
 
 

 
 
 
 
 

 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση 
αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 
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Μικρά εκπαιδευτικά έργα 

(Ρουμανία) 

https://www.sep-ngo.eu/ 

 

 
 

IED - Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας 

(Ελλάδα) 

http://www.ied.eu/ 

 

 
 

Inercia Digital 

(Ισπανία) 

http://www.inerciadigital.com/ 

 

 
 
 

Infolog
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Διαχείριση online πωλήσεων 
 

Εισαγωγή 
 
 

 
 

Κατά την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής αγοράς, ο τομέας των πωλήσεων γνώρισε μια περίοδο 
πραγματικής επανάστασης τα τελευταία χρόνια. Ολόκληρη η φάση της πώλησης και της 
προπώλησης έχει μεταφερθεί online, στο διαδίκτυο, φέρνοντας μαζί της μια πληθώρα 
εμπορικών και διαχειριστικών δεξιοτήτων, αλλά καθιστώντας την εντελώς ψηφιακή. Με την 
εκθετική ανάπτυξη του τομέα, γεννήθηκαν νέες πλούσιες και πολύπλοκες δυναμικές και νέες 
επαγγελματικές φυσιογνωμίες, μεσάζοντες μεταξύ του ηλεκτρονικού καταστήματος και του 
πελάτη, οι οποίοι ασχολούνται με τη διαχείριση των πωλήσεων φροντίζοντας για κάθε πτυχή, 
από την ίδια την αγορά μέχρι το σχεδιασμό του ιστότοπου που πρέπει να είναι σαγηνευτικός, 
τη λεγόμενη εμπειρία του πελάτη! Οι αγορές σε ορισμένες ηλεκτρονικές πλατφόρμες μπορούν 
να μετατραπούν σε μια πολύ ικανοποιητική εμπειρία για τους αγοραστές της ψηφιακής 
εποχής. Μεταξύ των αξιολογήσεων, των συμβουλών αγοράς, της εγγύησης και της ευκολίας 
αγοράς, ο πελάτης αισθάνεται σίγουρος για την αγορά του, έχοντας τη δυνατότητα να 
υπολογίζει σε πολύ σημαντικά πράγματα όπως η ιχνηλασιμότητα της αποστολής και η 
εγγύηση πληρωμής. 

Όταν πρόκειται για εταιρικές επιχειρήσεις, η διαχείριση των διαδικτυακών πωλήσεων απαιτεί 
απαραιτήτως διαχειριστικές και επιχειρηματικές δεξιότητες. Δεδομένου ότι το κέρδος που 
αποκομίζει η εταιρεία εξαρτάται από την επιτυχία των πωλήσεων, είναι σημαντικό οι 
υπεύθυνοι του τομέα να γνωρίζουν πώς να διαχειρίζονται το σύστημα διαδικτυακών 
πωλήσεων, ώστε να είναι επιτυχημένες και να μην παρουσιάζουν κανένα πρόβλημα. 
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Εξυπηρέτηση πελατών 
 

Ο τομέας των διαδικτυακών πωλήσεων, ο οποίος επεκτείνεται συνεχώς, απαιτεί προσοχή και 
μεθόδους διαχείρισης διαφορετικές από εκείνες των κλασικών πωλήσεων: 

 
 Διαδικτυακές πωλήσεις Πωλήσεις καταστημάτων 

Πελάτης Είναι συνδεδεμένος/η Αυτός/αυτή βρίσκεται εκεί 

Πληρωμή Με πιστωτική κάρτα, Paypal ή 
παρόμοια 

Μετρητά ή πιστωτική κάρτα 

Χρονοδιαγράμμα
τα 

Εν αναμονή αποστολής Άμεση αγορά 

 
 

Στην αντιμετώπιση των πελατών με διαφορετικό τρόπο, λόγω της "απόστασης" του 
ηλεκτρονικού εμπορίου, είναι απαραίτητο να λαμβάνεται υπόψη τι συνεπάγεται το 
διαδίκτυο, όπως στρατηγικές SEO για τη δημιουργία πιστότητας των πελατών. Ο στόχος 
στις διαδικτυακές πωλήσεις είναι, ακριβώς, η μετατροπή: ο δυνητικός πελάτης επισκέπτεται 
τον ιστότοπο, βρίσκει αυτό που ψάχνει και το αγοράζει. Όταν ο πελάτης αγοράζει, ο στόχος 
έχει επιτευχθεί. 

 
Όταν γίνεται η αγορά, ο πελάτης περιμένει να λάβει αυτό που απέκτησε στο συντομότερο 
δυνατό χρονικό διάστημα, οπότε πρέπει να ελέγξουμε προσεκτικά ότι όλα έχουν γίνει 
σωστά και ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. 

Από οργανωτική άποψη, ο πωλητής πρέπει να γνωρίζει πώς να ελέγχει την επιχείρησή του, 
διαχειριζόμενος τα εμπορεύματά του σαν να τα πουλούσε στο κατάστημα και, για να το 
κάνει αυτό, πρέπει να διατηρεί τα αποθέματα υπό έλεγχο. Εάν ο πελάτης αγοράσει 
ηλεκτρονικά αλλά το προϊόν που αγόρασε απουσιάζει από το απόθεμα παρά το γεγονός ότι 
είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο, αυτό σίγουρα θα τιμωρήσει το κατάστημα και ο πελάτης 
μπορεί να μην αγοράσει τίποτα στο μέλλον. Για να αποφευχθεί αυτό, είναι απαραίτητο να 
βασιστεί σε προγράμματα διαχείρισης αποθήκης για να μπορέσει να διατηρήσει τη 
διαθεσιμότητα των προϊόντων υπό έλεγχο. Από την άποψη αυτή, υπάρχουν λογισμικά 
διαχείρισης ικανά να πραγματοποιούν αυτούς τους ελέγχους. 

Η εξυπηρέτηση των πελατών είναι επίσης πολύ σημαντική: κατά τη στιγμή της αγοράς ή 
κατά τη στιγμή της απλής αίτησης για πληροφορίες, η εταιρεία πρέπει να είναι σε θέση να 
δείξει στον πελάτη ότι είναι εκεί και ότι για οποιαδήποτε ανάγκη θα είναι σε θέση να 
βοηθήσει και να λύσει το πρόβλημα.  
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δίνοντας στο άτομο την αίσθηση ότι μπορεί να έχει άμεση υποστήριξη σε περίπτωση 
ανάγκης. Ένα άλλο ενδιαφέρον εργαλείο είναι το FAQ, το σύστημα ερωτήσεων-
απαντήσεων. Πριν προβεί σε μια αγορά, ο πελάτης μπορεί να ρίξει μια ματιά στις ερωτήσεις 
σχετικά με το συγκεκριμένο προϊόν για να λάβει ένα συγκεκριμένο είδος πληροφοριών, για 
παράδειγμα σχετικά με την ποιότητα του αντικειμένου. Με αυτόν τον τρόπο, μέσω αυτών 
των μέσων πώλησης, ο αγοραστής έχει σαφείς ιδέες και μπορεί να προχωρήσει στην αγορά 
χωρίς αμφιβολίες και αβεβαιότητες. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Επικοινωνία 
 
 

Η διαχείριση των διαδικτυακών πωλήσεων τέμνει, όπως είδαμε, ορισμένες τυπικές πτυχές 
του διαδικτυακού μάρκετινγκ. Συγκεκριμένα μπορούμε να αναφέρουμε το SEO, την 
επικοινωνία στο διαδίκτυο και τα κοινωνικά δίκτυα. Ας δούμε αναλυτικά ορισμένα βασικά 
σημεία αυτών των τριών πτυχών: 

 
 

- SEO: στη διαχείριση των διαδικτυακών πωλήσεων αποτελεί ένα πολύ σημαντικό  
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στοιχείο. Χρησιμοποιώντας εργαλεία ανάλυσης όπως το Google analytics μπορούμε να 
έχουμε μια επισκόπηση του ιστότοπού μας για να εμβαθύνουμε σε δεδομένα όπως ο στόχος. 
Ένας μη ανταποκρινόμενος (δηλαδή μη φιλικός προς τα κινητά) ιστότοπος, για παράδειγμα, 
μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα. Εάν είναι δύσκολο να προβάλλετε τον ιστότοπο μέσω 
κινητού, ώστε το γραφικό μέρος να μην εμφανίζεται σωστά, η όποια αγορά θα τιμωρηθεί 
σαφώς επίσης. Δεν θα ήταν εύκολο να αγοράσετε online, αν, ανάμεσα στα λεπτά βήματα 
που πραγματοποιούνται, οι διάφορες λειτουργίες δεν είναι πολύ σαφείς. Ως εκ τούτου, είναι 
επίσης σημαντικό να ληφθεί μέριμνα για παρόμοιες πτυχές, ώστε να οδηγηθεί ο χρήστης 
προς τη μετατροπή (για λεπτομέρειες βλ. θέμα αρ. 2). 
 

 
- ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: στον κόσμο των πωλήσεων είναι σημαντικό να 

γνωρίζετε πώς να επικοινωνείτε. Όταν ένας πελάτης μπαίνει στο κατάστημα, ο πωλητής θα 
ακολουθήσει μια σειρά από κανόνες συμπεριφοράς για να τον κάνει να αισθανθεί άνετα και 
να τον ακολουθήσει αν χρειαστεί συμβουλές. Αυτό το επιχείρημα θα φαινόταν 
ανεφάρμοστο στο διαδίκτυο, καθώς ο πελάτης απουσιάζει φυσικά και δεν βρίσκεται μέσα 
σε ένα κατάστημα, αλλά, βασικά, ο διαδικτυακός κόσμος είναι ο ίδιος ένα κατάστημα. Ο 
υπεύθυνος διαδικτυακών πωλήσεων θα το λάβει αυτό υπόψη του και θα συμπεριφερθεί 
στον πελάτη με τον ίδιο τρόπο. Πώς; Βεβαιώνοντας ότι η πλατφόρμα περιέχει όλα όσα 
χρειάζεται ο πελάτης για να αγοράσει με ασφάλεια, συνεργαζόμενος με τους τεχνικούς 
προγραμματιστές. Από τις διάφορες λειτουργίες αγοράς έως τις λειτουργίες επιστροφής, ο 
πελάτης πρέπει να αντιμετωπίζεται από την αρχή έως το τέλος της αγοράς (Για λεπτομέρειες 
βλ. θέμα n.4 ). 
 

 
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ: όταν μιλάμε για διαδικτυακή επικοινωνία, καταλήγουμε 

αυτομάτως να μιλάμε για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι και αυτά θεμελιώδη στη 
διαδικασία διαχείρισης των διαδικτυακών πωλήσεων. Ο στόχος του καταστήματος είναι η 
μετατροπή, επομένως η υιοθέτηση στρατηγικών κοινωνικής καμπάνιας για την προώθηση 
των πωλήσεων ή των προσφορών της τελευταίας στιγμής είναι σίγουρα χρήσιμη για να 
γίνει ο χρήστης πελάτης και να επιτευχθεί ο στόχος της αγοράς (Για λεπτομέρειες δείτε το 
θέμα n.4).
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Εξίσου σημαντικό, για την αποτελεσματική διαχείριση των διαδικτυακών πωλήσεων, είναι 
το μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Μέσω στοχευμένων στρατηγικών είναι δυνατόν να επιτευχθεί η μετατροπή και να 
οικοδομηθεί η αφοσίωση των πελατών μόλις πραγματοποιηθεί η αγορά. Όταν ένας 
χρήστης φτάνει στον ιστότοπο και εγγράφεται στο ενημερωτικό δελτίο, η λήψη ενός email 
καλωσορίσματος που μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία κλίματος κατανόησης μεταξύ του 
ατόμου και της εταιρείας είναι πολύ χρήσιμη. Είναι εξίσου χρήσιμο να στείλετε ένα μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με πρόταση αγοράς, εάν ο χρήστης έχει επισκεφθεί τον 
ιστότοπο αλλά δεν έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία αγοράς εγκαταλείποντας το καλάθι. Η 
σωστή προσέγγιση είναι αυτή που αποφέρει μεγάλο κέρδος με την ελάχιστη δυνατή 
προσπάθεια, επομένως η ίδια εκστρατεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να διεξάγεται 
με την αποστολή των σωστών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα σωστά άτομα 
και όχι με την παραγωγή μεγάλου αριθμού μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα 
μπορούσαν να έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα, δηλαδή να ενοχλήσουν τον πελάτη. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Συμπέρασμα 
 

Με την επανάσταση της ψηφιακής αγοράς, κάθε πτυχή της πώλησης έχει αλλάξει ριζικά. 
Όλα τα στάδια της αγοράς έχουν γίνει ψηφιακά, από την επιλογή του προϊόντος μέχρι την 
πληρωμή και την άφιξη στο σπίτι. Αυτό που αντιπροσώπευε η παραδοσιακή αγορά, τώρα 
ο πελάτης το αναζητά στο διαδίκτυο, ενώ δεν εγκαταλείπει εντελώς την ευχαρίστηση της 
αυτοπρόσωπης επίσκεψης στο κατάστημα, αλλά προτιμά, για λόγους ευκολίας και  
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ταχύτητας, τις ηλεκτρονικές αγορές. Όλο και περισσότερες εταιρείες έχουν στραφεί στο 
ψηφιακό εμπόριο για να ακολουθήσουν την τάση της αγοράς και να έχουν σημαντικό 
οικονομικό πλεονέκτημα. Και επίσης πολλοί άνθρωποι βασίζονται στις διαδικτυακές 
πλατφόρμες για να αγοράσουν κάτι. Σε αυτή τη νέα σχέση που δημιουργείται μεταξύ 
επιχειρήσεων και πελατών, γεννιέται και αναπτύσσεται ένας εντελώς νέος και καινοτόμος 
τρόπος βίωσης των αγορών, ο οποίος εμπλουτίζει την εμπειρία της περιήγησης στο 
διαδίκτυο, προσφέροντας εναλλακτικές λύσεις στην παραδοσιακή πτυχή της 
καθημερινότητας.     
 
 

 
 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι 
 

Παρακάτω θα βρείτε ορισμένες ιστοσελίδες που επιλέξατε για να εμβαθύνετε στο θέμα: 
 
 

https://www.brightpearl.com/ 
 

https://www.magentosolutions.it/ 
 

https://www.shopify.com/plus/platform

https://www.brightpearl.com/
https://www.magentosolutions.it/
https://www.shopify.com/plus/platform
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SEO 
 
 

Εισαγωγή 
 

Η ψηφιοποίηση των δραστηριοτήτων, για πολλές επιχειρήσεις στον σύγχρονο κόσμο, 
αποτελεί πραγματική επανάσταση. Ο τρόπος με τον οποίο οι επιχειρήσεις αλληλεπιδρούν 
με τους πελάτες είναι αναμφίβολα διαφορετικός σε σύγκριση με το παρελθόν, ακόμη και 
πριν από μερικά χρόνια. Αυτό που δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε ήταν ο μεγάλος 
αντίκτυπος που θα είχε το "ψηφιακό" στη διαχείριση του συνόλου των δραστηριοτήτων 
της επιχείρησης, αλλάζοντας αναπόφευκτα τόσο την αντίληψη της εργασίας του καθενός 
όσο και, κυρίως, τη σχέση με τους πελάτες. 

 
Ο αγοραστής, σήμερα, είναι online. Και είναι ένας πόρος. Είναι ένα άτομο που ξοδεύει πολύ 
χρόνο στο διαδίκτυο, συλλέγει πληροφορίες και αγοράζει αυτό που θέλει. Το διαδικτυακό 
κοινό είναι πολύ μεγάλο και ποικίλο και η ολοένα και πιο εμφανής πρόθεση των εταιρειών 
είναι να προσεγγίσουν όλο και περισσότερους πελάτες μέσω του διαδικτύου, προκειμένου 
να αυξήσουν την παρουσία τους στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης. Το 
μάρκετινγκ έχει λάβει ολοένα και περισσότερο ψηφιακή μορφή και έχει χωριστεί σε 
διάφορους κλάδους, με στόχο να καταστήσει την online εμπειρία όσο το δυνατόν πιο 
λειτουργική και σύγχρονη. Ένας από αυτούς είναι το SEO. 
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SEO 

 

Βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης. Αυτός είναι ο ορισμός του ακρωνυμίου SEO, ένα  

 

σύνολο δραστηριοτήτων που επηρεάζουν την τοποθέτηση ενός ιστότοπου στα 
αποτελέσματα μιας μηχανής αναζήτησης. 

 

Αλλά ποιες είναι αυτές οι δραστηριότητες και τι εννοούμε όταν μιλάμε για βελτιστοποίηση; 

Ας πούμε ότι κάνουμε μια συγκεκριμένη αναζήτηση στο διαδίκτυο. Αυτό που θα περιμέναμε 
να βρούμε είναι κάποιο περιεχόμενο που είναι όσο το δυνατόν πιο σχετικό με την έρευνά 
μας. Για παράδειγμα, αν πληκτρολογήσουμε στο Google "έμπορος στη Φλωρεντία" αυτό 
που θα βρούμε είναι ουσιαστικά μια λίστα με ιστότοπους που ανταποκρίνονται με σχετικό 
τρόπο στην έρευνά μας και μας παρέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες. 

Τι συμβαίνει όμως στην πραγματικότητα στα παρασκήνια; Όταν πληκτρολογούμε μια λέξη-
κλειδί ή μια ολόκληρη φράση (που ονομάζεται "long tail"), ο αλγόριθμος της Google, όπως 
και κάθε άλλη μηχανή αναζήτησης, επιστρέφει μια λίστα αποτελεσμάτων που είναι 
σύνδεσμοι προς ιστότοπους που έχουν ακριβή αντιστοιχία με την έρευνα που 
πραγματοποιήσαμε. 

Δεν θα βρίσκαμε έναν αντιπρόσωπο στο Βερολίνο αν τον ψάχναμε στη Φλωρεντία. 
 

Αυτό το είδος αόρατου χορού που συνδέει τα διάφορα στάδια της έρευνας είναι αυτό που 
καθιστά την ίδια την έρευνα αποτελεσματική και σύμφωνη με τις προθέσεις του χρήστη. 

Τα εργαλεία και οι στρατηγικές που χρησιμοποιούνται για την ευρετηρίαση ενός ιστότοπου, 
ώστε η αναζήτηση να είναι αποτελεσματική, αποτελούν μέρος της διαδικασίας 
βελτιστοποίησης στις μηχανές αναζήτησης, δηλαδή του πραγματικού SEO. 
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Το SEO στις μέρες μας, σε έναν άκρως ανταγωνιστικό και ψηφιοποιημένο κόσμο, είναι,  

όπως μπορούμε να καταλάβουμε, μια αναγκαιότητα για να επιτύχετε μεγαλύτερα 
αποτελέσματα όσον αφορά την απόκτηση πελατών για την εταιρεία σας και τη δημιουργία 
μετατροπών, αυξάνοντας τη διαδικτυακή προβολή ενός εμπορικού σήματος και τα 
επιχειρηματικά κέρδη. 

 

Από την άλλη πλευρά, η βελτιστοποίηση ιστότοπου είναι εξαιρετικά επωφελής ακόμη και 
για τον ίδιο χρήστη, καθώς παρέχει σίγουρα μια αποτελεσματική και στοχευμένη και μη 
διασκορπιστική εμπειρία περιήγησης στο διαδίκτυο. Κατ' αυτόν τον τρόπο, στον ωκεανό 
των διαδικτυακών πληροφοριών, τα εργαλεία βελτίωσης της αναζήτησης των μηχανών 
αναζήτησης οδηγούν σε βέλτιστα αποτελέσματα τόσο για εκείνους που δημιουργούν 
περιεχόμενο σε συνέργεια με τις διάφορες στρατηγικές SEO όσο και για εκείνους που το 
λαμβάνουν, ικανοποιώντας τα συγκεκριμένα αιτήματα των χρηστών με ιδιαίτερα 
λειτουργικό τρόπο. 

 
 
 

SEM, SEO, SEA; 
 

Αυτά τα τρία ακρωνύμια περικλείουν, σε τρία απλά γράμματα το καθένα, ό,τι είναι 
σημαντικό να γνωρίζετε σήμερα για να δραστηριοποιηθείτε επιχειρηματικά στο διαδίκτυο 
και να επενδύσετε στην επιτυχία τους. 
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Το SEM (Search engine marketing) είναι, όπως μπορούμε να καταλάβουμε από τις ίδιες 
τις λέξεις, ένας κλάδος διαδικτυακού μάρκετινγκ, ο οποίος περιλαμβάνει όλες τις χρήσιμες 
δραστηριότητες για τη δημιουργία διαδικτυακής επισκεψιμότητας. Διακλαδίζεται σε δύο 
διαφορετικά συστήματα διαχείρισης διαδικτυακών επιχειρήσεων, τόσο διαφορετικά μεταξύ 
τους, τα οποία είναι το SEO, για το οποίο έχουμε ήδη μιλήσει και το SEA. 

 
Σε αντίθεση με την SEA (Search Engine Advertising), το SEO αντιπροσωπεύει μια ομάδα 
τεχνικών που δρουν στα λεγόμενα "οργανικά" αποτελέσματα μιας διαδικτυακής 
αναζήτησης, δηλαδή σε αυτά που εμφανίζονται όταν γίνεται οποιαδήποτε αναζήτηση. 

Οι χορηγούμενοι σύνδεσμοι, εκείνοι που εμφανίζονται ως τα πρώτα αποτελέσματα μιας 
αναζήτησης, μαζί με τη λέξη adv., αποτελούν το πεδίο ενδιαφέροντος της SEA που αφορά, 
πράγματι, τα πληρωμένα αποτελέσματα αναζήτησης. Η διαχείρισή τους γίνεται μέσω 
εργαλείων όπως το Google Adwords. Με την αναζήτηση και την πληρωμή συγκεκριμένων 
λέξεων-κλειδιών που επιλέγονται με βάση το πόσο σχετικές είναι με την ιστοσελίδα που 
θα διαφημιστεί, δημιουργείται ένας διαφημιστικός σύνδεσμος και εμφανίζεται στην κορυφή 
της πρώτης σελίδας των αποτελεσμάτων μιας αναζήτησης, πριν από τα οργανικά. 

 
Στα επιχειρηματικά σχέδια το σχέδιο γίνεται σύμφωνα με τους καθορισμένους στόχους και, 
έτσι, επιλέγοντας μεταξύ πληρωμένων και μη πληρωμένων διαφημίσεων. Ωστόσο, για την 
επίτευξη καλών αποτελεσμάτων και μιας καλής διαδικτυακής τοποθέτησης, απαιτείται 
στρατηγικός σχεδιασμός, στο πλαίσιο συνεχούς παρακολούθησης. Αυτό γύρω από το οποίο 
περιστρέφονται όλες οι δραστηριότητες SEO βασίζεται ουσιαστικά στους αλγόριθμους που 
χρησιμοποιούν οι μηχανές αναζήτησης. Εργάζονται για να αναλύσουν το περιεχόμενο των 
ιστότοπων, αποφασίζοντας την τοποθέτησή τους με βάση τη συνέπειά τους σε σχέση με 

SE
 

SE
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την αναζήτηση. Πώς γίνεται αυτό; Με τη σάρωση των δισεκατομμυρίων περιεχομένων του 
διαδικτύου, προκειμένου να απαντήσουν σε ένα ερώτημα του χρήστη, παρουσιάζοντας μια 
σειρά από συνδέσμους προς ιστότοπους που ικανοποιούν την αναζήτηση. Ένα από τα 
βασικά στοιχεία μιας αλγοριθμικής ανάλυσης, για παράδειγμα, είναι οι λέξεις που 
εμφανίζονται στο αίτημα ενός χρήστη. 

Ο αλγόριθμος θα ενεργήσει με τέτοιο τρόπο ώστε να συγκρίνει και να διασταυρώσει τους 
όρους αναζήτησης με εκείνους των σελίδων που αναλύει και, ανάλογα με τη μεγαλύτερη 
ή μικρότερη συχνότητά τους μέσα στις σελίδες, θα ανταποκριθεί κατάλληλα, επιστρέφοντας 
τους ιστότοπους που περιέχουν αυτές τις λέξεις και είναι σύμφωνοι. Υπάρχουν εργαλεία 
μέσω των οποίων είναι δυνατόν να γίνει ανάλυση λέξεων-κλειδιών ανακαλύπτοντας, για 
παράδειγμα, ποιες είναι οι πιο "ανταγωνιστικές" λέξεις. Σε αυτή την περίπτωση, για να  

 

φτάσετε στην κορυφή των αποτελεσμάτων μιας αναζήτησης, θα είναι πολύ χρήσιμο να 
γνωρίζετε ποιες λέξεις πρέπει να χρησιμοποιείτε και ποιες όχι, αποφεύγοντας 
ανταγωνισμούς που δεν είναι καθόλου κερδοφόροι. Στην περίπτωση της χρήσης των 
"μακρών ουρών", από την άλλη πλευρά, όντας πιο ακριβείς, καθώς αποτελούνται από ένα 
σύνολο λέξεων και όχι από μία μόνο γενική λέξη, το εύρος δράσης είναι μεγαλύτερο και 
αυτό είναι πιθανό να αποφέρει περισσότερα πλεονεκτήματα. 

Εν ολίγοις, η επιλογή μιας λέξης (ή μιας φράσης) έχει καθοριστική σημασία σε αυτή τη 
διαδικασία, καθώς όσο πιο συγκεκριμένες και αντιπροσωπευτικές είναι για το 
επιχειρηματικό μοντέλο κάποιου, τόσο περισσότερο είναι σε θέση να δημιουργήσουν μια 
ενδιαφέρουσα ανταπόκριση όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της έρευνας (από τον 
χρήστη) και των μετατροπών (από την εταιρεία). 

 
 

On page SEO, On site SEO, Off site SEO 
 
 

Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες πτυχές που πρέπει να λάβουν υπόψη τους όσοι ασχολούνται 
με το SEO, διότι αποτελούν βασικά στοιχεία για μια αποτελεσματική βελτιστοποίηση. 

Για παράδειγμα, η δομή ενός ιστότοπου πρέπει να πληροί ακριβή κριτήρια επιλογής, ώστε 
ο ιστότοπος να ευρετηριάζεται καλά από τις μηχανές αναζήτησης: η διαδικασία αυτή 
αποτελεί μέρος του λεγόμενου On page SEO. Ας θεωρήσουμε την αρχική σελίδα ενός 
ιστότοπου. Ένα λογότυπο τοποθετημένο με συγκεκριμένο τρόπο, η οργάνωση των 
διαφόρων τμημάτων του ιστότοπου (όπως οι "Επαφές") και των σχετικών κουμπιών και η 
επιλογή συγκεκριμένων εικόνων είναι όλα σημαντικά στοιχεία που, αν προσεχθούν, 
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ευνοούν τον ιστότοπο και τη βελτιστοποίησή του. Ακόμα και οι γραμματοσειρές που 
χρησιμοποιούνται στο κείμενο μπορεί να είναι σημαντικές για να "τραβήξουν την προσοχή" 
μιας μηχανής αναζήτησης: χρησιμοποιώντας, για παράδειγμα, έντονη γραφή για ορισμένες 
συγκεκριμένες λέξεις, η μηχανή αναζήτησης ανιχνεύει ότι η λέξη αυτή έχει περισσότερα 
στοιχεία από τις άλλες και επομένως θα είναι πιο εμφανής, αποτελώντας μια λέξη-κλειδί 
στην οποία θα πρέπει να επικεντρωθεί για τη βελτιστοποίηση του ιστότοπου. 

 
 

Εκτός από το On page SEO, συναντάμε επίσης το On site SEO και το Off site SEO. Το 
On-site SEO αφορά πιο τεχνικές πτυχές από αυτές που είδαμε προηγουμένως, όπως η 
φιλοξενία του ιστότοπου, η ταχύτητα φόρτωσης ή η σωστή προβολή του ιστότοπου από το 
κινητό σας. Από την άλλη πλευρά, το Off-site SEO, όπως υποδηλώνει και το όνομα, είναι  
 
όλα όσα μπορούν να γίνουν για τη βελτιστοποίηση του ιστότοπου, αλλά όχι δρώντας άμεσα 
μέσα σε αυτόν. Είναι επομένως το σύνολο των "εξωτερικών" δραστηριοτήτων 
βελτιστοποίησης του ιστότοπου. Μία από αυτές τις δραστηριότητες είναι αυτή του backlink, 
η οποία ουσιαστικά συνίσταται στο να έχετε έναν σύνδεσμο προς τον ιστότοπό σας από μια 
εξωτερική πηγή. Αυτός ο σύνδεσμος και η κίνηση που δημιουργείται είναι σημαντικά, διότι 
δημιουργούν θετική ανταπόκριση όσον αφορά το SEO. 
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Όσον αφορά τη δυνατότητα πλοήγησης στον ιστότοπο, είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη 
η σημασία της πλοήγησης μέσω κινητού τηλεφώνου. Το smartphone είναι ένας 
πραγματικός μικροσκοπικός υπολογιστής, μέσω του οποίου ο χρήστης πραγματοποιεί 
πολλές από τις δραστηριότητές του, όπως τα ψώνια. Για το λόγο αυτό, η λειτουργία SEO 
του ιστότοπού μας στο κινητό είναι απαραίτητη για να συμβαδίζουμε με την εποχή και να 
επενδύουμε στις σύγχρονες τεχνολογίες για να επωφεληθούμε από αυτές. Η κονσόλα 
αναζήτησης της Google προσφέρει, για παράδειγμα, τη δυνατότητα παρακολούθησης 
τυχόν προβλημάτων ευχρηστίας του ιστότοπου κατά την προβολή σε κινητό. 

 
 
 

 
 
 

Μπορούν όλα αυτά να γίνουν μόνα τους; Το να κάνετε Seo απαιτεί ειδικές γνώσεις και το 
να ξέρετε πού να αναλάβετε άμεσα δράση για να βελτιώσετε την απόδοση της επιχείρησης 
απαιτεί μια ορισμένη εξοικείωση. Αλλά, ουσιαστικά, το SEO εξαρτάται, από τη φύση του, 
από τις ανάγκες βελτιστοποίησης των επιχειρήσεων. Ergo, μεγάλη εταιρεία, μεγάλο SEO! 
Στην περίπτωση αυτή, για ένα δομημένο και εξειδικευμένο επιχειρηματικό μοντέλο είναι 
πάντα προτιμότερο να συνεργάζεστε με έναν μεγάλο φορέα, ο οποίος γνωρίζει πώς να 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας σύνθετης διαχειριστικής δραστηριότητας. Αλλά, 
αντίθετα, στην περίπτωση των μικρών επιχειρήσεων, με τις κατάλληλες γνώσεις είναι 
δυνατόν να γίνουν στοχευμένες στρατηγικές SEO. Μέσω της κονσόλας αναζήτησης της 
Google, για παράδειγμα, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τον έλεγχο (ένα είδος γενικής 
ανάλυσης των επιδόσεων του ιστότοπου). Με αυτόν τον τρόπο, θα γνωρίζετε όλα τα 
τεχνικά προβλήματα του ιστότοπου και πώς μπορείτε να βελτιώσετε την τοποθέτησή του. 
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Ένα άλλο γνωστό εργαλείο και σημείο αναφοράς για τις λειτουργίες διαδικτυακού 
μάρκετινγκ είναι το Google Analytics. Αυτή η πλατφόρμα που δημιουργήθηκε από την  
 
Google και μπορεί να χρησιμοποιηθεί δωρεάν παρέχει στους διαχειριστές των ιστότοπων 
πολύ σημαντικά δεδομένα για ανάλυση, όπως ο τύπος της συσκευής που χρησιμοποιούν 
οι χρήστες ή η συμμετοχή τους με βάση τις σελίδες που είδαν. Για να πραγματοποιηθεί 
αυτού του είδους ο έλεγχος, πρέπει να εγκατασταθεί ένας κώδικας παρακολούθησης σε 
κάθε σελίδα που θέλετε να παρακολουθείτε: με βάση όλα τα δεδομένα. 

 

που μπορούν να μελετηθούν, σε σχέση με τη συμπεριφορά των χρηστών και τα 
δημογραφικά δεδομένα, δημιουργείται ένας πολύ συγκεκριμένος στόχος, ο οποίος θα 
κατευθύνει τις δραστηριότητες με πιο συστηματικό τρόπο. Επιπλέον, ενσωματωμένες με 
εργαλεία όπως το Google Adwords, μπορούν επίσης να αναλυθούν οι διαδικτυακές 
καμπάνιες, παρακολουθώντας τις μετατροπές ή τους στόχους. 

Και πάλι με το Google Adwords, σχετικά με τις λέξεις-κλειδιά, μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε το πρόγραμμα σχεδιασμού λέξεων-κλειδιών για να λάβουμε 
πληροφορίες σχετικά με τον όγκο αναζήτησης συγκεκριμένων λέξεων και να αφήσουμε 
τον εαυτό μας να συμβουλευτεί το ίδιο το εργαλείο για να επιλέξουμε τις πιο σχετικές για 
την επιχείρησή μας. Η καλή γνώση αυτού του είδους των εργαλείων και στρατηγικών SEO 
βοηθά στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων. Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να 
έχουμε καλή εικόνα και να κατανοούμε ποια είναι τα σημεία που μπορούν να βελτιωθούν 
με βάση την αντιδραστική και προληπτική ανάγνωση πολλών μικρών σημάτων. Και να 
θέτουμε στον εαυτό μας ερωτήματα. 

 
 

Π.χ. Πώς σκοπεύουμε να δομήσουμε τον 

ιστότοπό μας; Ποιο είναι το κοινό-στόχος της 

επιχείρησής μας; 

Πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε ανάμεσα στις διάφορες διαδικτυακές προσφορές που σχετίζονται 
με την επιχείρησή μας; 
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Συμπεράσματα 

 
 

SEO σημαίνει πρώτα απ' όλα να διαμορφώσουμε αυτές τις καταστάσεις και να 
κατανοήσουμε αν μπορούμε να απαντήσουμε στα ερωτήματα χωρίς να βοηθήσουμε τα 
εργαλεία μάρκετινγκ. Το ίδιο το εργαλείο, όσο εξαιρετικά τεχνολογικό και λειτουργικό και 
αν είναι, δεν μπορεί να κάνει τίποτα χωρίς ένα αρχικό σχέδιο, που δημιουργήθηκε  
 
σκεπτόμενο έναν μετρήσιμο και εφικτό στόχο. Η πιο αποτελεσματική στρατηγική για μια 
εταιρεία είναι να σχετίζεται με τις τεχνικές SEO αγκαλιάζοντας τόσο την τεχνική πτυχή όσο 
και την πιο επικοινωνιακή πτυχή, η οποία συνοδεύεται επίσης από γνώσεις διαδικτυακού 
μάρκετινγκ. Μια ανάλυση 360˚ των στόχων και των στρατηγικών των διαδικτυακών 
επιχειρήσεων εγγυάται, σε συνδυασμό με μια καλή δραστηριότητα SEO, την ανάπτυξη και 
την εξέλιξη που είναι σε θέση να καινοτομήσει πλήρως τη δυναμική των επιχειρήσεων και 
να τις εισάγει σε μια εντελώς νέα, παγκόσμια και διαδραστική πραγματικότητα. 

 
 
 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι 
 
 

Παρακάτω θα βρείτε ορισμένες ιστοσελίδες που επιλέξατε για να εμβαθύνετε στο θέμα: 
 
 
 

- https://marketingplatform.google.com/intl/it/about/analytics/ 
 

- https://ads.google.com/intl/it_it/home/ 
 

- https://search.google.com/search-console/about?hl=it 

https://marketingplatform.google.com/intl/it/about/analytics/
https://ads.google.com/intl/it_it/home/
https://search.google.com/search-console/about?hl=it
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Εργαλεία συνεργασίας (Zoho, Trello, CRM) 
 
 

Εισαγωγή 
 

Η συνεργασία με την ομάδα σας στον ψηφιακό κόσμο σημαίνει ότι μπορείτε να 
χρησιμοποιείτε εργαλεία που δεν υπήρχαν μέχρι σήμερα και τα οποία έχουν καινοτομήσει 
και απλοποιήσει τη διαχείριση της εργασίας. Στις εξειδικευμένες πλατφόρμες, τα έργα 
εργασίας μπορούν να μοιράζονται και να ενημερώνονται, ώστε να δημιουργείται ένα 
βελτιστοποιημένο και αποτελεσματικό δίκτυο εργασίας, που επιτρέπει την επίτευξη των 
επιχειρηματικών στόχων γρήγορα και εύκολα. 

Τα συνεργατικά εργαλεία είναι χρήσιμα για διαδικασίες όπως: 

- Διαδικτυακή συνάντηση - παρέχοντας πλατφόρμες για διαδικτυακές διασκέψεις, 
επαγγελματικές κλήσεις ή απλά ομαδικές συναντήσεις συνεργασίας, κάθε 
επικοινωνία είναι εύκολη και γρήγορη. 

 
- Συνεργασία εγγράφων - χρησιμοποιώντας αυτές τις πλατφόρμες, οι άνθρωποι 

μπορούν να εργαστούν από κοινού στο ίδιο έγγραφο ή αρχείο για να επιτύχουν μια 
ενιαία τελική έκδοση. Οι άνθρωποι μπορούν να μοιράζονται τα έγγραφα με την 
ομάδα και η ομάδα να τα αλλάζει άμεσα, αν παρατηρήσει κάποια λάθη, αντί να ζητά 
από το άτομο που τα δημιούργησε να τα αλλάξει. Αυτός ο τύπος λύσης μπορεί να 
εξοικονομήσει πολύ χρόνο και ενέργεια. 

 
- Κοινόχρηστο ημερολόγιο - όπως και στα άλλα παραδείγματα, οι άνθρωποι 

μπορούν να δημιουργήσουν και να μοιραστούν ένα ημερολόγιο, ώστε η ομάδα να 
το βλέπει και να μπορεί να το αλλάζει μόνη της, αν πρέπει να αλλάξει κάτι. 

 
 
 
 
 

Zoho, Trello 
 

Μεταξύ των κυριότερων συνεργατικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται στο διαδίκτυο έχουμε: 
 
 

-ZOHO  
 

Το Zoho είναι μια πολύ χρήσιμη πλατφόρμα διαχείρισης για τις επιχειρήσεις που θέλουν να  
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υλοποιήσουν την επιχείρησή τους και την παραγωγικότητά τους. Σας επιτρέπει να 
σχεδιάζετε και να παρακολουθείτε έργα, να διαχειρίζεστε συναντήσεις και να 
πραγματοποιείτε λογιστική της εταιρείας. 

 
Η τεχνητή νοημοσύνη αυτού του λογισμικού σας επιτρέπει να έχετε υψηλότερες επιδόσεις 
χρησιμοποιώντας λιγότερους πόρους, καθιστώντας το πρακτικό για τη διαχείριση 
οποιασδήποτε εργασίας. Μεταξύ των διαφόρων εφαρμογών που περιλαμβάνονται στο Zoho 
μπορείτε να βρείτε: λογιστικά φύλλα, συνομιλίες, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
παρουσιάσεις και άλλα. Είναι επίσης δυνατή η απομακρυσμένη σύνδεση με τους 
υπολογιστές των πελατών και, ως εκ τούτου, η εύκολη παροχή βοήθειας, επιταχύνοντας 
σημαντικά τους χρόνους επίλυσης. 
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Οι εφαρμογές της Zoho χωρίζονται σε ομάδες7: 

Πωλήσεις & Μάρκετινγκ 

Αυτή η ομάδα παρέχει στην ομάδα πωλήσεων ένα σύνολο εφαρμογών που βοηθούν να 
κλείνουν περισσότερες συμφωνίες σε λιγότερο χρόνο. 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο & συνεργασία 

Δίνει στο εργατικό δυναμικό τη δυνατότητα να συνεργάζεται με εφαρμογές και να μεταμορφώνει 
τον τρόπο εργασίας του. 

Οικονομικά 

Ο όμιλος αυτός επιλύει τις λογιστικές προκλήσεις των επιχειρήσεων χρησιμοποιώντας ένα 
αποτελεσματικό σύνολο οικονομικών εφαρμογών στο cloud. 

Ανθρώπινο δυναμικό 

Είναι πολύ χρήσιμο για τις διαδικασίες ανθρώπινου δυναμικού. 
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T & Γραφείο βοήθειας 
 

Ομάδα εφαρμογών για την εξυπηρέτηση αιτημάτων πελατών 
 

Επιχειρηματική ευφυΐα 

Αυτές οι εφαρμογές παρέχουν στις επιχειρήσεις βαθιά γνώση των δεδομένων, με εργαλεία 
ανάλυσης. 

Προσαρμοσμένες λύσεις 

Απλοποιήστε τις πολύπλοκες επιχειρηματικές διαδικασίες με εφαρμογές που θα διευκολύνουν τη 
δουλειά της ομάδας. 

 
 

Τιμολόγηση των υπηρεσιών Zoho: 
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-TRELLO  
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Μέσω του συστήματος διαχείρισης με προσαρμόσιμες κάρτες, το Trello σας επιτρέπει να 
διαχειρίζεστε και να ταξινομείτε κάθε έργο εργασίας. Μέσα από τις καρτέλες, μπορείτε να 
ανεβάσετε την εργασία σας και να την μοιραστείτε, καθώς και να ορίσετε προθεσμίες και 
επίσης να προσθέσετε αρχεία πολυμέσων. 

Γραφικά, παρουσιάζεται με πολύ απλό και γραμμικό τρόπο, με οργάνωση των καρτών 
εργασίας, ώστε να έχετε τα πάντα υπό έλεγχο. 

 
 
 
 

Όσον αφορά τον τρόπο χρήσης και πληρωμής του λογισμικού, το Trello διατίθεται σε τρία πακέτα: 

- Δωρεάν 
- Business class ($ ανά9.99 μήνα) 
- Enterprise ($ 17.50 ανά μήνα) 
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CRM 

 
 

Όταν πρόκειται για διαδικτυακή εργασία, ειδικά όσον αφορά τη σχέση μεταξύ εταιρείας και 
πελάτη, είναι σημαντικό να μιλάμε για CRM. Το CRM ή Customer Relationship Management 
(διαχείριση πελατειακών σχέσεων) είναι ένα σύστημα διαχείρισης των αλληλεπιδράσεων 
που έχει μια εταιρεία με τους πελάτες της. 
Συγκεκριμένα, αναφέρεται σε εργαλεία που ασχολούνται με τη διαχείριση των επαφών και 
των ηλεκτρονικών πωλήσεων, τη διαχείριση των δεδομένων των πελατών. Χάρη στα 
εργαλεία CRM, καταγράφεται και αναλύεται κάθε πτυχή της σχέσης μεταξύ των εταιρειών 
και των πελατών ή των δυνητικών πελατών, ώστε να εμβαθύνεται η δυναμική της 
αλληλεπίδρασης και να κατανοείται ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να αναπτυχθεί η 
επιχείρηση. 
Επιπλέον, τα εργαλεία αυτά είναι πολύ χρήσιμα για τον προγραμματισμό επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων και την κοινή χρήση αρχείων. 

 
 

Ένα από τα εργαλεία CRM είναι το Salesforce: 
 

 

 
Το Salesforce είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τη σύνδεση των εταιρειών και των 
πελατών τους, περνώντας μέσα από τις διάφορες φάσεις της ηλεκτρονικής διαχείρισης της 
επιχείρησής τους, όπως για παράδειγμα το μάρκετινγκ, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα 
αναλυτικά στοιχεία κ.λπ. 
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Όσον αφορά την υποστήριξη πελατών, ακόμη και με το Salesforce είναι δυνατή η εργασία 
εξ αποστάσεως, επιλύοντας γρήγορα οποιοδήποτε πρόβλημα. Η βοήθεια πραγματοποιείται 
και με άλλους τρόπους, για παράδειγμα με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, 
ώστε να είναι δυνατή η απάντηση σε ερωτήσεις και σε αυτά τα κανάλια. 

 
Υπάρχουν 4 μέθοδοι πληρωμής: 
- 25 ευρώ ανά μήνα (για χρήση μέχρι μέγιστου αριθμού χρηστών10) 
- 75 ευρώ ανά μήνα (για ομάδες οποιουδήποτε μεγέθους) 
- 150 ευρώ ανά μήνα (πλήρως προσαρμόσιμο) 
- 300 ευρώ ανά μήνα (πλήρης λειτουργικότητα) 

 
 

Συμπέρασμα: 
 

Τα ψηφιακά οργανωτικά εργαλεία που παρουσιάζονται σε αυτό το μάθημα είναι λειτουργικά 
για την πλήρη διαχείριση της διαδικτυακής επιχείρησης. Θα ήταν δύσκολο να διανοηθεί 
κανείς, στη σύγχρονη εποχή, για μια επιχείρηση που θέλει να λειτουργήσει ψηφιακά, μια 
παραδοσιακή διαχείριση της εργασίας που να απορρίπτει τα πλεονεκτήματα των ψηφιακών 
εργαλείων για τα οποία μιλήσαμε, των οποίων οι πολλαπλές λειτουργίες ανταποκρίνονται 
επαρκώς στις περισσότερες από τις εσωτερικές δυναμικές της εργασίας. 



Pag. 26 di 44 

 

 

 
 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι 
Παρακάτω θα βρείτε ορισμένες ιστοσελίδες που επιλέξατε για να εμβαθύνετε στο θέμα: 

 
 

https://www.zoho.com/it/ 
 

https://trello.com/it 
 

https://www.salesforce.com/it/ 

https://www.zoho.com/it/
https://trello.com/it
https://www.salesforce.com/it/
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Διαχείριση της διαδικτυακής φήμης. Ταυτότητα μάρκας και 

κοινωνική επικοινωνία 

 
Εισαγωγή 

 
 

Like, ιστορίες, tweet. Ας σκεφτούμε το τεράστιο επικοινωνιακό βάρος αυτών των μικρών 
λέξεων. Αρκεί να εμφανιστεί μία από αυτές σε μια συζήτηση και θα ήταν αρκετό για να 
κατανοήσουμε και κυρίως να αντιληφθούμε, σε γνωστικό επίπεδο, έναν ολόκληρο κρυφό 
κόσμο που συνδέει δισεκατομμύρια ανθρώπους. Προφανώς μιλάμε για τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. 

 
 

Στο πλαίσιο των μέσων μαζικής επικοινωνίας, ενός τύπου επικοινωνίας που αγκαλιάζει 
ταυτόχρονα μεγάλο αριθμό ανθρώπων, τα κοινωνικά κανάλια όπως το Facebook, το 
LinkedIn ή το Instagram είναι από τους προτιμώμενους τρόπους με τους οποίους οι 
άνθρωποι αλληλεπιδρούν με την κοινότητα. Ο αντίκτυπος που έχουν είναι πολύ ισχυρός 
(αν λάβουμε υπόψη, για παράδειγμα, ότι το Facebook έχει πάνω από δύο δισεκατομμύρια 
συνδρομητές) και συνεχίζει να επηρεάζει σαφώς κάθε πτυχή της κοινωνικότητας. Ωστόσο, 
προκύπτουν ερωτήματα. 

 
 

Αν σκεφτούμε αυτές τις σκέψεις, θα αναρωτηθούμε αν ένα άτομο, σήμερα, ορίζεται με 
βάση τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή όχι. Τι βαρύτητα έχει κάποιος στην κοινότητα αν 
δεν έχει κανάλι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης; Είναι αποκλεισμένος; Παραδόξως, αν δεν 
είσαι εγγεγραμμένος σε έναν ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης, έχεις σχεδόν την αίσθηση 
ότι δεν είσαι μέρος της πραγματικότητας, επειδή τα πράγματα της ζωής σου φαίνεται ότι 
πρέπει να περάσουν μέσα από αυτό το φίλτρο. Το ίδιο ισχύει και για τις ανθρώπινες σχέσεις. 
Το να μην είμαστε διασυνδεδεμένοι μας δίνει την εντύπωση ότι είμαστε μόνοι. Αυτό θα 
μπορούσε να είναι σημαντικό, ειδικά αν η συζήτηση μεταφερθεί από το προσωπικό επίπεδο 
στο επίπεδο των μεγάλων εργασιακών πραγματικοτήτων. 

 
 

Η πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι πλέον απαραίτητη για τις 
επιχειρηματικές δραστηριότητες, διότι αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για την αύξηση του  
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παράγοντα επιτυχίας. Χάρη σε αυτό, ο αριθμός των πελατών ή των δυνητικών πελατών θα 
μπορούσε να αυξηθεί με εκρηκτικό τρόπο και, ταυτόχρονα, θα μπορούσαν να προκύψουν 
μηχανισμοί ώστε να αισθάνεται κανείς πολύ κοντά, ακόμη και αν είναι μακριά. 

 

Εάν όμως μια εταιρεία δεν έχει διαδικτυακή παρουσία, ποιες είναι οι επιπτώσεις στις 
επιχειρηματικές της δραστηριότητες; Και αν έχει μεν διαδικτυακή παρουσία, αλλά είναι 
τέτοια που τα σχόλια είναι ελάχιστα ή αρνητικά, ποιες είναι οι συνέπειες; Από τα παραπάνω 
γίνεται σαφές ότι, σήμερα, οι εταιρικές δραστηριότητες, οι οποίες έχουν εισέλθει και στον 
ψηφιακό και κοινωνικό κόσμο, χρειάζονται μια σειρά από στρατηγικές ώστε να μπορούν 
να συμμετέχουν ενεργά στις νέες διαδραστικές πραγματικότητες και να έχουν μεγαλύτερες 
επιχειρηματικές ευκαιρίες. Ας σκεφτούμε, για παράδειγμα, την οικοδόμηση μιας εταιρικής 
ταυτότητας. 

 
 

Φήμη στο διαδίκτυο και ταυτότητα μάρκας 
 
 

Όταν μιλάμε για ταυτότητα μάρκας αναφερόμαστε, συγκεκριμένα, σε μια επικοινωνιακή 
εκστρατεία που αποτελείται από ακριβή στοιχεία που θα προσδιορίζουν μια μάρκα και θα 
μεταδίδουν μια συγκεκριμένη εικόνα και αίσθηση. Ας σκεφτούμε μόνο ένα λογότυπο, ένα 
σλόγκαν: ο αντίκτυπος που μπορεί να έχει κάτι τόσο μικρό όσο μια λέξη στο κοινό, τόσο 
πολύ που το επηρεάζει, είναι μάρτυρας του πόσο απαραίτητη είναι η φροντίδα κάθε πτυχής 
της παρουσίασης της εταιρείας. Τα γραφιστικά σχέδια που θα αναπτυχθούν από πρόσωπα 
όπως ο Brand Specialist θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι ο πελάτης θα έχει, πρώτα απ' 
όλα, μια οπτική εμπειρία της μάρκας και, ως εκ τούτου, θα προσελκύεται περισσότερο ή 
λιγότερο από στοιχεία που, φαινομενικά, φαίνονται περιθωριακά, όπως, για παράδειγμα, 
οι γραμματοσειρές. 

 
Αυτές οι πτυχές πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη προκειμένου να διαχειριστείτε με 
ακρίβεια ένα ηλεκτρονικό επιχειρηματικό έργο, να επικοινωνήσετε αποτελεσματικά και να 
αναπτυχθείτε. Εάν, ωστόσο, η εταιρεία δεν είναι σε θέση να διαχειριστεί βέλτιστα την 
ηλεκτρονική επικοινωνία, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε συνέπειες που θα επηρεάσουν 
αρνητικά τους στόχους. Για τον λόγο αυτό, εκτός από την έννοια της ταυτότητας της 
μάρκας, η έννοια της διαδικτυακής φήμης αποτελεί επίσης κλειδί στα πλαίσια της ψηφιακής 
επικοινωνίας. Η διαδικτυακή φήμη (που ορίζεται, στην προκειμένη περίπτωση, ως το 
σύνολο των πληροφοριών, των κρίσεων, των σχολίων και οτιδήποτε άλλο στο διαδίκτυο 
που σχετίζεται με την επιχειρηματική πραγματικότητα) αποτελεί θεμελιώδη μοχλό για κάθε 
εταιρεία που φιλοδοξεί να καταστεί αξιόπιστη και να δραστηριοποιηθεί τόσο σε τοπικό όσο  
 
και σε διεθνές πλαίσιο. Παρά το γεγονός ότι αποτελεί άυλο περιουσιακό στοιχείο, 
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διαδραματίζει εξαιρετικό ρόλο στο παγκόσμιο ψηφιακό οικονομικό σενάριο: στην εποχή 
του διαδικτύου όπου τα 2.0,πάντα αναθεωρούνται, ο πελάτης στρέφεται στα ψηφιακά 
εργαλεία γνώσης και συνήθως επιλέγει προϊόντα και υπηρεσίες με βάση τη φήμη και τη 
γνώμη που διατυπώνουν άλλοι καταναλωτές στο διαδίκτυο μέσω ιστολογίων, φόρουμ και 
κοινωνικών δικτύων. 
 
Μια καλή διαδικτυακή φήμη, συνδεδεμένη με ψηφιακές υπηρεσίες όπως η διαδικτυακή 
διαφήμιση και το ηλεκτρονικό εμπόριο, επιτρέπει ακόμη και στις μικρότερες εταιρείες να 
είναι παρούσες και να ανταγωνίζονται σε μια παγκόσμια αγορά χωρίς υπερβολικό κόστος 
διαχείρισης. Αυξάνει την προβολή της εταιρείας στις μηχανές αναζήτησης, προκαλεί τη 
δημιουργία ενός ενάρετου κύκλου που επιτρέπει, αφενός, τη διατήρηση ισχυρών σχέσεων 
με τους πελάτες και τους καταναλωτές και, αφετέρου, τη δημιουργία νέων πελατών, 
οδηγώντας έτσι σε αποτελέσματα ανάπτυξης. Με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων 
ανάλυσης καθώς και των κυριότερων εργαλείων ανάλυσης των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης, είναι δυνατή η βελτίωση της διαδικτυακής εικόνας της εταιρείας, του προϊόντος 
ή της υπηρεσίας, τόσο όσον αφορά τους υφιστάμενους πελάτες όσο και την απόκτηση 
νέων. Είναι επίσης δυνατή η ανάλυση και η διαχείριση της φήμης της εταιρείας και των 
προϊόντων και υπηρεσιών της στο διαδίκτυο, όσο και η διαχείριση της ψηφιακής ταυτότητας 
σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ιστολόγια και διαδικτυακές πύλες γνώμης. 
Ταυτόχρονα, η φήμη της εταιρικής επωνυμίας μπορεί να εξεταστεί μέσω της διαχείρισης 
του περιεχομένου του ιστοτόπου και μέσω δράσεων μάρκετινγκ στο διαδίκτυο και στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, αξιολογώντας έτσι τα οφέλη των δράσεων που αναλαμβάνονται. 
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Πώς να επικοινωνείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

 
 

Και έτσι, πώς να ενεργήσετε στα κοινωνικά δίκτυα; 
 

Όταν μια εταιρεία προσεγγίζει τις κοινωνικές πλατφόρμες ή επιθυμεί να ενισχύσει την 
διαδικτυακή της ταυτότητα μέσω αυτών των καναλιών, πρέπει να έχει κατά νου τους 
στόχους και, κυρίως, τις τεχνικές, για να επικοινωνεί αποτελεσματικά. Για να γίνει αυτό, 
είναι σημαντικό να κατανοηθεί ποιος είναι ο στόχος ή, με άλλα λόγια, το κοινό, οι 
αποδέκτες της επικοινωνίας. 

Αυτό συμβαίνει επειδή, καθορίζοντας το κοινό μας, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα 
επικοινωνιακό ύφος που θα συνάδει με αυτό και να κατανοήσουμε, σχεδόν προβλέποντας, 
την ανάγκη που μπορεί να έχει ο συγκεκριμένος πελάτης. Με αυτόν τον τρόπο, θα είμαστε 
σε θέση να ανταποκριθούμε στις ανάγκες τους. Τα κοινωνικά δίκτυα είναι ένας ωκεανός 
δυνητικών πελατών και πληροφοριών και όσο περισσότερο έχετε ένα κοινό-στόχο, τόσο 
περισσότερο θα έχετε μια ιδέα για το πώς πρέπει να συμπεριφερθείτε. 

Προφανώς, για να γίνει αυτό, η εταιρεία πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη ιδέα για το ποιοι 
είναι οι στόχοι της. Ένα καλά καθορισμένο εταιρικό σχέδιο είναι το πρώτο βήμα για να 
καταλάβουμε πού πρέπει να πάμε. Εάν η εταιρεία, ή όποιος εργάζεται για αυτήν, δεν έχει 
μια σαφή ιδέα για το πώς να διασφαλίσει ότι η παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
δεν είναι απλώς μια παρουσία αλλά είναι ενεργή, είναι απαραίτητο να καταλάβει πού πρέπει 
να πάει. Η οργανωτική ατζέντα μιας κοινωνικής διαχείρισης θα μπορούσε να είναι ύπουλη 
αν δεν καθοδηγείται με σκοπό: σίγουρα το να υπάρχει κανείς είναι σημαντικό, αλλά αν, 
εκτός από αυτό, η προσοχή δεν διατηρείται ζωντανή με την τακτική ενημέρωση των 
πληροφοριών και με ελκυστικό ύφος (σύμφωνα με το συγκεκριμένο κοινωνικό δίκτυο), το 
να υπάρχει κανείς είναι σαν να μην υπάρχει καθόλου. Αυξήστε την ορατότητα της μάρκας 
και ενισχύστε την όλο και περισσότερο: αυτό πρέπει να είναι το κύριο κίνητρο μιας 
εταιρείας που θέλει να δει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως σημαντικό σύμμαχο για την 
καθιέρωσή της. 

 
Χαρακτηριστικά των κοινωνικών δικτύων 

 

Ας κάνουμε ένα παράδειγμα χρησιμοποιώντας το Instagram, ένα από τα πιο διαδεδομένα 
κοινωνικά δίκτυα (έχει σχεδόν ένα δισεκατομμύριο μέλη). Το δίκτυο αυτό αποτελείται 
κυρίως από φωτογραφίες. Μια επιχείρηση διαχείρισης κοινωνικών μέσων θα πρέπει να 
λάβει υπόψη της αυτή την πτυχή για να ενεργήσει σύμφωνα με αυτήν. 
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Τι χρειαζόμαστε; Σίγουρα θα χρειαστούμε φωτογραφίες τραβηγμένες με τη μεγαλύτερη 
δυνατή προσοχή και επεξεργασμένες με λογισμικά επεξεργασίας φωτογραφιών όπως το 
Photoshop: δεδομένου ότι η προσοχή του κοινού απευθύνεται στις εικόνες, είναι σαφές 
πώς ένα γραφικά αδιάφορο προφίλ, με φωτογραφίες χαμηλής ποιότητας, μπορεί να δώσει 
μια ιδέα παραμέλησης που δεν βοηθάει στην ανάδειξη μιας μάρκας. Αν, από την άλλη 
πλευρά, το γραφικό μέρος είναι εξαιρετικό και η ενημέρωση των αναρτήσεων είναι 
συνεχής, ίσως με τη χρήση ιστοριών, τότε η κατάσταση αντιστρέφεται και η εταιρεία θα 
έχει μια ιδιαίτερα θετική εικόνα μάρκας. 

 
Το παράδειγμα αυτό δείχνει ότι ένα έργο διαχείρισης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
αποτελείται από πολλά επιμέρους διασυνδεδεμένα μέρη, τα οποία, αν παραμεληθούν, δεν 
συνεχίζουν τις δραστηριότητες αλλά καταλήγουν να τις εμποδίζουν. Η φροντίδα του 
περιεχομένου των δημοσιεύσεων, η διασφάλιση ότι είναι συχνές και ότι φτάνουν στον 
σωστό στόχο είναι ο οδηγός μιας κερδοφόρας κοινωνικής καμπάνιας. 

 

 

Μπορούμε να κάνουμε τις ίδιες ακριβώς λειτουργίες αν τα εν λόγω κοινωνικά δίκτυα ήταν το 
LinkedIn 
ή στο Youtube; 

 
Η απάντηση είναι: εξαρτάται. Η σημερινή κατάσταση, με 2020,τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης είναι εξαιρετικά μεγάλη. Υπάρχουν πολλά δίκτυα και καθένα από αυτά διαφέρει 
από τα άλλα, όσον αφορά τα χαρακτηριστικά και τις επικοινωνιακές ιδιότητες. Ας 
σκεφτούμε μόνο τα δύο παραπάνω παραδείγματα, το LinkedIn και το Youtube. Το LinkedIn 
είναι μια πλατφόρμα που συγκεντρώνει εκατομμύρια επαγγελματίες (περίπου 
εκατομμύρια500 το 2020), οι οποίοι συνδέονται με βάση 
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συμφέροντα που αγκαλιάζουν κυρίως τον επαγγελματικό τομέα. Το Youtube, η 
μακροχρόνια πλατφόρμα ανταλλαγής βίντεο που ιδρύθηκε το 2005, παρουσιάζει, αντίθετα, 
περιεχόμενο πολυμέσων. 

Ο χαρακτήρας και ο σκοπός αυτών των δύο κοινωνικών δικτύων είναι, όπως μπορούμε να 
καταλάβουμε, σαφώς διαφορετικοί. Επομένως, μια καλά στοχευμένη κοινωνική 
επικοινωνία πρέπει να είναι σύμφωνη με τον τύπο του δικτύου που χρησιμοποιούμε. Η 
γλώσσα έχει τη δύναμη να είναι συγκεκριμένη, από τη φύση της, ανάλογα με τα 
συμφραζόμενα. Ο σκοπός, από την πλευρά της εταιρείας πρέπει να είναι η διαχείριση του 
μηνύματος δίνοντάς του την πιο κατάλληλη πτυχή για το επιλεγμένο εργαλείο. Δεν είναι 
χρήσιμο, συνεχίζοντας με ένα άλλο παράδειγμα, να χρησιμοποιούμε τον ίδιο τύπο "κώδικα" 
σε δύο πλατφόρμες, όπως το Facebook ή το LinkedIn: για μια επικοινωνία που λειτουργεί, 
θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας δύο διαφορετικά στυλ για δύο διαφορετικά κοινωνικά 
δίκτυα, διατηρώντας την εστίαση στα επιχειρηματικά αντικείμενα και δουλεύοντας, κατά 
συνέπεια, μόνο στο εκφραστικό στυλ. 

 
Μερικές φορές, από την άλλη πλευρά, συμβαίνει επίσης να βρίσκουμε κοινά στοιχεία 
μεταξύ δύο διαφορετικών κοινωνικών δικτύων. Γνωρίζουμε ήδη ότι, στο Facebook, έχουμε 
αντιδράσεις "like": κάθε ενέργεια είναι φτιαγμένη για την επίτευξη αυτού του στόχου! Στη 
συνέχεια, ήρθαν και άλλες αντιδράσεις, όπως: πρόσωπα που κλαίνε, πρόσωπα που γελούν, 
έκπληκτα πρόσωπα και άλλα. Η συναισθηματική πτυχή έχει αποκτήσει μεγαλύτερη 
επιρροή, έτσι ώστε ο χρήστης να αισθάνεται ότι μπορεί να εκφράσει κάθε συναίσθημα μέσα 
στην ανάγνωση. Αυτό το πράγμα είναι τόσο ισχυρό που και το LinkedIn έχει προσθέσει 
κάποιες αντιδράσεις. Για παράδειγμα, μπορούμε να βρούμε την αντίδραση "curious", η 
οποία σημαίνει ότι θα θέλαμε να μάθουμε περισσότερα για αυτό που διαβάσαμε, και την 
αντίδραση "insight", η οποία εκφράζει το ενδιαφέρον του χρήστη για την ανάρτηση. Όλα 
αυτά θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα τον αντίκτυπο, στους χρήστες, όλων 
όσων δημοσιεύσαμε, ώστε να έχουμε καλύτερη εικόνα για το τι είναι καλό και τι όχι σχετικά 
με τις δραστηριότητές μας. 
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Οι αντιδράσεις στο Facebook και οι αντιδράσεις στο LinkedIn σε σύγκριση: 
 

 
 

Μια ενδιαφέρουσα λέξη, όταν μιλάμε για τη διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, 
είναι η λεγόμενη πρόσκληση για δράση. Ο όρος αυτός αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη 
σκοπιμότητα του διαδικτυακού μάρκετινγκ, η οποία οδηγεί τον χρήστη να συνεχίσει την 
ανάγνωση μιας ανάρτησης ή ενός άρθρου κάνοντας κλικ σε ένα συγκεκριμένο κουμπί, 
όπως το "Περισσότερα". 

 
Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι για να έχουμε 
θετική ανατροφοδότηση και, έτσι, να λάβουμε ένα κάλεσμα για δράση, πρέπει να 
φροντίσουμε τις λεπτομέρειες. Με το Facebook Business, για παράδειγμα, η διαφήμιση 
που θα περιλαμβάνει το κουμπί θα πρέπει να προσεχθεί τόσο στο κείμενο όσο και στην 
εικόνα, ώστε να δημιουργηθεί ένα μαγευτικό αποτέλεσμα και ο χρήστης να ενθαρρυνθεί 
να ανακαλύψει περισσότερα. Όπως και στο παραπάνω παράδειγμα, σχετικά με το 
Instagram, ακόμη και εδώ, αν δεν εκμεταλλευτούμε μια ευκαιρία με τον σωστό τρόπο, 
αυτή η ανάρτηση ή αυτή η διαφήμιση μπορεί να είναι απλώς χάσιμο χρόνου. 

 
Για να παρακολουθήσουμε την πρόοδο της διαχείρισης των κοινωνικών μέσων και να 
καταλάβουμε πώς πάει, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αναλυτικά εργαλεία, όπως το 
Facebook Insights, αν λάβουμε υπόψη το Facebook. Χάρη σε αυτά θα είμαστε σε θέση να 
εξάγουμε συγκεκριμένα δεδομένα που αφορούν το βαθμό αλληλεπίδρασης με τους 
πελάτες, όπως 

• likes (τόσο για οργανική όσο και για πληρωμένη κυκλοφορία) 
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• προβολές σελίδων 
 

• οι άνθρωποι που ακολουθούν τη σελίδα 
 
 

Ακολουθεί ένα παράδειγμα ανάλυσης δεδομένων στο Facebook. 
 
 
 

 
 

 
Αυτού του είδους η προσέγγιση, η οποία αποτελείται από ανάλυση και παρακολούθηση των 
δραστηριοτήτων, πρέπει να γίνεται περιοδικά, ώστε να υπάρχει χρόνος για επανεξέταση 
των επιχειρηματικών στρατηγικών όποτε αυτό πρέπει να γίνει. Ο κόσμος των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης είναι ένας κόσμος που εξελίσσεται συνεχώς και, ως εκ τούτου, κάθε 
στοιχείο που εξάγεται από την ανάλυση είναι σημαντικό για την κατανόηση των αλλαγών 
που συντελούνται και για τον τρόπο διαχείρισής τους. Το κοινό και οι συμπεριφορές του 
είναι η πιο εμφανής εκδήλωση του τι συμβαίνει και τι όχι με τη διαχείριση των 
δραστηριοτήτων μας και η γνώση του τρόπου ανάγνωσης και ερμηνείας τους επιτρέπει την 
απόκτηση περισσότερων πληροφοριών για την τελειοποίηση της προσέγγισης της 
ψηφιακής τεχνολογίας. 
 
Η κατοχή ψηφιακών δεξιοτήτων και η γνώση του τρόπου χρήσης των κατάλληλων 
αναλυτικών εργαλείων για τη βελτίωση μιας διαδικτυακής επικοινωνίας είναι, προφανώς,  
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σημαντική, αλλά εξίσου σημαντική είναι και η ανθρώπινη διάσταση πίσω από τα ίδια τα 
εργαλεία. 

 

Όπως συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις, για να έχουμε μια συνολική εικόνα, είναι χρήσιμο 
να εξετάσουμε τόσο τις τεχνικές όσο και τις πιο καθαρά ψυχολογικές πτυχές, οι οποίες 
είναι, ιδίως όσον αφορά τα κοινωνικά δίκτυα, οι πρωταρχικές πτυχές. Χωρίς αυτές κάθε 
συζήτηση θα ήταν ελλιπής. 
 
Η βασική ιδέα είναι ότι ακόμη και ένας δομημένος οργανισμός, όπως ο εταιρικός, 
αποτελείται από άτομα με σκέψεις και επιχειρήματα που μπορεί να διαφέρουν από αυτά 
των πελατών τους. Τι τους ενώνει, λοιπόν; Η ανάγκη. Η εταιρεία προσφέρει μια υπηρεσία 
και το κοινό τη λαμβάνει. Κανείς δεν περιμένει να έχει, ανάμεσα σε εκατοντάδες οπαδούς, 
άτομα με το ίδιο είδος σκέψης, σε απόλυτη αρμονία με αυτό αυτού που γράφει γι' αυτόν. 
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορούμε να ενεργούμε, κατά τη διαχείριση των κοινωνικών 
εκστρατειών, σχεδόν αν γνωρίζουμε τους πάντες, συμπεριλαμβανομένου του τι 
χρειάζονται. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό; Ας δώσουμε ένα παράδειγμα. 

 
Ένα βιβλιοπωλείο θέλει να υποστηρίξει, στη σελίδα του στο Facebook, μια εκδήλωση 
παρουσίασης ενός νεοεκδοθέντος βιβλίου. Το ερώτημα είναι: ποιος θα ενδιαφερόταν 
περισσότερο να πάει εκεί; Πρέπει να καθορίσουμε το κοινό-στόχο. 

Ας υποθέσουμε ότι το βιβλίο που παρουσιάζεται είναι ένα μυθιστόρημα επιστημονικής 
φαντασίας που διαδραματίζεται στη δεκαετία του 1980 και μιλάει για εξωγήινους που 
επισκέπτονται τη Γη. Τότε, όταν σκεφτόμαστε το κατάλληλο κοινό, θα εξετάζαμε τόσο ένα 
νεανικό (επειδή το λογοτεχνικό είδος μπορεί να ενδιαφέρει ένα νεανικό κοινό) όσο και ένα 
λιγότερο νεανικό, που έζησε τη δεκαετία του '80 και μπορεί να έχει δει τον Ε.Τ. ή, ίσως, 
να είναι οπαδός της επιστημονικής φαντασίας εκείνης της εποχής. Κάνοντας έτσι, θα είχαμε 
ενώσει, σε μια αρκετά ομοιογενή ομάδα με βάση τα ενδιαφέροντα, ανθρώπους που είναι 
ίσως εντελώς διαφορετικοί μεταξύ τους στη σκέψη και στον τρόπο ζωής. 

 
Αυτό το παράδειγμα είναι χρήσιμο για να καταλάβετε πραγματικά πώς μια ακριβής επιλογή 
μπορεί να κάνει τη διαφορά. Ο σχεδιασμός της σύνταξης πρέπει να πληροί ορισμένες 
απαιτήσεις για να είναι πραγματικά λειτουργικός. Αλλά πριν σκεφτούμε πώς να το κάνουμε, 
είναι απαραίτητο να καταλάβουμε τι σκοπεύουμε να κάνουμε και γιατί θέλουμε να το 
κάνουμε, να γνωρίζουμε την εταιρεία και την αποστολή της και να θέσουμε 
επιχειρηματικούς στόχους. Μέσω αυτού του είδους της προσέγγισης, το επόμενο βήμα, 
δηλαδή η διαδικτυακή επικοινωνία, θα αντιμετωπιστεί με μεγαλύτερη επίγνωση και με πιο 
στοχευμένη εστίαση. Κάθε πτυχή της κοινωνικής επικοινωνίας και της οικοδόμησης μιας 
επιχειρηματικής ταυτότητας απαιτεί μια κοινωνία μεταξύ των επιχειρηματικών δεξιοτήτων 
του ατόμου και της ικανότητας να τις επικοινωνεί, δημιουργώντας έναν άρρηκτο δεσμό  
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που στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της ψηφιοποίησης των 
δραστηριοτήτων, δεν μπορεί να μην θεωρείται πρωταρχικής σημασίας. 
 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι 
 

Παρακάτω θα βρείτε ορισμένες ιστοσελίδες που επιλέξατε για να εμβαθύνετε στο θέμα: 
 
 

. https://business.facebook.com/ 
 

. https://business.linkedin.com/it-it/marketing-solutions/ads 

. https://www.marketo.com/software/marketing-automation/ 

https://business.facebook.com/
https://business.facebook.com/
https://business.linkedin.com/it-it/marketing-solutions/ads
https://business.linkedin.com/it-it/marketing-solutions/ads
https://www.marketo.com/software/marketing-automation/
https://www.marketo.com/software/marketing-automation/
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Μέθοδοι πληρωμής 
 
 

Εισαγωγή 
 

Σήμερα η πληρωμή μέσω διαδικτύου γίνεται όλο και πιο δημοφιλής και οι άνθρωποι 
αισθάνονται όλο και πιο άνετα με την πληρωμή μέσω διαδικτύου. Ιστοσελίδες που δεν 
υποστηρίζουν ακόμη την online πληρωμή μπορούν να θεωρηθούν ότι είναι εκτός κλίματος, 
γι' αυτό θα πρέπει να εξετάσετε αυτό το είδος πληρωμής για το προϊόν ή την υπηρεσία σας. 

 
 

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής πληρωμής έναντι της χειροκίνητης: 

- Είναι ταχύτερο - άρα βελτιώνει την ταμειακή ροή για τον οργανισμό σας 
- Λαμβάνετε σχεδόν άμεση επιβεβαίωση των συναλλαγών 
- Θα γνωρίζετε αμέσως αν το άτομο που πραγματοποιεί την ηλεκτρονική πληρωμή 

διαθέτει επαρκή κεφάλαια για να καλύψει τη συναλλαγή. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
- 

A. Τύποι εργαλείων πληρωμών 
 
 

Υπάρχουν πολλές μέθοδοι πληρωμής που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ανάλογα με τη 
χώρα χρέωσης. Κάθε φορά που ο πελάτης σας θα θέλει να πληρώσει για το προϊόν ή την 
υπηρεσία σας στο διαδίκτυο, θα πηγαίνει στη σελίδα πληρωμής και θα επιλέγει την 
προτιμώμενη μέθοδο πληρωμής. Οι πιο συνηθισμένες είναι οι εξής: 

1. Χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας - είναι ένας εύκολος τρόπος πληρωμής 
σε οποιαδήποτε χώρα. Μπορείτε να αποφασίσετε ποιους τύπους καρτών θα 
υποστηρίξετε. Συνήθως μπορεί να υπάρχει η δυνατότητα να λάβετε ένα τιμολόγιο 
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και να το πληρώσετε με την κάρτα. 

 
2. Έμβασμα, άμεση τραπεζική κατάθεση (ACH) ή τοπικό τραπεζικό έμβασμα - 

με αυτόν τον τρόπο ο πελάτης σας πληρώνει συνήθως με τιμολόγιο και επιβεβαιώνει 
τα στοιχεία χρέωσης. 

 
 

3. PayPal και άλλα εργαλεία ηλεκτρονικών πληρωμών - είναι ένα από τα πιο 
δημοφιλή εργαλεία ηλεκτρονικών πληρωμών. Για να επιλέξετε αυτή τη μέθοδο 
πληρωμής, ο πελάτης σας θα πρέπει να επιλέξει το PayPal στη σελίδα πληρωμής 
και να συμπληρώσει τα στοιχεία χρέωσης. Θα ανακατευθυνθεί στο PayPal για να 
ολοκληρώσει την πληρωμή. 

 
 
 

 
 
 

Αν θέλετε, μπορείτε να καταχωρήσετε τον τρεχούμενο λογαριασμό ή τις κάρτες σας, 
ώστε να διατηρούνται στη μνήμη: έτσι μπορείτε να κάνετε όλες τις ηλεκτρονικές 
συναλλαγές που θέλετε χάρη σε ένα ειδικό widget, αποφεύγοντας την εισαγωγή 
εντύπων που δημιουργούνται ad hoc. 

Για όσους δεν θέλουν να πληρώνουν online με πιστωτική κάρτα, το Paypal είναι μια 
εξαιρετική λύση, επίσης επειδή προσφέρει ένα πραγματικά έγκυρο πρόγραμμα 
προστασίας για τους αγοραστές. Σε περίπτωση που, για παράδειγμα, αγοραστούν 
αντικείμενα που δεν φτάνουν στον προορισμό τους, η επιστροφή των χρημάτων που 
καταβλήθηκαν είναι εγγυημένη- το ίδιο συμβαίνει και αν τα αγαθά φτάσουν 
κατεστραμμένα. 
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Για να επωφεληθείτε από την ευκολία του Paypal είναι απαραίτητο να δημιουργήσετε  

 

έναν λογαριασμό και να εγγραφείτε στην υπηρεσία με μια διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και έναν κωδικό πρόσβασης. Πρέπει να ειπωθεί ότι ορισμένοι 
λιανοπωλητές δεν επιτρέπουν στους πελάτες να πληρώνουν με το Paypal λόγω των 
μάλλον υψηλών τελών που επιβάλλονται. Έτσι, οι διαχειριστές ηλεκτρονικού εμπορίου 
πρέπει να σκεφτούν προσεκτικά για να καταλάβουν αν αξίζει τον κόπο να 
συμπεριλάβουν το Paypal στον κατάλογο των επιτρεπόμενων μεθόδων πληρωμής. 

 
 

Ενώ το PayPal είναι το πιο δημοφιλές εργαλείο ηλεκτρονικών πληρωμών στην 
Ευρώπη, υπάρχουν και άλλα χρήσιμα εργαλεία που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Για 
παράδειγμα: 

1. Due - ένα χρήσιμο εργαλείο πληρωμών για ελεύθερους επαγγελματίες και 
ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων. Το Due δέχεται παγκόσμιες πληρωμές, διαθέτει 
ψηφιακό πορτοφόλι για να στέλνετε ή να λαμβάνετε χρήματα σε οποιοδήποτε 
μέρος του κόσμου άμεσα. Το Due δημιουργεί επίσης γρήγορα επαγγελματικά 
τιμολόγια. 

2. Ηλεκτρονική τράπεζα όπου μπορείτε να αποθηκεύσετε τα μετρητά σας online. 
3. Η Dwolla, η οποία διαθέτει παρόμοια χαρακτηριστικά με το PayPal όσον αφορά 

τη μεταφορά χρημάτων, αλλά χάρη στο API της, εστιάζει περισσότερο στις 
τραπεζικές μεταφορές. 

 

Υπάρχουν πολλά περισσότερα εργαλεία που μπορείτε να βρείτε στο Διαδίκτυο - το καθένα 
έχει μοναδικά χαρακτηριστικά και μπορείτε να επιλέξετε το καλύτερο για να το 
χρησιμοποιήσετε. 

Σήμερα δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε "πραγματικά χρήματα" για να πληρώσετε, 
μπορείτε επίσης να πληρώσετε χρησιμοποιώντας εικονικό νόμισμα lit Bitcoin. Εάν έχετε ένα 
Bitcoin και θέλετε να πληρώσετε με αυτό, θα πρέπει να αναφέρετε στον αγοραστή την 
υπογραφή σας, η οποία είναι μια μακρά γραμμή κωδικού ασφαλείας κρυπτογραφημένου 
με διακριτά16 σύμβολα. Αυτός θα αποκωδικοποιήσει τον κωδικό με το smartphone του για 
να πάρει το κρυπτονόμισμα σας. 

Με άλλα λόγια, στη συγκεκριμένη περίπτωση πληρώνετε με την ανταλλαγή ψηφιακών 
πληροφοριών. Αυτή η μέθοδος προσκλήθηκε και2008 απέκτησε τη δημοτικότητά της όταν 
2017η πορεία ανταλλαγής ενός Bitcoin πήγε εξαιρετικά ψηλά. Εκείνη τη στιγμή οι 
άνθρωποι άρχισαν να αγοράζουν μερικά Bitcoins, ενώ πριν από χρόνια μπορούσαν να τα 
αποκτήσουν στο διαδίκτυο - αυτό ονομάστηκε "σκάψιμο του Bitcoin", χωρίς να είναι 
σίγουροι αν θα έχουν ποτέ πραγματική αξία. 
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Όταν πρόκειται για ηλεκτρονική τιμολόγηση - μπορείτε να δημιουργήσετε το τιμολόγιό σας 
online χρησιμοποιώντας μια ιστοσελίδα όπως: 

 

- Invoicely.com 
- Onlineinvoices.com 

 
Χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο μπορούμε να δημιουργήσουμε επαγγελματικές 
εκτιμήσεις και τιμολόγια σε οποιαδήποτε γλώσσα ή νόμισμα και να τα παραδώσουμε εύκολα 
στους πελάτες σας και να τα προσαρμόσουμε. Η χρήση του είναι δωρεάν και σας βοηθά να 
αναλάβετε τον έλεγχο των αναγκών σας σε τιμολόγηση και λογιστική με ευκολία. Σας 
επιτρέπει επίσης να δημιουργείτε επαναλαμβανόμενα προφίλ τιμολογίων και να στέλνετε 
αυτόματες υπενθυμίσεις πληρωμής, ώστε να εξασφαλίζετε μια σταθερή ταμειακή ροή για 
την επιχείρησή σας. 

 

Μια άλλη μέθοδος πληρωμής είναι η πληρωμή μέσω του τηλεφώνου σας με τη χρήση 
κινητού πορτοφολιού ή εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου. 

Ακολουθούν 2 πιο δημοφιλείς στην Ευρώπη: 
 
 

1. Square Cash - η επιλογή "Auto Cash Out" εξασφαλίζει ότι τα χρήματά σας θα πάνε 
κατευθείαν 
στο λογαριασμό σας αντί να βρίσκεται απλώς στην εφαρμογή. 

2. Google Wallet - λειτουργεί όπως το Square Cash, αλλά στέλνετε χρήματα στα 
email ή στους αριθμούς τηλεφώνου τους. 

Υπάρχουν πολλά δημοφιλή διαδικτυακά εργαλεία τιμολόγησης - όπως τα Sighted, 
FreshBooks, Zoho, Invoicera κ.λπ., τα οποία σας επιτρέπουν να δημιουργείτε 
αυτοματοποιημένες υπενθυμίσεις πληρωμής, να προσφέρετε δωρεάν πρότυπα 
τιμολόγησης, να βλέπετε ποιες πληρωμές έχουν καθυστερήσει, να βλέπετε το ιστορικό 
τιμολόγησης και να έχετε πολλές άλλες χρήσιμες λειτουργίες. 

Ένας άλλος τρόπος για να κάνετε ότι σας επιτρέπει να κάνετε τον ιστότοπό σας να δέχεται 
πληρωμές και να κάνετε την τιμολόγηση λιγότερο χρονοβόρα είναι να χρησιμοποιήσετε ένα 
plugin τιμολογίου - όπως για παράδειγμα ένα plugin WooCommerce που παράγει τιμολόγια 
PDF και δελτία συσκευασίας PDF, το επισυνάπτει σε τύπους ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
WooCommerce της επιλογής σας και στέλνει τα τιμολόγια στο Dropbox, το Google Drive, 
το OneDrive ή το Egnyte των πελατών σας, ή το πιο δημοφιλές και ευέλικτο plugin για 
WordPress - WP-Invoice. 4.0. 

 

 
 

http://www.freshbooks.com/
http://www.freshbooks.com/
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C. Συμβουλές για τη διαχείριση του ηλεκτρονικού σας καταστήματος και της διαδικασίας 
πληρωμών: 

Για τη διαχείριση των πωλήσεων στο διαδίκτυο, πρέπει να 

ακολουθήσετε ορισμένους κανόνες. Μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε την παρακάτω λίστα ελέγχου: 
 
 

D. Εφαρμόστε το first-in, first-out - Φροντίζετε πάντα τους πελάτες που έκαναν πρώτοι 
την παραγγελία τους για να βεβαιωθείτε ότι θα λάβουν τα προϊόντα τους εγκαίρως. 
Είναι εύκολο να προσπεράσετε τις παλαιότερες παραγγελίες σας και να επικεντρωθείτε 
στις τελευταίες. Πριν το καταλάβετε, μια παραγγελία μπορεί να ξεχαστεί και να χαθεί, 
κάτι που κατά σειρά θα σας φέρει κακή φήμη. 

E. Φιλτράρετε τις παραγγελίες σας -Μπορεί να θέλετε να ελέγξετε τις επιλογές φίλτρων 
του ηλεκτρονικού καταστήματος, οι οποίες δημιουργήθηκαν για να σας βοηθήσουν να 
οργανώσετε και να διαχειριστείτε τις παραγγελίες για αποστολή και επεξεργασία. Είναι 
απίστευτα χρήσιμες, ειδικά αν έχετε μεγάλο αριθμό παραγγελιών. Αντί να αναλύετε 
κάθε παραγγελία ξεχωριστά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φίλτρα όπως η κατάσταση 
πληρωμής ή η ημερομηνία παραγγελίας (τα οποία θα σας βοηθήσουν με τον 
προηγούμενο κανόνα). 
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1. Παρακολουθήστε την απογραφή - Αποφύγετε να χάσετε την παρακολούθηση της 
απογραφής σας, ενώ δίνετε όλη σας την προσοχή στον πελάτη και το μάρκετινγκ. 
Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα στη στοίβα το προϊόν που πουλάτε. 

2. Αποστολή αποτελεσματικά - Όλοι θέλουν η παραγγελία τους να παραδίδεται με 
αξιόπιστο, προσιτό και έγκαιρο τρόπο. 

3. Επισυνάψτε έναν αριθμό παρακολούθησης - Ο αριθμός 
αποστολής/παρακολούθησης είναι ένας αξιόπιστος τρόπος για να παρακολουθούν οι 
πελάτες την κατάσταση της παραγγελίας τους χωρίς να χρειάζεται να επικοινωνήσουν 
απευθείας μαζί σας. 

 
 

Προτάσεις για τη βελτίωση των διαδικασιών πώλησης και πληρωμής: 
 
 

1. Λάβετε υπόψη ότι το ηλεκτρονικό μας κατάστημα μπορεί να συνδεθεί με την 
απογραφή σας. Με αυτόν τον τρόπο, εάν κάτι δεν υπάρχει σε απόθεμα, αυτό μπορεί 
να αντικατοπτρίζεται στον ιστότοπό σας, ώστε οι πελάτες να μην παραπλανώνται 
σχετικά με τη διαθεσιμότητα του προϊόντος σας. 

2. Οι εγκρίσεις πληρωμών μπορούν να αυτοματοποιηθούν και να ενσωματωθούν στις 
υπηρεσίες αποστολής σας. 

3. Παρέχετε αναφορές στους πελάτες σας σχετικά με την κατάσταση αποστολής της παραγγελίας 
τους. 

4. Τα προϊόντα και τα υλικά μπορούν να ανακατασκευαστούν αυτόματα μόλις πέσουν 
κάτω από ένα ορισμένο όριο. 

5. Οι επιστροφές και οι επιστροφές μπορούν να διεκπεραιωθούν αυτόματα από το OMS σας. 

6. Δοκιμάστε ένα cloud-based OMS, το οποίο θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε από 
οποιοδήποτε μέρος και ανά πάσα στιγμή. 

 
7. Αντιμετωπίστε τα αποθέματά σας ως μετρητά που δεν μπορείτε να ξοδέψετε - Τα 
αποθέματα είναι συχνά το μεγαλύτερο κυκλοφορούν ενεργητικό των επιχειρήσεων. Για 
να διατηρήσετε τα χρήματα σε κίνηση, βεβαιωθείτε ότι ελέγχετε το απόθεμα στα ράφια 
σας. Πρέπει να επικεντρωθείτε σε έξυπνες αποφάσεις αγοράς και στο πώς μπορείτε να 
προβλέψετε καλύτερα τι θα πουλήσει. Υπάρχουν διάφορα εργαλεία λογισμικού cloud 
που μπορούν να σας βοηθήσουν να λαμβάνετε πιο έξυπνες αποφάσεις όσον αφορά τις 
αγορές, ώστε να μην μένετε με μεγάλες ποσότητες αποθεμάτων. 

8. Να θυμάστε ότι έχετε περιορισμένη ποσότητα αποθεμάτων 

9. Αναλύστε το ιστορικό των παραγγελιών σας - Με εργαλεία λογισμικού, μπορείτε 
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εύκολα να δείτε ποια προϊόντα πουλάνε καλύτερα μέσω των πολλαπλών καναλιών σας. 
Τα δεδομένα αυτά θα σας βοηθήσουν να παρακολουθείτε τις εποχικές μεταβολές στις 
διάφορες τάσεις αγοράς. 

 

 

 
 
 

Ασφάλεια 
 
 

Μετά τα πλεονεκτήματα που έχουν ήδη αναφερθεί, είναι πολύ σημαντικό να μην ξεχνάτε 
τουλάχιστον έναν από τους κινδύνους των διαδικτυακών μεθόδων πληρωμής: τα ζητήματα 
που σχετίζονται με την εγγύηση των καλύτερων προτύπων ασφαλείας. 

 
Η πιστωτική κάρτα και η χρεωστική κάρτα είναι οι πιο γνωστές και, κατά συνέπεια, οι πιο 
δημοφιλείς μέθοδοι πληρωμής μεταξύ όσων πραγματοποιούν αγορές στο Διαδίκτυο. 
Ωστόσο, είναι σημαντικό να επιτρέπουν στους χρήστες να επωφεληθούν από αυτές τις 
μεθόδους με τα πιο σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας, όπως το Norton Secured ή η 
Mastercard, αλλά και το Verified by Visa και το SecureCode. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις, για να πληρώσετε ηλεκτρονικά με την πιστωτική σας κάρτα είναι 
απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε προσωρινούς κωδικούς πρόσβασης που συνδέονται με το 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με τον αριθμό τηλεφώνου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ο 
αποτελεσματικός έλεγχος της πραγματοποίησης της πληρωμής. 

Μεταξύ των πιο διαδεδομένων μεθόδων ηλεκτρονικών πληρωμών είναι, λοιπόν, οι 
προπληρωμένες κάρτες, οι οποίες εγγυώνται πολύ υψηλά επίπεδα ασφάλειας και καθιστούν 
την ευελιξία το δυνατό τους σημείο. Μάλιστα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από 
εκείνους που δεν διαθέτουν τρεχούμενο λογαριασμό στο ταχυδρομείο ή στην τράπεζα και  
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κατά συνέπεια δεν έχουν τη δυνατότητα χρήσης πιστωτικής κάρτας. 

Μια έγκυρη εναλλακτική λύση μπορεί να βρεθεί στο Paypal, το οποίο είναι ένας από τους 
ταχύτερους και πιο άνετους τρόπους ηλεκτρονικής πληρωμής μεταξύ όλων των 
διαθέσιμων. 

Εν τω μεταξύ, ωστόσο, είναι προτιμότερο να μην υποτιμάτε τις πιο παραδοσιακές 
εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες πρέπει να εντοπιστούν στην αντικαταβολή και την τραπεζική 
μεταφορά: η πρώτη προβλέπει ότι τα χρήματα παραδίδονται σε μετρητά κατά την 
παραλαβή των αγαθών που έχουν αγοραστεί, ενώ η δεύτερη δεν μπορεί να αγνοήσει την 
κατοχή ενός τρεχούμενου λογαριασμού, ο οποίος μπορεί ενδεχομένως να διαχειριστεί με 
home banking. 

 
Συμπέρασμα 

 
Οι ηλεκτρονικές αγορές έχουν πλέον γίνει μέρος των συνηθειών εκατομμυρίων ανθρώπων 
σε όλη τη γη. 

Το σύστημα πληρωμών μέσω κινητού γίνεται όλο και πιο δημοφιλές, μέσω του οποίου οι 
συναλλαγές μπορούν να πραγματοποιούνται από το τηλέφωνο: στην πράξη, το 
smartphone, συνδεδεμένο με τον τρεχούμενο λογαριασμό, χρησιμοποιείται ως πιστωτική 
κάρτα. 

Μερικές φορές οι καταστηματάρχες δεν διαθέτουν τις κατάλληλες πλατφόρμες: επομένως, 
για να αποκτήσετε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα όχι μικρής σημασίας, είναι σκόπιμο να 
θέσετε τους πελάτες σας σε συνθήκες ώστε να επωφεληθούν από αυτό το σύστημα 
πληρωμών, το οποίο καθιστά την ταχύτητα και την απλότητα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
του στη βάση κάθε φιλικού προς τα κινητά ιστότοπου. 
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Χρήσιμοι σύνδεσμοι 
 

Παρακάτω θα βρείτε ορισμένες ιστοσελίδες που επιλέξατε για να εμβαθύνετε στο θέμα: 

https://www.paypal.com/ 
 

https://due.com/ebank/ 
 

https://www.dwolla.com/ 
 

https://blockgeeks.com/guides/what-is-cryptocurrency/ 
 

https://invoicely.com/ 
 

https://www.onlineinvoices.com/ 

https://www.paypal.com/
https://due.com/ebank/
https://www.dwolla.com/
https://blockgeeks.com/guides/what-is-cryptocurrency/
https://invoicely.com/
https://www.onlineinvoices.com/
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