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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

 

Eίναι σίγουρο ότι η εποχή που διανύουμε είναι ιδιαίτερα επηρεασμένη από 

νέες τεχνολογίες και εισχώρηση των social media στην καθημερινότητα 

μας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να επηρεαστεί η καταναλωτική 

συμπεριφορά. Ο κλάδος της έρευνας αγοράς είναι υποχρεωμένος να 

αξιοποιήσει τα social media και τις νέες τεχνολογίες ώστε να πετύχει 

συστηματική συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών από τα νέα μέσα. 

Οι επιχειρήσεις έχουν όλο και μεγαλύτερη ανάγκη για λήψη κάθε δυνατής 

πληροφορίας με σκοπό την δημιουργία ή διατήρηση μιας επιτυχημένης 

πορείας. Αυτό θα συνεισφέρει στην καλύτερη λήψη αποφάσεων από τη 

μεριά της επιχείρησης για υπάρχοντα ή νέα προϊόντα – υπηρεσίες ώστε 

αυτή να γίνει πιο ανταγωνιστική απέναντι στις απαιτητικές συνθήκες της 

εποχής μας. 

Σε πρώτο στάδιο αναλύουμε πώς η  έρευνα αγοράς μπορεί να αποτελέσει 

επιχειρηματικό εργαλείο και παρουσιάζεται η διαδικασία της έρευνας.  

Αμέσως μετά ακολουθεί ο τρόπος που γίνεται η έρευνα αγοράς στις μέρες 

μας, μέσω των πρωτογενών και δευτερογενών πηγών πληροφόρησης 

καθώς και ο τρόπος δόμησης ενός ερωτηματολογίου.  

Στο επόμενο στάδιο αναλύεται το κομμάτι των social media και η επίδρασή 

τους στην έρευνα αγοράς.  

Ακολουθεί το τέταρτο κεφάλαιο το οποίο παρουσιάζει τις τάσεις (trends) 

της τεχνολογίας στον τομέα της έρευνας αγοράς.  

Έπειτα ακολουθεί ένα ερωτηματολόγιο όπου μέσα από δείγμα 78 ατόμων 

προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς η ενασχόληση με τα social media έχει 

σαν αποτέλεσμα την επιρροή της καταναλωτικής συμπεριφοράς.  

Στο τέλος κλείνουμε την παρούσα διπλωματική εργασία με ένα κεφάλαιο 

για το που οδηγείται η έρευνα αγορά στο μέλλον. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 
 

1.1 Ορισμοί 

 

Ορισμός 1 : 

 

“Έρευνα αγοράς θεωρείται κάθε οργανωμένη προσπάθεια συλλογής, 

επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών σχετικά με την αγορά και τους 

καταναλωτές. Η έρευνα αγοράς μελετά τις καταναλωτικές συνήθειες σε 

συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, αναγνωρίζει τυχόν ανεκπλήρωτες 

ανάγκες, καθώς επίσης δημιουργεί και νέες. Σκοπός της είναι η συλλογή 

και επεξεργασία πληροφοριών που έχουν σχέση με τις ανάγκες μίας 

συγκεκριμένης αγοράς, το μέγεθος της αλλά και τις ανταγωνιστικές 

επιχειρήσεις που υπάρχουν στην αγορά.” [1] 

 

Ορισμός 2:  

 

“Η έρευνα αγοράς είναι η λειτουργία η οποία συνδέει τον καταναλωτή, τον 

πελάτη και το περιβάλλον με την επιχείρηση μέσω πληροφοριών που 

απαιτούνται για να εντοπιστούν και να προσδιοριστούν ευκαιρίες και 

προβλήματα του μάρκετινγκ, για να σχεδιαστούν να αναθεωρηθούν και να 

αξιολογηθούν προγράμματα μάρκετινγκ. Για να ελεγχθεί η 

αποτελεσματικότητα των στρατηγικών του μάρκετινγκ και για να 

κατανοήσουμε καλύτερα το μάρκετινγκ ως διαδικασία λήψης αποφάσεων.” 

[2] 
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Άρα, σύμφωνα με τους παραπάνω ορισμούς, η έρευνα αγοράς ουσιαστικά 

συνδέει την επιχείρηση με το περιβάλλον- καταναλωτές και προσπαθεί να 

προβλέψει με την συγκέντρωση πληροφοριών τις μελλοντικές ανάγκες έτσι 

ώστε οι επιχειρήσεις να λάβουν αποφάσεις καλύτερης ποιότητας και να 

γίνουν πιο ανταγωνιστικές και να ακολουθήσουν μία επιτυχημένη πορεία. 

 

1.2 Χρήση έρευνας αγοράς ως επιχειρηματικό εργαλείο 
 

 

Τη σημερινή εποχή οι απαιτήσεις του ανταγωνισμού ολοένα και 

αυξάνονται. Οι καθημερινές αλλαγές στην τεχνολογία, την συμπεριφορά 

των ανθρώπων και τη στάση τους απέναντι σε ένα προϊόν – υπηρεσία 

(επίδραση της μόδας), το άνοιγμα νέων αγορών και καναλιών διανομής 

προϊόντων (Κίνα, Ινδία, Ρωσία, Τουρκία) αλλά και τα νέα μέτρα που 

αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, οδηγούν στη συστηματική 

παρακολούθηση των εξελίξεων της αγοράς. Η έρευνα αγοράς 

χρησιμοποιώντας τη γνώμη του καταναλωτή βοηθάει στην ελαχιστοποίηση 

του κινδύνου – ρίσκου μίας επιχείρησης προβλέποντας τις νέες τάσεις της 

αγοράς. 

 

 

Παρακάτω θα παραθέσουμε κάποιες μεθόδους στις οποίες η έρευνα 

αγοράς χρησιμοποιείται ως εργαλείο για την στρατηγική της επιχείρησης. 
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Πίνακας του Ansoff 

 

 

Σχήμα 1.1 

 

Το διάγραμμα του Ansoff είναι ένα εργαλείο το οποίο βοηθά στην επιλογή 

στρατηγικών ανάπτυξης σε σχέση με την αγορά και τα προϊόντα μίας 

εταιρείας. 

 

1) Διείσδυση αγοράς: η έρευνα αγοράς μπορεί να μετρήσει την 

ικανοποίηση του καταναλωτή για τα προϊόντα που ήδη διαθέτει μια 

επιχείρηση, έτσι ώστε να μπορέσει αυτή να κρατηθεί ανταγωνιστική στην 

αγορά ή να εξασφαλίσει την κυριαρχία της. 

 

2)  Ανάπτυξη Προϊόντος:  η έρευνα αγοράς μπορεί να δείξει την ανάγκη για 

ανάπτυξη νέων ή τροποποιημένων προϊόντων στις αγορές που ήδη 

δραστηριοποιείται μία επιχείρηση. 

 

3) Ανάπτυξη αγοράς:  η έρευνα αγοράς μπορεί να αναδείξει νέες 

διαστάσεις ενός προϊόντος ή συσκευασίας αυτού, νέα κανάλια διανομής 

και νέες γεωγραφικές αγορές για να διαθέσει τα υπάρχοντα προϊόντα ή 

υπηρεσίες της μία επιχείρηση. 
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4) Διαφοροποίηση: η έρευνα αγοράς μπορεί να αναδείξει την ανάγκη για 

νέα προϊόντα και τη διάθεσή τους σε αγορές στις οποίες δεν είχε 

δραστηριοποιηθεί η επιχείρηση μέχρι εκείνη την στιγμή [3] , [4], [33] . 

 

1.3 Μείγμα  Marketing των 4Ps 
 

Το μείγμα μάρκετινγκ (marketing mix) όπως ορίζεται από τον Kotler είναι 

ένα εργαλείο που χρησιμοποιεί ο υπεύθυνος μάρκετινγκ με τέτοιο τρόπο 

ώστε να πετύχει την ανταπόκριση που θέλει από το στοχευμένο τμήμα της 

αγοράς [5]. Δηλαδή είναι ένα σύστημα συνδεδεμένων μεταβλητών οι 

οποίες ικανοποιούν τόσο τους στόχους της επιχείρησης όσο και τις 

ανάγκες των καταναλωτών. Τα κύρια στοιχεία που συνθέτουν το μείγμα 

μάρκετινγκ είναι τα γνωστά στη βιβλιογραφία ως 4Ρ που προέρχονται από 

τις αγγλικές λέξεις Product (προϊόν), Price (τιμή) , Place (διανομή ή 

διακίνηση) , Promotion (προώθηση) [6].  

 

 
Σχήμα 1.2 
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Η έρευνα αγοράς μπορεί να διαμορφώσει ανάλογα το κάθε ένα από τα 

στοιχεία του μείγματος μάρκετινγκ των 4Ρs. 

 

1 ) Προϊόν (Product): Η έρευνα αγοράς σφυγμομετρεί την στάση των 

καταναλωτών απέναντι σε διάφορα προϊόντα ή υπηρεσίες με τρόπους 

όπως να τα επιδεικνύει σε focus group, σε διάφορα πολυκαταστήματα 

ακόμα και στα σπίτια των καταναλωτών. Με αυτόν τον τρόπο βλέπει το 

βαθμό αποδοχής του προϊόντος από τους καταναλωτές, πόσο 

αφοσιωμένοι είναι στο εμπορικό σήμα (brand name) του προϊόντος αλλά 

και τους παράγοντες που τους επηρεάζουν (συσκευασία, υποστήριξη μετά 

την πώληση, επωνυμία, οικολογική συμβατότητα, εγγύηση του προϊόντος). 

 

2 ) Τιμή (Price): Σε αυτό το σημείο η έρευνα αγοράς σχετίζεται με το 

κομμάτι της τιμολόγησης ενός προϊόντος- υπηρεσίας. Μπορεί να 

περιλαμβάνει ερωτήσεις του τύπου: αν οι καταναλωτές λαμβάνουν υπόψη 

την τιμή πριν αγοράσουν, τι πιθανότητα υπάρχει να αγοράσουν το 

συγκεκριμένο προϊόν στη συγκεκριμένη τιμή, τι ποσό είναι διατεθειμένοι να 

δαπανήσουν για το συγκεκριμένο προϊόν. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται 

μελέτη της αντίδρασης των καταναλωτών σχετικά με την τιμή ενός 

προϊόντος. 

 

3 ) Διανομή ή Διακίνηση (Place): Εδώ η έρευνα αγοράς βλέπει από πού 

ο καταναλωτής αγοράζει συγκεκριμένα προϊόντα (π.χ. αλυσίδα 

καταστημάτων ή συνοικιακό κατάστημα, σουπερμάρκετ ή από 

καταστήματα ψιλικών). Με αυτόν τον τρόπο η έρευνα αγοράς μελετά την 

καλύτερη τοποθεσία του καταστήματος, τη συχνότητα της πελατείας στα 

σημεία που πωλούνται τα προϊόντα, τα σημεία που πρέπει να επιλεγούν 

στο μέλλον για την πώληση του προϊόντος έτσι ώστε η επιχείρηση να 
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πετύχει τον αποτελεσματικότερο και οικονομικότερο τρόπο διάθεσης των 

προϊόντων της στην αγορά. 

 

4 ) Προώθηση (Promotion): Σε αυτό το κομμάτι η έρευνα αγοράς ζητά 

την άποψη των καταναλωτών για τους τρόπους προβολής ενός προϊόντος 

ή υπηρεσίας, π.χ. την αξιολόγηση μιας διαφήμισης ή την ανάπτυξη νέων 

διαφημιστικών ιδεών από τους ίδιους τους καταναλωτές. Ακόμα, οι 

καταναλωτές μπορούν να πουν πώς επηρεάζονται από διάφορες ενέργειες 

προώθησης πωλήσεων, όπως εκπτώσεις, δώρα, προσφορά μεγαλύτερης 

ποσότητας, εκπτωτικά κουπόνια [7], [8], [34] . 

 

1.4 Κύκλος ζωής ενός προϊόντος 
 

Ο κύκλος ζωής ενός προϊόντος (product lifecycle) είναι ένα από τα πιο 

γνωστά και χρήσιμα εργαλεία μάρκετινγκ της επιχείρησης. Σύμφωνα με τον 

κύκλο, το προϊόν εισέρχεται για πρώτη φορά στην αγορά και αρχίζει να 

αναπτύσσεται. Μετά, περνάει στο στάδιο της ωριμότητας και τέλος, φτάνει 

στο στάδιο παρακμής όπου οι καταναλωτές δεν το επιθυμούν πλέον. Το 

κλείσιμο του κύκλου ζωής ενός προϊόντος και η απόσυρση του είναι αυτό 

που δημιουργεί την ανάγκη για εισαγωγή στην αγορά καινούργιων 

προϊόντων [35] . 

Η έρευνα αγοράς συμβάλλει τόσο στη φάση εισαγωγής ενός προϊόντος – 

υπηρεσίας όσο και στην ανάπτυξη και ωρίμανση αυτού. 
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Σχήμα 1.3 

 

Στη φάση εισαγωγής του προϊόντος, η έρευνα αναλύει την αγορά, 

διερευνά τις ανάγκες των καταναλωτών τις οποίες μπορεί να καλύψει το 

νέο προϊόν, ώστε να βγει ένα συμπέρασμα για την πιθανή ζήτηση του 

προϊόντος όταν εισαχθεί στην αγορά. Ακόμα, μπορεί να συμβάλλει στον 

καθορισμό της τιμής ενός προϊόντος αφού παίρνει απαντήσεις για το πόσα 

είναι διατεθειμένος ο καταναλωτής να πληρώσει ώστε να αποκτήσει το 

προϊόν.  

 

Στη φάση ανάπτυξης, η έρευνα αγοράς εντοπίζει τα δυνατά και αδύνατα 

σημεία ενός προϊόντος έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρξει βελτίωση και το 

προϊόν να  αποκτήσει πλεονέκτημα απέναντι στους ανταγωνιστές του.  

 

Στη φάση ωρίμανσης, η έρευνα αγοράς υποδεικνύει αλλαγές στα 

χαρακτηριστικά του προϊόντος ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικά ή στρέφει 

το προϊόν σε νέες αγορές στις οποίες μπορεί να εισαχθεί ενδεχομένως με 

διαφορετική χρήση [9] , [10] . 
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1.5 Η διαδικασία της έρευνας αγοράς 
 

Η έκταση και το περιεχόμενο μίας έρευνας μάρκετινγκ είναι εξαρτημένα 

από το είδος του προβλήματος το οποίο πρέπει να επιλυθεί. Γι’ αυτό το 

λόγο κάθε περίπτωση πρέπει να ακολουθεί διαφορετικές διαδικασίες και 

να λαμβάνει υπ' όψιν της συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Παρ’ όλα αυτά, η 

δόμηση ή το πλαίσιο για την διεξαγωγή της έρευνας αγοράς είναι σε όλες 

τις περιπτώσεις ίδιο και αποτελείται από τα παρακάτω στάδια τα οποία 

αλληλοεπηρεάζονται και πραγματοποιούνται ταυτόχρονα. 

 

 

Σχήμα 1.4 
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ΣΤΑΔΙΟ 1: Ορισμός του προβλήματος  

 

Θεωρείται από πολλούς το πιο σημαντικό και σπουδαίο στάδιο στην 

διαδικασία της έρευνας αγοράς. Ο ακριβής προσδιορισμός του 

προβλήματος δεν είναι εύκολος. Θα πρέπει να οριστεί ποια ακριβώς 

δεδομένα είναι χρήσιμα για την ανεύρεση πιθανής λύσης και να 

αποφευχθεί η συλλογή στοιχείων που δεν είναι απαραίτητα. Ο «ορισμός 

του προβλήματος» μπορεί να αντιπροσωπεύει τόσο πραγματικά 

προβλήματα όσο και ευκαιρίες για την εταιρεία. Η εταιρεία, είτε έχει να 

κάνει με πρόβλημα είτε με ευκαιρία, έχει μεγάλη ανάγκη για σωστή 

πληροφόρηση. Για να επιτύχει μία εταιρεία την συγκέντρωση των 

πληροφοριών απαιτείται πολύ καλή επικοινωνία μεταξύ του μάνατζερ και 

του ερευνητή. Από τη μεριά του ο μάνατζερ πρέπει να είναι σε θέση να 

κατανοήσει τους περιορισμούς της έρευνας αγοράς, ενώ ο ερευνητής 

πρέπει να γνωρίζει τι είδους πληροφόρηση περιμένει να πάρει ο μάνατζερ. 

Βέβαια, τα διοικητικά στελέχη έχουν την ευθύνη της σωστής ερμηνείας των 

δεδομένων που θα πάρουν από μία έρευνα ώστε να εφαρμόσουν τις 

κατάλληλες στρατηγικές. 

 

ΣΤΑΔΙΟ 2: Προσδιορισμός αξίας πληροφοριών 

 

Το διοικητικό στέλεχος συνήθως έχει ήδη κάποιες εσωτερικές πληροφορίες 

όταν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα από παρόμοιες περιπτώσεις που 

είχαν προκύψει στο παρελθόν. Αυτές οι πληροφορίες βοηθούν στο 

σχηματισμό μιας πρώτης άποψης και μπορεί να είναι αρκετές για την 

επίλυση του προβλήματος. Είναι όμως πιθανό αυτά τα ήδη υπάρχοντα 

δεδομένα να μην καλύπτουν τις ανάγκες και το στέλεχος να πρέπει να 

στραφεί σε εξωτερικές πηγές πληροφόρησης (οικονομικές εκθέσεις, 
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περιοδικά, ιντερνέτ κ.τ.λ.) όπου αυτή η διαδικασία μπορεί να αποδειχθεί 

χρονοβόρα και δαπανηρή. 

 

ΣΤΑΔΙΟ 3 : Επιλογή σχεδίου έρευνας 

 

Το στάδιο του σχεδίου έρευνας αναλύει όλες τις διαδικασίες που 

απαιτούνται για τη διεξαγωγή της έρευνας. Σκοπός του σταδίου αυτού είναι 

να εξασφαλίσει ότι οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι αυτές με 

το πιο χαμηλό κόστος και ότι η έρευνα θα ανταποκρίνεται στη φύση του 

προβλήματος. Τα σχέδια έρευνας μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις 

κατηγορίες: 

 

 Α) εξερευνητική έρευνα (exploratory research), η οποία βοηθά στη 

συγκέντρωση των πρώτων στοιχείων που θα διαφωτίσουν τη φύση του 

προβλήματος, θα βελτιώσουν την κατανόηση του προβλήματος από τον 

ερευνητή, θα ξεκαθαρίσουν έννοιες και θα αναλύσουν το πρόβλημα σε 

μικρότερα υποπροβλήματα με την μορφή δημιουργίας υποθέσεων.  

Β) περιγραφική έρευνα (descriptive research), η οποία βοηθά στην 

σκιαγράφηση του προφίλ συγκεκριμένων τμημάτων της αγοράς (φύλο, 

ηλικία, μόρφωση, εισόδημα αγοραστή, ποιο κόμμα ψηφίζει στις εκλογές 

κ.τ.λ.). Αυτό που προσπαθεί να επιτύχει η περιγραφική έρευνα είναι η 

ακριβής περιγραφή των μεταβλητών – μεγεθών των στοιχείων που 

αποτελούν κομμάτι του προβλήματος.  

Γ) αιτιολογική έρευνα (causal research), η οποία προσπαθεί να 

καθορίσει το είδος της σχέσης μεταξύ 2 μεταβλητών (Χ, Ψ). Η αιτιολογική 

έρευνα χρησιμοποιεί κυρίως πειράματα, όπως αυτό της δοκιμαστικής 

αγοράς (market test), όπου ένα προϊόν πριν βγει στην αγορά δοκιμάζεται 

από τους καταναλωτές π.χ. ποια συσκευασία είναι πιο εύχρηστη  από τους 
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καταναλωτές, ο καταναλωτής προτιμάει χαμηλότερη τιμή  ή μεγαλύτερη 

ποσότητα προϊόντος [36] , [37] . 

 

ΣΤΑΔΙΟ 4 : Επιλογή μεθόδου συλλογής στοιχείων – δεδομένων 

 

Οι δύο βασικοί τρόποι συλλογής στοιχείων στην έρευνα αγοράς είναι τα 

δευτερογενή στοιχεία (secondary data) και τα πρωτογενή στοιχεία 

(primary data). Τα δευτερογενή στοιχεία είναι εκείνα που έχουν 

συγκεντρωθεί από τον ερευνητή για κάποιον άλλο σκοπό και όχι για τη 

συγκεκριμένη έρευνα, συλλέγονται πάντα στα αρχικά στάδια της έρευνας. 

Σε περίπτωση που τα δευτερογενή στοιχεία δεν είναι επαρκή τότε πρέπει 

να στραφεί η εταιρεία στα πρωτογενή στοιχεία τα οποία θα συλλεχθούν 

αποκλειστικά για την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος. 

 

ΣΤΑΔΙΟ 5: Επιλογή μεθόδων μέτρησης 

 

Αφού έχει αποφασιστεί ποια μέθοδος θα χρησιμοποιηθεί στη μελέτη της 

συλλογής των στοιχείων, ο ερευνητής καλείται να αποφασίσει τη μορφή 

την οποία θα έχει το ερωτηματολόγιο, αν θα περιλαμβάνει κλειστές 

ερωτήσεις, ανοικτές ή συνδυασμό αυτών. 

 

ΣΤΑΔΙΟ 6 : Επιλογή δείγματος και συλλογή στοιχείων 

 

Στο συγκεκριμένο στάδιο απαιτείται ο καθορισμός του τρόπου με τον οποίο 

θα επιλεγούν τα άτομα που θα συμμετάσχουν στην έρευνα καθώς και το 

μέγεθος του δείγματος. Η συλλογή των στοιχείων από το δείγμα γίνεται 

από εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό ώστε να παρθούν αξιόπιστα 

αποτελέσματα. 
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ΣΤΑΔΙΟ 7: Ανάλυση στοιχείων 

 

Η ανάλυση των στοιχείων περιλαμβάνει τον έλεγχο, την κωδικοποίηση και 

την επαλήθευση των στοιχείων τόσο σε ποιοτικά όσο και σε ποσοτικά 

δεδομένα. 

 

ΣΤΑΔΙΟ 8: Παρουσίαση ευρημάτων έρευνας 

 

Τα ευρήματα της έρευνας πρέπει να συμπεριληφθούν σε μία γραπτή 

αναφορά στην οποία θα περιγράφονται τα αποτελέσματα και τα 

συμπεράσματα της. Καλό θα είναι να υπάρχει και μία προφορική 

παρουσίαση στον πελάτη προκειμένου να δοθούν περισσότερες 

λεπτομέρειες και να αποσαφηνιστούν κάποια σημεία [11] , [14] . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Η ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ 
 

2.1 Σχεδίαση της έρευνας – ανάλυση μεθόδων 
 

Η σχεδίαση της έρευνας αγοράς προσδιορίζει τις πηγές για την απόκτηση 

των επιθυμητών στοιχείων. Δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα όπως ποια 

στοιχεία μας ενδιαφέρουν πραγματικά, πού θα τα βρούμε, με ποιο τρόπο 

θα τα συλλέξουμε και πώς θα τα επεξεργαστούμε – αναλύσουμε. Οι 

βασικές πηγές πληροφόρησης είναι δύο: οι πρωτογενείς και οι 

δευτερογενείς [42] . 

 

2.1.1. Δευτερογενή στοιχεία (secondary data) 
 

 Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, τα δευτερογενή 

στοιχεία είναι πηγές πληροφοριών που έχουν συλλεχθεί από μελέτες ή 

έρευνες που έχουν γίνει στο παρελθόν για άλλους σκοπούς και όχι για την 

επίλυση του προβλήματος που υπάρχει την δεδομένη στιγμή.  

 

 Πλεονεκτήματα δευτερογενών στοιχείων 

 

Το πιο σημαντικό πλεονέκτημα των δευτερογενών στοιχείων είναι η 

εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος, αφού έχουν και μικρό κόστος αλλά και 

σύντομο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την συγκέντρωση τους. Το 

μόνο που έχει να κάνει ερευνητής είναι να ψάξει στα αρχεία ώστε να 

συγκεντρώσει τα στοιχεία που χρειάζεται. Οι δαπάνες για την απόκτηση 

αυτών των πληροφοριών έχουν καταβληθεί από τον αρχικό συλλέκτη και 

το μόνο που μπορεί να χρειαστεί να δαπανηθεί είναι ένα μικρό ποσό για τη 

χρήση των πληροφοριών. 
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 Μειονεκτήματα δευτερογενών στοιχείων 

 

 Ακρίβεια. Η ακρίβεια και η αξιοπιστία των πληροφοριών πρέπει 

πάντα να ελέγχονται από τον ερευνητή. Μπορεί κάποια στοιχεία να 

μην είναι ακριβή, κάτι το οποίο μπορεί να οφείλεται σε λάθη είτε στην 

συλλογή είτε στην ανάλυση ή στην παρουσίαση των δεδομένων. 

 Διαθεσιμότητα. Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν υπάρχουν από το 

παρελθόν στοιχεία για τη φύση του προβλήματος που 

αντιμετωπίζουν τα στελέχη. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει η 

εταιρεία να συλλέξει πρωτογενή στοιχεία για την αντιμετώπιση του 

προβλήματος 

 Καταλληλότητα. Σε αυτή την περίπτωση, αν και υπάρχουν δεδομένα 

από παλαιότερα προβλήματα, δεν ταιριάζουν απόλυτα με τις 

απαιτήσεις του τωρινού θέματος. Είναι πολύ πιθανό οι διαθέσιμες 

πληροφορίες να είναι ξεπερασμένες. 

 Επάρκεια. Μπορεί να υπάρχουν διαθέσιμα, κατάλληλα και ακριβή 

δευτερογενή στοιχεία αλλά μπορεί να μην επαρκούν για να 

καλύψουν τις ανάγκες για την επίλυση ενός συγκεκριμένου 

προβλήματος. 

 

2.1.2 Πηγές δευτερογενών στοιχείων 

 

Υπάρχουν δύο κατηγορίες πηγών οι εσωτερικές και οι εξωτερικές. 

 

 Εσωτερικές πηγές 
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Κάθε εταιρεία έχει στοιχεία τόσο στο λογιστικό κομμάτι όσο και στο κομμάτι 

των πωλήσεων από τις διάφορες δραστηριότητες με τις οποίες ασχολείται, 

όπως: 

 Πωλήσεις ανά περιοχή 

 Διευθύνσεις πελατών 

 Όγκος και αξία πωληθέντων 

 Μέθοδος πληρωμής 

 Επιστροφές προϊόντων 

Το ίδιο μπορεί να συμβεί και με τους προμηθευτές που και αυτοί με την 

σειρά τους έχουν πληροφορίες για την αγορά αλλά και για τους 

ανταγωνιστές.  

 

 Εξωτερικές πηγές 

 

Οι εξωτερικές πηγές μπορεί να αποτελούνται από 

 Κρατικές πηγές: Υπάρχουν πολλές κρατικές υπηρεσίες, όπως η 

Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.), οι οποίες 

συλλέγουν πληροφορίες τόσο δημογραφικών στοιχείων όσο και 

επιχειρηματικής δραστηριότητας. Συνήθως αυτές οι πληροφορίες 

παρέχονται δωρεάν. 

 Εμπορικές πηγές: Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες εξειδικεύονται 

στην συλλογή και επεξεργασία στοιχείων που αφορούν τις συνήθειες 

των καταναλωτών. Τέτοια γραφεία ερευνών είναι για παράδειγμα η 

ICAP Hellas, η ΜRB, η Nielsen, η GFK, η Opinion. 

 Επαγγελματικός τύπος: Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός εφημερίδων 

και περιοδικών που παρέχουν δημοσιευμένες πηγές δευτερογενών 

στοιχείων, π.χ. η εταιρεία ICAP η οποία εκδίδει τον «Οικονομικό 

οδηγό ICAP», ο οποίος παρέχει πληροφορίες για επιχειρήσεις στη 
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βιομηχανία, το εμπόριο και τις υπηρεσίες. Τέτοιες πληροφορίες τις 

περισσότερες φορές είναι πολύτιμες αλλά θέλουν προσοχή, γιατί σε 

κάποιες περιπτώσεις μπορεί να μην είναι πολύ αντικειμενικές ή να 

είναι ξεπερασμένες [38] . 

 

2.1.3 Πρωτογενή στοιχεία (primary data) 
 

Σε περίπτωση που τα δευτερογενή στοιχεία δεν επαρκούν στην επίλυση 

του προβλήματος από το διοικητικό στέλεχος τότε ο ερευνητής προχωράει 

στην συλλογή πρωτογενών στοιχείων ειδικά για τους σκοπούς της 

συγκεκριμένης έρευνας που διεξάγει. Η συλλογή των πρωτογενών 

στοιχείων είναι μια διαδικασία χρονοβόρα και συνήθως έχει και μεγάλο 

κόστος. 

 

 Εργαλεία για συλλογή πρωτογενών στοιχείων 

 

Ποιοτική έρευνα (Qualitative Research) 

Η ποιοτική έρευνα προσπαθεί να εξερευνήσει το τι βρίσκεται στο μυαλό 

του καταναλωτή (σκέψεις, συναισθήματα, ιδέες, προθέσεις). Χρησιμοποιεί 

μεθόδους έρευνας με τη μορφή συζήτησης στην οποία κυρίαρχο ρόλο 

παίζει ο ψυχολόγος (moderator) ο οποίος συντονίζει την όλη διαδικασία 

[39] . 

 

Οι κυριότερες μέθοδοι της ποιοτικής έρευνας αγοράς είναι: 

 

α) Focus Groups – Ομαδικές Συζητήσεις: 

Αποτελούνται από ομάδες καταναλωτών μεταξύ 6 έως 12 ατόμων ή mini 

focus groups μεταξύ 3 έως 5 ατόμων, των οποίων η επιλογή γίνεται 
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σύμφωνα με τις απαιτήσεις της έρευνας, και καλούνται για να συζητήσουν 

το θέμα που ενδιαφέρει τον ερευνητή. Ο χώρος είναι ειδικά 

διαμορφωμένος με καθρέπτη διπλής όψεως για να μπορεί η συζήτηση να 

παρακολουθείται από τους πελάτες ή τους manager χωρίς αυτοί να 

επηρεάσουν την κουβέντα. Η συζήτηση έχει διάρκεια από μιάμιση έως 

τρεις ώρες και πάντα καταγράφεται για μελλοντική ανάλυση. Κατευθύνεται 

από κάποιον συντονιστή – ψυχολόγο, ο οποίος αφήνει τους καταναλωτές 

να εκφράσουν ανοιχτά τη γνώμη τους χωρίς όμως να αποκλείουν από το 

θέμα. 

 

Η συνήθης διαδικασία ενός focus group έχει τα παρακάτω βήματα: 

 

1ο βήμα: Συγκέντρωση των συμμετεχόντων, παρουσίαση στην υπόλοιπη 

ομάδα (ηλικία, μόρφωση, με τι ασχολούνται, αν είναι παντρεμένοι, αν 

έχουν παιδιά). 

2Οβήμα: Συζήτηση για το αν το προϊόν που απασχολεί την έρευνα 

αγοράζεται  από την ομάδα και σε ποιες περιπτώσεις. 

3Ο βήμα: Παρουσίαση υλικού για το προϊόν (διαφήμιση, συσκευασία, τιμή) 

και καταγραφή εντυπώσεων από την ομάδα. 

4Ο βήμα: Παρουσίαση των εντυπώσεων της ομάδας. 

5Ο βήμα: Κλείσιμο της διαδικασίας με τους συμμετέχοντες να εκφράζουν 

τα ατομικά τους συμπεράσματα. 

 

Ο ρόλος του συντονιστή στην όλη διαδικασία είναι πολύ σημαντικός καθώς 

πρέπει να δημιουργεί ένα «ασφαλές» περιβάλλον και μία άνετη 

ατμόσφαιρα. Πρέπει να τονίζει ότι δεν υπάρχουν σωστές και λάθος 

απαντήσεις ώστε συμμετέχοντες να εκφράσουν ελεύθερα τις προσωπικές 

τους αντιλήψεις. 
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Σχήμα 2.1 

β ) Συνεντεύξεις σε βάθος – ατομικές συνεντεύξεις 

Ο ερευνητής έχει μία face to face συνέντευξη με τον ερωτώμενο η οποία 

έχει διάρκεια συνήθως 30 με 40 λεπτά. Ο ρόλος του συντονιστή είναι να 

καθοδηγεί την συνέντευξη ώστε να συλλέξει τις καλύτερες δυνατόν 

πληροφορίες. Η τεχνική των συνεντεύξεων σε βάθος θεωρείται ως η 

καταλληλότερη για την συλλογή πληροφοριών σε περιπτώσεις όπως: 

 Όταν το θέμα προς μελέτη είναι προσωπικό – «απόρρητο» και ο 

ερωτώμενος ίσως να δίσταζε να μιλήσει ανοιχτά μπροστά σε πολύ 

κόσμο (π.χ. αλκοολισμός).  

 Όταν η έρευνα γίνεται με επαγγελματίες και το θέμα αφορά στην 

φύση της δουλειά τους (π.χ. υπεύθυνος πωλήσεων σε εταιρεία). 

 Όταν ο ερευνητής θέλει να αναλύσει ένα θέμα διεξοδικά και σε 

βάθος, χωρίς ο ερωτώμενος να επηρεαστεί από την γνώμη ή την 

συμπεριφορά άλλων μελών σε μία ομάδα. 
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Τα πλεονεκτήματα της ποιοτικής έρευνας μπορούμε να πούμε ότι είναι: 

 Το μικρό της κόστος σε σχέση με την ποσοτική. 

 Η κατανόηση των κινήτρων, των σκέψεων και των συναισθημάτων 

των καταναλωτών. 

 Μία ποιοτική έρευνα μπορεί να προηγηθεί μίας ποσοτικής και να 

βοηθήσει το σχεδιασμό της δεύτερης. 

Βέβαια υπάρχουν και κάποιοι περιορισμοί : 

 Οι ποιοτικές έρευνες δεν είναι πάντα αντιπροσωπευτικές όλου του 

δείγματος του πληθυσμού που ενδιαφέρει την έρευνα. 

 Η ποιοτική έρευνα δεν μπορεί να ξεχωρίσει μικρές διαφορές όπως 

μπορεί να κάνει ποσοτική. 

[12] , [14], [15] 

 

Σχήμα 2.1  

Πηγή: Nielsen preliminary case (2013) 

http://www.slideshare.net/hongvanDo/nielsen-2013-preliminary-case 
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Ποσοτική έρευνα ( Quantitative Research) 

 

Ποσοτική έρευνα είναι αυτή που στοχεύει στον ποσοτικό προσδιορισμό 

των σχέσεων των μεταβλητών του προβλήματος που υπάρχει για επίλυση. 

Ουσιαστικά είναι μελέτες που χρησιμοποιούν μαθηματική ανάλυση. 

Απαντούν σε ερωτήματα όπως πόσοι αγοράζουν ένα προϊόν ή υπηρεσία, 

σε τι ποσότητα αγοράζουν, με τη συχνότητα κ.τ.λ.. Συνήθως η ποσοτική 

έρευνα γίνεται με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου [40] . 

 

Οι συνήθεις μέθοδοι που γίνεται μία ποσοτική έρευνα είναι τέσσερεις:  

 

α) Τηλεφωνική συνέντευξη. Σε αυτή την περίπτωση η συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου γίνεται από το τηλέφωνο με τη μέθοδο CATI (Computer 

Assisted Telephone Interviewing). Ο ερευνητής κάνει τις ερωτήσεις που 

εμφανίζονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή που έχει μπροστά του και ο 

ερωτώμενος δίνει την απάντηση η οποία σημειώνεται απευθείας στον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

 

Τα πλεονεκτήματα της τηλεφωνικής έρευνας είναι: 

 Μεγάλος αριθμός συμπληρωμένων ερωτηματολογίων. 

 Χαμηλό κόστος. 

 Γρήγορος τρόπος συλλογής στοιχείων. 

 Δυνατότητα επανάκλησης του ερωτώμενου για διευκρινιστικές 

ερωτήσεις. 

 Εύκολη εποπτεία ερευνητή. 
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Τα μειονεκτήματα της μεθόδου είναι: 

 Μη χρήση οπτικής επικοινωνίας (δεν μπορεί να γίνει χρήση εικόνας 

ή βίντεο). 

 Οι συνεντεύξεις πρέπει να έχουν μικρή διάρκεια καθώς η μέθοδος 

δεν είναι κατάλληλη για μεγάλα ερωτηματολόγια. 

 Χρήση μη σύνθετων ερωτήσεων καθώς είναι δυσκολότερη η 

κατανόηση τους από το τηλέφωνο. 

 

β) Προσωπική συνέντευξη. Οι προσωπικές συνεντεύξεις μπορούν να 

γίνουν σε διάφορα μέρη, όπως στα σπίτια των ερωτώμενων, στο δρόμο, 

σε κεντρικά σημεία, στον χώρο εργασίας τους. Στην περίπτωση που η 

συνέντευξη γίνεται στο δρόμο ή σε κεντρικά σημεία είναι απρογραμμάτιστη 

και ο ερευνητής σταμάτα τυχαία κόσμο και τους ζητά τη συμμετοχή τους 

στην έρευνα με την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. 

 

Τα πλεονεκτήματα της προσωπικής συνέντευξης είναι: 

 Χρήση οπτικών μέσων, τον τελευταίο καιρό και με το σύστημα CAPI 

(Computer Assisted Personal Interviewing), όπου ερευνητής 

χρησιμοποιεί notebook ή tablet ώστε να δείχνει εικόνες- βίντεο στους 

ερωτώμενους με αποτέλεσμα την καλύτερη κατανόηση των 

ερωτήσεων. 

 Μεγάλο ποσοστό συμπληρωμένων ερωτηματολογίων. 

 Βαθύτερη διερεύνηση ασαφών ερωτήσεων. 

 

Τα μειονεκτήματα της μεθόδου είναι: 

 Ακριβή μέθοδος. 

 Δύσκολη εποπτεία του ερευνητή. 

 Δύσκολη πρόσβαση σε μακρινά σημεία. 
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 Η συνέντευξη έχει μικρή διάρκεια. 

 

γ)Έρευνα μέσω ηλεκτρονικών διευθύνσεων (e-mail research). Σε αυτή 

τη μέθοδο ο ερευνητής αποστέλλει ηλεκτρονικά μέσω e-mail το 

ερωτηματολόγιο στον ερωτώμενο μαζί με ένα κείμενο που αναλύει το λόγο 

που γίνεται η έρευνα.  

 

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι: 

 Πολύ μικρό κόστος. 

 Μπορούν να χρησιμοποιηθούν οπτικοακουστικά μέσα. 

 Δεν υπάρχει χρονική πίεση για τους ερωτώμενους άρα μπορεί να 

σταλεί και μεγαλύτερο ερωτηματολόγιο. 

 Ειλικρινείς απαντήσεις σε προσωπικές ερωτήσεις. 

 

Από την άλλη τα μειονεκτήματα είναι: 

 Μπορεί να μην είναι σωστή η διεύθυνση αποστολής του e-mail. 

 Αργός ρυθμός επιστροφής ερωτηματολογίου. 

 Δεν ελέγχεται ποιος ακριβώς απάντησε το ερωτηματολόγιο. 

 Δεν μπορεί να υπάρξει επεξήγηση των ασαφών ερωτήσεων. 

 Περιορισμένο δείγμα καθώς δεν έχουν όλοι οι ερωτώμενοι e-mail. 

 

δ) Έρευνα μέσω διαδικτύου (Ιnternet Research). Η εξάπλωση του 

internet έχει σαν αποτέλεσμα τη δυνατότητα χρήσης online συμπλήρωσης 

ερωτηματολογίου (online survey). Το ερωτηματολόγιο τοποθετείται σε 

κάποιο website και ο ερωτώμενος έχει τη δυνατότητα να μπει και να το 

συμπληρώσει.  
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Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι: 

 Χρήση οπτικοακουστικών μέσων 

 Ταχύτατη απόκτηση στοιχείων. 

 Χαμηλό κόστος. 

 Ειλικρίνεια σε προσωπικά θέματα. 

Τα μειονεκτήματα είναι: 

 Χαμηλό ποσοστό απαντήσεων. 

 Μικρό ερωτηματολόγιο έτσι ώστε να το ολοκληρώσει ο ερωτώμενος 

και όχι να μείνει στη μέση. 

 Περιορισμένο δείγμα γιατί δεν έχουν όλοι οι ερωτώμενοι πρόσβαση 

στο ίντερνετ. 

 Δεν μπορούν να διευκρινιστούν ασαφείς ή περίπλοκες ερωτήσεις.  

[12] ,[14]  

 

 

Σχήμα 2.2  

Πηγή: Οδηγός Έρευνας Αγοράς Market Research Guide , Ερευνητική Μονάδα URENIO 

Σεπτέμβριος 2005 
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2.2 Σχεδιασμός ερωτηματολογίου 

 

Το ερωτηματολόγιο είναι ένα κείμενο το οποίο περιλαμβάνει ερωτήσεις 

που έχουν να κάνουν με τον σκοπό της έρευνας. Η σύνταξη του 

ερωτηματολογίου επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα των στοιχείων που θα 

συλλεχθούν από την έρευνα.  

Ένα τυπικό ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει ερωτήσεις που αφορούν στα 

χαρακτηριστικά και τη συμπεριφορά του ερωτώμενου, π.χ. οικογενειακή 

κατάσταση, πρόθεση αγοράς ενός προϊόντος, συχνότητα χρήσης αυτού, 

μελλοντικές αγορές κ.τ.λ. 

Το ερωτηματολόγιο μπορεί να περιλαμβάνει κλειστές ερωτήσεις στις 

οποίες ο ερωτώμενος επιλέγει από μια σειρά απαντήσεις, όπως «τι ρόλο 

παίζει για εσάς η τιμή ενός προϊόντος»; 

 

α) Πολύ Σημαντικό 

β) Αρκετά Σημαντικό 

γ) Σημαντικό 

δ) Καθόλου Σημαντικό 

 

Σε αυτή την περίπτωση η ανάλυση των απαντήσεων είναι πολύ εύκολη για 

τον ερευνητή, αλλά οι ερωτώμενοι περιορίζονται στις επιλογές του 

ερωτηματολογίου και δεν εκφράζουν όπως θέλουν τις απόψεις τους.  

Όμως, μπορεί να περιλαμβάνει και ανοιχτές ερωτήσεις, όπως «ποια είναι η 

γνώμη σας για την αλυσίδα καταστημάτων ΓΔ» ;  

Εδώ ο ερωτώμενος μπορεί να εκφράσει την γνώμη του χωρίς 

τυποποιημένες απαντήσεις. Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων των 

ανοιχτών ερωτήσεων είναι πιο δύσκολη, καθώς οι απαντήσεις ποικίλουν 

από ερωτώμενο σε ερωτώμενο [41] . 
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Πλεονέκτημα των ερωτηματολογίων είναι ότι μπορούν να 

προσαρμοστούν εύκολα στις ανάγκες της κάθε έρευνας και να δώσουν 

γρήγορα αποτελέσματα. Όμως, από την άλλη, οι απαντήσεις μπορεί να 

μην είναι τόσο αξιόπιστες, καθώς ο ερωτώμενος μπορεί να μην απαντά 

ειλικρινά (π.χ. ποιο είναι το εισόδημα σας),να μην γνωρίζει την απάντηση 

(π.χ. πόσα ξοδεύει η οικογένειά σας στο σουπερμάρκετ την εβδομάδα) ή 

να μη θυμάται την απάντηση (π.χ. πόσες μπύρες ήπιατε την προηγούμενη 

εβδομάδα). 

 

Υπάρχουν δύο τύποι ερωτηματολογίων: 

 

α) Δομημένο: Οι ερωτήσεις είναι καθορισμένες και με συγκεκριμένη σειρά, 

χρησιμοποιείται κυρίως για τηλεφωνικές έρευνες και για face to face 

έρευνες. 

 Ερωτήσεις εισαγωγής με γενικά χαρακτηριστικά και όχι για το 

αντικείμενο της έρευνας. 

 Ερωτήσεις για τη διερεύνηση του αντικειμένου της έρευνας. 

  Δημογραφικές ερωτήσεις (φύλο, ηλικία, μόρφωση, επάγγελμα, 

εισόδημα ερωτώμενων). 

β) Μη Δομημένο: Οι ερωτήσεις είναι στο μεγαλύτερο μέρος τους ανοικτές 

και μπορεί η σειρά τους να αλλάζει ανάλογα με την κρίση του ερευνητή, 

όπως το ίδιο συμβαίνει και με την ανάλυση των απαντήσεων. Το μη 

δομημένο ερωτηματολόγιο χρησιμοποιείται κυρίως σε focus group. [12], 

[14] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 

ΑΓΟΡΑΣ 
 

3.1 Γενικά  
 

Social media ή κανάλια κοινωνικής δικτύωσης είναι ένα νέο είδος 

marketing που απευθύνεται στο νέο καταναλωτή. Η τεχνολογία έχει 

εισχωρήσει σε όλους τους τομείς της ζωής μας οπότε ήταν αναπόφευκτο 

να μην επηρεάσει την έρευνα αγοράς. Δεν πρόκειται για μία ακόμη 

διαφήμιση, ένα website ή μία τεχνολογία. Αποτελείται από συνδυασμό 

τάσεων, οι περισσότερες από τις οποίες προέρχονται από την εξάπλωση 

του διαδικτύου και των καναλιών κοινωνικής δικτύωσης (blogs, facebook, 

YouTube) [22] . 

 

\ 

Σχήμα 3.1  

Πηγή:The Latest from Forrester Research on Social Media Archiving 

http://www.smarsh.com/blog/the-latest-from-forrester-research-on-social-media-archiving/ 
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• Απευθείας επικοινωνία ανάμεσα σε εταιρείες και πελάτες χωρίς να 

μεσολαβεί κάποιος τρίτος.  

• Απευθείας επικοινωνία ανάμεσα σε πελάτες με πελάτες.  

• Ενίσχυση του πελάτη μέσω των social media.  

• Απεριόριστα κανάλια αμφίδρομης επικοινωνίας μέσα στις αγορές.  

Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα μία εταιρεία να προσαρμόζει τη 

στρατηγική της και να πολλαπλασιάζει την παρουσία της στο διαδίκτυο, 

εκεί που βρίσκονται πελάτες της. 

Η έρευνα αγοράς είχε πάντα ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στη 

διαμόρφωση των στρατηγικών της μάρκας , από την ανάπτυξη προϊόντων 

και την εξυπηρέτηση των πελατών μέσα στο μάρκετινγκ και τη διαφήμιση. 

Προηγουμένως , όμως , πολύτιμη και σε βάθος έρευνα χρησιμοποιείται 

που είναι  μια δαπανηρή και χρονοβόρα διαδικασία . 

Το κόστος της έρευνας είναι υψηλό , πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να 

μην είναι σε θέση να διεξάγει έρευνα τόσο συχνά , για όσα θέματα ή τόσο 

καλά όσο θα θέλατε να είναι. Το αποτέλεσμα; Σημαντικές ελλείψεις στην 

αγορά , η οποία μπορεί να μεταφραστεί σε χαμένες ευκαιρίες . 

Ευτυχώς, η παρακολούθηση των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης 

προσφέρει έναν τρόπο για να συμπληρωθούν αυτές οι τρύπες , που  δίνει 

μια συνεχή εικόνα για τις τελευταίες εξελίξεις στο τοπίο, ως καταναλωτή και 

στο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Με τα σωστά εργαλεία κοινωνικής 

παρακολούθησης και πληροφοριών, μπορούμε να αποκτήσουμε 

πρόσβαση σε έναν πλούτο πληροφοριών που θα είχαμε πρόσβαση πριν 

μόνο μέσω της επίσημης έρευνας . 

Δεν μπορεί εύκολα να συγκεντρώσει ένα πραγματικά αντιπροσωπευτικό 

και τυχαίο δείγμα των πελατών κατά τη διεξαγωγή της έρευνας από τα 
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μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αντιθέτως,  προσφέρει μια σειρά από 

πλεονεκτήματα που συμπληρώνουν τις δαπάνες σε κάποιες μορφές της 

έρευνας και θα μπορεί να αντικαταστήσει άλλες μορφές της έρευνας 

αγοράς σε μια φθηνότερη εναλλακτική λύση . 

 

3.2  Η φωνή του καταναλωτή 
 

Η κοινωνική φλυαρία των μέσων ενημέρωσης μπορεί να είναι μια πολύτιμη 

πηγή πληροφοριών σχετικά με το τι πραγματικά σκέφτονται οι 

καταναλωτές για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες , καθώς και αυτό που 

πραγματικά θέλουν και χρειάζονται από τις κατηγορίες προϊόντων. 

Πραγματικό όφελος είναι η άποψη του καταναλωτή σχετικά με την αγορά, 

και όχι να  πλαισιώνονται οι ερωτήσεις στην εταιρική γλώσσα . 

Θα πρέπει οι ερωτώμενοι να ξέρουν τι να περιμένουν, να ακούσουν και να 

ρυθμίζουν τα εργαλεία τους αναλόγως – αλλά οι αφιλτράριστες  σκέψεις 

των καταναλωτών μπορεί να είναι πιο διαφωτιστικές . 

Η έρευνα μπορεί να συγκεντρώσει τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά 

στοιχεία για την ανάπτυξη του προϊόντος , τη συγκριτική αξιολόγηση των 

επιδόσεων εξυπηρέτησης πελατών , να κατανοήσει το συναίσθημα του 

πελάτη και τις αντιλήψεις της μάρκας και πολλά άλλα. Επίσης Θα 

μπορούσε να παρακολουθεί τι λέει ο κόσμος , ή να γίνει κάποια έρευνα με 

δείκτη στάθμης για να δει πώς οι άνθρωποι ανταποκρίνονται σε μια ιδέα 

για το προϊόν . [16], [17] 
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50 εργαλεία για έρευνα αγοράς 

Social Sharing Web Traffic 

Keyword 

Research Surveys WhatsTrending 

Buzz Sumo Similar Web Word Tracker Survey Monkey  reddit  

Shared Count Kissmetrics MozAnalytics Typeform  Swayy  

Back tweets 

Google 

Analytics 

Keyword 

Discovery AYTM  

Facebook 

Trending  

Topsy Alexa Wordstream Instantly  Postris  

Follerwonk Crazy Egg Keyword.io Gut Check  

What's 

Trending  

Tagboard Piwik Google Trends Digsite  

BuzzFeed 

Trending  

Social Analytics Gaug.es SerptStat   Quora  

Social Crawlytics Clicky Keyword Eye   Social Mention  

Klout Mixpanel 

Bing Ads 

Intelligence      

SumAll Adobe Analytics       

Share this         

Mention         

Share Metric         

Σχήμα 3.2 Πηγή: The 50 Top Online Marketing Research Tools 

http://blog.wishpond.com/post/115675435895/the-50-top-online-marketing-research-tools 

https://www.surveymonkey.com/
https://www.reddit.com/
http://www.typeform.com/
http://www.swayy.co/
http://aytm.com/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://www.instant.ly/survey-tool/
http://postris.com/
http://www.gutcheckit.com/
http://whatstrending.com/
http://whatstrending.com/
http://digsite.com/
http://www.buzzfeed.com/trending
http://www.buzzfeed.com/trending
http://www.quora.com/
http://www.socialmention.com/
http://advertise.bingads.microsoft.com/en-ca/bing-ads-intelligence
http://advertise.bingads.microsoft.com/en-ca/bing-ads-intelligence
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3.3  Έρευνα αγοράς με παραδοσιακά μέσα και με σύγχρονα 
 

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν σαρώσει τον κόσμο του μάρκετινγκ. 

Συνέδεσαν άτομα σε όλη την υδρόγειο , καθιστώντας δυνατό να 

μοιραστούν και να ανακαλύψουν πράγματα, ενώ είναι ριζωμένοι σε ένα 

σημείο. Είναι αργή η αντικατάσταση ορισμένων συμβατικών μεθόδων 

μάρκετινγκ , πιο συγκεκριμένα στην έρευνα. Προηγούμενες έρευνες 

στηριζόντουσαν μόνο σε πρόσωπο με πρόσωπο συνεντεύξεις , ομάδες 

εστίασης κλπ , αλλά σήμερα με τη δύναμη των κοινωνικών μέσων μαζικής 

ενημέρωσης , υπάρχουν πολλά περισσότερα που μπορεί κανείς να κάνει . 

Οι έμποροι βασίζονται ολοένα και περισσότερο στην έρευνα των 

κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης για να αποκτήσουν τις γνώσεις 

που χρειάζονται για να καταστρώσουν μια στρατηγική μάρκετινγκ και οι 

εμφανείς λόγοι είναι οι παρακάτω: 

• Εξοικονομεί πολύ χρόνο και χρήμα  

σε αντίθεση με τους μήνες σχεδιασμού και της εκτέλεσης των 

παραδοσιακών μεθόδων έρευνας , η έρευνα των κοινωνικών μέσων 

ενημέρωσης μπορεί να πάρει τα στοιχεία που χρειάζονται σε ώρες ή 

ημέρες. Για παράδειγμα , μπορείτε να αναζητήσετε hashtags στο Twitter 

που σχετίζονται με το εμπορικό σήμα ή τη βιομηχανία και να μάθετε οι 

άνθρωποι ( καταναλωτές , πελάτες και ανταγωνιστές) τι συζητούν σχετικά. 

Επίσης , χάρη στην επέκταση του μεγάλου χώρου ανάλυσης δεδομένων ,η 

κατανόηση της αγοράς έχει γίνει πολύ πιο εύκολη για τις εταιρείες. Το μόνο 

που χρειάζεται να γίνει είναι να πληκτρολογήσετε μερικές λέξεις-κλειδιά σε 

ένα εργαλείο ακρόασης και να πάρετε τις πληροφορίες που χρειάζεστε 

άμεσα. Μπορείτε επίσης να εξοικονομήσετε χρήματα από συνεντεύξεις ,  
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ομάδες εστίασης , ομάδες συζήτησης και άλλες δαπανηρές μεθόδους 

έρευνας . 

• Γνήσιο feedback πελατών 

Μια άλλη σημαντική πτυχή της κοινωνικής έρευνας μέσων μαζικής 

ενημέρωσης είναι τα ειλικρινή σχόλια από τους πελάτες. Οι παραδοσιακές 

μέθοδοι έρευνας μάρκετινγκ περιορίζονται σε ένα συγκεκριμένο σύνολο 

των ερωτημάτων που μερικές φορές εξαναγκάζουν τους πελάτες , οι 

οποίοι με την σειρά τους δεν δίνουν ειλικρινείς απαντήσεις. Αλλά όταν 

πρόκειται για τα social media , οι άνθρωποι αρέσκονται να δημοσιεύουν τις 

απόψεις τους , χωρίς να τους έχει ζητηθεί αυτό. Αυτά τα δεδομένα θα 

μπορούσαν να μας δώσουν περισσότερες πληροφορίες από τις σύντομες 

απαντήσεις που θα παρθούν στα ερωτηματολόγια. 

• Η καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς του καταναλωτή 

Σε γενικές γραμμές , οι παραδοσιακές μέθοδοι έρευνας περιλαμβάνουν μια 

σειρά προκαθορισμένων ερωτήσεων , οι οποίες θα οδηγήσουν σε τελικές 

απαντήσεις. Όμως, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης , η ενασχόληση με 

τους πελάτες μπορεί να μας βοηθήσει να αποκτηθεί μια καλύτερη 

κατανόηση της συμπεριφοράς τους. Μπορείτε να μάθετε για τις 

προτιμήσεις τους, τι είδους περιεχόμενο  έχει απήχηση  και να αποκτήσουν  

απαντήσεις που δεν θα μπορούσαν να αποκτηθούν με άλλο τρόπο. Αυτή η 

πληροφορία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσει μια 

εικόνα της μάρκας ή του προϊόντος που θα ξεχωρίζει και θα έχει 

χαρακτηριστικά που θέλουν οι καταναλωτές . 

• Απευθύνεται σε ευρύ κοινό 

Οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης έχουν αμέτρητους ανθρώπους , 

μικρούς και μεγάλους που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους σε καθημερινή 

βάση. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να φτάσουμε σε ένα ευρύ και ποικίλο 
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κοινό. Η έρευνά δεν θα πρέπει να περιορίζεται σε μια συγκεκριμένη 

δημογραφία. Μπορεί να απευθύνεται σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες , 

περιοχές κλπ και να προσαρμόζονται οι προσπάθειές μάρκετινγκ σε κάθε 

ομάδα . 

• Μπορεί να στοχεύσει σε ένα συγκεκριμένο δείγμα δημογραφίας 

Ένα άλλο πρόβλημα με την έρευνα των κοινωνικών μέσων μαζικής 

ενημέρωσης είναι ότι δεν υπάρχει σωστά ορισμένη πελατειακή βάση. Οι 

άνθρωποι μπορεί να κρύψουν τα στοιχεία του προφίλ τους ή δεν θα 

παρέχουν σωστή πληροφόρηση . Για το λόγο αυτό δεν μπορούν να 

παρθούν συγκεκριμένα δημογραφικά στοιχεία για την έρευνα . [18] 

 

3.4 Επίδραση των social media στην έρευνα αγοράς 
 

Από τον έλεγχο e-mail, την επεξεργασία μιας παρουσίασης των 

επιχειρήσεων, η τεχνολογία έχει αλλάξει τον τρόπο σκέψης και εργασίας. 

Επιπλέον, η τεχνολογία έχει αλλάξει την έρευνα αγοράς. Οι εξελίξεις έχουν 

βοηθήσει να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί και ευέλικτοι. Όσον αφορά την 

έρευνα αγοράς, η τεχνολογία έχει ανοίξει νέες ευκαιρίες, καθώς και παγίδες 

για την απόκτηση χρήσιμων επιχειρηματικών πληροφοριών. 

Μερικοί παράγοντες που έκαναν την έρευνα αγοράς πιο εύκολη είναι: 

 

• Η εισβολή των social media.  

Twitter, Facebook, LinkedIn, και το Google+ έχουν επεκτείνει το τοπίο στο 

οποίο διεξάγεται η έρευνα αγοράς. Τα social media μεταμορφώνουν την 

έρευνα αγοράς με συναρπαστικούς νέους τρόπους. Eπίσης, απαιτεί ένα 

σύνολο ικανοτήτων που δεν υπήρχαν πριν. Τα social media είναι η 
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δημιουργία ενός περιβάλλοντος που αποδίδει αφιλτράριστη γνώμη. Οι 

ερευνητές της αγοράς μπορούν να επωφεληθούν από τις προηγμένες 

δυνατότητες που συνδέονται με τα social media.  

• Βελτίωση της συλλογής πληροφοριών 

Υπάρχει μια σταθερή ροή νέου λογισμικού για τη συλλογή δεδομένων. 

Πέρα από τις παραδοσιακές μεθόδους, όπως οι έρευνες σε χαρτί, 

συνεντεύξεις και ομάδες εστίασης, η τεχνολογία επιτρέπει στους ερευνητές 

να είναι πολύ πιο στοχευμένη η έρευνα τους σε ό, τι μετρούν αλλά και 

πόσο γρήγορα μπορεί να ολοκληρωθεί. 

• Βελτίωση στην ανάλυση πληροφορίας 

Με την αύξηση της συλλογής ροής δεδομένων, έχουμε και δυνατότητα να 

αναλύουμε τα δεδομένα εξίσου γρήγορα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. 

Αυτός ο τρόπος ονομάζεται Analytics. Για παράδειγμα γίγαντας των 

κινητών επικοινωνιών, O2, χρησιμοποιεί προηγμένα analytics στην 

διατήρηση των πελατών και στη βελτίωση της μακροπρόθεσμης πίστης. 

Με σαφή ορισμό των  KPIs αλλά και με προηγμένες υπηρεσίες δεδομένων, 

οι επιλογές που έχουμε στη διάθεσή μας θα μας βάλουν σε θέση ισχύος 

έτσι ώστε να καθορίσουμε τα επόμενα βήματα για την εταιρεία. 

• Δημιουργία νέων ρόλων στην έρευνα αγοράς 

Οι πρόοδοι στην τεχνολογία απαιτούν αναπόφευκτα νέες δεξιότητες. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις, αυτό θα απαιτήσει τη δημιουργία νέων ρόλων που 

ειδικεύονται στις περιοχές αυτές. Οι νέοι αυτοί ρόλοι δημιουργήθηκαν για 

να εξασφαλίσουν ότι τα δεδομένα που λαμβάνονται από τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης και κινητών συσκευών μεταφράζονται 

αποτελεσματικά και αποδοτικά.  
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• Ενημέρωση από big data 

Η μεγάλη ποσότητα των δεδομένων που προέρχονται από on-line και off-

line μεθόδους  προσφέρει στους ερευνητές της αγοράς μια μεγάλη πισίνα 

για να αναλύσουν και να διαμορφώσουν στρατηγικές με ακρίβεια. Θα 

υπάρξει μια αυξανόμενη ανάγκη να φιλτράρουν τα δεδομένα και να 

πετάξουν τα άσχετα μέρη, αλλά μπορούν να αισθάνονται πιο σίγουροι, 

γνωρίζοντας ότι η διεξαγωγή έρευνας αγοράς γίνεται σε μια σταθερή 

αποθήκη δεδομένων. [19], [23] 

 

 

 

Σχήμα 3.4 

Πηγή: Using Social Media for Marketing Research 

https://www.linkedin.com/pulse/20140918095916-59226101-using-social-media-for-marketing-

research 
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3.5 Κανάλια επικοινωνίας 
 

Με την παραδοσιακή χρήση των media ο τρόπος επικοινωνίας μιας 

εταιρείας με τον πελάτη ήταν πολύ ακριβός καθώς έπρεπε να 

χρησιμοποιήσει ένα σημαντικό χρηματικό ποσό έτσι ώστε να προωθήσει 

την εικόνα της εταιρείας του. Σήμερα αυτό έχει σταματήσει. Τώρα μπορείς 

να χτίσεις - να δημιουργήσεις τα δικά σου κανάλια επικοινωνίας και να 

έρθεις σε επαφή με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Να κάνεις δικό 

σου video, τηλεόραση, ηλεκτρονική εφημερίδα στην μορφή blog, να 

συγκεντρώσεις το ενδιαφέρον του κοινού σου για όλα τα σημαντικά 

πράγματα που κάνεις σαν εταιρεία αλλά παράλληλα να μάθεις τι 

σκέπτονται για αυτή και τα προϊόντα της χωρίς να ξοδέψεις ολόκληρες 

περιουσίες σε μηνύματα διαφήμισης που κανείς πλέον δεν δίνει σημασία. 

Μέσα σε ένα περιβάλλον που είναι μαζεμένοι όλοι χωρίς κριτήρια και όχι 

μέσα από ένα παραδοσιακό website. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους 

που οι άνθρωποι μετακινήθηκαν μαζικά στο ίντερνετ. Γιατί βαρέθηκαν να 

ακούν και να βλέπουν μηνύματα που μοιάζουν μεταξύ τους. 

 

3.6 Μειονεκτήματα των social media 
 

Αντιθέτως τα βασικότερα μειονεκτήματα είναι: 

• Θέλει χρόνο και συνεχή παρακολούθηση. Σημαντικός παράγοντας 

για τα social media, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την συνεχή 

παρακολούθηση καθώς είναι real time και οι απόψεις ή οι τάσεις 

τείνουν να αλλάζουν χωρίς να υπάρχει ιστορικότητα. 

• Δυστοκία αγοραστικού κοινού. Τα social media έχουν πολλά κανάλια 

επικοινωνίας, που συνεπάγεται πολλές ομάδες από διαφορετικά ή 
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πολλά άτομα. Αυτό κάνει την προσέγγισή τους πολύ δύσκολη. Άρα 

χρειάζεται ανάπτυξη πολλαπλών προφίλ σε διαφορετικά κοινωνικά 

μέσα. 

• Σωστή στρατηγική. Δεδομένου ότι τα κοινωνικά μέσα είναι online, 

real time δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω από μια λάθος 

δημοσίευση και το προφίλ προϊόντος ή εταιρείας θα δεχθεί 

σημαντικό πλήγμα. [20] 

 

3.7 Social Media Analytics 
 

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της χρήσης των social media για 

την επικοινωνία των εταιρειών είναι τα social media analytics. Ο όρος 

Social Media Analytics αναφέρεται στη διαδικασία μέτρησης, ανάλυσης και 

ερμηνείας των διαδράσεων και των συσχετισμών μεταξύ ανθρώπων, 

θεμάτων και ιδεών. Μια επιχείρηση μπορεί να εξάγει πολύτιμα 

συμπεράσματα για τα δημογραφικά στοιχεία των πελατών της, τις 

προτιμήσεις τους, τις αντιδράσεις τους αναφορικά με προϊόντα και 

υπηρεσίες και πολλά άλλα. Mια εταιρεία μπορεί επίσης να αναγνωρίσει 

τάσεις της αγοράς και με βάση αυτές να προσαρμόσει καλύτερα την 

στρατηγική της. Πολλά από τα εργαλεία ανάλυσης των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης παρέχονται δωρεάν, αλλά υπάρχουν και αρκετά που κοστίζουν, 

ειδικά αυτά που απευθύνονται σε μεγάλες επιχειρήσεις. 

 

Παρακάτω παρατίθεται μια λίστα από δωρεάν εργαλεία: 

 Google Analytics. Παρέχει στατιστικά για την κίνηση σε κάποιο site η 

κοινωνικό δίκτυο (επισκεψιμότητα, δημογραφικά επισκεπτών) 
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 Facebook Insights. Στατιστικά που παρέχει το Facebook για το κοινό 

κάθε σελίδας 

 Social Mention. Αναζήτηση περιεχομένου σε διάφορα κοινωνικά 

δίκτυα και άλλες πηγές (π.χ. για ένα προϊόν, εταιρεία, κ.τ.λ.) 

 Trending. Αναλύει καθημερινά το ελληνικό twitter (πιο δημοφιλείς 

χρήστες, θέματα, κ.τ.λ.) 

 Sentiment Viz. Παρουσιάζει το συναίσθημα των tweets και σχετικούς 

όρους με βάση ένα keyword/hashtag 

 Sentiment140. Εύρεση των tweets που περιέχουν τον όρο 

αναζήτησης και κατανομή των συναισθημάτων σε αυτά 

 Topsy. Παρέχει συγκρίσεις και τους top influencers για συγκεκριμένα 

θέματα 

 Boardereader. Παρέχει δεδομένα και στατιστικά για την εξέλιξη της 

συζήτησης σχετικά με έναν όρο αναζήτησης 

 Klout. Υπολογίζει τη διαδικτυακή φήμη ενός χρήστη 

χρησιμοποιώντας δεδομένα από τα κοινωνικά δίκτυα που 

συμμετέχει. [21] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 

ΑΓΟΡΑΣ 
 

4.1 Γενικά  
 

Η τεχνολογία επιδρά σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας και της 

καθημερινής μας ζωής και συνεπακόλουθα δημιουργεί ευκαιρίες, 

επιταχύνει την επιχειρηματικότητα και διευκολύνει την εφευρετικότητα. Για 

την επίτευξη αυτού του στόχου, οι επιχειρήσεις τεχνολογίας πρέπει να 

κατανοήσουν τις εξελισσόμενες εμπειρίες και τις επιλογές των 

καταναλωτών: τι οι καταναλωτές αγοράζουν και γιατί; Πώς οι πελάτες 

αλληλεπιδρούν με την τεχνολογία; Πώς εντάσσεται στη ζωή τους; 

 

4.2 Τεχνολογικές τάσεις 
 

Η άφιξη των οθονών αφής στην καθημερινότητά μας έχει δημιουργήσει μια 

αλλαγή στον τρόπο που οι σχεδιαστές λογισμικού, κατασκευαστές 

καταναλωτικών ηλεκτρονικών ειδών, βιομηχανικοί σχεδιαστές, και οι 

αρχιτέκτονες επιχειρήσεων τεχνολογίας σκέφτονται για τη δημιουργία των 

προϊόντων. Αυτή η μετατόπιση οφείλεται στην συνειδητοποίηση ότι η 

συμπεριφορά αλλάζει όταν στους  χρήστες δίνεται μια διαφορετική μορφή 

διεπαφής. 

Η διαφορετική αυτή διεπαφή και η τεχνολογία δεν έχει σταματήσει με την 

αφή. Κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούν τη 

φωνή, κίνηση, ακόμη και biosensing έχουν αρχίσει να κάνουν το δρόμο 

τους προς την αγορά, ο καθένας με πολλαπλές παραλλαγές σε 

διαφορετικά στάδια ωριμότητας. Κοιτάζοντας ευρέως στις διάφορες 
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μορφές των διεπαφών χρήστη και της τεχνολογίας, μπορεί να 

προσδιοριστούν οι παρακάτω γενικές τάσεις: 

 

 Συνεχής εξέλιξη λιγότερο παρεμβατική 

Ορισμένοι παρατηρητές σωστά ισχυρίζονται ότι ο σχεδιασμός ενός user 

interface έχει επικεντρωθεί σε μεγάλο βαθμό στο να τα εξαφανίσει 

εντελώς, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση και λιγότερο 

αποτελεσματική εμπειρία αλληλεπίδρασης με την τεχνολογία. Αλλά είναι 

ασφαλές να πούμε ότι η πορεία της τρέχουσας εξέλιξης interface είναι  

κινούμενη προς δημιουργία διεπαφών που θα  είναι λιγότερο παρεμβατική 

και λιγότερο ορατή. 

 

 

Σχήμα 4.1 

 Πηγή: China Motion Controller Industry 2015-2020 Market Research and Development Trends 

https://www.linkedin.com/pulse/china-motion-controller-industry-2015-2020-market-research-

faucett 

 

 

https://www.linkedin.com/pulse/china-motion-controller-industry-2015-2020-market-research-faucett
https://www.linkedin.com/pulse/china-motion-controller-industry-2015-2020-market-research-faucett
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 Νέες διεπαφές επιτρέπουν νέους τύπους εφαρμογών και εμπειρίες  

τεχνολογιών.  

Με την ενσωμάτωση νέων τρόπων  διασύνδεσης με την τεχνολογία, 

πολλές από τις υπάρχουσες κατηγορίες δημιουργούνται πάλι και νέες 

έρχονται στη ζωή. Παράδειγμα, είναι η φωνή που χρησιμοποιείται ως user 

interface ελέγχου ταυτότητας για το Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT), ή για 

wearables ή έξυπνο σπίτι. 

 Οι επιχειρήσεις θα βιώσουν BYOI 

Κατά την τελευταία δεκαετία, η αγορά των επιχειρήσεων τεχνολογίας 

έπρεπε να αντιμετωπίσει την εισβολή των καταναλωτικών τεχνολογιών 

που ξεκινάνε από το Wi-Fi στο cloud και μετά στο iPhone. Με τους 

καταναλωτές να αρχίζουν να βιώνουν νέους τρόπους διάδρασης με την 

καταναλωτική τεχνολογία που έχει προσανατολισμό την ψυχαγωγία, το 

IoT, και άλλες τεχνολογίες, μπορούμε να αναμένουμε να αλλάξουν τον 

τρόπο που διασυνδέεται η τεχνολογία στην εργασία. 

 Νέοι τρόποι για να βιώσουν την τεχνολογία. 

Μια συμβολή των νέων τεχνολογιών, όπως μεγάλα στοιχεία, cloud, 

predictive computing, και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι να 

συνδυάζουν νέες διασυνδέσεις για να δημιουργήσουν εντελώς νέες 

εμπειρίες αλληλεπίδρασης με την τεχνολογία που είναι συνεχείς και εν 

τέλει αναμενόμενες. [24], [25] 

 

4.3 Σημαντικά trends για την φετινή χρονιά 
 

Η φετινή χρονιά έχει σηματοδοτήσει την χρήση της τεχνολογίας και έχει 

επηρεάσει όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας στην 
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καθημερινή αλλά και στην επαγγελματική μας ζωή. Μερικά από τα 

χαρακτηριστικά θα τα αναγνωρίσουμε παρακάτω επιγραμματικά. 

 Η ασφάλεια των δεδομένων σας 

Μετά από ένα κύμα υψηλού επιπέδου παραβιάσεις της ασφάλειας στον 

κυβερνοχώρο που οδήγησε σε διαρροή χιλιάδων gigabytes των 

ευαίσθητων εγγράφων, οι καταναλωτές θα είναι πρόθυμοι να 

διασφαλίσουν τα δικά τους προσωπικά δεδομένα. 

 

 

Σχήμα 4.2  

Πηγή: Market Research Trends to Watch in 2013 

http://kathleenpoulos.com/category/market-research-2/ 

 

 

http://kathleenpoulos.com/category/market-research-2/
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 Smartwatches γίνονται πιο «έξυπνα» 

Η αγορά SmartWatch είναι τώρα πλημμυρισμένη από τον ανταγωνισμό 

των εταιρειών όπως η Apple, η HP (HPQ), η Samsung (SSNLF) και τους 

υπόλοιπους  να έχουν ενταχθεί σε ένα πλήθος μικρότερου ανταγωνισμού.  

 NFC 

Εδώ και αρκετά χρόνια έχει υποσχεθεί ότι η τεχνολογία NFC, ή Near Field 

Communications, θα είναι το κύμα του μέλλοντος. Το 2015, περισσότεροι 

άνθρωποι θα μετακινήσουν τις συνδεδεμένες συσκευές τους πολύ κοντά 

την μια με την άλλη για την ανταλλαγή πληροφοριών. 

 Δεδομένα παίζουν κυρίαρχο ρόλο  

Υπήρξε ένα πολυ-year trend των ασύρματων φορέων κινητής, λιγότερο για 

τις φωνητικές κλήσεις και περισσότερο για τα δεδομένα. Και αυτό θα 

συνεχιστεί. 

 Cryptocurrency  

Το Bitcoin υπέστη πλήγμα το 2014. Αλλά αυτό δεν θα σταματήσει την 

άνοδο νέων παρόμοιων νομισμάτων.  

 Drones 

Η χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών θα αυξηθεί - τόσο για τις 

επιχειρήσεις και τους καταναλωτές . 

 Ψηφιακή υγεία 

Με περισσότερα στοιχεία διαθέσιμα τώρα από ποτέ, συσκευές και 

smartphones που κάνουν καταγραφή κάθε μέρα, οι καταναλωτές θα 

αρχίσουν να λαμβάνουν περισσότερο έλεγχο της δικής τους υγείας μέσω 

της χρήσης των δεδομένων. 
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 Mobile devices 

Η άνοδος του mobile gaming θα σημαίνει ότι large smartphones, ή 

phablets, θα γίνουν πιο δημοφιλή σε ολόκληρο τον κόσμο - και αυτό 

σημαίνει ότι οι τιμές για τις συσκευές θα κατέβουν οπότε θα είναι και πιο 

προσιτές για τις επιχειρήσεις να τις αποκτήσουν. 

 Location-based services  

Ένα μειονέκτημα των location-based services είναι η ανύψωση. To Wi-Fi, 

το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί παραδοσιακά για εσωτερικούς χώρους για 

να εξυπηρετήσει location-based υπηρεσίες, δεν μπορεί να διακρίνει για 

παράδειγμα μεταξύ των διαφόρων ορόφων ενός εμπορικού κέντρου. Μια 

τεχνολογία που ονομάζεται Bluetooth Low Energy θα λύσει αυτό το 

πρόβλημα. 

 Indexing apps 

Εφαρμογές για το τηλέφωνο ή το tablet σας είναι πολλές , αλλά, πέρα από 

τις πιο δημοφιλείς, είναι δύσκολο να βρεθούν. Το 2015, η Google και η 

Apple θα εργαστούν για να βεβαιώσουν ότι οι εφαρμογές είναι πιο εύκολο 

να βρεθούν μέσω Web.  [26] , [27] 

 

4.3 Ψηφιακή ποιοτική έρευνα 

 

Αναμφίβολα δεν θα μπορούσε να μην επηρεαστεί από την τεχνολογία και 

το κομμάτι της έρευνα αγοράς και συγκεκριμένα η ποιοτική έρευνα. Όπως 

θα δούμε παρακάτω η τεχνολογία και η χρήση της διευκολύνουν και 

επιτρέπουν σε βαθύτερη ανάλυση και κατανόηση των δεδομένων τα οποία 
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συλλέγουν. Στοιχεία τα οποία χρησιμοποιεί η ποιοτική έρευνα από την 

τεχνολογία είναι τα παρακάτω. 

 Έρευνα Αγοράς με online Κοινότητες 

Συνδυάζει ένα μίγμα των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, με 

απευθείας συζήτηση και ποιοτική έρευνα για να παρέχει μακροπρόθεσμα 

οφέλη - βάθος γνώση. Η μορφή του είναι αρκετά ευέλικτη ώστε να ταιριάζει 

σε οποιοδήποτε ακροατήριο, μέσα από live chat, πίνακες ανακοινώσεων ή 

άλλες μεθόδους, έτσι ώστε να παρέχει ένα ισχυρό εργαλείο για τους 

ερευνητές και με κόστος χαμηλότερο από ότι θα κόστιζε να οργανώσει 

εκδηλώσεις και παρόμοιες μελέτες. 

 Social Media και Ποιοτική Έρευνα 

Τα κοινωνική μέσα ενημέρωσης είναι μία από τις κινητήριες δυνάμεις στις 

νέες μεθόδους που βασίζονται στην τεχνολογία ποιοτικής έρευνας. 

Υπάρχουν σχεδόν απεριόριστες δυνατότητες για τη βελτιστοποίηση της 

έρευνας , φτάνοντας σε νέα ακροατήρια και προσφέροντας μαζική 

συγκέντρωση  δεδομένων γρήγορα και αποτελεσματικά. Ωστόσο, αυτές οι 

πλατφόρμες είναι επίσης ιδανικές για τη μακροπρόθεσμη έρευνα λόγω του 

χαμηλού κόστους, εύκολης διαχείρισης και στιγμιαίας δυνατότητας 

επικοινωνίας. 

 Mobile ethnography 

Εθνογραφία ήταν κάποτε μια ερευνητική μέθοδος που προοριζόταν για 

μεγάλα έργα και επιχειρήσεις με μεγάλους προϋπολογισμούς. Με τα 

χαρακτηριστικά διείσδυσης και την άμεση πρόσβαση του mobile research , 

επιτρέπει εθνογραφικές μελέτες με χαμηλότερο κόστος και συμπιεσμένα 

χρονοδιαγράμματα. Μέσα από το video chat, online δημοσκοπήσεις και 

άλλα εργαλεία, είναι δυνατόν να διεξαχθούν μελέτες χωρίς την ανάγκη για 
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συνεχή επίβλεψη και πολλά από τα άλλα χαρακτηριστικά που κάνουν την 

παραδοσιακή εθνογραφία δύσκολη και δαπανηρή. 

 Αυξημένη αυτοματοποίηση και επιτάχυνση της ταχύτητας στην 

αγορά 

Δεδομένου ότι το ποσό των δεδομένων για τους ερευνητές αυξάνεται, η 

τεχνητή νοημοσύνη, τα εργαλεία εξόρυξης δεδομένων, αλγόριθμοι και άλλα 

λογισμικά βελτιώνουν την ικανότητα να αποκαλύψουν τις τάσεις, να 

αντιπαραβάλλουν δεδομένα και να φέρουν αποτελέσματα. Αυτό, με τη 

σειρά του, μειώνει το συνολικό χρόνο που χρειάζεται για τη διεξαγωγή 

ενδελεχούς έρευνας και την παραγωγή αποτελεσμάτων για τους πελάτες. 

 Αυξημένη έμφαση στην εμπειρία των πελατών 

Εκθέσεις μελετών, συμπεριλαμβανομένων διαδραστικά στοιχεία 

συμβάλουν στην παροχή πληροφοριών με αυξημένη διορατικότητα. 

Στόχευση γεωγραφικής περιοχής, mobile research και άλλα εργαλεία 

έχουν βοηθήσει να διεξάγονται  έρευνες στη στιγμή και οι εμπειρίες 

συμβάλλουν μια πιο αληθινή αίσθηση του συμμετέχοντος στη μελέτη. Το 

αποτέλεσμα είναι ότι οι παραδοσιακές μορφές ποιοτικής έρευνας χάνουν 

έδαφος απέναντι στις νέες τεχνολογίες με ταχύ ρυθμό. [28] 

 

4.4 CRM 
 

Τα συστήματα διαχείρισης πελατών χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να 

οργανώσει, να συγχρονίσει, και να αυτοματοποιήσει τις επιχειρήσεις. Τα 

συστήματα CRM για το μάρκετινγκ βοηθάνε την επιχείρηση έτσι ώστε να 

εντοπίζει και να στοχεύει δυνητικούς πελάτες και να καθοδηγούν την 

ομάδα πωλήσεων. Μια βασική ικανότητα του μάρκετινγκ είναι η 
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δυνατότητα να παρακολουθεί και να μετράει χρησιμοποιώντας 

πολυκαναλικές  εκστρατείες, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, της 

αναζήτησης, social media, τηλέφωνο, και το διαφημιστικό ταχυδρομείο. Οι 

μετρήσεις παρακολουθούν τα κλικ, τις απαντήσεις, τις προσφορές, και τα 

έσοδα. Οι λύσεις CRM μάρκετινγκ δημιουργούνται από τις οργανώσεις για 

να παρακολουθούν συγκεκριμένες δραστηριότητες στον παγκόσμιο ιστό 

που βοηθούν στην ανάπτυξη της σχέσης με τον πελάτη. Οι 

δραστηριότητες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν δραστηριότητες όπως 

δωρεάν downloads, online περιεχομένου βίντεο, και σε απευθείας σύνδεση 

παρουσιάσεις ιστοσελίδων. [29] 

 

4.5 Λόγοι  χρήσης social media marketing 
 

 Το μάρκετινγκ στο διαδίκτυο δεν έχει πλέον αποτέλεσμα όπως είχε 

στα μέσα ενημέρωσης (ράδιο, τηλεόραση). Το ποσοστό των 

ανθρώπων που είναι στα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης δεν 

θεωρούνται παθητικά αλλά ενεργά μέλη καθώς συμμετέχουν σε 

κανάλια - ομάδες που κυριαρχεί ο ζωντανός διάλογος.  

 Θεωρείται μία τεράστια αγορά. Ο χρόνος επισκεψιμότητας του 

θεωρείται μεγαλύτερος σε σύγκριση με τη σελίδα - μηχανή 

αναζήτησης της Google. 

 

4.5.1 Διαμόρφωση στρατηγικής social media marketing 
 

Υπάρχουν συγκεκριμένες στρατηγικές οι οποίες θα πρέπει να 

ακολουθηθούν έτσι ώστε να θεωρηθούν πετυχημένες. Μερικές παράμετροι 

οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι οι ακόλουθες:  
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 Ο χρόνος. Πολλές φορές η στρατηγική μιας εταιρίας ξεκινάει να 

βασίζεται στα social media χωρίς να έχει γνώση γι’ αυτά. Σαν 

συνεπακόλουθο είναι ότι δημιουργείται μια ψευδαίσθηση 

μελλοντικών κερδών που δεν θα έρθουν στο χρονικό πλαίσιο που 

έχουν σχεδιαστεί. 

 Τα social media είναι συνεπακόλουθο και αλληλένδετο με τις 

παραδοσιακές μορφές επιχειρήσεων marketing που στηρίζουν την 

επιτυχία τους μόνο στα social media. Δεν μπορούν να θεωρηθούν 

ότι ελαχιστοποιούν τις εμπορικές δυνατότητες των επιχειρήσεων 

τους. 

 Μια άλλη παράμετρος που είναι σχετική με την χρήση των social 

media είναι ότι πολλοί είναι εκείνοι που αντιμετωπίζουν με 

σκεπτικισμό τα social media είτε είναι λόγω ιδεολογίας είτε μη 

εξοικείωσης με το αντικείμενο. Όπως και να έχει υπάρχει ένα μέρος 

ανθρώπων που προτιμούν να κρατούν μία συντηρητική στάση. 

Επίσης θα πρέπει εδώ να συμπεριλάβουμε και την αντιμετώπιση 

των social media από τους ίδιους τους εργαζόμενους μίας εταιρείας. 

Δηλαδή χρήση των social media εν ώρα εργασίας που σημαίνει ότι 

παραγκωνίζεται η εργασία για να επισκεφθούν κανάλια κοινωνικής 

δικτύωσης. Μερικές εταιρείες ή πολυεθνικές έχουν αναπτύξει 

κανόνες για το συγκεκριμένο θέμα ενώ ώρα εργασίας. [30] 

 

4.5.2 Πλεονεκτήματα social media marketing 
 

Η σωστή χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη 

και αποδοτική για τις εταιρείες. Βασικά οφέλη είναι τα παρακάτω : 
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 Καθιέρωση του brand και αύξηση αναγνωσιμότητας. Λόγω του ότι 

όπως έχει αναφερθεί, το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων 

χρησιμοποιεί social media αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της 

αναγνωσιμότητας τους καθώς το κοινό τα μαθαίνει έχοντας 

πρόσβαση σε πολλαπλές τοποθεσίες στο διαδίκτυο.  

 Δημιουργία θετικού θορύβου και απόκτηση φήμης: Λόγω της 

ιδιαιτερότητας των social media η διάδοση της πληροφορίας από 

στόμα σε στόμα και οι συστάσεις καθιστούν εφικτή την αύξηση της 

φήμης ενός brand.  

 Συνεχής επικοινωνία με το κοινό. Σημαντικό χαρακτηριστικό των 

social media είναι η αλληλεπίδραση με το κοινό γιατί το κανάλι αυτό 

διευκολύνει την επικοινωνία ανάμεσα σε υπάρχοντες και 

υποψήφιους πελάτες. Επιπρόσθετα, ενισχύεται η εξυπηρέτηση 

πελατών με τους πολλαπλούς και εύκολους τρόπους επικοινωνίας 

που παρέχονται μέσα από τα social media. 

 Το προφίλ ενός προϊόντος ή εταιρείας δημιουργείται ή χτίζεται. Η 

εταιρεία δίνει την δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων με το κοινό. Με 

αποτέλεσμα να βελτιώνει την ποιότητα των υπηρεσιών της και να 

γίνεται πιο ανταγωνιστική στην αγορά. 

 Προώθηση προϊόντων – υπηρεσιών πιο εύκολα σε σχέση με τους 

παραδοσιακούς τρόπους. Με την χρήση των social media γίνεται 

γρήγορη διαφήμιση και ανάπτυξη του προϊόντος – εταιρείας, όσον 

αφορά το κόστος, γιατί έχει πιο χαμηλό σε σχέση με τους 

παραδοσιακούς τρόπους. 

 Social media marketing είναι η φιλική πλευρά της διαφήμισης προς 

το περιβάλλον. [20] 
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4.6 Wearables 
 

Τα wearables μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση, την 

παροχή συμβουλών και τη βελτίωση της υγείας και της ευεξίας και εδώ και 

καιρό αποτελεί ένα από τα βασικά σενάρια χρήσης της τεχνολογίας. Η 

βασική ιδέα είναι ένα βραχιολάκι για την υγεία παρακολούθησης που 

συνταγογραφείται σε ασθενείς ή να χρησιμοποιηθεί για κλινικές δοκιμές. 

Μια ιατρική μελέτη σε πάνω από 2.000 ενηλίκων στις ΗΠΑ  είχε ως 

αποτέλεσμα οι περισσότεροι από τους μισούς (56%) που ερωτήθηκαν να 

θέλουν η υγεία τους να παρακολουθείτε μέσω συσκευών που στέλνει 

αυτόματα πληροφορίες στους γιατρούς τους. Ωστόσο, μια μελέτη  μέσα 

στον ίδιο χρονικό διάστημα από την JAMA (Journal of the American 

Medical Association) συμπέρανε ότι η ανάπτυξη και η χρήση των mobile 

apps για την υγεία πρέπει να έχουν ως στόχο την αξιοποίηση των 

στοιχείων υγείας των χρηστών και όχι να έχει επίκεντρο την τεχνολογία. 

Παράλληλα το NHS ανακοίνωσε ένα έγγραφο σχέδιο για την τεχνολογική 

πρόοδο στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένης 

της εξέτασης των wearable συσκευών. Το NHS δίνει το παράδειγμα των 

διαβητικών ασθενών, από τους οποίους πάνω από ένα πέμπτο θα έχουν 

βιώσει επεισόδιο υπογλυκαιμίας στο νοσοκομείο. Μέσω wearable 

συσκευές παρακολούθησης ασθενών στο δρόμο, θα μπορούσε σε μεγάλο 

βαθμό να αποφευχθούν τα περιστατικά αυτά. Δεν είναι σαφές αν τα 

wearable συσκευές θα πρέπει να χορηγούνται σε ασθενείς ή όχι. [31] 
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4.7 Virtual Reality 
 

Εικονική πραγματικότητα. Η εικονική πραγματικότητα είναι ένα λογικό 

επόμενο βήμα της τεχνολογίας, ή το παρελθόν βήμα, στην 

πραγματικότητα, δεδομένου ότι είναι ήδη σε χρήση σε διάφορες μορφές 

εδώ και αρκετό καιρό τώρα. Όσον αφορά την έρευνα μάρκετινγκ, η 

παρουσία της εικονικής πραγματικότητας αυξάνεται. 

Εικονική πραγματικότητα χρησιμοποιείται με διαφορετικούς τρόπους στην 

έρευνα μάρκετινγκ, και η τεχνολογία εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο την 

προσομοίωση φυσικών αγορών για τους καταναλωτές, όπως 

παντοπωλεία. Επίσης  έχει χρησιμοποιηθεί από τους ερευνητές για να 

κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο και τις αποφάσεις των καταναλωτών 

δουλεύοντας σε ένα πιο αρχέγονο επίπεδο. Οι ικανότητες λήψης 

αποφάσεων μας βασίζονται τόσο στον ορθολογισμό όσο και στο 

συναίσθημα, και η τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας βοηθά τους 

ερευνητές να ανακαλύψουν το πόσο αλλά και το πώς, το υποσυνείδητο 

παίζει ρόλο στις  διαδικασίες λήψης αποφάσεων. 

Αυτό το μίγμα της νευροεπιστήμης και της επιστήμης αγοράς βελτιώνει 

πραγματικά το σενάριο της μελέτης της, και οι διαχειριστές της έρευνας 

είναι σε θέση γρήγορα και ευέλικτα να αλλάξουν το εικονικό περιβάλλον, 

διατηρώντας ένα σφιχτό, επίπεδο ποιότητας και ελέγχου. Επιπλέον, οι 

συσκευές που χρησιμοποιούνται στο ερευνητικό έργο δημιουργούν ένα 

εικονικό περιβάλλον για την κατανάλωση του συμμετέχοντα, ενώ 

παράλληλα γίνεται συλλογή δεδομένων από διάφορες μεταβλητές, που 

προέρχονται από τις αποφάσεις που κάνει ή δεν κάνει ο συμμετέχων. 

Όσον αφορά τη βελτίωση γνώσης σχετικά με τη συμπεριφορά των 

καταναλωτών, η τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας μπορεί να μιμηθεί 
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την ακαταστασία και την υπερ-διέγερση που βρέθηκαν στο πιο αυθεντικό 

περιβάλλον αγοράς. Οι συμμετέχοντες καταναλωτές δεν χρειάζεται να 

χειρίζονται και να εξετάζουν τα προϊόντα όπως και σε πολλές άλλες 

έρευνες, επιτρέποντας στον ερευνητή να παρατηρήσει με μεγαλύτερη 

σαφήνεια πώς οι συμμετέχοντες κάνουν τις επιλογές με βάση τα οπτικά 

συνθήματα. [32] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 

5.1 Γενικά 

 

Για να εξυπηρετηθεί ο σκοπός της εργασίας σχεδιάστηκε ένα 

ερωτηματολόγιο ώστε να συλλεχθούν τα απαιτούμενα στοιχεία για την 

καλύτερη κατανόηση της επιρροής των social media στη συμπεριφορά των 

καταναλωτών. Στην συγκεκριμένη έρευνα επιλέχθηκε η μέθοδος συλλογής 

πρωτογενών στοιχείων γνωστή και ως ποσοτική μέθοδος, που έχει ως 

βάση την δειγματοληπτική έρευνα με τυποποιημένο ερωτηματολόγιο. Το 

ερωτηματολόγιο πήρε ηλεκτρονική μορφή μέσα από την εφαρμογή Google 

dogs της Google και διανεμήθηκε μέσω e-mail, ενώ σε λίγες περιπτώσεις 

δόθηκε και σε έντυπη μορφή. Επιπλέον ύστερα από χρονομέτρηση ο 

χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου δεν ξεπερνά τα 7 λεπτά ώστε 

να μην κουράσει τους ερωτώμενους και αυτοί να μείνουν συγκεντρωμένοι 

στις απαντήσεις τους. Το μέγεθος του δείγματος της έρευνας είναι 78 

άτομα και ο χρόνος διεξαγωγής της έρευνας είναι από 15/07/2015 έως 

05/10/2015. 

 

 

5.2 Ανάλυση δημογραφικών στοιχείων 

 

Με την ανάλυση των δημογραφικών στοιχείων αποκτάμε μία εικόνα – 

προφίλ των ατόμων που κάνουν χρήση των social media. Στα 

δημογραφικά στοιχεία περιλαμβάνεται το φίλο, η ηλικία, ο τόπος μόνιμης 

κατοικίας, η οικογενειακή κατάσταση και ο βαθμός εκπαίδευσης.  

 

 



59 
 

 

1) Φύλο 

 

Από τα 78 άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα οι 32 ήταν άντρες και οι 

46 γυναίκες. Δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό ανήκει στις γυναίκες με 

59%  σε σχέση με το 41% των ανδρών. 

  

Πίνακας 5.1 

Άνδρας 32 41% 

Γυναίκα 46 59% 

Γενικό 

σύνολο 78 100% 

 

 

 

Σχήμα 5.1 
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2) Σε ποια ηλικιακή ομάδα ανήκετε ; 

 

 Όπως βλέπουμε και στο παρακάτω σχήμα το μεγαλύτερο ποσοστό του 

δείγματος ανήκει στις ηλικίες μεταξύ 25 – 34 ετών με ποσοστό 50% ενώ 

το δείγμα είναι ιδιαίτερα μικρό σε ηλικίες από 55 έως 65 + ετών, μόλις 

το 6,4% του συνολικού δείγματος. 

 

 

Πίνακας 5.2 

15-17 ετών 3 3.8% 

18-24 ετών 11 14.1% 

25-34 ετών 39 50.0% 

35-44 ετών 11 14.1% 

45-54 ετών 9 11.5% 

55-64 ετών 3 3.8% 

65+ ετών 2 2.6% 

Γενικό σύνολο 78 100% 
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Σχήμα 5.2 

 

3) Ποια είναι η οικογενειακή σας κατάσταση ; 

 

Παρατηρούμε ότι το 55,1% του δείγματος (43 άτομα) είναι άγαμοι ενώ 

ακολουθούν με μικρότερα ποσοστά οι έγγαμοι 30,8% (24 άτομα) καθώς 

και οι σε συμβίωση 11,5% (9 άτομα). Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι 

σε δείγμα 78 ατόμων βρέθηκαν μόνο 2  διαζευγμένοι ή σε χηρεία ποσοστό 

μόλις 2,6%.  

Πίνακας 5.3 

Άγαμος -η 43 55,10% 

Διαζευγμένος-η / 

Χήρος -α 2 2,60% 

Έγγαμος -η 24 30,80% 

Σε συμβίωση 9 11,50% 

Γενικό σύνολο 78 100% 
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Σχήμα 5.3 

 

4) Βαθμός Εκπαίδευσης 

 

Στην έρευνα μας στο 52,6% ανήκει στο υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο 

έχοντας ανώτατη εκπαίδευση (41 άτομα). Αμέσως μετά ακολουθεί η 

ανώτερη εκπαίδευση με ποσοστό 28,2% (22 άτομα) και η μέση με 16,7% 

(13 άτομα). Ενώ ιδιαίτερα χαμηλή είναι η κατώτερη εκπαίδευση με 

ποσοστό μόλις 2,6% (2 άτομα). 

Πίνακας 5.4 

Ανώτατη 41 52,60% 

Ανώτερη 22 28,20% 

Κατώτερη 2 2,60% 

Μέση 13 16,70% 

Γενικό 

σύνολο 78 100% 
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Σχήμα 5.4 

 

5) Που είναι η μόνιμη κατοικία σας ; 

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος 75,6% (59 άτομα) κατοικούν σε 

πόλη, ενώ το 15,4% (12 άτομα) κατοικούν σε κωμόπολη. Μόλις το 9% 

(7 άτομα) κατοικεί σε χωριό. 

 

Πίνακας 5.5 

Κωμόπολη 12 15.40% 

Πόλη 59 75.60% 

Χωριό 7 9% 

Γενικό 

σύνολο 78 100% 



64 
 

 

Σχήμα 5.5 

 

 

5.3 Κύριο κομμάτι ερωτηματολογίου 
 

Στην συνέχεια ακολουθεί ανάλυση του κυρίως κομματιού του 

ερωτηματολογίου. 

 

6) Είστε εσείς υπεύθυνος - η για τα ψώνια στο νοικοκυριό ; 

 

Βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων 74,4% 

αποφασίζει είτε μόνο του είτε μαζί με κάποιον άλλο για τα ψώνια του 

σπιτιού σε αντίθεση με το 25,6% που δεν έχει καμία συμμετοχή στις 

αποφάσεις. 
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Πίνακας 5.6 

Ναι 25 32,10% 

Ναι, μαζί με 

κάποιον 

άλλο 33 42,30% 

Όχι 20 25,60% 

Γενικό 

σύνολο 78 100% 

 

 

 

Σχήμα 5.6 

 

7) Κατά μέσο όρο πόσες ώρες την ημέρα κάνετε χρήση του διαδικτύου; 

 

Μόλις το 51% των ερωτηθέντων (4 άτομα) δηλώνει ότι μπαίνει στο 

διαδίκτυο λιγότερο από 1 ώρα την ημέρα. Το 24,4% (19 άτομα) 
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συνδέεται 1 – 2 ώρες ανά ημέρα, το 19,2% (15 άτομα) 4 + ώρες. Ενώ 

το μεγάλο ποσοστό του 51,3% (40 άτομα) μπαίνει στο ίντερνετ 2 – 4 

ώρες ανά ημέρα. 

 

Πίνακας 5.7 

0-1 ώρα 4 5,10% 

1 - 2 ώρες 19 24,40% 

2 - 4 ώρες 40 51,30% 

4+ ώρες 15 19,20% 

Γενικό σύνολο 78 100% 

 

 

Σχήμα 5.7 
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8) Συνήθως από που κάνετε χρήση του διαδικτύου ; 

 

Όπως βλέπουμε οι ερωτηθέντες μπαίνουν στο διαδίκτυο σε ποσοστό 

57,7% κυρίως από το σπίτι. Ενώ ακολουθεί ο χώρος εργασίας με 37,2% 

και με πολύ μικρά ποσοστά τα υπόλοιπα σημεία (3,8% στο δρόμο και 

1,3% ίντερνετ café). 

Πίνακας 5.8 

Σπίτι 45 57,70% 

Στο δρόμο 3 3,80% 

Χώρο 

εργασίας 29 37,20% 

Internet cafe 1 1,30% 

Γενικό 

σύνολο 78 100% 

 

 

Σχήμα 5.8 
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9) Ποιο μέσο χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στο διαδίκτυο ; 

 

Tο μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων συνδέεται στο ίντερνετ μέσω 

κινητού τηλεφώνου (smartphone) 36,9%. Ενώ υψηλό είναι και το ποσοστό 

σύνδεσης από laptop 25,7% και από σταθερό υπολογιστή με ποσοστό 

24%. Μικρή χρήση για τη σύνδεση στο διαδίκτυο έχουν τα tablet με 

ποσοστό μόλις 13,4%. 

 

Πίνακας 5.9 

Σταθερό υπολογιστή 43 24,00% 

Laptop 46 25,70% 

Κινητό τηλέφωνο (smartphone) 66 36,90% 

Tablet 24 13,40% 

 

 

Σχήμα 5.9 
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10) Κάνετε χρήση - έχετε λογαριασμό σε κάποιο μέσο κοινωνικής 

δικτύωσης ; 

Με αυτή την ερώτηση φαίνεται πόσο έχουν διεισδύσει τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, LinkedIn) στην 

καθημερινότητά μας αφού το τεράστιο ποσοστό του 91% (71 άτομα) 

είτε κάνει χρήση κάποιου Social media ή έστω έχει δημιουργήσει ένα 

λογαριασμό σε αυτά. Μόλις 7 άτομα (9%) δεν έχουν κάποιο 

λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. 

Πίνακας 5.10 

Ναι 71 91% 

Όχι 7 9% 

Γενικό 

σύνολο 78 100% 

 

 

Σχήμα 5.10 
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Με την παρακάτω ερώτηση βλέπουμε σε ποια μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

οι χρήστες έχουν αδυναμία, χρησιμοποιούν περισσότερο και με τι 

συχνότητα.  

 

11 ) Στην παρακάτω κλίμακα σημειώστε πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις 

παρακάτω σελίδες κοινωνικής δικτύωσης ; [Facebook] 

Σίγουρα το facebook είναι ο ηγέτης των  social media αφού βλέπουμε ότι 

το 82,1% των ερωτηθέντων το χρησιμοποιεί (64 άτομα) και μάλιστα το 

μεγαλύτερο ποσοστό 62,8% κάνει καθημερινή χρήση του (49 άτομα). 

 

Πίνακας 5.11 

1 φορά την 

εβδομάδα 4 5.10% 

1 φορά το μήνα 2 2.60% 

2 - 3 φορές την 

εβδομάδα 9 11.50% 

Κάθε μέρα 49 62.80% 

Καθόλου 14 17.90% 

Γενικό σύνολο 78 100% 
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Σχήμα 5.11 

 

11 ) Στην παρακάτω κλίμακα σημειώστε πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις 

παρακάτω σελίδες κοινωνικής δικτύωσης ; [Twitter] 

 

Το Twitter χρησιμοποιείται από το 80,8% του δείγματος (63 άτομα) ενώ 

από αυτά το 38,5% (30 άτομα) κάνει χρήση κάθε μέρα.  

Πίνακας 5.12 

1 φορά την 

εβδομάδα 7 9% 

1 φορά το μήνα 4 5.10% 

2 - 3 φορές την 

εβδομάδα 22 28.20% 

Κάθε μέρα 30 38.50% 

Καθόλου 15 19.20% 

Γενικό σύνολο 78 100% 
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Σχήμα 5.12 

 

 

11) Στην παρακάτω κλίμακα σημειώστε πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις 

παρακάτω σελίδες κοινωνικής δικτύωσης ; [Linkedin] 

 

 

Το LinkedIn που αφορά κυρίως τον τομέα της εύρεσης εργασίας το 

χρησιμοποιεί το 65,4% των ερωτηθέντων (51 άτομα) και με χρήση κυρίως 

μια φορά την εβδομάδα (28,2%). 

 

 

 

 

 



73 
 

 

Πίνακας 5.13 

1 φορά την 

εβδομάδα 22 28.20% 

1 φορά το μήνα 9 11.50% 

2 - 3 φορές την 

εβδομάδα 16 20.50% 

Κάθε μέρα 4 5.10% 

Καθόλου 27 34.60% 

Γενικό σύνολο 78 100% 

 

 

Σχήμα 5.13 

 

11) Στην παρακάτω κλίμακα σημειώστε πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις 

παρακάτω σελίδες κοινωνικής δικτύωσης ; [Youtube] 
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Πολύ υψηλά ποσοστά χρήσης εμφανίζει και το YouTube αφού το 59% του 

δείγματος (46 άτομα) μπαίνουν καθημερινά στο YouTube για να δουν 

κάποιο βίντεο.  

Πίνακας 5.14 

1 φορά την 

εβδομάδα 3 3.80% 

1 φορά το μήνα 2 2.60% 

2 - 3 φορές την 

εβδομάδα 23 29.50% 

Κάθε μέρα 46 59% 

Καθόλου 4 5.10% 

Γενικό σύνολο 78 100% 

 

 

Σχήμα 5.14 
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11) Στην παρακάτω κλίμακα σημειώστε πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις 

παρακάτω σελίδες κοινωνικής δικτύωσης ; [Instagram] 

 

 Εδώ τα ποσοστά είναι πιο μοιρασμένα αφού το 48,7% του δείγματος δεν 

κάνει καθόλου χρήση (38 άτομα) σε σχέση με το 51,3% (40 άτομα) που το 

χρησιμοποιούν.  

Πίνακας 5.15 

1 φορά την 

εβδομάδα 12 15.40% 

1 φορά το μήνα 7 9% 

2 - 3 φορές την 

εβδομάδα 11 14.10% 

Κάθε μέρα 10 12.80% 

Καθόλου 38 48.70% 

Γενικό σύνολο 78 100% 
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Σχήμα 5.15 

 

11) Στην παρακάτω κλίμακα σημειώστε πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις 

παρακάτω σελίδες κοινωνικής δικτύωσης ; [Pinterest] 

 

Το Pinterest το χρησιμοποιεί το 44,9% των ερωτηθέντων (35 άτομα) σε 

σχέση με το 55,1% (43 άτομα) που δεν το χρησιμοποιούν. 

Πίνακας 5.16 

1 φορά την 

εβδομάδα 12 15.40% 

1 φορά το μήνα 8 10.30% 

2 - 3 φορές την 

εβδομάδα 10 12.80% 

Κάθε μέρα 5 6.40% 

Καθόλου 43 55.10% 

Γενικό σύνολο 78 100% 
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Σχήμα 5.16 

11) Στην παρακάτω κλίμακα σημειώστε πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τις 

παρακάτω σελίδες κοινωνικής δικτύωσης ; [Άλλο] 

 

Απ' ότι βλέπουμε έχουμε καλύψει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τη 

μεγαλύτερη χρήση αφού το 87,2% των ερωτηθέντων (68 άτομα) δε 

χρησιμοποιεί καθόλου κάποιο άλλο μέσο. 

Πίνακας 5.17 

1 φορά την 

εβδομάδα 1 1.30% 

1 φορά το μήνα 7 9% 

2 - 3 φορές την 

εβδομάδα 2 2.60% 

Κάθε μέρα 0 0% 

Καθόλου 68 87.20% 

Γενικό σύνολο 78 100% 
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Σχήμα 5.17 

Με αυτή την ερώτηση θέλω να δούμε τους λόγους που οι ερωτώμενοι 

χρησιμοποιούν τα social media.  

 

12 ) Για ποιους λόγους χρησιμοποιείτε τα social media; [Για να είμαι σε 

επαφή με άλλους ανθρώπους] 

Το 91% του δείγματος χρησιμοποιεί τα social media για να είναι σε επαφή 

με άλλους ανθρώπους και μάλιστα το 60,3% είτε πολύ είτε πάρα πολύ. 

Πίνακας 5.18 

1) Καθόλου 7 9% 

2) Λίγο 4 5,10% 

3) Ούτε λίγο - 

Ούτε πολύ 20 25,60% 

4) Πολύ 28 35,90% 

5) Πάρα πολύ 19 24,40% 

Γενικό σύνολο 78 100% 
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Σχήμα 5.18 

12) Για ποιους λόγους χρησιμοποιείτε τα social media; [Για να ανεβάζω 

φωτογραφίες - βίντεο] 

Εδώ 75,6% των ερωτηθέντων τα χρησιμοποιεί για να ανεβάσει 

φωτογραφίες ή βίντεο στο διαδίκτυο. Σε αυτή την ερώτηση υπερισχύει η 

απάντηση ούτε λίγο ούτε πολύ με ποσοστό 34,6%.  

Πίνακας 5.19 

1) Καθόλου 19 24,40% 

2) Λίγο 7 9% 

3) Ούτε λίγο - 

Ούτε πολύ 27 34,60% 

4) Πολύ 15 19,20% 

5) Πάρα πολύ 10 12,80% 

Γενικό σύνολο 78 100% 
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Σχήμα 5.19 

12) Για ποιους λόγους χρησιμοποιείτε τα social media; [Για να παίζω 

online παιχνίδια] 

Βλέπουμε ότι εδώ η απάντηση με το μεγαλύτερο ποσοστό είναι το 

καθόλου με 43,6% (34 άτομα). 

Πίνακας 5.20 

1) Καθόλου 34 43,60% 

2) Λίγο 13 16,70% 

3) Ούτε λίγο - 

Ούτε πολύ 10 12,80% 

4) Πολύ 11 14,10% 

5) Πάρα πολύ 10 12,80% 

Γενικό σύνολο 78 100% 
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Σχήμα 5.20 

12) Για ποιους λόγους χρησιμοποιείτε τα social media; [Για να διαβάζω 

άρθρα στα blogs] 

Οι ερωτηθέντες κάνουν μεγάλη χρήση των social media για να διαβάζουν 

άρθρα σε blogs αφού 37,2% τα χρησιμοποιεί πολύ γι΄ αυτό το λόγο και το 

41% πάρα πολύ.  

Πίνακας 5.21 

1) Καθόλου 6 7,70% 

2) Λίγο 3 3,80% 

3) Ούτε λίγο - 

Ούτε πολύ 8 10,30% 

4) Πολύ 29 37,20% 

5) Πάρα πολύ 32 41,00% 

Γενικό σύνολο 78 100% 
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Σχήμα 5.21 

12) Για ποιους λόγους χρησιμοποιείτε τα social media; [Για να διαβάζω 

ειδήσεις] 

Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με το κομμάτι των ειδήσεων αφού το πολύ 

είναι στο 25,6% και το πάρα πολύ στο 51,3%. 

 

Πίνακας 5.22 

1) Καθόλου 5 6,40% 

2) Λίγο 6 7,70% 

3) Ούτε λίγο - 

Ούτε πολύ 7 9% 

4) Πολύ 20 25,60% 

5) Πάρα πολύ 40 51,30% 

Γενικό σύνολο 78 100% 
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Σχήμα 5.22 

12) Για ποιους λόγους χρησιμοποιείτε τα social media; [Για να ακολουθώ 

τις εξελίξεις της τεχνολογίας] 

Εδώ υπερισχύουν οι απαντήσεις ούτε λίγο ούτε πολύ και πολύ με 

ποσοστά 33,3% και 35,9% αντίστοιχα. 

 

Πίνακας 5.23 

1) Καθόλου 7 9% 

2) Λίγο 8 10,30% 

3) Ούτε λίγο - 

Ούτε πολύ 28 35,90% 

4) Πολύ 26 33,30% 

5) Πάρα πολύ 9 11,50% 

Γενικό σύνολο 78 100% 
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Σχήμα 5.23 

12) Για ποιους λόγους χρησιμοποιείτε τα social media; [Για να συλλέγω 

πληροφορίες για αγορές προϊόντων - υπηρεσιών] 

Μια αντιστοιχία υπάρχει και στην συγκεκριμένη ερώτηση όπου το ποσοστό 

της απάντησης των πολύ φτάνει το 50% (39 άτομα). 

 

Πίνακας 5.24 

1) Καθόλου 7 9% 

2) Λίγο 6 7,70% 

3) Ούτε λίγο - 

Ούτε πολύ 21 26,90% 

4) Πολύ 39 50% 

5) Πάρα πολύ 5 6,40% 

Γενικό σύνολο 78 100% 
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Σχήμα 5.24 

12) Για ποιους λόγους χρησιμοποιείτε τα social media; [Για να βλέπω 

ταινίες - βίντεο online] 

 Στην συγκεκριμένη ερώτηση τα ποσοστά είναι μοιρασμένα με πρώτη την 

απάντηση ούτε λίγο ούτε πολύ με 26,9% και ακολουθεί το καθόλου με 

21,8%.  

Πίνακας 5.25 

1) Καθόλου 17 21,80% 

2) Λίγο 14 17,90% 

3) Ούτε λίγο - 

Ούτε πολύ 21 26,90% 

4) Πολύ 14 17,90% 

5) Πάρα πολύ 12 15,40% 

Γενικό σύνολο 78 100% 
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Σχήμα 5.25 

12) Για ποιους λόγους χρησιμοποιείτε τα social media; [Για να γράφω 

σχόλια (comments) σε ζητήματα που με απασχολούν] 

Εδώ επικρατεί η απάντηση ούτε λίγο – ούτε πολύ με ποσοστό 41% (32 

άτομα). 

Πίνακας 5.26 

1) Καθόλου 13 16,70% 

2) Λίγο 15 19,20% 

3) Ούτε λίγο - 

Ούτε πολύ 32 41% 

4) Πολύ 12 15,40% 

5) Πάρα πολύ 6 7,70% 

Γενικό σύνολο 78 100% 



87 
 

Σχήμα 5.26 

12) Για ποιους λόγους χρησιμοποιείτε τα social media; [Για 

εκπαιδευτικούς λόγους] 

Το πολύ έρχεται πρώτο με 42,3% και ακολουθεί το ούτε λίγο ούτε πολύ 

29,5%.  

 

Πίνακας 5.27 

1) Καθόλου 8 10,30% 

2) Λίγο 6 7.70% 

3) Ούτε λίγο - 

Ούτε πολύ 23 29.50% 

4) Πολύ 33 42.30% 

5) Πάρα πολύ 8 10.30% 

Γενικό σύνολο 78 100% 
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Σχήμα 5.27 

12) Για ποιους λόγους χρησιμοποιείτε τα social media; [Για να διαβάζω 

κριτικές για προϊόντα - υπηρεσίες] 

Ούτε λίγο ούτε πολύ η επικρατέστερη απάντηση με ποσοστό 42,3%. 

 

Πίνακας 5.28 

1) Καθόλου 8 10.30% 

2) Λίγο 5 6.40% 

3) Ούτε λίγο - 

Ούτε πολύ 33 42.30% 

4) Πολύ 24 30.80% 

5) Πάρα πολύ 8 10.30% 

Γενικό σύνολο 78 100% 
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Σχήμα 5.28 

12) Για ποιους λόγους χρησιμοποιείτε τα social media; [Για να μοιράζομαι 

τις απόψεις μου] 

Εδώ έχουμε ίδιο αριθμό απαντήσεων για το ούτε λίγο ούτε πολύ και για το 

πολύ με ποσοστό 33,3%. 

 

Πίνακας 5.29 

1) Καθόλου 12 15.40% 

2) Λίγο 7 9% 

3) Ούτε λίγο - 

Ούτε πολύ 

26 33.30% 

4) Πολύ 26 33.30% 

5) Πάρα πολύ 7 9% 

Γενικό σύνολο 78 100% 



90 
 

Σχήμα 5.29 

13) Πόσο πιθανό είναι να κάνετε μια αγορά μέσω διαδικτύου ; 

Όπως βλέπουμε στη συγκεκριμένη ερώτηση στην εποχή μας οι αγορές 

μέσω διαδικτύου έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας. Το 75,7% είναι πολύ 

ή αρκετά πιθανό να κάνει αγορά μέσω internet. 

 

Πίνακας 5.30 

Αρκετά πιθανό 30 38.50% 

Καθόλου 

πιθανό 4 5.10% 

Ούτε πιθανό - 

Ούτε απίθανο 15 19.20% 

Πολύ Πιθανό 29 37.20% 

Γενικό σύνολο 78 100% 
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Σχήμα 5.30 

 

14 ) Πριν κάνετε μια αγορά ενός προϊόντος - υπηρεσίας ψάχνετε 

πληροφορίες γι' αυτό στο διαδίκτυο ; 

Το αγοραστικό κοινό πριν προβεί στην αγορά του προϊόντος που το 

ενδιαφέρει θα κάνει τη σχετική έρευνα στο διαδίκτυο (ποσοστό 91%) ώστε 

να βρει πληροφορίες γι' αυτό. 

 

Πίνακας 5.31 

Ναι 71 91% 

Όχι 7 9% 

Γενικό 

σύνολο 78 100% 
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Σχήμα 5.31 

15) Πόσο συχνά δίνετε προσοχή στις διαφημίσεις των προϊόντων - 

υπηρεσιών που υπάρχουν στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης ; 

Μόλις το 9% δεν θα δώσει ποτέ προσοχή στις διαφημίσεις που υπάρχουν 

στα social media. Ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό (43,6% – 34 άτομα) θα 

δώσουν προσοχή στις διαφημίσεις έστω και κάποιες φορές.  

Πίνακας 5.32 

Κάποιες 

φορές 34 43.60% 

Πάντα 4 5.10% 

Ποτέ 7 9% 

Σπάνια 20 25.60% 

Συχνά 13 16.70% 

Γενικό 

σύνολο 78 100% 
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Σχήμα 5.32 

16) Για πόσα προϊόντα - υπηρεσίες συλλέξατε πληροφορίες από τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης τον προηγούμενο χρόνο ; 

Εδώ καταλαβαίνουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων θα 

ψάξει πληροφορίες στα social media για πάνω από δύο προϊόντα μέσα σε 

ένα χρόνο με ποσοστό 82,1%. Ενώ για κανένα προϊόν δεν θα ψάξει μόλις 

το 7,7% και για ένα το 10,3%. 

Πίνακας 5.33 

0 6 7.70% 

1 8 10.30% 

2 έως 3 25 32.10% 

4 έως 6 18 23.10% 

6+ 21 26.90% 

Γενικό σύνολο 78 100% 
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Σχήμα 5.33 

17) Είστε φίλος / ακολουθείτε κάποια εταιρία / μάρκα / προϊόν στις σελίδες 

κοινωνικής δικτύωσης που είστε μέλος ; 

Βλέπουμε ότι το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό του 85,9% - 67 άτομα είναι 

«φίλος» – «ακολουθεί» κάποια μάρκα ή προϊόν μέσω μίας σελίδας 

κοινωνικής δικτύωσης που είναι μέλος , σε αντίθεση με το 14,1% - 11 

άτομα που δεν το κάνουν. 

 

Πίνακας 5.34 

Ναι 67 85.90% 

Όχι 11 14.10% 

Γενικό 

σύνολο 78 100% 
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Σχήμα 5.34 

 

18) Εάν ΝΑΙ για ποιο λόγο το κάνετε ; 

 

Σε αυτή την ερώτηση βλέπουμε ότι οι λόγοι που οι ερωτώμενοι είναι 

«φίλοι» ή  «ακολουθούν» κάποια εταιρία – μάρκα – προϊόν είναι αρχικά για 

να ενημερώνονται για τις προσφορές (25,9%), έπειτα για να 

ενημερώνονται για νέα προϊόντα – υπηρεσίες (24,1%), και ακολουθούν η 

συλλογή διαφόρων πληροφοριών (21,1%),το για να διαβάζω κριτικές – 

αξιολόγησης (18,4%) και το για να βλέπουν διαφημίσεις των προϊόντων 

(8,3%). Ένα μικρό ποσοστό (2,2%) έχει και η απάντηση άλλο. 
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Πίνακας 5.35 

Για να βλέπετε τις διαφημίσεις των προϊόντων - υπηρεσιών 

τους 19 8.30% 

Για να ενημερώνεστε για νέα προϊόντα - υπηρεσίες 55 24.10% 

Για να ενημερώνεστε για τις προσφορές τους 59 25.90% 

Για συλλογή διαφόρων πληροφοριών για τα προϊόντα - 

υπηρεσίες 48 21.10% 

Για να διαβάσετε κριτικές / αξιολογήσεις 42 18.40% 

Άλλο 5 2.20% 

 

  

 

Σχήμα 5.35 
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19) Μετά την αγορά ενός προϊόντος - υπηρεσίας θα κάνετε αξιολόγηση 

αυτού ή θα αφήσετε κάποιο σχόλιο μέσω μιας σελίδας κοινωνικής 

δικτύωσης ; 

Παρατηρούμε ότι ο καταναλωτής – ερωτώμενος αφού αγοράσει κάποιο 

προϊόν ή υπηρεσία θα κάνει την αξιολόγηση του ή θα αφήσει κάποιο 

σχόλιο σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης με ποσοστό 55,1%. 

 

Πίνακας 5.36 

Ναι 43 55.10% 

Όχι 35 44.90% 

Γενικό 

σύνολο 

78 100% 

 

Σχήμα 5.36 
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Στη συγκεκριμένη ερώτηση παραθέτουμε κάποιους προτάσεις για να 

δούμε πόσο συμφωνούν ή διαφωνούν οι ερωτώμενοι με αυτές.  

 

20) Πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την παρακάτω φράση [Τα social 

media επηρεάζουν την καταναλωτική συμπεριφορά] 

Το 56,4% συμφωνεί με αυτή τη φράση και ακολουθεί το συμφωνώ 

απόλυτα με 28,2%.  

 

 

Πίνακας 5.37 

1) Διαφωνώ 

απόλυτα 1 1.30% 

2) Διαφωνώ 1 1.30% 

3) Ούτε 

Συμφωνώ  - 

 Ούτε Διαφωνώ 10 12.80% 

4) Συμφωνώ 44 56.40% 

5) Συμφωνώ 

απόλυτα 22 28.20% 

Γενικό σύνολο 78 100% 
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Σχήμα 5.37 

20) Πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την παρακάτω φράση [Τα social 

media με βοηθούν να ανταλλάσσω απόψεις με άλλους καταναλωτές 

για προϊόντα και υπηρεσίες] 

Κυριαρχεί το συμφωνώ με 61,5% και ακολουθεί το ούτε συμφωνώ ούτε 

διαφωνώ με 20,5%. 

Πίνακας 5.38 

1) Διαφωνώ απόλυτα 1 1.30% 

2) Διαφωνώ 3 3.80% 

3) Ούτε Συμφωνώ  - 

 Ούτε Διαφωνώ 16 20.50% 

4) Συμφωνώ 48 61.50% 

5) Συμφωνώ 

απόλυτα 10 12.80% 

Γενικό σύνολο 78 100% 
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Σχήμα 5.38 

20) Πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την παρακάτω φράση [Οι σελίδες 

κοινωνικής δικτύωσης βοηθούν στην συλλογή θετικών ή αρνητικών 

κριτικών για προϊόντα - υπηρεσίες] 

Για ακόμα μία φορά πρώτο το συμφωνώ με 51,3% και μετά το συμφωνώ 

απόλυτα 26,9%. 

 

Πίνακας 5.39 

1) Διαφωνώ απόλυτα 1 1.30% 

2) Διαφωνώ 1 1.30% 

3) Ούτε Συμφωνώ  - 

 Ούτε Διαφωνώ 15 19.20% 

4) Συμφωνώ 40 51.30% 

5) Συμφωνώ απόλυτα 21 26.90% 

Γενικό σύνολο 78 100% 
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Σχήμα 5.39 

20) Πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την παρακάτω φράση [Όσο 

περισσότερα like / follow / φίλους έχει ένα προϊόν - υπηρεσία τόσο 

καλύτερο είναι] 

Εδώ πρώτη έρχεται η μέση απάντηση ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ με 

43,6% και ακολουθεί το σύμφωνο με 26,9%. 

 

Πίνακας 5.40 

1) Διαφωνώ απόλυτα 8 10.30% 

2) Διαφωνώ 8 10.30% 

3) Ούτε Συμφωνώ  - 

 Ούτε Διαφωνώ 34 43.60% 

4) Συμφωνώ 21 26.90% 

5) Συμφωνώ απόλυτα 7 9% 

Γενικό σύνολο 78 100% 
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Σχήμα 5.40 

20) Πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την παρακάτω φράση [Όσο 

περισσότερα like / follow / φίλους έχει ένα προϊόν - υπηρεσία τόσο 

πιθανότερο είναι να το αγοράσω] 

Κυριαρχούν οι ίδιες απαντήσεις όπως και στην προηγούμενη ερώτηση με 

το ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ στο 41% και το σύμφωνο στο 25,6%.  

 

Πίνακας 5.41 

1) Διαφωνώ απόλυτα 8 10.30% 

2) Διαφωνώ 11 14.10% 

3) Ούτε Συμφωνώ  - 

 Ούτε Διαφωνώ 32 41% 

4) Συμφωνώ 20 25.60% 

5) Συμφωνώ απόλυτα 7 9% 

Γενικό σύνολο 78 100% 
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Σχήμα 5.41 

 

20) Πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την παρακάτω φράση [Τα social 

media με βοηθούν στο να αποφασίσω ποιο προϊόν - υπηρεσία θα 

αγοράσω ] 

Πρώτο το συμφωνώ με 50% και έπειτα το ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 

με 34,6%.  

Πίνακας 5.42 

1) Διαφωνώ απόλυτα 4 5.10% 

2) Διαφωνώ 4 5.10% 

3) Ούτε Συμφωνώ  -  Ούτε 

Διαφωνώ 27 34.60% 

4) Συμφωνώ 39 50% 

5) Συμφωνώ απόλυτα 4 5.10% 

Γενικό σύνολο 78 100% 
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Σχήμα 5.42 

20) Πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την παρακάτω φράση [Στις σελίδες 

κοινωνικής δικτύωσης μπορώ να βρω μεγάλο αριθμό πληροφοριών 

για το προϊόν - υπηρεσία που με ενδιαφέρει] 

Εδώ οι απαντήσεις του δείγματος είναι ιδιαίτερα θετικές αφού το σύμφωνω 

έχει 39,7% των απαντήσεων και το συμφωνώ απόλυτα το 35,9%. 

Πίνακας 5.43 

1)Διαφωνώ απόλυτα 3 3.80% 

2) Διαφωνώ 4 5.10% 

3)Ούτε Συμφωνώ  - 

 Ούτε Διαφωνώ 12 15.40% 

4) Συμφωνώ 31 39.70% 

5)Συμφωνώ απόλυτα 28 35.90% 

Γενικό σύνολο 78 100% 
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Σχήμα 5.43 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 
 

6.1 Γενικά 
 

Αντιμετωπίζοντας την ταχεία κοινωνική, τεχνολογική, οικονομική αλλαγή, η 

παραδοσιακή βιομηχανία της έρευνας μάρκετινγκ θα υιοθετήσει νέα 

εργαλεία και  ταλέντο, για να επανατοποθετηθεί σε μια πιο στρατηγική 

θέση στον συμβουλευτικό χώρο ή θα πέσει σε παρακμή. 

Με όλη αυτή την αλλαγή, δεν είναι έκπληξη το γεγονός ότι μερικοί έχουν 

ακόμη προβλέψει ότι η σχέση του καταναλωτή-βιομηχανική έρευνα, όπως 

το γνωρίζουμε σήμερα θα είναι σε κρίσιμη κατάσταση από το 2012.  

Η κατάσταση αυτή μπορεί να μην είναι τόσο τρομερή, αλλά ο 

μετασχηματισμός της βιομηχανίας κατά την επόμενη δεκαετία είναι πιθανό 

να επιφέρει σημαντικές αλλαγές. Βέβαια, η έρευνα μάρκετινγκ των 

επιχειρήσεων θα συνεχίζει να υπάρχει, αλλά δεν είναι σίγουρο αν θα 

υπάρχει με την ονομασία  «εταιρείες έρευνας μάρκετινγκ». Πιο πιθανό είναι 

η βιομηχανία έρευνας μάρκετινγκ να μεταβεί από μακροχρόνια αναφορά 

σε μια βιομηχανία των πληροφοριών [43], [48] . 

 

6.2 Το μέλλον της έρευνας αγοράς 

 

Η έρευνα αγοράς εξακολουθεί να είναι αντιληπτή από πολλούς σαν μια 

συμβατική δραστηριότητα που αφορά ντοσιέ παρουσιάσεων και 

χρονοβόρα ερωτηματολόγια. Αλλά ένας συνδυασμός  τεχνολογίας και 

ριζικής σκέψης μπορεί να αλλάξει ό, τι η βιομηχανία μπορεί να προσφέρει 

και πώς να καταλήγει να παίρνει τα αποτελέσματα. 
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Αντί να θέτει μια σειρά ερωτημάτων, η εταιρεία πηγαίνει σε αναζήτηση της 

συμπεριφοράς που διαμορφώνει την αγορά των αποφάσεων. Οι ερευνητές  

θα παρατηρούν στενά  τους πρόθυμους συμμετέχοντες, ενώ θα 

χρησιμοποιούν ένα συγκεκριμένο τρόπο που θα τους εξυπηρετεί ή θα 

πετάξουν παραδείγματος χάρη με μια αεροπορική εταιρεία, παρατηρώντας 

τους , προκειμένου να μελετήσουν  όλο το φάσμα των εμπειριών των 

συμμετεχόντων. 

Τα τελευταία χρόνια, ένα νέο στοιχείο έχει εμφανιστεί για να θολώσει την 

εικόνα του τι επηρεάζει τους πελάτες. Το self-service είναι η προσέγγιση 

του ηλεκτρονικού εμπορίου, με τους πελάτες να έχουν διοικητικά 

καθήκοντα για λογαριασμό του προμηθευτή, συμπληρώνουν φόρμες και 

ολοκληρώνουν παραγγελίες που αποτελεί άλλη μια πρόκληση για τους 

ερευνητές αγοράς.  

Η έρευνα αγοράς που χρησιμοποιείται, κυριαρχείται από τις ομάδες 

εστίασης και τις χρονοβόρες τηλεφωνικές συνεντεύξεις. Σήμερα βλέπει 

έναν κόσμο των online δραστηριοτήτων όπου η τεχνολογία μπορεί να 

παρακολουθεί τις κινήσεις του πελάτη σε μια συγκεκριμένη σελίδα σε εναν 

δικτυακό τόπο. Τέτοια πολλαπλά σημεία επαφής μεταξύ μιας εταιρείας και 

των πελατών της επιτρέπουν περισσότερες πληροφορίες να συλλέγονται 

σχετικά με το πώς συμπεριφέρεται ο πελάτης.  

Λογισμικό ενσωματωμένο σε ιστότοπο μπορούμε να δούμε πόσες παύσεις 

κάνει το ποντίκι του υπολογιστή και πόσο καιρό παίρνει για τους πελάτες 

για να ολοκληρώσουν μια εργασία. Χρησιμοποιώντας αυτό το λογισμικό 

μια εταιρεία μπορεί να προσδιορίζει που αντιμετωπίζονται δυσκολίες. Στη 

συνέχεια ξεκινά επιλογές web-συνομιλίας που επιτρέπει στους ανθρώπους 

να πληκτρολογούν ερωτήματα σε ένα γραφείο εξυπηρέτησης που θα τους 

βοηθήσει να διαπραγματευτεί και να προσπεράσει τυχόν εμπόδια. Αυτή 
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είναι η έρευνα αγοράς σε πραγματικό χρόνο που εκτελείται από την 

παρακολούθηση των επισκεπτών στις ιστοσελίδες [44], [48], [49] . 

 
Σχήμα 6.1  

Πηγή:The 4 Futures Of Marketing Research 

http://www.greenbookblog.org/2014/04/11/the-4-futures-of-marketing-research/ 

 

 

6.3 Η βιομηχανία του μέλλοντος 

 

Η εργαλειοθήκη έρευνα μάρκετινγκ είναι σαφώς σε μεταβατικό στάδιο. Μια 

πρόσφατη έρευνα του (ARF) διαίρεσε τα ερευνητικά εργαλεία σε τέσσερις 

κατηγορίες: (1) παροδικά, (2) διαχρονικά, (3) μεταβατικά και (4) τις 

αναδυόμενα. 
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Πίνακας 6.1 

 

Πηγή:The Futures of Marketing Research ROBERT MORAN Strategy One, US 

Μια ματιά στα μεταβατικά εργαλεία και τις αναδυόμενες τεχνολογίες που 

αναφέρονται στο προηγούμενο διάγραμμα αναδεικνύει το σημαντικό ποσό 

της μεταβολής που έχει σημειωθεί και την εμφάνιση των πιο παθητικά, 

εργαλείων παρατήρησης. Οι επαγγελματίες πιστεύουν ξεκάθαρα ότι η   

mobile έρευνα, η παθητική συλλογή δεδομένων μέσω GPS και η 

ταυτοποίηση ραδιοσυχνοτήτων (RFID) καθώς και η web χρήση θα 

προσδιορίσει το μέλλον. Πολλοί στον κλάδο της βιομηχανίας προβλέπουν 

ότι τα social media analytics, περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας και 

neurobiometrics είναι τα ανερχόμενα κεφάλαια της τεχνολογίας που θα μας 

απασχολήσουν. 

Προχωρώντας πέρα από τα εργαλεία της έρευνας, δύο στατιστικές 

δείχνουν την σημαντική αλλαγή στην παραδοσιακή βιομηχανία έρευνας 

μάρκετινγκ. Πρώτον, το 80% της παγκόσμιας έρευνας σε δαπάνες σήμερα 

εξυπηρετεί αποκλειστικά ποσοτική σύμφωνα με την  ESOMAR. Και 

δεύτερον, τα δύο τρίτα του συνόλου των παραδοσιακών ερευνών 

μάρκετινγκ διεξάγεται σε πέντε βιομηχανικές δημοκρατίες:  Ηνωμένων 

Πολιτειών (30%),  Ηνωμένο Βασίλειο (11%),  Γερμανία (9%),  Γαλλία (9%) 

και  Ιαπωνία (6%) [43] . 
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6.4 Παραδοσιακή έρευνα αγοράς και ανερχόμενη 

 

Η παραδοσιακή παγκόσμια βιομηχανία έρευνας των 28,9 δισεκατομμυρίων 

ορίζεται από τη λειτουργία των εταιρικών ιδεών, μεγάλων προμηθευτών, τα 

βασικά ερευνητικά εργαλεία, όπως η έρευνα και η ομάδα εστίασης, και ένα 

σύνολο ικανοτήτων που επικεντρώθηκε στην διαχείριση του έργου, 

ανάκριση, και στην στατιστική ανάλυση. Δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε 

των 20ο αιώνα και θεωρείται το πρώτο στάδιο της έρευνας μάρκετινγκ, η 

εποχή της ερώτησης. 

Η ανερχόμενη έρευνα μάρκετινγκ περιλαμβάνει τους νεοεισερχόμενους 

όρους σε θέματα διαχείρισης όπως τα social media, το λογισμικό, 

επιχειρηματική ευφυΐα που προσφέρουν ολοένα περισσότερη 

διορατικότητα με γνώμονα την παροχή συμβουλών σε σχέση με την 

παραδοσιακή έρευνα μάρκετινγκ. Η ευρύτερη βιομηχανία των ιδεών 

δημιουργήθηκε στην εποχή της πληροφορίας. Περιβάλλει την 

παραδοσιακή έρευνα μάρκετινγκ με τις τεχνολογίες της επόμενης γενιάς 

και τις επιχειρήσεις που ορίζονται από την παρατήρηση και την ακρόαση. 

 

Στο σχήμα παρακάτω παρουσιάζονται καινούρια εργαλεία και τεχνικές. 
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Πίνακας 6.2  

Πηγή: The Futures of Marketing Research ROBERT MORAN Strategy One, US 
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6.5 Η τεχνολογία στο προσεχές μέλλον 

 

 Ultra HD 

Το νέο HD πρότυπο 4K ή «Ultra HD» ήταν ένα από τα πιο 

πολυσυζητημένα θέματα στο πεδίο της τεχνολογίας τη χρονιά που έφυγε 

και ασφαλώς από τους ειδήμονες της αγοράς ασφάλειας εκτιμάται ότι θα 

είναι το επόμενο βήμα στη συνεχή προσπάθεια του κλάδου να βελτιώσει 

την ποιότητα της εικόνας και να αυξήσει την κάλυψη επιτήρησης. Η 

τεχνολογία 4K αναμένεται να έχει μεγάλο αντίκτυπο στην τεχνολογία και σε 

πλήθος προϊόντων εντός του έτους 2015, αλλά και στα επόμενα χρόνια. 

 

 Analytics 

Η τεχνολογία Analytics θα «απογειωθεί» από το επόμενο έτος. Με τη 

δυνατότητα των δικτυακών καμερών να παρέχουν βίντεο υψηλότερης 

ανάλυσης και να συνδέονται από παντού, όλο το εικοσιτετράωρο, οι 

υπηρεσίες ασφαλείας λαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες από ένα 

ευρύτερο φάσμα πηγών. 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα περισσότερα αναλυτικά στοιχεία (analytics) να 

απαιτούνται για να βοηθηθούν οι οργανισμοί να κατανοήσουν την τεράστια 

ποσότητα πληροφοριών. Καθώς αυξάνονται ολοένα και περισσότερο οι 

έξυπνες εφαρμογές, δημιουργείται και η ανάγκη για πιο αποτελεσματική 

ταξινόμηση και ερμηνεία του πλούτου των πληροφοριών, έτσι ώστε να 

μπορούν να μετατραπούν σε κάτι χρήσιμο. 
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 Συμπίεση βίντεο και bandwidth 

Οι τεχνολογίες συμπίεσης βίντεο στοχεύουν στη μείωση των 

πλεοναζόντων δεδομένων βίντεο, με σκοπό ένα ψηφιακό αρχείο βίντεο να 

μπορεί να σταλεί αποτελεσματικά σε ένα δίκτυο και να αποθηκεύεται σε 

φορητά μέσα. Με αποτελεσματική συμπίεση, μπορεί να επιτευχθεί μια 

σημαντική μείωση στο μέγεθος του αρχείου με μικρή αρνητική επίδραση 

στην ποιότητα της εικόνας. Η ποιότητα βίντεο, ωστόσο, μπορεί να 

επηρεαστεί αν το μέγεθος του αρχείου μειώνεται περαιτέρω με την αύξηση 

του επιπέδου συμπίεσης για μία δεδομένη τεχνική συμπίεσης. 

Υπάρχουν διάφορα πρότυπα συμπίεσης αρχείων βίντεο, όπως Motion 

JPEG, MPEG-4 Part 2 (πιο συνήθως αναφέρεται ως MPEG-4) και H.264 – 

το τελευταίο είναι το πιο πρόσφατο και πιο αποτελεσματικό πρότυπο 

συμπίεσης βίντεο και αποτελεί ήδη το πρότυπο συμπίεσης για τη 

βιομηχανία βίντεο-επιτήρησης και άλλες βιομηχανίες. 

Η συνεχής βελτίωση στην ανάλυση εικόνας και η ευαισθησία στο φως, 

αυξάνουν επίσης την έξοδο των δεδομένων από τις κάμερες - 

επιβάλλοντας υψηλότερες απαιτήσεις όσον αφορά την 

αποτελεσματικότητα της συμπίεσης βίντεο. Κατασκευαστές βίντεο 

επιτήρησης απαιτείται να εξισορροπήσουν την άνοδο όσον αφορά στην 

ανάλυση της εικόνας και στις βελτιώσεις που έχουν επιτευχθεί στους 

αλγόριθμους συμπίεσης H.264, ώστε να διασφαλίσουν ότι το κόστος του 

bandwidth (του μέτρου του όγκου της πληροφορίας που μπορεί να 

μεταδοθεί μέσω ενός δικτύου σε δεδομένο χρόνο) και της αποθήκευσης 

δεν θα βγει εκτός ελέγχου [45] . 
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 Μεγάλα δεδομένα (big data) 

Τα μεγάλα δεδομένα διακρίνονται για τρία στοιχεία τους: όγκος, ταχύτητα, 

και ποικιλία, καθώς μπορούν να παρέχουν ζωτικής σημασίας πληροφορίες 

κατά τη διάρκεια μιας κρίσης προσφέροντας τα κατάλληλα δεδομένα, την 

κατάλληλη στιγμή. Ξεκινώντας με περισσότερα πραγματικά στοιχεία, όπως 

βίντεο επιτήρησης, δεδομένα ελεγχόμενης πρόσβασης, καθώς και 

πληροφορίες που σχετίζονται με δραστηριότητες στον κυβερνοχώρο, και 

στη συνέχεια οικοδομώντας χρήσιμες συσχετίσεις των δεδομένων αυτών, 

το κόστος μπορεί να μειωθεί με την αναζήτηση μόνο των πιο σχετικών 

πληροφοριών. 

Η επόμενη γενιά της τεχνολογίας αποθήκευσης δεδομένων είναι η ανάγκη 

για την ώρα, όπως πάντα, και σήμερα να δημιουργεί δεδομένα. Για 

παράδειγμα, τα κινητά τηλέφωνα μας, wearable ηλεκτρονικά, έξυπνη 

μπαταρία, παιχνίδια, διαφημίσεις, ταινίες, έξυπνα σπίτια, έξυπνη πόλη,  

δηλαδή σχεδόν πάντα δημιουργούνται δεδομένα. Η επόμενη τεχνολογία 

αποθήκευσης δεδομένων προσφέρει την αποθήκευση και γρήγορη 

ανάκτηση των δεδομένων μας με αποτελεσματικό τρόπο. Η συμβατική 

τεχνολογία αποθήκευσης δεδομένων δεν μπορεί να χειριστεί τα μεγάλα 

κομμάτια των δεδομένων που παράγονται κάθε μέρα. 

Οι αυξανόμενες συσκευές εισόδου-εξόδου οδηγούν στην αγορά 

αποθήκευσης δεδομένων επόμενης γενιάς. Τώρα τα δεδομένα παράγονται 

σχεδόν σε κάθε τομέα που αποτελεί τον κύριο μοχλό ανάπτυξης για την 

επόμενη γενιά της αγοράς αποθήκευσης δεδομένων. 

Η αυξανόμενη ζήτηση για εξοικονόμηση χρόνου είναι μια σημαντική 

κινητήρια δύναμη της επόμενης γενιάς στην αγορά αποθήκευσης 

δεδομένων. Ένα παράδειγμα των τεχνολογιών εξοικονόμησης χρόνου: 

έξυπνες τεχνολογίες, αυτοματοποιημένα συστήματα, διαδίκτυο των 
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πραγμάτων, online αγορές, κλπ έχει λάβει την αγορά αποθήκευσης 

δεδομένων επόμενης γενιάς σε ένα επόμενο επίπεδο. 

Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην επόμενη γενιά και στην αγορά 

αποθήκευσης δεδομένων συνεχώς επενδύουν στην έρευνα και την 

ανάπτυξη. Για παράδειγμα: η HP έχει αναπτύξει προσιτές μονάδες flash 

που λειτουργούν με μεγάλη ταχύτητα. 

Η αποθήκευση των δεδομένων η οποία είναι μια σημαντική πρόκληση για 

πολλές βιομηχανίες βοηθά την επόμενη γενιά αγοράς τεχνολογίας 

αποθήκευσης δεδομένων για να επεκτείνει τις ρίζες της. Υπάρχει μια 

τεράστια ζήτηση για την αποθήκευση των δεδομένων που ανθεί στην 

αποθήκευσης δεδομένων επόμενης γενιάς [46], [49] . 

 

 Πρωτόκολλο επικοινωνίας 

LTE (μακροπρόθεσμη εξέλιξη) είναι ένα προηγμένο πρότυπο κινητών 

επικοινωνιών και αποτελεί βασικό εξάρτημα σε μακροπρόθεσμη εξέλιξη. Η 

σημερινή τεχνολογία LTE προσφέρει ταχύτητα διαδικτύου έως και 

150Mbps (Mega-byte ανά δευτερόλεπτο), ενώ η LTE Advanced είναι σε 

θέση να προσφέρει ταχύτητα στο internet από τα 300 Mbps.  

Το 5G είναι ένα ασύρματο σύστημα 5ης γενιάς που χαρακτηρίζει την 

προχωρημένη φάση των κινητών τηλεπικοινωνιών προτύπων, εν όψει των 

σημερινών IMT (International Mobile Telecommunications) που προωθεί 

τα πρότυπα 4G. Το 5G μπορεί να προσφέρει Internet υψηλής ταχύτητας 

μεταξύ των 10 Gbps (giga-byte ανά δευτερόλεπτο) έως 100 Gbps. 

Επιπλέον, το 5G παρέχει εξαιρετικά χαμηλό εύρος καθυστέρησης μεταξύ 

1ms και 10ms, ενώ η τεχνολογία 4G μπορεί να προσφέρει χαμηλό εύρος 

καθυστέρησης μεταξύ 40ms και 60ms. Με εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση 
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οι τελικοί χρήστες μπορούν να παρακολουθήσουν ζωντανά αθλητικά 

παιχνίδια μέσω διαδικτύου. 

Η αύξηση της ζήτησης για τα πιο προηγμένα έξυπνα τηλέφωνα, ταμπλέτες 

και άλλες φορητές συσκευές αναμένεται να δημιουργήσει ζήτηση για 

τεχνολογίες που μπορούν να παρέχουν υψηλές ταχύτητες στο internet, οι 

οποίες αναμένεται ότι θα ωθήσουν την ανάπτυξη του LTE και των 

προηγμένων 5G υπηρεσιών. Άλλοι παράγοντες που ευθύνονται για την 

υποστήριξη στην ανάπτυξη της αγοράς περιλαμβάνουν την ενισχυμένη 

διαδικτυακή κάλυψη, αυξημένη υιοθέτηση του mobile broadband και την 

αυξανόμενη machine-to-machine επικοινωνίας σε οργανισμούς [47] . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

7.1 Γενικά 
 

Στις μέρες μας οι καταναλωτές παρουσιάζονται όλο και πιο ενημερωμένοι 

για τα προϊόντα – υπηρεσίες που αγοράζουν και πιο προσεκτικοί στις 

επιλογές τους. Διαπιστώνουμε από όσα έχουν γραφτεί στην εργασία ότι 

υπάρχει αρκετή πίεση για ανάπτυξη νέων προϊόντων συμβατών με τις 

μεγάλες τεχνολογικές αλλαγές της εποχής μας. Τόσο η μεγάλη ανάπτυξη 

των social media όσο και τα νέα trends της τεχνολογίας θα ενισχύσουν τον 

ανταγωνισμό των επιχειρήσεων και θα επηρεάσουν τις μελλοντικές 

εξελίξεις της αγοράς. Σημαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη νέων 

προϊόντων τα οποία θα φέρουν κέρδη στην επιχείρηση είναι η κατανόηση 

των αναγκών του πελάτη. Η έρευνα αγοράς είναι αυτή που αναλαμβάνει να 

εντοπίσει τις μελλοντικές ανάγκες των πελατών και να τις μεταφράσει σε 

στοιχεία τα οποία θα οδηγήσουν στην σχεδίαση νέων πρωτοποριακών 

προϊόντων ώστε η επιχείρηση να ακολουθήσει κερδοφόρα πορεία. Η 

ενασχόληση με τα social media και με τις νέες τάσεις τεχνολογίας 

επηρεάζουν την καταναλωτική συμπεριφορά. Μέσα από αυτά οι 

καταναλωτές συλλέγουν και μοιράζονται πληροφορίες – απόψεις με 

άλλους καταναλωτές για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που τους 

ενδιαφέρουν. Ακόμα έχουν την δυνατότητα να έρθουν σε άμεση επαφή με 

τα brands που θέλoυν. Άρα αυτός ο νέος «κόσμος» αποτελεί ένα 

αποτελεσματικό εργαλείο για τις αγοραστικές αποφάσεις των 

καταναλωτών. Εκεί ακριβώς πρέπει να στοχεύσει ο τομέας της έρευνας 

αγοράς έτσι ώστε να συλλέξει όσο περισσότερα δεδομένα μπορεί είτε για 

την ικανοποίηση του πελάτη από το προϊόν, είτε για αρνητικά στοιχεία που 

έχει εντοπίσει ο καταναλωτής, είτε για κάποιες βελτιώσεις που 

ενδεχομένως έχουν προταθεί. Μέσα από την παρούσα εργασία φαίνεται 
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πως η έρευνα αγοράς πρέπει να εξελιχθεί από την μορφή που έχει σήμερα 

και να κάνει χρήση του πλούτου των πληροφοριών που τις προσφέρεται 

από τα νέα μέσα και τις νέες τεχνολογίες . 

7.2 Συμπεράσματα ερωτηματολογίου 
 

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε με σκοπό να 

κατανοήσουμε σε τι βαθμό τα social media έχουν εισχωρήσει στη ζωή μας 

και πόσο έχουν επηρεάσει την  καταναλωτική συμπεριφορά μας. Σύμφωνα 

με τα αποτελέσματα είναι σίγουρο ότι τόσο η έρευνα αγοράς πρέπει να 

αντλεί όσες περισσότερες πληροφορίες μπορεί για τους πελάτες της από 

τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και οι εταιρείες πρέπει να ενισχύσουν 

το brand name  τους μέσα απ’αυτά (δημιουργία επίσημου προφίλ στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης) . 

7.2.1 Συμπεράσματα δημογραφικών στοιχείων 
 

 Οι γυναίκες αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων με 

59%. 

 Το 50% του δείγματος είναι άτομα ηλικίας 25 – 34 ετών. 

 Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων κατοικεί μόνιμα σε 

πόλη με ποσοστό 75,6%. 

 Το 55,1% των ερωτηθέντων είναι άγαμοι. 

 Οι περισσότεροι συμμετέχοντες στην έρευνα έχουν ανώτατη 

εκπαίδευση με ποσοστό 52,6%. 

 

Άρα βλέπουμε ότι μας απάντησαν κυρίως γυναίκες. Οι περισσότεροι 

ερωτώμενοι είναι νέοι μεταξύ 25 έως 34 ετών, ενώ κατοικούν κυρίως σε 

πόλη. Το μεγάλο ποσοστό είναι ανύπαντροι λογικό και λόγω ηλικίας. Η 

μόρφωσή του στο μεγαλύτερο ποσοστό ανώτατη. 
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7.2.2 Συμπεράσματα κύριος κομματιού ερωτηματολογίου 
 

 Βλέπουμε ότι το μεγάλο ποσοστό του 74,4% αποφασίζει είτε μόνο 

του είτε μαζί με κάποιον άλλον για τα ψώνια του σπιτιού. Αυτό μας 

κάνει να σκεφτούμε ότι σίγουρα η έρευνα αγοράς πρέπει να 

εκμεταλλευθεί σε μεγάλο βαθμό τα social media.  

 Όσον αφορά τη χρήση του διαδικτύου πάνω από τους μισούς 

ερωτώμενους (51,3%) το χρησιμοποιεί 2-4 ώρες κυρίως από το 

σπίτι (57,7%) και το πιο συχνό μέσω σύνδεσης είναι το κινητό 

τηλέφωνο (36,9%).  

 Η στάση των χρηστών του διαδικτύου όπως βλέπουμε είναι να 

έχουν λογαριασμό σε κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης (91%). 

 Όπως βλέπουμε το δημοφιλέστερο μέσο κοινωνικής δικτύωσης είναι 

το facebook και μάλιστα με 62,8% του δείγματος να κάνει 

καθημερινή χρήση. Ακολουθεί το YouTube ενώ με μικρότερα 

ποσοστά το Twitter.  

 Οι καταναλωτές – χρήστες των social media τα χρησιμοποιούν 

κυρίως για να είναι σε επαφή με άλλους ανθρώπους, αλλά και για να 

ενημερώνονται από άρθρα σε blogs και να διαβάζουν ειδήσεις. Ενώ 

το μισό μας δείγμα τα χρησιμοποιεί και για συλλογή πληροφοριών 

που έχει να κάνει με αγορά προϊόντων – υπηρεσιών. Μεγάλο επίσης 

είναι το ποσοστό χρήσης για να διαβάσουν κάποια κριτική που έχει 

σχέση με προϊόντα. 

 Το 75,7% του δείγματος είναι πιθανό να κάνει αγορά μέσω internet 

καθώς και να ψάξει πληροφορίες για το προϊόν στο διαδίκτυο (91%). 

Ενώ θα το κάνει μέσω κάποιας σελίδες κοινωνικής δικτύωσης για 

πάνω από δύο προϊόντα το χρόνο (82,1%).  
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 Οι χρήστες δίνουν προσοχή στις διαφημίσεις των προϊόντων που 

υπάρχουν στα social media.  

 Το 85,9% είναι «φίλος» – «ακολουθεί» κάποιο brand μέσω μιας 

σελίδας κοινωνικής δικτύωσης κυρίως για τέσσερις λόγους. Να 

ενημερώνεται για τις προσφορές (25,9%), για να δει νέα προϊόντα 

υπηρεσίες (24,1%), για συλλογή διαφόρων πληροφοριών (21,1%) 

και για να διαβάζει κριτικές αξιολόγησης (18,4%). 

 Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος μετά την αγορά ενός 

προϊόντος θα γράψει αξιολόγηση γι’ αυτό σε κάποιο μέσο 

κοινωνικής δικτύωσης (55,1%).  

 Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων (84,6%) είτε συμφωνεί 

είτε συμφωνεί απόλυτα ότι τα social media επηρεάζουν την 

συμπεριφορά του καταναλωτή.  

 Τέλος είναι θετικές οι απόψεις ως προς ότι τα social media βοηθούν 

στην ανταλλαγή πληροφοριών για προϊόντα – υπηρεσίες, στη 

συλλογή κριτικών γι’αυτά, ότι βοηθούν στην απόφαση ποιό 

προϊόντος – υπηρεσία να αγοραστεί καθώς και ότι υπάρχει μεγάλος 

αριθμός πληροφοριών σε αυτά. 
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