προϊόντων – υπηρεσιών και η επιθυµία τους να προσελκύσουν πελάτες νεαρής 

ηλικίας. Αντίθετα, οι επιχειρήσεις δεν επηρεάστηκαν καθόλου από την πίεση των 

πελατών τους για τη δηµιουργία του προφίλ. 

5. Το 72% των επιχειρηµατιών που κατασκεύασαν προφίλ στο Facebook ήταν 

προσωπική τους ιδέα. Οι µισές επιχειρήσεις δηµιούργησαν και συντηρούν το προφίλ 

τους µόνοι τους, ενώ οι άλλες µισές από κάποιο γνωστό – φίλο ή υπάλληλο της 

επιχείρησης ή κάποια εταιρεία πληροφορικής. Οι ατοµικές επιχειρήσεις επιλέγουν να 

δηµιουργήσουν το προφίλ τους µόνες τους ενώ οι ανώνυµες και µεγάλες εταιρείες 

απευθύνονται σε εταιρεία που δραστηριοποιείται στο internet marketing. Οι 

περισσότερες εταιρείες που έχουν αναθέσει τη δηµιουργία και συντήρηση του προφίλ 

σε εταιρεία πληροφορικής πληρώνουν µέχρι 100€. 

6. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων επιχειρήσεων δεν έχουν κάποιο προφίλ σε άλλο 

κοινωνικό δίκτυο, επιλέγουν δηλαδή το Facebook ως το µόνο µέσο κοινωνικής 

δικτύωσης για την προβολή της επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους 

ασχολούνται µε το προφίλ τους περισσότερο από 1 φορά την εβδοµάδα, ενώ οι 

επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο του εµπορίου ενηµερώνουν το προφίλ τους 
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καθηµερινά. Αυτό που επιλέγουν πιο συχνά να δηµοσιεύσουν είναι προϊόντα – 

υπηρεσίες και φωτογραφίες. Ο πιο δηµοφιλής κλάδος του Facebook σύµφωνα µε το 

πόσους φίλους ή ‘like’ έχει είναι το εµπόριο.  

7. Μέσα από την εµπειρία τους, οι επιχειρήσεις συµφωνούν ότι το Facebook τους 

βοήθησε να κάνουν νέους πελάτες, να αυξήσουν τα έσοδά τους και τους βοήθησε 

συνολικά στην βελτίωση της επιχείρησής τους. Ενώ διαφωνούν ότι το Facebook 

επηρέασε αρνητικά την εικόνα της επιχείρησής τους, ότι δεν είχαν κανένα απολύτως 

όφελος από τη χρήση του και ότι υπήρξε δυσαρέσκεια και παράπονα από πελάτες που 

χρησιµοποίησαν τα προϊόντα – υπηρεσίες της επιχείρησης. 

8. Το 86% των επιχειρήσεων έχουν σκοπό να διατηρήσουν το προφίλ του στο µέλλον 

και οι περισσότερες επιχειρήσεις ανεξάρτητα σε πιο κλάδο ανήκουν θα αφιερώνουν 

τον ίδιο περίπου χρόνο µε την ενασχόλησή τους στο Facebook. Το µεγαλύτερο 

ποσοστό των επιχειρήσεων θα πρότειναν σε κάποια άλλη επιχείρηση να κάνει ένα 

επιχειρηµατικό προφίλ στο Facebook. 

9. Το 61% των επιχειρήσεων από όλους τους κλάδους και ανεξάρτητα την νοµική µορφή 

τους αξιολογούν πως έχουν µία θετική εµπειρία από την µέχρι τώρα χρήση του 

Facebook. Οι µικροµεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις, επίσης, θεωρούν ότι η χρήση 

του Facebook τους έχει αποφέρει θετικά αποτελέσµατα και οφέλη και αξιολογούν την 

εµπειρία τους ως µία θετική και πολύ θετική εµπειρία αντίστοιχα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Ο σκοπός της διπλωµατικής εργασίας ήταν να διερευνηθεί ποια είναι η χρησιµότητα του 

Facebook για τις επιχειρήσεις, ποιοι είναι οι κίνδυνοι που µπορεί να αντιµετωπίσουν οι 

διάφοροι επιχειρηµατίες από την προβολή της επιχείρησής τους σε ένα µέσο κοινωνικής 

δικτύωσης, όπως το Facebook και τέλος αν η εµπειρία τους από τη χρήση του Facebook είναι 

θετική ή αρνητική. Από το ερωτηµατολόγιο που αποστάλθηκε στις διάφορες επιχειρήσεις 

προκύπτουν κάποια πολύ βασικά συµπεράσµατα. 

Αρχικά, το µεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων που δηµιουργούν ένα προφίλ στο 

Facebook ανήκουν στον κλάδο του εµπορίου. ∆ηλαδή, οι επιχειρήσεις που ασχολούνται µε 

αγοροπωλησίες προϊόντων, επιλέγουν το Facebook ως ένα επιπλέον µέσο προβολής των 

προϊόντων τους. Το 70% των επιχειρήσεων είναι µικρές στο µέγεθος και απασχολούν το πολύ 

µέχρι 10 εργαζόµενους. Αυτό συµβαίνει, διότι οι µεγάλες επιχειρήσεις είναι πιο 

αναγνωρίσιµες και δηµοφιλής στο ευρύ κοινό, οπότε το brand name τους είναι γνωστό σε 

αντίθεση µε µια πολύ µικρή επιχείρηση, η οποία προσπαθεί µέσω του Facebook να γίνει πιο 

δηµοφιλής. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που κάνουν χρήση του Facebook έχουν ιδρυθεί 

από το 2009 και µετά. Αξίζει όµως να τονιστεί ότι υπάρχουν και επιχειρήσεις µε έτος ίδρυσης 

πριν το 1970 που επιλέγουν να προβάλλουν τα προϊόντα – υπηρεσίες σε ένα κοινωνικό 

δίκτυο. Οι επιχειρήσεις ανάλογα µε το είδος τους µπορεί να χωριστούν σε φυσικές, εικονικές 

επιχειρήσεις ή και τα ταυτόχρονα. Το µεγαλύτερο ποσοστό που δραστηριοποιούνται στο 

Facebook είναι φυσικές επιχειρήσεις και επιπλέον η νοµική µορφή των περισσότερων 

επιχειρήσεων είναι ατοµική. 

Στην συνέχεια διερευνήθηκε το κατά πόσο οι επιχειρήσεις και οι εργαζόµενοι σε αυτές 

αξιοποιούν το διαδίκτυο. ∆ιαπιστώθηκε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων 
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αξιοποιεί το διαδίκτυο για την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα και επιπλέον η 

πλειοψηφία των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις είναι πολύ εξοικειωµένοι µε το διαδίκτυο. Η 

πλειοψηφία των επιχειρήσεων µε ποσοστό 68% χρησιµοποιεί το Facebook παράλληλα µε την 

ύπαρξη κάποια ιστοσελίδας ή ιστότοπου (blog). Σηµαντικό, όµως συµπέρασµα είναι ότι το 

32% δεν έχουν ταυτόχρονα ιστοσελίδα και προφίλ στο Facebook, το οποίο δείχνει ότι το 

Facebook µπορεί σε κάποια βαθµό να υποκαταστήσει την ιστοσελίδα µιας επιχείρησης. Από 

το έτος 2004 και έπειτα διαπιστώνεται ότι όλο και περισσότερες επιχειρήσεις χρησιµοποιούν 

το διαδίκτυο για τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες. 

Το Facebook δηµιουργήθηκε το 2004 και κατέκλισε εκατοµµύρια χρήστες σε όλο τον 

κόσµο, οι επιχειρήσεις όµως άργησαν να δικτυωθούν σε αυτό. Αυτό οφείλεται στο ότι όταν 

το Facebook ξεκίνησε απευθυνόταν πιο πολύ για προσωπική και όχι  τόσο για επαγγελµατική 

χρήση. Από το 2010, και µετά, όµως διαπιστώθηκε µια ραγδαία αύξηση του αριθµού των 

επιχειρήσεων που δηµιούργησαν το πρώτο τους προφίλ. Οι κυριότεροι λόγοι που ώθησαν τις 

επιχειρήσεις να δηµιουργήσουν το προφίλ τους στο Facebook είναι η προβολή των προϊόντων 

– υπηρεσιών, η γρήγορη προώθηση των νέων προϊόντων – υπηρεσιών, η διαφήµιση των 

προϊόντων και η προσέλκυση νέων πελατών νεαρής κυρίως ηλικίας. Η ιδέα για την 

κατασκευή του προφίλ στο Facebook, ήταν προσωπική ιδέα των επιχειρηµατιών κατά 

πλειοψηφία. Το 50% των επιχειρήσεων δηµιούργησαν και συντηρούν το προφίλ τους µόνοι 

τους, κάτι το οποίο δηλώνει την εύκολη χρήση του Facebook. Υπάρχουν όµως και 

επιχειρήσεις που ανέθεσαν την κατασκευή και την συντήρηση του προφίλ σε κάποια εταιρεία 

που δραστηριοποιείται στο internet marketing. Οι περισσότερες επιχειρήσεις που ανέθεσαν 

σε κάποια εταιρεία πληροφορικής το προφίλ τους στο Facebook είναι ανώνυµες εταιρείες. Το 

κόστος τόσο για της δηµιουργία όσο και για τη συντήρηση του προφίλ, για τις περισσότερες 

επιχειρήσεις δεν ξεπερνά το 100€. Το 57% των επιχειρήσεων που συµµετείχαν στην έρευνα 

δεν διαθέτουν κάποιο προφίλ σε άλλο κοινωνικό δίκτυο, δηλαδή τονίζεται η προτίµηση των 

επιχειρήσεων στο Facebook διότι τα υπόλοιπα κοινωνικά δίκτυα δεν έχουν να προσφέρουν 

κάτι παραπάνω. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων ενηµερώνουν 

αν όχι καθηµερινά, πολύ συχνά το προφίλ τους, δηλαδή περισσότερο από 2 φορές την 

εβδοµάδα. Αξιοσηµείωτο είναι το συµπέρασµα ότι δεν υπάρχουν επιχειρήσεις που να έχουν 

δηµιουργήσει ένα προφίλ στο Facebook και να µην ασχολούνται καθόλου µε αυτό. Το 36% 

των επιχειρήσεων δηµοσιεύουν πιο συχνά στο προφίλ τους προϊόντα – υπηρεσίες, ενώ δεν 
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είναι λίγες αυτές οι επιχειρήσεις που επιλέγουν να δηµοσιεύσουν κάποια φωτογραφία ή 

προσφορά. 

Τέλος, µέσα από την τελευταία ενότητα της έρευνας διαπιστώθηκε αν η εµπειρία των 

επιχειρήσεων από τη χρήση του Facebook είναι θετική ή αρνητική. Μέσα από την εµπειρία 

τους, οι επιχειρήσεις αξιολογούν ότι το Facebook τις βοήθησε να κάνουν νέους πελάτες, να 

αυξήσουν τα έσοδά τους και να βελτιώσουν συνολικά την εικόνα τους. Το 86% των 

επιχειρήσεων έχουν σκοπό να διατηρήσουν το προφίλ τους στο µέλλον και να αφιερώνουν 

περίπου τον ίδιο χρόνο στο µέλλον. Τέλος, διαπιστώθηκε ότι  η πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων ανεξάρτητα σε ποιο κλάδο ανήκουν, τι µέγεθος έχουν ή ποια είναι η νοµικής 

τους µορφή έχουν αποκτήσει από τη χρήση του Facebook θετική εµπειρία. 

 



 

 

 



 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Ερωτηµατολόγιο 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

∆ηµιουργία και χρήση σελίδας του Facebook για τις επιχειρήσεις 

 

Η δηµιουργία µιας σελίδας στο Facebook (Facebook page)  είναι πολύ σηµαντική για την 

προώθηση της επιχείρησης στο ευρύ κοινό. Ο λόγος είναι ότι όλο και περισσότεροι Έλληνες 

χρησιµοποιούν το Facebook και µία Facebook page είναι στηµένη µε τον ιδανικό τρόπο ώστε 

η επιχείρηση να αποκτήσει το κατάλληλο κοινό. Για να µπορέσει µία επιχείρηση να φτιάξει 

µια Facebook page πρέπει πρώτα να έχει ένα λογαριασµό στο Facebook.  

Αρχικά µπαίνουµε στο λογαριασµό που έχουµε στο Facebook και γράφουµε στην 

αναζήτηση “δηµιουργία νέας σελίδας Facebook” και κάνουµε κλικ στο πρώτο αποτέλεσµα. 

 

Εικόνα 1: ∆ηµιουργία νέας σελίδας 

 

Ανάλογα µε την επιχείρηση που θέλει να δηµιουργήσει ο καθένας επιλέγει και το ανάλογο 

πεδίο, όπως φαίνεται στην εικόνα 2.2. 



 

 

 

 

Εικόνα 2: Επιλογή είδους επιχείρησης 

 

Για τις επιχειρήσεις που θέλουν να προβάλλουν κάποιο προϊόν ή υπηρεσία το κατάλληλο 

πεδίο είναι αυτό µε το όνοµα «Εµπορική επωνυµία ή προϊόν». Αφού επιλεγεί το σωστό πεδίο 

που ενδιαφέρει κάθε επιχείρηση, τότε στο πρώτο πεδίο η επιχείρηση θα πρέπει να επιλέξει 

την κατηγορία «Ιστότοπος» και στο δεύτερο πεδίο να γραφεί το όνοµα της ιστοσελίδας 

(εικόνα 2.3). Στη συνέχεια η επιχείρηση θα πρέπει να αποδεχθεί τους όρους χρήσης των 

σελίδων του Facebook και τέλος πατώντας το κουµπί «Ξεκινήστε» δηµιουργείται η σελίδα 

της επιχείρησης (εικόνα 2.4). 

 



 

 

 

Εικόνα 3: Επιλογή κατηγορία επιχείρησης 

 

 

Εικόνα 4: Σελίδα της επιχείρησης 

  

Η σελίδα που δηµιουργείται είναι σε µία πολύ απλή µορφή, γι’ αυτό η επιχείρηση θα πρέπει 

να κάνει ορισµένες ενέργειες ώστε η σελίδα της να φαίνεται όµορφη και να παρέχει τις 

απαραίτητες πληροφορίες στους χρήστες σχετικά µε την επιχείρηση. Αρχικά, το πρώτο βήµα 

είναι να τοποθετηθεί µία εικόνα προφίλ που θα εµφανίζεται στην σελίδα. Συνήθως, στη θέση 

αυτή τοποθετείται ένα λογότυπο της επιχείρησης ή της σελίδας. Για να προσθέσει µία 

επιχείρηση µία εικόνα προφίλ, θα πρέπει να πατήσει στο πεδίο «προσθέστε εικόνα προφίλ» 

και στη συνέχεια «ανεβάστε µια φωτογραφία» (εικόνα 2.5). Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο η 

επιχείρηση θα πρέπει να ανεβάσει και µία εικόνα εξωφύλλου η οποία µπορεί να απεικονίζει τι 

περιλαµβάνει η επιχείρηση. 

           

    Εικόνα 5: Εικόνα προφίλ      Εικόνα 6: Εικόνα εξωφύλλου 

 

Αφού η επιχείρηση τοποθετήσει τις εικόνες προφίλ και εξωφύλλου, θα πρέπει να προχωρήσει 

στη διαχείριση της σελίδας και να κάνει τις όποιες αλλαγές επιθυµεί. Για να µπορέσει η 



 

 

 

επιχείρηση να διαχειριστεί τις ρυθµίσεις τις σελίδας της θα πρέπει να επιλέξει από την 

«Επεξεργασία σελίδας» την επιλογή «Επεξεργασία ρυθµίσεων» όπως φαίνεται στη εικόνα 

2.7. 

 

 

Εικόνα 7: Επεξεργασία ρυθµίσεων 

 

Η σελίδα που θα ανοίξει, στα αριστερά, θα εµφανίσει ένα µενού επιλογών το οποίο 

περιλαµβάνει ρυθµίσεις, διαχείριση δικαιωµάτων, βασικές πληροφορίες και άλλες χρήσιµες 

επιλογές. 

1. «Οι ρυθµίσεις σας» 

Η πρώτη επιλογή που εµφανίζεται στις ρυθµίσεις είναι οι προτεινόµενες παρόµοιες σελίδες. 

∆ηλαδή, αν επιλέξει η επιχείρηση αυτή την επιλογή, όταν στο χρονολόγιο µιας σελίδας 

δηµοσιεύονται σελίδες που µπορεί να αρέσουν στους χρήστες, να περιλαµβάνεται και η 

σελίδα της επιχείρησης. Η δεύτερη επιλογή των ρυθµίσεων  είναι οι προτιµήσεις 

δηµοσίευσης. Όταν η επιχείρηση θα κάνει µία δηµοσίευση τότε θα εµφανίζεται η σελίδα της 

επιχείρησης µε την αντίστοιχη εικόνα προφίλ που έχει επιλέξει να εµφανίζεται. Οι τελευταίες 

δύο επιλογές αναφέρονται στις ειδοποιήσεις µέσω e – mail και στον ιστότοπο, δηλαδή θα 

στέλνονται ειδοποιήσεις στο e – mail ή στο Facebook αντίστοιχα, όταν κάποιος χρήστης 

δηµοσιεύει, σχολιάζει ή στέλνει µήνυµα στη σελίδα της επιχείρησης. 



 

 

 

 

Εικόνα 8: Ρυθµίσεις σελίδας 

 

2. «∆ιαχείριση ∆ικαιωµάτων» 

Στην κατηγορία διαχείριση δικαιωµάτων, ρυθµίζονται διάφοροι περιορισµοί που µπορεί να 

έχει η σελίδα καθώς και  δυνατότητες δηµοσίευσης της σελίδας. Αρχικά, η επιχείρηση θα 

πρέπει να επιλέξει την ορατότητα της σελίδας, αν θέλει να είναι δηµόσια η σελίδα και να 

έχουν πρόσβαση όλοι οι χρήστες του Facebook σε αυτή ή όχι. ∆ύο επιλογές που δεν είναι 

απαραίτητες να γίνουν από µία επιχείρηση είναι ο περιορισµός της χώρας και ο περιορισµός 

της ηλικίας. Αν η επιχείρηση επιθυµεί, για παράδειγµα το προϊόντα ή υπηρεσίες της να 

προβάλλονται µόνο σε χρήστες που µένουν στην Ελλάδα, τότε στο αντίστοιχο πεδίο θα 

πρέπει να γράψει «Ελλάδα». Αντίστοιχος είναι και ο περιορισµός των ηλικιών. Στη συνέχεια, 

η επιχείρηση θα πρέπει να επιλέξει αν θα µπορούν όλοι να δηµοσιεύουν στη σελίδας της, να 

προσθέτουν φωτογραφίες και βίντεο ή ετικέτες σε ήδη δηµοσιευµένες φωτογραφίες. 

Επιπλέον, στη διαχείριση δικαιωµάτων η επιχείρηση µπορεί να αποκλείσει κάποιες λέξεις, οι 

οποίες µπορεί να προσβάλλουν τόσο την ίδια την επιχείρηση όσο και το περιεχόµενό της. Στο 

πεδίο «Μαύρη Λίστα» δίνεται το δικαίωµα στη επιχείρηση να γράψει ποιες λέξεις δεν 

επιτρέπει να εµφανίζονται στη σελίδα της. Τέλος, µέσα από την διαχείριση δικαιωµάτων η 

κάθε επιχείρηση µπορεί να διαγράψει οριστικά τη σελίδα της. 



 

 

 

 

Εικόνα 9: ∆ιαχείριση δικαιωµάτων 

 

3. «Βασικές πληροφορίες» 

Στην κατηγορία βασικές πληροφορίες, αρχικά η επιχείρηση µπορεί να αλλάξει την κατηγορία 

και το είδος της επιχείρησης που είχε καταχωρήσει στα πρώτα στάδια δηµιουργίας της 

σελίδας. Η µορφή που έχει η διεύθυνση της σελίδας της επιχείρησης αρχικά είναι της µορφής   

http://www.Facebook.com/pages/Όνοµα_σελίδας/1234567890123. Είναι φανερό ότι µία 

τέτοια διεύθυνση δεν είναι εύκολα διαχειρίσιµη από την επιχείρηση. Όταν η σελίδα της 

επιχείρησης αποκτήσει περισσότερα από 25 “like” τότε αυτόµατα η µορφή της διεύθυνσης 

αλλάζει σε  http://www.Facebook.com/Όνοµα_σελίδας. Η επιχείρηση όµως, µπορεί να 

ρυθµίσει τη µορφή της διεύθυνσης µέσα από την επιλογή όνοµα χρήστη από την αρχή 

δηµιουργίας της σελίδας της. Στα υπόλοιπα πεδία της κατηγορίας βασικές πληροφορίες, µία 

επιχείρηση µπορεί να ρυθµίσει το όνοµά της, την ηµεροµηνία έναρξης καθώς και τον τύπο 



 

 

 

έναρξης. Τέλος, στην κατηγορία αυτή, η κάθε επιχείρηση µπορεί να προσθέσει µία σύντοµη 

περιγραφή και επισκόπηση της εταιρείας, βραβεία που έχουν κερδηθεί και πληροφορίες 

επικοινωνίας των πελατών µε την επιχείρηση, όπως για παράδειγµα τηλέφωνο και e – mail. 

 

 

Εικόνα 10: Βασικές πληροφορίες 

 

 

4. «Εικόνα προφίλ» 

Στην κατηγορίας εικόνα προφίλ η κάθε επιχείρηση µπορεί να ανεβάσει µία φωτογραφία η 

οποία θα εµφανίζεται σαν εικόνα προφίλ στη σελίδα της, καθώς επίσης θα εµφανίζεται δίπλα 

από κάθε δηµοσίευση. Όταν η επιχείρηση επιλέξει µία εικόνα που προτιµάει για εικόνα 



 

 

 

προφίλ και την ανεβάσει τότε κάτω ακριβώς από την φωτογραφία θα εµφανιστεί η επιλογή 

«επεξεργασία µικρογραφίας». Σε µερικές περιπτώσεις η φωτογραφία που έχει επιλέξει η 

επιχείρηση είναι αρκετά µεγάλη, ώστε να µπορέσει να εµφανιστεί ολόκληρη όταν γίνεται µία 

δηµοσίευση. Μέσα από την επεξεργασία µικρογραφίας (εικόνα 2.12) µπορεί η επιχείρηση να 

επιλέξει πιο µέρος της εικόνας φαίνεται καλύτερα σε µία δηµοσίευση.  

 

 

Εικόνα 11: Εικόνα προφίλ 

 

 

 

Εικόνα 12: Επεξεργασία µικρογραφίας 

 

  



 

 

 

5. «Επιλεγµένα» 

Στην κατηγορία επιλεγµένα εµφανίζονται οι σελίδες που η κάθε επιχείρηση έχει δηλώσει ότι 

της αρέσουν και οι ιδιοκτήτες της σελίδας. Στο πεδίο «αρέσουν στη σελίδα» η επιχείρηση 

µπορεί να προσθέσει τις σελίδες που η ίδια έχει επιλέξει ότι της αρέσουν. Οι σελίδες αυτές θα 

εµφανίζονται στα αριστερά της σελίδας της επιχείρησης και µέσα από αυτό το πεδίο µπορεί 

να επιλεχθεί να γίνεται εναλλαγή κάποιων συγκεκριµένων σελίδων που σχετίζονται µε την 

επιχείρηση. Μέσα από το πεδίο «ιδιοκτήτες σελίδας» δίνεται η επιλογή να προσθέσει η 

επιχείρηση κάποιων επιπλέον ιδιοκτήτη και να επιλέξει αν θα εµφανίζονται ή όχι προσωπικές 

του πληροφορίες στη σελίδα. 

 

Εικόνα 13: Επιλεγµένα 

 

6. «Πηγές» 

Στην κατηγορία πηγές εµφανίζονται χρήσιµα link για την βελτιστοποίηση της σελίδας της 

επιχείρησης. Τα link παρέχουν χρήσιµες πληροφορίες σχετικά µε την ανάπτυξη της σελίδας, 

µε τον τρόπο για να συνδέσει µία επιχείρηση την σελίδα της σε άλλα κοινωνικά δίκτυα καθώς 

και διάφορες βοήθειες για την σελίδα, τους προγραµµατιστές και το εµπορικό σήµα. 



 

 

 

 

Εικόνα 14: Πηγές 

 

 

7. «Ρόλοι διαχειριστή» 

Στο πεδίο ρόλοι διαχειριστή µπορεί η επιχείρηση να προσθέσει ένα νέο διαχειριστή στη 

σελίδας της. Ο κάθε διαχειριστής µπορεί να στέλνει µηνύµατα και να δηµιουργεί 

δηµοσιεύσεις µε το όνοµα της σελίδας καθώς και να δηµιουργεί διαφηµίσεις και να βλέπει τα 

στατιστικά στοιχεία.  

 



 

 

 

 

Εικόνα 15: Ρόλοι διαχειριστή 

 

8. «Εφαρµογές» 

Στην κατηγορία εφαρµογές εµφανίζονται όλες οι εφαρµογές που έχουν προστεθεί στη σελίδα 

της κάθε επιχείρησης. Όταν δηµιουργείται µία καινούρια σελίδα οι εφαρµογές που υπάρχουν 

αρχικά είναι οι φωτογραφίες, οι εκδηλώσεις, οι σηµειώσεις και το βίντεο. Μέσα από την 

εφαρµογή φωτογραφίες η επιχείρηση µπορεί να ανεβάσει ένα πολύ µεγάλο αριθµό εικόνων 

στη σελίδας της. Οι εκδηλώσεις επιτρέπουν στην επιχείρηση να δηµιουργήσει µία εκδήλωση 

και να τη δηµοσίευση στη σελίδα της ώστε να κεντρίσει το ενδιαφέρον των χρηστών. Στην 

εφαρµογή σηµειώσεις η κάθε επιχείρηση µπορεί να γράψει οποιαδήποτε πληροφορία 

επιθυµεί και τέλος µε την εφαρµογή βίντεο το Facebook επιτρέπει στις επιχειρήσεις να 

δηµοσιεύουν βίντεο υψηλής ποιότητας. 



 

 

 

 

Εικόνα 16: Εφαρµογές 

 

 

Τέλος, µετά από όλες τις ρυθµίσεις που η κάθε επιχείρηση θέλει να πραγµατοποιήσει η 

σελίδα είναι έτοιµη να δεχτεί δηµοσιεύσεις, εικόνες, βίντεο ή ότι άλλο επιθυµεί η κάθε 

επιχείρηση, ώστε να γίνει ελκυστική προς τους µελλοντικούς πελάτες της. 
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